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Příloha č.16 Posouzení hydrogeologických poměrů. 
Příloha č.17 Stanovisko orgánu ochrany přírody. 
Příloha č.18 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska 

územně plánovací dokumentace. 
Příloha č.19   Výpočet parkovacích stání. 
Příloha č. 20   Vizualizace. 
Příloha č. 21   Zákres záměru do ÚP Aš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resort Aš s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13 

Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

NOVOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY                                   7 
RESORTU, UL. SELBSKÁ, AŠ Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma Resort Aš s.r.o. 
     
2. IČ    06637477 
  
 
3. Sídlo   Janáčkovo nábřeží 1153/13,   

Smíchov, 150 00, Praha 5 
     

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
 
    MAREK HIKL - Lounských 855/7, Nusle, 140 00 Praha 4  

a 
DANIEL JEŽEK – Josefa Ressla 1790/9, 434 01 Most  
Tel: 606133670 
 
jednatelé společnosti    

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

B.I. Základní údaje 
 

B. I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
 
„Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš“ 
 
Oznámení připravovaného záměru „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš“ je zpracováno 
s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění. 
 
Navržený záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění do 
kategorie II, pod pořadové číslo 118 – Tematické areály na ploše od stanoveného limitu – 2 ha. Vzhledem 
k tomu, že posuzovaný záměr překračuje v zákoně stanovenou kapacitu, podléhá, dle přílohy č. 1 k zákonu 
č.100/2001 Sb., zjišťovacímu řízení z hlediska vlivů na životní prostředí. Záměr by mohl spadat i pod pořadové 
číslo 116 Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí na ploše od stanoveného limitu 1 ha. Příslušným 
orgánem ve smyslu tohoto zákona je v obou případech Krajský úřad Karlovarského kraje. 
 
Oznámení bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. RNDr. Jaroslavem Růžičkou, držitelem 
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, kterou vydalo MŽP ČR pod č. j. 85184/ENV/08. 
 
Zájmové území se nachází v katastrálním území Aš.  
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B. I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
 
Kapacity záměru 
 
Základní bilance stavby 
 

Tabulka 1  Zastavěná plocha stavebních objektů 
Označení objektu Název objektu Zastavěná plocha (m2) 

SO 01 Multifunkční objekt 9522,00 

SO 03 

Komunikace a zpevněné plochy 

Zpevněná plocha pojízdná (komunikace) – asfalt 5482,57 

Zpevněná plocha pojízdná (hospodářské sjezdy) – asfalt 288,56 

Zpevněná plocha pojízdná (parkovací stání) – betonová zámková dl. 2429,34 

Zpevněná plocha pojízdná (parkovací stání) – betonová zatrav. dl. 1451,74 

Zpevněná plocha pochozí (přejezdové chodníky) – betonová zám. dl. 40,50 

Zpevněná plocha poj. a poch. (středový parter) – betonová zám. dl.  2189,68 

Zpevněná plocha pochozí (chodníky) – betonová zámková dlažba 1255,10 

Zpevněná plocha pochozí (stezka) – asfalt 763,97 

Nezpevněná plocha (okapové chodníky) – kačírek 169,96 

Celkem 14071,42 

 
SO 04 

Reklamní pylony 

Reklamní pylon A 16,00 

Reklamní pylon B 16,00 

Reklamní pylon C 9,00 

Celkem 41,00 

Celkem 23634,42 
 
Tabulka 2  Obestavěný prostor stavebních objektů 
Označení objektu Název objektu Obestavěný prostor (m3) 

SO 01 Multifunkční objekt 85029,00 

Celkem 85029,00 
 
Základní bilance stavby 
 
Předpokládaná potřeba elektrické energie 
 
Předpokládaná roční potřeba elektrické energie je stanovena na základě předpokládaného počtu a typu spotřebičů 
a zařízení, dle kterého byl stanoven potřebný příkon. 
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Tabulka 3  Stanovení předpokládané roční potřeby elektrické energie 
Potřeba elektrické energie Množství 

Potřeba elektrické energie (kWh/h) 1032,02 

Potřeba elektrické energie (kWh/den) 24768,48 

Potřeba elektrické energie (kWh/rok) 9040495,20 
 
Předpokládaná potřeba vody 
 
Předpokládaná roční potřeba vody je stanovena dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb. Pro výpočet je využito předpokládaného využití a obsazení objektu osobami. 
 
Tabulka 4  Stanovení předpokládaných průměrných potřeb vody 

Potřeba vody Množství 

Průměrná potřeba vody Qp (m3/rok) 11682,92 

Průměrná potřeba vody Qp (m3/den) 32,01 

Maximální potřeba vody Qmax (m3/den) 47,41 

Maximální potřeba vody Qmax (l/h) 2767,00 
 
Předpokládané množství splaškových vod 
 
Předpokládané roční množství splaškových vod bude zhruba odpovídat předpokládané roční potřebě vody. 
 
Předpokládaná potřeba plynu 
 
Předpokládá roční potřeby plynu je stanovena na základě předpokládaného počtu a typu spotřebičů a zařízení. V 
rámci objektu se předpokládají umístit plynové kotle a zařízení kuchyně. 
 
Tabulka 5  Stanovení předpokládané roční potřeby plynu 

Název zařízení Množství na MJ 
(m3) 

Počet 
MJ Potřeba plynu (m3) 

Plynové spotřebiče v kuchyni 100740,00 1 100740,00 

Plynové kotle 38544,00 6 231264,00 

Předpokládaná roční potřeba plynu (m3) 332004,00 
 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty a technická zařízení: 
 
Stavební objekty: 
 
SO 01 Multifunkční objekt 
SO 02 Hrubé terénní úpravy 
SO 03 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 03.1 Místní komunikace 
SO 03.2 Účelová komunikace 
SO 03.3 Účelová komunikace 
SO 03.4 Středový parter 
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SO 03.5 Společná stezka pro pěší a cyklisty 
SO 03.6 Hospodářské sjezdy 
SO 04 Reklamní pylony 
SO 05 Demolice stávajících objektů 
SO 06 Zábrany proti pádu stromů 
SO 07 Opěrné zdi 
 
Technická zařízení: 
TEZ 01 Vodovodní řad 
TEZ 02 Vodovodní přípojka 
TEZ 03 Plynovodní řad 
TEZ 04 Plynovodní přípojka 
TEZ 05 Splašková kanalizační přípojka 
TEZ 06 Likvidace srážkových vod 
TEZ 07 Přípojka elektrické energie 
TEZ 08 Přípojka datového vedení 
TEZ 09 Veřejné osvětlení 
 

B. I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
 
Stát   (NUTS I):    Česká republika 
Region   (NUTS II):   Severozápad 
Kraj   (NUTS III):   Karlovarský 
Okres  (NUTS IV):   Karlovy Vary  
Obec   (NUTS V):      Aš [554499] 
Katastrální území:    Aš (600521). 
 
Tabulka 6  Parcelní čísla a druhy dotčených pozemků 
  
Kraj Karlovarský 

Okres Cheb 

Obec Aš 

Katastrální území Aš (600521) 

Parc. číslo Výměra (m2) Druh pozemku Vlastnické právo Poznámka 

3177/1 107690 Lesní pozemek 

Česká republika 
- 
Právo hospodařit s majetkem státu: 
Lesy České republiky, s.p. 
Přemyslova 1106/19 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

Pozemek určený k 
plnění funkce lesa 

3177/54 211 Ostatní plocha 

Česká republika 
- 
Právo hospodařit s majetkem státu: 
Lesy České republiky, s.p. 
Přemyslova 1106/19 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

- 
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Kraj Karlovarský 

Okres Cheb 

Obec Aš 

Katastrální území Aš (600521) 

Parc. číslo Výměra (m2) Druh pozemku Vlastnické právo Poznámka 

3214/4 31 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3222/1 8468 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3222/2 837 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3222/3 894 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3225/2 2189 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3225/3 246 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3230/1 6181 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3232/1 11470 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3232/2 1369 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3232/3 827 Orná půda 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

Zemědělský půdní 
fond 

3232/7 775 Orná půda 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

Zemědělský půdní 
fond 

3250/53 858 Ostatní plocha 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

- 

3250/54 980 Ostatní plocha 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

- 



Resort Aš s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13 

Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

NOVOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY                                   12 
RESORTU, UL. SELBSKÁ, AŠ Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj Karlovarský 

Okres Cheb 

Obec Aš 

Katastrální území Aš (600521) 

Parc. číslo Výměra (m2) Druh pozemku Vlastnické právo Poznámka 

3250/56 157 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3250/62 160 Ostatní plocha 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

- 

3488/19 4442 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

4057 579 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

4058 1482 Ostatní plocha 

Česká republika 
- 
Právo hospodařit s majetkem státu: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Nusle, 140 00 Praha 4 

- 

4059 41 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

st. 4414 113 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

ROLAM s.r.o. 
Janáčkovo nábřeží 1153/13 
Smíchov, 150 00 Praha 5 

Objekt č.p. 2706: 
V rámci záměru 
demolice 

st. 4506 51 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

ROLAM s.r.o. 
Janáčkovo nábřeží 1153/13 
Smíchov, 150 00 Praha 5 

Objekt č.p. 2736: 
V rámci záměru 
demolice 

st. 4758 1434 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

Objekt č.p. 2722 

3225/1 7282 Lesní pozemek 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

Pozemek určený k 
plnění funkce lesa 

3181/3 4794 Trvalý travní porost 

Česká republika 
- 
Právo hospodařit s majetkem státu: 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a 
Žižkov, 130 00 Praha 3 

Zemědělský půdní 
fond 
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Kraj Karlovarský 

Okres Cheb 

Obec Aš 

Katastrální území Aš (600521) 

Parc. číslo Výměra (m2) Druh pozemku Vlastnické právo Poznámka 

3177/9 722 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3177/45 337 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

 

B. I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Řešené území, ve kterém se záměr plánuje, se nachází poblíž ulice Selbská v obci Aš. Řešené území je z malé 
části zastavěno stávajícími objekty č.p. 2706 a č.p. 2736, zbylá část je nevyužívána a nachází se na ní stromy, 
náletové dřeviny, travní porost a drobné stavební objekty v podobě reklamních zařízení. Řešené území je svažité 
k jihovýchodu. V okolí řešeného území se nachází objekty služeb, silnice, železniční trať, les a vodní tok. Dle 
platného územního plánu obce Aš se jedná z části o zastavěné i nezastavěné území. Záměr je svým řešením v 
souladu s charakterem řešeného území a okolní zástavbou, a to vzhledem k tomu, že se poblíž nachází stavba 
podobného charakteru. 
 
Řešené území nabízí možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr bude dopravně 
napojen na plánovanou okružní křižovatku v ul. Selbská, která bude zajišťovat napojení na silnici I. třídy s 
označením 64. Pěší spojení bude zajištěno propojením přes stávající chodník vedoucí podél silnice v ul. Selbská. 
 
Technická infrastruktura: 
Záměr bude napojen na stávající vodovodní řad, přečerpávací stanici splaškových vod, plynovodní řad, 
trafostanici a vodní tok. V rámci napojení na vodovodní a plynovodní řad dojde k prodloužení těchto řadů. 
 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Dopravní infrastruktura 
V řešeném území se nachází tato stávající ochranná a bezpečnostní pásma dopravní infrastruktury: 
Silnice I. třídy ozn. 64: 
 
Skrze řešení území prochází ochranné pásmo silnice I. třídy ozn. 64 ve správě společnosti Ředitelství silnic a 
dálnic ČR vymezené svislými plochami do výšky 50 m a do vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo přilehlého 
jízdního pásu. Záměrem se do tohoto ochranného pásma zasahuje. 
 
Kolejová trať 
Skrze řešené území prochází ochranné pásmo kolejové trati ozn. Františkovy Lázně – Aš st. hr. ve správě 
společnosti Správa železnic, státní organizace vymezené svislými plochami do výšky 50 m a do vzdálenosti 60 
m od osy kolejové trati. Záměrem se do tohoto ochranného pásma zasahuje. 
 
V těchto ochranných pásmech budou umístěny z pohledu silnice I. třídy ozn. 64 a kolejové trati ozn. Františkovy 
Lázně – Aš st. hr. reklamní plochy, které budou umístěny na objektu a reklamních pylonech, sloužící výhradně k 
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označení jednotlivých provozoven areálu. V případě osvětlení těchto reklamních ploch bude osvětlení řešeno tak, 
aby nedocházelo k oslnění řidičů. 
 
Technická infrastruktura 
V řešeném území se nachází tato stávající ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury: 
 
Vodovodní řad a kanalizační stoka (CHEVAK Cheb a.s.) 
Podél západní hranice řešeného území, poblíž ul. Selbská, vede ochranné pásmo vodovodního řadu a splaškové 
a dešťové kanalizační stoky ve správě společnosti CHEVAK Cheb, a.s. vymezené do vzdálenosti 1,5 m na 
každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky. Záměrem se do tohoto ochranného pásma 
zasahuje, a to zejména křížením přípojkami technické infrastruktury. 
 
Plynovodní řad středotlaký (GasNet, s.r.o.) 
 
Podél západní hranice řešeného území, poblíž ul. Selbská, vede ochranné pásmo středotlakého plynovodního 
řadu   ve správě společnosti GasNet, s.r.o. vymezené do vzdálenosti 1,0 m na každou stranu od vnějšího líce 
stěny potrubí. Záměrem se do tohoto ochranného pásma zasahuje, a to zejména křížením přípojkami technické 
infrastruktury. 
 
Plynovodní řad vysokotlaký (GasNet, s.r.o.) 
Podél jižní hranice řešeného území, poblíž kolejové trati, vede ochranné pásmo vysokotlakého plynovodního 
řadu   ve správě společnosti GasNet, s.r.o. vymezené do vzdálenosti 4,0 m na každou stranu od vnějšího líce 
stěny potrubí a bezpečnostní pásmo vymezené do vzdálenosti 20,0 m na každou stranu od vnějšího líce stěny 
potrubí. Záměrem se do tohoto ochranného nezasahuje. Do bezpečnostního pásma se zasahuje pouze v rozsahu 
komunikací a sítí technické infrastruktury, hlavní objekt je umístěn mimo bezpečnostní pásmo. 
 
Datové vedení (CETIN a.s.) 
Podél západní hranice řešeného území, poblíž ul. Selbská, vede ochranné pásmo podzemního komunikačního 
vedení ve správě společností CETIN a.s. vymezené do vzdálenosti 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 
Záměrem se do tohoto ochranného pásma zasahuje, a to zejména křížením přípojkami technické infrastruktury. 
Datové vedení (ČD – Telematika a.s.): 
 
Podél jižní hranice řešeného území, poblíž kolejové trati, vede ochranné pásmo podzemního komunikačního 
vedení ve správě společností ČD – Telematika a.s. vymezené do vzdálenosti 1,5 m po obou stranách krajního 
vedení. Záměrem se do tohoto ochranného pásma nezasahuje, datové vedení se nachází ve vzdálenosti cca 
28,00 m od nejbližšího bodu záměru. 
 
POZNÁMKA: Rozsah zásahu do stávajících ochranných a bezpečnostních pásem dopravní a technické 
infrastruktury je zřejmý ze situačních výkresů, ve kterém jsou tato ochranná pásma vyznačena. V případě zásahu 
do ochranného pásma technické infrastruktury musí být zajištěn souhlas příslušného vlastníka nebo správce s 
činností nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu. 
 
Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, leží mimo ochranná pásma zdrojů 
podzemní nebo povrchové vody využívaných k lidské spotřebě. 
 
Území neleží v povodí lososových vod ve smyslu nařízení vlády č. 71/2003 Sb. v platném znění.  
 
Území není součástí zranitelné oblasti a není součástí citlivé oblasti ve smyslu §33 zákona č.254/2001 S. o 
vodách ve znění pozdějších předpisů. Do řešeného území nezasahuje záplavové území. 
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Zájmové území leží mimo jakákoliv území chráněná dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění [NP, CHKO, 
NPR, PR, NPP, PP dle §14, území soustavy NATURA 2000 - evropsky významné lokality (§45a) a ptačí oblasti 
(§45e), smluvně chráněná území dle §39]. 
 
Daná lokalita nebyla vyhlášena za památkovou rezervaci, památkovou zónu ani zde není uplatňováno památkové 
ochranné pásmo.  
 
Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 
zák. ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Zájmové území se nachází mimo 
záplavové území. 
 
Možnost kumulace s jinými záměry existuje. Západně od posuzovaného záměru je provozováno Grand Casino 
s hotelem. Toto zařízení má obdobnou náplň, to lze říci i o několika kasinech v intravilánu města Aš. 
Posuzovaný záměr bude jistě konkurencí těchto zařízení. 
 
Ještě více západně se nachází nákupní centrum Shopping Center Travel FREE a severně i čerpací stanice 
pohonných hmot – zde (s ohledem na typ služeb) se ovlivnění neočekává.  
 
Nejsou známy žádné jiné budoucí záměry v okolí posuzovaného záměru, ani ve vzdálenějším území.  

B. I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s 
uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání 
vlivů na životní prostředí 
 
Stavba bude komplexně sloužit k provozování kasina, hotelu, stravovacích služeb, prodejny, klubu, wellnessu a 
dalších doplňkových služeb. 
 
Veškeré objekty stavby jsou nové a budou mít trvalé využití. 
 
Záměr bude dle platného územního plánu obce Aš umístěn na těchto plochách: 
OK.1 – občanská vybavenost komerčního charakteru – obchodní plochy nad 1600 m2 zastavěné plochy 
OK.3 – občanská vybavenost komerčního charakteru – služby cestovního ruchu regionálního významu 
DS – silniční doprava mimo zastavěné a zastavitelné území 
DZ – drážní doprava 
LF – lesy hospodářské 
 

B. I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných 
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících 
do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími 
dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry  
 
Popis záměru: 
 
Řešené území, ve kterém se záměr plánuje, se nachází poblíž ul. Selbská v obci Aš. Řešené území je z malé 
části zastavěno stávajícími objekty č.p. 2706 a č.p. 2736, zbylá část je nevyužívána a nachází se na ní stromy, 
náletové dřeviny, travní porost a drobné stavební objekty v podobě reklamních zařízení. Řešené území je svažité 
k jihovýchodu. V okolí řešeného území se nachází objekty služeb, silnice, železniční trať, les a vodní tok. Dle 
platného územního plánu obce Aš se jedná z části o zastavěné i nezastavěné území. Záměr je svým řešením v 
souladu s charakterem řešeného území a okolní zástavbou, a to vzhledem k tomu, že se poblíž nachází stavba 
podobného charakteru. 
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Stavba bude komplexně sloužit k provozování kasina, hotelu, stravovacích služeb, prodejny, klubu, wellnessu a 
dalších doplňkových služeb. 
 
Popis stavby 
 
SO 01 – multifunkční objekt: 
Základová konstrukce objektu bude tvořena železobetonovými základovými patkami. Svislá a vodorovná nosná 
konstrukce objektu bude tvořena montovaným železobetonovým skeletem skládajícím se ze sloupů, průvlaků, 
ztužidel a stropních dílců. Opláštění nosné konstrukce objektu bude tvořeno sendvičovými panely. Atika objektu 
bude tvořena vytažením obvodových sendvičových panelů. Objekt je navržen o půdorysu tvaru U o maximálních 
rozměrech 95,00 x 122,00 m s plochým zastřešením lemovaným atikou. Objekt bude řešen jako částečně 
zapuštěný do terénu. 1. nadzemní podlaží bude o půdorysu tvaru obdélníku o maximálních rozměrech 43,30 x 
122,00 m, bude částečně zapuštěno do terénu a navazovat na středovou část objektu. 2. nadzemní podlaží bude 
celé v úrovni nebo nad úrovní terénu a bude tvořeno středovou částí a dvěma navazujícími bočními křídly. 
Maximální výška objektu od přilehlé zpevněné plochy bude ve vyšší části činit 11,00 m, v nižší části poté 6,35 
m. Pohledová plocha objektu bude tvořena povrchovou úpravou sendvičových panelů, speciálními fasádními 
prvky, dekorativními doplňky a reklamními prvky. Barevně bude objekt řešen do světlých barev jako je bílá, 
stříbrná nebo šedá. 
 
Objekt bude členěn do dvou provozně propojených podlaží a bude sloužit k provozování kasina, hotelu, 
stravovacích služeb, prodejny, klubu, wellnessu a dalších doplňkových služeb. Předpokládané dispoziční řešení 
jednotlivých provozů je zřejmé z výkresové části dokumentace a bude detailně řešeno v dalším stupni 
dokumentace. 
 
SO 02 – hrubé terénní úpravy: 
Hrubé terénní úpravy budou řešit základní bilance zemních prací a požadavky na přísun nebo deponii zemin. 
Hrubé terénní úpravy budou detailně řešeny v dalším stupni dokumentace. 
 
SO 03 – komunikace a zpevněné plochy: 
Zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltu, betonové zámkové dlažby a zatravňovací dlažby. Komunikace jsou 
navrženy z asfaltu. Parkovací stání a chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby a zatravňovací dlažby. 
Zpevněné plochy budou pro odtok dešťových vod spádovány do soustavy uličních vpustí a odvodňovacích 
žlabů. 
 
SO 04 – reklamní pylony: 
Reklamní pylony budou sloužit k označení jednotlivých provozoven. Základová konstrukce objektů bude 
tvořena železobetonovou základovou patkou. Svislá nosná konstrukce objektů bude tvořena sloupem, případně 
příhradovou konstrukcí. Reklamní plocha bude kotvena do svislé nosné konstrukce. Objekty pylon A a B 
umístěné podél komunikace v ul. Selbská, tedy v jihovýchodním a severovýchodním cípu areálu, budou o výšce 
maximálně 16,00 m. Objekt pylon C umístěný v severozápadním cípu areálu bude o maximální výšce 8,00 m. 
 
SO 05 – demolice stávajících objektů: 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde k odstranění stávajících objektů č.p. 2706 a č.p. 2736 včetně stávající 
vodovodní a splaškové kanalizační přípojky a zpevněných ploch náležících k těmto objektům, stávajících 
reklamních zařízení a drobných objektů v řešeném území. Demolice stávajících objektů bude detailně řešena v 
dalším stupni dokumentace. 
 
SO 06 – zábrany proti pádu stromů: 
Zábrany proti pádu stromů budou sloužit k zachycení padajících stromů, případně větví ze stromů nacházejících 
se na pozemku parc. č. 3225/1, k. ú. Aš. Základová konstrukce objektu bude tvořena železobetonovými 
základovými patkami. Svislá nosná konstrukce objektu bude tvořena ocelovými sloupy. Mezi ocelové sloupy 
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bude napnuta ocelová síť sloužící k záchytů stromů nebo větví. Objekt bude o maximální výšce 10,00 m. 
Ocelové sítě mohou být zarostlé popínavými rostlinami. 
 
SO 07 – opěrné zdi: 
Opěrné zdi budou vyrovnávat výškové úrovně terénu a komunikací a budou tvořeny betonovými tvarovkami 
ztraceného bednění prolitého betonem, betonovými palisádami a gabionovými sítěmi vyskládanými kamenivem. 
 
Základní popis technických a technologických zařízení 
 
TEZ 01 – vodovodní řad: 
Nový vodovodní řad bude sloužit jako prodloužení stávajícího vodovodního řadu a bude proveden v délce 76,90 
m z potrubí HDPE SDR 17 o dimenzi dn 90. Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad PVC dn 90. 
Vodovodní řad bude zakončen podzemním hydrantem DN 80. 
 
TEZ 02 – vodovodní přípojka: 
Vodovodní přípojka bude sloužit k zásobování areálu pitnou vodou a bude provedena v délce 135,4 m (část od 
napojení po vodoměrnou šachtu včetně napojení vnitřního vodovodu) z potrubí PE 100 SDR 11 o dimenzi dn 63. 
Vodovodní přípojka bude napojena na prodlužovanou trasu vodovodního řadu. Na trase vodovodní přípojky 
bude umístěna vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou a vodovodní šoupě. 
 
TEZ 03 – plynovodní řad: 
Nový plynovodní řad bude sloužit jako prodloužení stávající plynovodního řadu a bude proveden v délce 85,50 
m z potrubí PE 100RC SDR 17,6 o dimenzi dn 90. Plynovodní řad bude napojen na stávající plynovodní řad PE 
100 SDR 11 dn 90. Plynovodní řad bude zakončen zaslepením. 
 
TEZ 04 – plynovodní přípojka: 
Plynovodní přípojka bude sloužit k zásobování areálu zemním plynem a bude provedena v délce 136,8 m (část 
od napojení po hlavní uzávěr plynu včetně napojení vnitřního plynovodu) z potrubí PE 100RC SDR 11 o 
dimenzi dn 32 (plynovodní přípojka STL) a potrubí PE 100RC SDR 11 o dimenzi dn 63 (napojení vnitřního 
plynovodu NTL). Plynovodní přípojka bude napojena na prodlužovanou trasu plynovodního řadu. Na trase 
plynovodní přípojky bude umístěn hlavní uzávěr plynu. 
 
TEZ 05 – splašková kanalizační přípojka: 
Splašková kanalizační přípojka bude sloužit k odvádění splaškových vod z areálu a bude provedena v délce 
219,30 m z potrubí PVC KG o dimenzi DN 200. Splašková kanalizační přípojka bude napojena na stávající 
přečerpávací stanici splaškových vod. Tato čerpací stanice kapacitně postačuje pro odkanalizování areálu, 
přičemž nebude nijak navýšen odtok z této čerpací stanice, ten zůstane ve stejném množství. Na trase splaškové 
kanalizační přípojky budou umístěny kanalizační revizní šachty. 
 
TEZ 06 – likvidace srážkových vod: 
Parkoviště a plochy komunikací budou díky morfologii terénu odvodněny gravitační dešťovou kanalizací 
odvádějící povrchové vody přibližně do jihovýchodního cípu areálu, kde budou umístěny před nátokem do 
retenční nádrže odlučovače lehkých kapalin (OLK). Vlastní objekt resortu bude odvodněn pomocí vtokových 
střešních gul (nekontaminovaná dešťová voda) a vnitřní dešťovou kanalizací objektu bude voda přivedena až do 
retenční nádrže. Na konci nádrže bude umístěn odtokový objekt (požerák) v provedení se škrtící šablonou či 
vírovým ventilem, kterým bude regulován povolený odtok do recipientu o hodnotě Q = 1,5 l.s-1. Předpokládá se 
svedení dešťové vody dále přirozeným sklonem k umělé vodní nádrži na parc. č. 3181/4, ze které je odtok do 
propustku pod železniční tratí a dále do Hraničního (Račího) potoka. Správce povodí (Povodí Ohře, s.p.) povolil 
maximální možné vypouštění dešťových vod do Račího potoka s odtokem Qodt = 1,5 l.s-1. 
 
V areálu je navržena jižní (Dešťová stoka I) a severní (Dešťová stoka II) dešťová kanalizace na odvedení 
kontaminovaných dešťových vod na odlučovače lehkých kapalin. OLK jsou umístěny ve východní části areálu 
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za hlavním objektem resortu před nátokem do retenční nádrže. V OLK dojde k odstranění případných úkapů 
lehkých ropných látek z parkoviště a zpevněných ploch v areálu a vyčištěná voda bude dále pokračovat do 
retenční nádrže. 
 
Dešťové vody v areálu jsou odváděny gravitačním způsobem a dále pomocí liniových dešťových žlabů a 
uličních vpustí. Ve spodní části areálu je jižní propojovací komunikace odvodněna pomocí vyspádování do 
retenčního příkopu. Vzhledem k zatravnění vsakovacího rigolu a velikosti zpevněné plochy je možné na takto 
malé množství vody ponechat k likvidaci srážkových vod zatravněný rigol. Dojde zde k retenci vody a jejímu 
postupnému vsaku a odparu. 
 
TEZ 07 – přípojka elektrické energie: 
Přípojka elektrické energie bude sloužit k zajištění přívodu elektrické energie do areálu a bude provedena v délce 
309,30 m z kabelu. Přípojka elektrické energie bude napojena na stávající trafostanici. Tato trafostanice projde v 
rámci samostatné dokumentace zkapacitněním, aby byla zajištěna potřebná kapacita pro areál. 
 
TEZ 08 – přípojka datového vedení: 
Přípojka datového vedení bude sloužit k zajištění napojení areálu na datovou síť a bude provedena v délce 
133,10 m z kabelu TCEPKPFLE 3x4x0,4. Rozvaděč datového vedení bude umístěn na fasádě objektu. 
 
TEZ 09 – veřejné osvětlení: 
Veřejné osvětlení bude sloužit k osvětlení parkovišť a přilehlých zpevněných ploch areálu. Bude využito zatím 
nespecifikovaných svítidel na jednoduchém nebo dvojitém výložníku. Rozvaděč veřejného osvětlení bude 
umístěn na fasádě objektu. Z toho rozvaděče bude vyvedena elektroinstalace z kabelu CYKY-J 4x16 mm2. 

B. I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Zahájení stavby   2023 
Ukončení stavby   2025 

B. I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků 
 
Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit jen v jeho 
blízkém okolí, a to v období výstavby i v období provozu. K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na 
životní prostředí patří v podstatě jen bližší okolí budoucí výstavby záměru. Pro účely zpracování této 
dokumentace jsou proto dále označována jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Město Aš. 
 
Vyšším dotčeným územně samosprávným celkem je Karlovarský kraj. 
 
 

B. I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat. 
 
Souhlas k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz 
podle § 12 odst. 2 ZOPK – vydal Městský úřad Aš, odbor životního prostředí. 
 
Souhlas s trvalým a dočasným vynětím ze ZPF – vydal Městský úřad Aš, odbor životního prostředí. 
 
Kácení dřevin rostoucích mimo les – vydá Městský úřad Aš, odbor životního prostředí. 
 
Územní řízení – vydá Městský úřad Aš, Stavební úřad, úřad územního plánování a památková péče (SÚ a ÚP). 
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Stavební řízení – vydá Městský úřad Aš, Stavební úřad, úřad územního plánování a památková péče (SÚ a ÚP).  
 

B. II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz) 

B. II.1. Půda  

 
• Období výstavby 
V rámci realizace záměru dojde k trvalému záboru pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. 
Dojde k vynětí celých pozemků ze zemědělského půdního fondu. Další zábory zemědělského půdního fondu  se 
nepředpokládají. K ověření této skutečnosti bylo využito vhodných tematických map a výpisu z katastru 
nemovitostí. 
 
Odnětí řešených pozemků ze zemědělského půdního fondu bylo odsouhlaseno Městským úřadem Aš, odborem 
životního prostředí, na základě závazného stanoviska vydaného dne 27.06.2022 pod č.j. 
MUAS/23116/2022/OŽP/S. 
Tabulka 7  Seznam pozemků určených k vynětí ze zemědělského půdního fondu 
Kraj Karlovarský 

Okres Cheb 

Obec Aš 

Katastrální území Aš (600521) 

Parc. číslo Výměra (m2) Druh pozemku Vlastnické právo Plocha vynětí 
(m2) 

3232/3 827 Orná půda 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

827 

3232/7 775 Orná půda 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

775 

Na počátku výstavby se provede sejmutí ornice v tl. 250 mm v rozsahu dvou dotčených parcel staveniště. 
Manipulace s odtěženou zeminou bude dána podmínkami vynětí ze ZPF. 
 
V rámci záměru dojde k trvalému a dočasnému záboru částí pozemků, které jsou vedeny jako pozemky určené k 
plnění funkce lesa. Rozsah záborů pozemku je zřejmý z následující tabulky. Další zábory pozemků určených k 
plnění funkce lesa se nepředpokládají, k ověření této skutečnosti bylo využito vhodných tematických map a 
výpisu z katastru nemovitostí. Trvalé zábory budou o výměře 1116,8 m2, dočasné zábory - 206,41 m2. 
 
Tabulka 8  Výčet záborů pozemků PUFL 
Parc. číslo Druh vynětí Název objektu Zábor 

3177/1 
Trvalé 

Stavební objekt – komunikace, opěrné zdi 944,57 m2 

Zařízení – splašková kanalizační přípojka 172,30 m 

Dočasné Stavební činnost 206,41 m2 
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 B. II.2. Voda 
 
Stávající odtok odpadních vod z areálu 
 
Dešťové vody 
V současné době je lokalita budoucího záměru odvodňována vsakem, evapotranspirací a odtokem do Račího 
potoka (s výjimkou zastavěných ploch).  
 
Splaškové vody 
Splaškové vody v současné době na lokalitě nevznikají. 
 
Stávající zásobování areálu pitnou vodou z vodovodního řadu 
 

V s v současné době na lokalitě nevzniká potřeba zásobování pitnou vodou. 
 
• Období výstavby 
Napojení na zdroje vody pro výstavbu bude řešeno ze stávající distribuční sítě z jejich odběrných míst. Spotřebu 
vody pro osobní hygienu pracovníků lze zanedbat, potřebu pitné vody bude saturovat voda balená. 
 
• Po uvedení do provozu 
 
Bilance potřeby vody 
 
Předpokládaná roční potřeba vody je stanovena dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb. Pro výpočet je využito předpokládaného využití a obsazení objektu osobami. 
 
Tabulka 9  Stanovení předpokládaných průměrných potřeb vody 

Potřeba vody Množství 

Průměrná potřeba vody Qp (m3/rok) 11682,92 

Průměrná potřeba vody Qp (m3/den) 32,01 

Maximální potřeba vody Qmax (m3/den) 47,41 

Maximální potřeba vody Qmax (l/h) 2767,00 
 
Napojení na zdroj pitné vody 
 
V rámci zásobování areálu pitnou vodou dojde k napojení na stávající vodovodní řad ve správě společnosti 
CHEVAK Cheb, a.s. K napojení dojde na pozemku parc. č. 3250/53, k. ú. Aš. Toto napojovací místo bylo 
stanoveno správcem sítě. 
 
TEZ 01 – vodovodní řad 
 
Nový vodovodní řad bude sloužit jako prodloužení stávajícího vodovodního řadu a bude proveden v délce 76,90 
m z potrubí HDPE SDR 17 o dimenzi dn 90. Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad PVC dn 
90. Vodovodní řad bude zakončen podzemním hydrantem DN 80. 
 
TEZ 02 – vodovodní přípojka 
 
Vodovodní přípojka bude sloužit k zásobování areálu pitnou vodou a bude provedena v délce 135,4 m (část od 
napojení po vodoměrnou šachtu včetně napojení vnitřního vodovodu) z potrubí PE 100 SDR 11 o dimenzi dn 63. 
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Vodovodní přípojka bude napojena na prodlužovanou trasu vodovodního řadu. Na trase vodovodní přípojky 
bude umístěna vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou a vodovodní šoupě. 

B. II.3. Ostatní přírodní zdroje 
 
• Období výstavby 
Materiál pro stavbu bude zajišťovat dodavatel stavby. Stavební materiály budou na stavbu dováženy nákladními 
automobily.  
 
Pro výstavbu budou potřeba následující hlavní stavební suroviny: 

• Kamenivo, štěrkopísky a asfalty pro konstrukci vozovek, parkovišť a odstavných stání 
• beton, ocel, železo, cihly, písek, vápno, cement, voda, dřevo, sklo 
• plastové a kovové trubní rozvody 
• keramické prvky 
• izolační materiály 
• nátěrové a těsnící hmoty 
 

Pohon mechanizace nezbytné pro výstavbu, budou zajišťovat z převážné části spalovací motory s palivem naftou 
a benzínem. Elektrická zařízení budou použita v menším rozsahu. Menší odběr elektřiny budou vyžadovat 
objekty zařízení staveniště a šatny stavebního personálu. 
 
• Po uvedení do provozu 
Po uvedení do provozu nebudou žádné významné nároky na přírodní zdroje, kromě spotřeby zemního plynu k 
vytápění. 
 
V rámci zásobování areálu zemním plynem dojde k napojení na stávající plynovodní řad ve správě společnosti 
GasNet, s.r.o. K napojení dojde na pozemku parc. č. 3250/53, k. ú. Aš. Toto napojovací místo bylo stanoveno 
správcem sítě. 
 
Předpokládaná potřeba plynu 
 
Předpokládá roční potřeby plynu je stanovena na základě předpokládaného počtu a typu spotřebičů a zařízení. V 
rámci objektu se předpokládají umístit plynové kotle a zařízení kuchyně. 
 
Tabulka 10  Stanovení předpokládané roční potřeby plynu 

Název zařízení Množství na MJ (m3) Počet 
MJ 

Potřeba plynu 
(m3) 

Plynové spotřebiče v kuchyni 100740,00 1 100740,00 

Plynové kotle 38544,00 6 231264,00 

Předpokládaná roční potřeba plynu (m3) 332004,00 
 
TEZ 03 – plynovodní řad 
 
Nový plynovodní řad bude sloužit jako prodloužení stávající plynovodního řadu a bude proveden v délce 85,50 
m z potrubí PE 100RC SDR 17,6 o dimenzi dn 90. Plynovodní řad bude napojen na stávající plynovodní řad 
PE 100 SDR 11 dn 90. Plynovodní řad bude zakončen zaslepením. 
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TEZ 04 – plynovodní přípojka 
 
Plynovodní přípojka bude sloužit k zásobování areálu zemním plynem a bude provedena v délce 136,8 m (část 
od napojení po hlavní uzávěr plynu včetně napojení vnitřního plynovodu) z potrubí PE 100RC SDR 11 o 
dimenzi dn 32 (plynovodní přípojka STL) a potrubí PE 100RC SDR 11 o dimenzi dn 63 (napojení vnitřního 
plynovodu NTL). Plynovodní přípojka bude napojena na prodlužovanou trasu plynovodního řadu. Na trase 
plynovodní přípojky bude umístěn hlavní uzávěr plynu.   

B. I.4. Energetické zdroje 
 
Odstranění stávajících objektů č.p. 2706 a č.p. 2736 bude řešeno v dalším stupni dokumentace. Tyto objekty se 
předpokládají v průběhu stavby užívat jako zařízení staveniště a zdroj vody a elektrické energie pro staveništní 
účely, tedy budou odstraněny až v dobu jejich úplné nepotřeby. 
 
Předpokládaná roční potřeba elektrické energie za provozu záměru je stanovena na základě předpokládaného 
počtu a typu spotřebičů a zařízení, dle kterého byl stanoven potřebný příkon. 
 
Tabulka 11  Stanovení předpokládané roční potřeby elektrické energie 

Potřeba elektrické energie Množství 

Potřeba elektrické energie (kWh/h) 1032,02 

Potřeba elektrické energie (kWh/den) 24768,48 

Potřeba elektrické energie (kWh/rok) 9040495,20 
 
V rámci napojení areálu na elektrickou energii dojde k napojení na stávající trafostanici ve vlastnictví 
společnosti ROLAM s.r.o. Trafostanice se nachází na pozemku parc. č. 3250/54, k. ú. Aš. Využití trafostanice 
bude smluvně dohodnuto s jejím vlastníkem. 
 
TEZ 07 – přípojka elektrické energie 
 
Přípojka elektrické energie bude sloužit k zajištění přívodu elektrické energie do areálu a bude provedena v délce 
310,30 m z kabelu 3x (5x (1-YY 1x500+240)). Přípojka elektrické energie bude napojena na stávající 
trafostanici. Tato trafostanice projde v rámci samostatné dokumentace zkapacitněním, aby byla zajištěna 
potřebná kapacita pro areál. 
 
TEZ 09 – veřejné osvětlení 
 
Veřejné osvětlení bude sloužit k osvětlení parkovišť a přilehlých zpevněných ploch areálu. Bude využito zatím 
nespecifikovaných svítidel na jednoduchém nebo dvojitém výložníku. Rozvaděč veřejného osvětlení bude 
umístěn na fasádě objektu. Z toho rozvaděče bude vyvedena elektroinstalace z kabelu CYKY-J 4x16 mm2. V 
rámci veřejného osvětlení areálu bude řešena úprava veřejného osvětlení v místě nově plánované stezky pro 
pěší a cyklisty. 
 
POZNÁMKA Detailně je popis technických a technologických zařízení řešen v jednotlivých částech 
dokumentace. Dimenze a navržené parametry technických zařízení byly navrženy na základě údajů a informací 
dostupných v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí, v dalším stupni dokumentace mohou být upraveny dle 
detailních údajů a požadavků té které profese. 
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B. II.5. Biologická rozmanitost 
 
Biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně suchozemských, 
mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost 
v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. Nejedná se tedy jen o pouhý součet všech genů, druhů a 
ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi. 
 
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území z hlediska biologické rozmanitosti 
(fauna, flóra, ekosystémy): 
 

Tabulka 12  Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území z 
hlediska biologické rozmanitosti 

 
Charakteristika 

Plochy pro umístění
a výstavbu záměru 

 
Dotčené území 

národní park ne ne 
chráněná krajinná oblast ne ne 
maloplošná zvláště chráněná území ne ne 
lokality Natura 2000 (evropsky významné lokality) ne ne 
lokality Natura 2000 (ptačí oblasti) ne ne 
územní systém ekologické stability nadregionální ne ne 
územní systém ekologické stability regionální ano ano 
územní systém ekologické stability lokální ne ne 
migrační koridor (biotop) zvláště chráněných druhů velkých savců ne ne 

významný krajinný prvek registrovaný ne ne 
významný krajinný prvek ze zákona ano ano 
přírodní parky ano ano 
památný strom ne ne 
výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ne ne 
výskyt zvláště chráněných druhů živočichů ano ano 

Pozn. Za dotčené území se považuje přímo ovlivněné území vstupy a výstupy záměru při výstavbě a provozu. 

• Období výstavby 
V období výstavby dojde k místnímu narušení biologické rozmanitosti v prostoru výstavby a okolí. Zásah do 
biotopů zvláště chráněných druhů živočichů se předpokládá, ohrožení populací je však vyloučeno. Ekosystémy 
budou lokálně a nevratně posuzovaným záměrem narušeny, nicméně záměr je v souladu s územním plánem a 
v tomto oznámení jsou navržena nápravná opatření, která by měla narušení biologické rozmanitosti 
minimalizovat.  
 
Opatření navržená tímto oznámením za účelem vyloučení, prevence, snížení a pokud možno vyrovnání 
významných negativních vlivů na životní prostředí, zejména na druhy a přírodní stanoviště se zvláštním zřetelem 
na druhy a přírodní stanoviště v zájmu Společenství by měla pomoci zabránit zhoršení kvality životního 
prostředí a úbytku biologické rozmanitosti.  
 
Biologická rozmanitost v širším okolí nebude narušena, jak je konstatováno v následujících kapitolách. 
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• Po uvedení do provozu 
Po uvedení do provozu se nepředpokládá negativní ovlivnění biologické rozmanitosti posuzovaným záměrem. 

B. II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
• Období výstavby 
Příjezdy stavebních mechanismů a dalších vozidel stavby k místu stavby bude po stávající silnici I. třídy č. 64. 
Maximální intenzita pojezdu stavební mechanizace se předpokládá ve fázi zemních prací, kdy lze předpokládat 
pojezd maximálně 6 strojů po staveništi současně. Navazující nákladní doprava po veřejných komunikacích bude 
max. 50 NA/den. Osobní automobilová doprava se předpokládá na úrovni 10 osobních automobilů za den. 
Všechny nákladní automobily pojedou směrem na Aš. Silnice I/64 bude v místě výjezdu označena svislým 
dopravním značením s nápisem „výjezd vozidel stavby“. 
 
• Po uvedení do provozu 
 
Vzhledem k tomu, že na přilehlé komunikační síti byl prováděn v roce 2020 dopravní průzkum, byly z podkladů 
Ředitelství silnic a dálnic převzaty tyto údaje o intenzitách dopravy. Pro výpočtový rok 2022 a 2025 byly 
následně intenzity přepočteny.  
 
Tabulka 13  Stávající doprava na komunikační síti v okolí – rok 2020, 2022 a 2025 - počet 
jízd vozidel za 24 hod. bez záměru 
Popis Silnice Sčítací 

úsek 
TĚŽKÁ 
VOZIDL
A 2020 

OSOBNÍ 
VOZIDL
A 2020 

CELKEM  
2025 

TĚŽKÁ 
VOZIDL
A 2022 

OSOBNÍ 
VOZIDL
A 2022 

CELKEM 
2022 

TĚŽKÁ 
VOZIDL
A 2025 

OSOBNÍ 
VOZIDL
A 2025 

CELKEM  
2025 

Od vjezdu do 
lokality záměru 
– hranice SRN 
(SRN) 

I/64 5-5090 911 5958 6913 929 6375 7351 957 6439 7443 

Od vjezdu do 
lokality záměru 
směr Aš 

I/64 5-5090 911 5958 6913 929 6375 7351 957 6439 7443 

Ulice Selbská – 
do centra Aše 

  40 1000 1058 41 1070 1131 42 1081 1143 

Silnice I/64 – 
obchvat Aše 

I/64  871 4958 5855 888 5305 6220 915 5358 6300 

 
Doprava generovaná záměrem: 
 
Pro výpočet hlukové a rozptylové studie byla zadána následující intenzita generované dopravy. Jedná se celkem 
o 1134 jízd všech vozidel za 24 hodin, z toho 1124 jízd osobních vozidel, 10 jízd nákladních vozidel za 24 
hodin. Na základě zkušeností s blízkým zařízením – Grand Casino, je možno směrovost dopravy odhadnout tak, 
že ve směru do SRN (a ze SRN) bude 70% generované dopravy, ve směru na Aš pak 30 %. 
 
Konkrétní intenzity dopravy na modelované silniční síti v okolí navrhovaného záměru jsou vyjádřeny 
v následující tabulce v počtu vozidel za den. 
Tabulka 14  Intenzity generované dopravy na dotčené silniční síti 
Popis Jízd NA/den Jízd OA/den Celkem jízd za den 

I/64 v úseku Kasino – SRN 6 786 792 
I/64 v úseku Kasino – Aš 4 338 342 
Centrum Aše 0 50 50 
Obchvat Aše 4 288 292 
Vnitřní komunikace 1 0 270 270 
Vnitřní komunikace 2 0 120 120 
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Vnitřní komunikace 3 10 974 984 
Vnitřní komunikace 4 0 854 854 
Vnitřní komunikace 5 0 854 854 
Vnitřní komunikace 6 0 100 100 
Vnitřní komunikace 7 0 854 854 
Vnitřní komunikace 8 0 974 974 
Vnitřní komunikace 9 10 1124 1134 

 
Na následujícím obrázku je zobrazena situace stavby s umístěním vjezdů, jednotlivých vnitřních komunikací 
(VK) parkoviště a prostoru pro zásobování. 
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Tabulka 15  Budoucí doprava na komunikační síti včetně dopravy záměru – rok 2025 - počet 
jízd vozidel za 24 hod. 
Popis Silnice Sčítací úsek TĚŽKÁ 

VOZIDLA 2025 + 
ZÁMĚR 

OSOBNÍ 
VOZIDLA 2025 + 
ZÁMĚR 

CELKEM 2025 + 
ZÁMĚR 

Od vjezdu do lokality 
záměru – hranice SRN 
(SRN) 

I/64 5-5090 963 7225 8245 

Od vjezdu do lokality 
záměru směr Aš 

I/64 5-5090 961 6777 7791 

Ulice Selbská – do centra 
Aše 

  42 1131 1195 

Silnice I/64 – obchvat Aše I/64  919 5646 6596 
 
 
Dopravní řešení 
Záměr bude dopravně napojen na plánovanou okružní křižovatku v ul. Selbská, která bude zajišťovat napojení na 
silnici I. třídy s označením 64. Pěší spojení bude zajištěno propojením přes stávající chodník vedoucí podél 
silnice v ul. Selbská. Dopravní řešení včetně bezbariérových opatření je detailně řešeno v samostatné části 
dokumentace. 
 
SO 03.1 – Místní komunikace 
 
Prodloužení komunikace je řešeno přímými tečnými úseky a levostranným kružnicovým směrovým obloukem 
R=150,0m v celkové délce 148,29m měřené ze středu okružní křižovatky. V rámci stavby Resortu je trasa řešena 
od st. km 0,03484. Návrhová rychlost činí 50 km/h a šířka vozovky je 7,0 m. Sjezdy jsou navrženy v optimálních 
místech po domluvě s vlastníky pozemků. Šířka všech navrhovaných sjezdů je nejméně 5,0m. Podél obou hran 
jsou navrženy silniční obruby. Při levé straně je navržena společná stezka pro pěší a cyklisty. Ve st. km 0,04563 
je při obou stranách navrženo napojení společné stezky pro pěší a cyklisty. Od st. km 0,04855 už je při levé 
straně pouze chodník pro pěší, protože cyklotrasa je vedena po MK. Dále je při levé straně navrženo svahovaní 
tak, aby mohlo být v budoucnu s výstavbou chodníku pokračováno na připravené lavici š=2,5m. Pro zajištění 
stability svahu je navrženo pokračování opěrné gabionové zdi. Na konci trasy je navržena křižovatka s účelovou 
komunikací Resortu (SO 03.2) a hospodářské sjezdy (SO 03.6). 
 
SO 03.2 – Účelová komunikace 
 
Komunikace je navržena pomocí kružnicových směrových oblouků a tečných úseků přímých. Trasa je vedena 
podél východní fasády budovy jižním směrem. Šířka vozovky je 5,5m. Od st. km 0,06651 se komunikace od 
budovy odmyká pomocí dvou protilehlých oblouků R=10,0m a dále pokračuje v přímém směru jižním směrem. 
V této části jsou po obou stranách navržena parkovací stání pro personál (východní parkovací stání č. 1–46). Při 
pravé straně je dále navržen zásobovací sjezd. Šířka vozovky je v tomto úseku až po poslední parkovací stání pro 
personál 6,0m. Dále se trasa stáčí západním směrem směrovým obloukem R=10,0m v šířce 3,5m. Při pravé 
straně jsou navržena parkovací stání zejména pro účely pořádání akcí (jižní parkovací stání č. 47–102). Levá 
hrana je limitována průběhem plynovodu VLT, a proto se ve dvou třetinách tohoto úseku dále stáčí pomocí 
oblouku R=200,0m. V úrovni posledních jižních stání se trasa dále stáčí severozápadním směrem dvěma 
pravostrannými oblouky R=20,0m a R=10,0m. Zde je Dále trasa pokračuje levostranným obloukem R=15,0m 
tak, aby následně pokračovala podél západní fasády až k severozápadnímu rohu budovy. V tomto úseku je 
navržena hlavní plocha parkovacích stání pro běžný provoz (západní parkovací stání (č. 182–209 včetně 
parkovací stání pro TP č. 200 a č. 210–215). Zde je také situována paralelní komunikace (SO 03.3) pro přístup k 
ostatním hlavním parkovacím stáním (č. 103–181) a přístup k centrálnímu parteru (SO 03.4). Od 
severozápadního rohu budovy, kde se trasa stáčí východním směrem a na svém konci uzavírá okruh kolem 
celého objektu jsou při levé straně navržena další parkovací stání pro pořádání akcí (č. 238–287). Při pravé 
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straně, tzn u fasády budovy jsou navrženy tři parkovací stání pro autobusy o šířce 3,0m. Šířka vozovky je při 
severní fasádě 6,0m. 
 
SO 03.3 – Účelová komunikace 
 
Tato trasa je vedena pomocí kružnicových oblouků a úseků přímých, které jsou navrženy s tečnou vazbou. 
Začátek trasy je při napojení na trasu SO 03.2 ve st. km 0,31310 a vede nejprve západním až severovýchodním 
směrem až se stočí tak, že vede paralelně s trasou SO 03.2 pomocí dvou protilehlých oblouků R=15,0 m, resp. 
R=95,43m. Dále trasa vede až do úrovně severozápadního rohu budovy jako v případě trasy SO 03.1 a 
pravostranným obloukem R=6,0m se na ní opět připojí. Vozovka je široká 3,5m s rozšířeními ve směrových 
obloucích dle průběhu vlečné křivky autobusu délky 12,0m. Trasa je dlouhá 173,44m. 
 
SO 03.4 – Středový parter 
 
Centrální parter pro přístup do budovy je navržen dle průběhu vlečné křivky autobusu délky 12,0m. Zde jsou 
navržena VIP parkovací stání (č. 216–237), která jsou situována po vnějším obvodu vozovkové části, která je 
navržena 4,0m široká. Plocha je definována budovou a je navržena o rozměrech 40,0 x 59,7m jako plocha se 
stejným dlážděným povrchem. Plochy pro pěší, parkovací stání a vozovka od sebe budou vymezeny sloupky a 
knoflíky s možností pojezdu. 
 
SO 03.5 – Společná stezka pro pěší a cyklisty 
 
Mezi Resortem a silnicí I/64 je navržena společná stezka pro pěší a cyklisty navazující na stezku ze SRN. 
V oblasti, kde není dělící zelený pás je stezka navržena široká 3,5m. V místě, kde se od silnice I/64 odmyká a 
dále je od ní oddělena zeleným pásem š=2,5m je navržena v šířce 2,5m. Trasa je vedena paralelně s účelovými 
komunikacemi Resortu v západní části. V místě před plánovanou okružní křižovatkou se vedení rozděluje 
západním směrem ke Grandcasinu přes místo pro přecházení a také severovýchodním směrem podél 
informačního pilonu, kde se dále rozděluje na trasu směřující k místu pro přecházení přes východní paprsek JOK 
a směrem východním, kde se napojí na MK SO 03.1. 
 
SO 03.6 – Hospodářské sjezdy 
 
Na konci trasy SO 03.1 jsou navrženy dva hospodářské sjezdy pro přístup k lesním pozemkům. Sjezdy jsou 
navrženy dle průběhů vlečných křivek přívěsové soupravy. 
 
Parkovací a odstavné plochy 
 
V rámci řešené stavby je navrženo umístění 288 parkovacích stání pro osobní automobily. Při vstupním atriu je 
navrženo VIP parkoviště s 24 místy k parkování. V jižní a východní části řešené plochy je navrženo hlavní 
parkoviště se 168 místy k parkování. V části orientované k severní fasádě je navrženo 50 parkovacích stání. 
Výhradně pro personál je určeno 46 parkovacích stání orientovaných ve východní části území. 
 
Materiálové řešení 
 
Zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltu, betonové zámkové dlažby a zatravňovací dlažby. Komunikace jsou 
navrženy z asfaltu. Parkovací stání a chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby a zatravňovací dlažby. 
Zpevněné plochy budou pro odtok dešťových vod spádovány do soustavy uličních vpustí a odvodňovacích 
žlabů. 
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B. III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz) 

B III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží 

Znečištění ovzduší 

Hlavní stacionární (bodové) zdroje znečišťování ovzduší 
• Období výstavby  
V souvislosti s realizací řešeného záměru nebudou provozovány žádné významné bodové zdroje znečišťování 
ovzduší. Stacionární zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby mohou vznikat omezeně při provozu stavebních 
mechanizmů a stavebních strojů v prostoru prováděných činností, které však lze považovat za nevýznamné.  
 
• Po uvedení do provozu 
 
Plynové spalovací zdroje 
 
Zdrojem emisí při provozu posuzovaného záměru bude plynový spalovací zdroj pro vytápění a přípravu teplé 
vody.  
 
Plynový spalovací zdroj 
 
Zdrojem tepla budou plynové kotle 
Projektované spotřeby zemního plynu: 
 Max hod.:  37,9 m3/h 
 Roční:   332 004 m3/rok 
 
Jmenovitý tepelný příkon kotelny, který odpovídá maximální hodinové spotřebě 37,9 m3/h zemního plynu a jeho 
výhřevnosti 33,48 MJ/m3 činí 0,352 MW. Tímto příkonem spadá plynová kotelna mezi vyjmenované stacionární 
zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod kódem 1.1. 
Spalování paliv v kotlích o jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně. Palivem bude 
výlučně zemní plyn. 
 
Dominantní škodlivinou emitovanou ze spalování zemního plynu jsou oxidy dusíku, v menší míře oxid uhelnatý. 
Vzhledem k tomu, že v imisním pozadí je v případě oxidu uhelnatého imisní rezerva na úrovni tisíců 
mikrogramu, není dále v rozptylové studii této škodlivině věnována pozornost. Pro výpočet emisí jsou využity 
emisní faktory uvedené ve „Sdělení Odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 
odst. 1 písm. b) vyhlášky 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší“. Hodnoty emisních faktorů uvedené ve Věstníku MŽP 
jsou obsaženy v následující tabulce. 
 
Tabulka 16   Emisní faktory pro škodliviny produkované ze spalování zemního plynu 
Palivo Topeniště NOx CO jednotka 
zemní plyn jakékoliv 1130 48 kg/106 m3 spáleného plynu 
 
Výsledné emise oxidů dusíku jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Tabulka 17  Vypočtené hodnoty emisí NOx pomocí emisních faktorů dle Sdělení MŽP 
Zdroj g/s ve špičce g/hod ve špičce kg/rok 
Kotelna  0,0119 42,8 375,2 
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Poznámka: Podíl NO2 v emisích NOx při spalování zemního plynu v kotlích činí 5 %, podíl NO činí 95 % (Příloha 2 Metodického 
pokynu pro vypracování rozptylových studií, Věstník MŽP 8/2013). 

 
Takto vypočítané emisní toky podle legislativně stanovených emisních faktorů jsou obvykle vyšší než emise 
skutečné – naměřené autorizovaným měřením. Rozptylová studie je tak postavena na straně rezervy. 

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší 
• Období výstavby 
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a stavební práce). 
Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do 
ovzduší ve fázi výstavby je problematické. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice 
(sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období 
výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi apod.  
 
Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. Z emitovaných škodlivin 
si v období výstavby zaslouží pozornost částice suspendovaného prachu a částečně oxid dusičitý. Objem emise 
sekundární a resuspendované složky prachových částic z dopravy závisí také na řadě dalších faktorů jako je např. 
množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným 
faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti 
se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů 
takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou 
vypovídací schopnost.  
 
Ve fázi výstavby lze očekávat především ovlivnění krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin. 
Vzhledem ke složitosti a proměnlivosti fáze výstavby bývají případné výpočty imisních koncentrací pouze 
orientační. Obecně lze na základě zkušeností s výpočty v období výstavby u podobných staveb očekávat 
relativně vysoké příspěvky k maximálním denním maximům PM10, které bývají počítány pro nejhorší místní 
rozptylové podmínky v nejintenzivnější fázi výstavby. Hodnoty těchto příspěvků se budou pohybovat na řádové 
úrovni dvou až tří desítek mikrogramů. Jedná se o píkové hodnoty, které odrážejí teoreticky nejhorší možnou 
situaci. Vypočteny bývají pro nejhorší fázi výstavby a nemusejí nastat za nejméně příznivých rozptylových 
podmínek a směru větru. Imisní příspěvek k maximálním imisím navíc nelze jednoduše sčítat s hodnotami 
předpokládaného imisního pozadí. Jednává se každopádně o relativně vysoké hodnoty imisního příspěvku bez 
ohledu na hodnoty imisního pozadí, z čehož vyplývá nutnost v maximální možné míře realizovat opatření na 
snížení emisí prachu. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší je tedy třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při 
provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními 
prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska dopravy 
dodavatel stavby zajistí vyčlenění plochy, která bude sloužit k čištění, případně mytí znečištěných vozidel 
odjíždějících ze staveniště, zajistí dále účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a 
další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude 
zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště 
pro celou dobu výstavby. 
 
Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek atp. Lze očekávat, 
že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové omezenosti přijatelný.     
 
• Po uvedení do provozu 
Plošným zdrojem znečišťování bude plocha dopravních komunikací. Do ovzduší budou emitovány zejména 
prachové částice. Emise z plošných zdrojů budou minimální, zvláště bude-li prováděna dostatečná údržba ploch.  
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Hlavní liniové (mobilní) zdroje znečišťování ovzduší 
 
• Období výstavby 
Liniovými zdroji jsou úseky pozemních komunikací, po nichž se během výstavby uvažovaného areálu 
pohybují motorová vozidla – osobní (OV) a těžká nákladní vozidla (NV). 
 
Z hlediska ochrany ovzduší je tedy třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při 
provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními 
prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska dopravy 
dodavatel stavby zajistí vyčlenění plochy, která bude sloužit k čištění, případně mytí znečištěných vozidel 
odjíždějících ze staveniště, zajistí dále účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a 
další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude 
zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště 
pro celou dobu výstavby. 

Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek atp. Lze očekávat, 
že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové omezenosti přijatelný.  

• Po uvedení do provozu 
 
V rámci řešené stavby je navrženo umístění 288 parkovacích stání pro osobní automobily. Při vstupním atriu je 
navrženo VIP parkoviště s 24 místy k parkování. V jižní a východní části řešené plochy je navrženo hlavní 
parkoviště se 168 místy k parkování. V části orientované k severní fasádě je navrženo 50 parkovacích stání. 
Výhradně pro personál je určeno 46 parkovacích stání orientovaných v západní části území. 
 
Pro výpočet rozptylové studie byla zadána následující intenzita generované dopravy. Jedná se celkem o 1134 
jízd všech vozidel za 24 hodin, z toho 1124 jízd osobních vozidel, 10 jízd nákladních vozidel l za 24 hodin. 
V rámci rozptylové studie je uvažováno nulové zastoupení vozidel s elektrickým pohonem. Tato rezerva je 
dostatečná pro nezahrnutí jednostopých vozidel do výpočtu. 
 
Konkrétní intenzity dopravy na modelované silniční síti v okolí navrhovaného záměru jsou vyjádřeny 
v tabulkách a obrázku v kapitole B.II.6. 
 
Výpočet emisních toků z automobilové dopravy je proveden pomocí emisních faktorů z databáze MEFA13. Při 
výpočtu je uvažován podíl osobních vozidel s naftovými motory na úrovni 50 %. Plynulost dopravy je 
uvažována z důvodu předběžné opatrnosti na úrovni 5 (popojíždění).  
 
Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního ovzduší zohledněna 
resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze představuje významný příspěvek ovlivňující 
celkovou koncentraci suspendovaných částic v ovzduší. Pro výpočet emisního toku z vyvolané dopravy jsou 
tedy využity dále také emisní faktory pro sekundární prašnost vyvolanou pojezdem nákladních automobilů, 
k jejichž odvození byla využita metodika stanovená organizací United States Environmental Protection Agency 
(dále jen „US EPA“) – Metodika EPA 42. Pro výpočet emise prachových částic na zpevněných komunikacích 
lze využít metodiku 13.2.1 Paved Roads (www.epa.org). Uvedený výpočet je převzat i do doporučení MŽP 
uvedeného ve věstníku 8/2013 v příloze 3 „Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících 
látek z povrchu zpevněných komunikací. Výpočet je dán empirickým vzorcem:  
 
E = [k (sL)0.91 x (Wx1,1)1,02] (1 –P/4N) 
 
Kde:  E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem) 

k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem) 
sL = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m2) 
W = průměrná hmotnost vozidla (t) 

http://www.epa.org
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P = počet dnů s úrovní srážek ≥ 1 mm z celkového počtu dnů N  
 
Výsledné emisní vydatnosti oxidů dusíku, tuhých látek PM10, benzenu a benzo(a)pyrenu z parkoviště osobních 
vozidel i areálových komunikací uvádí následující tabulka. Délka pojezdu vozidel v areálu je uvažována 
v průměru 700 m. 
 
Tabulka 18  Emise znečišťujících látek z automobilové dopravy realizované v areálu resortu 
Emisní tok NOx NO2 PM10 Benzen Benzo(a)pyren 

g/den 359,78 72,94 36,76 4,52 0,00301 
kg/rok 131,32 26,62 13,42 1,65 0,001099 

 
Do modelování imisních příspěvků jsou zahrnuty pojezdy navazující dopravy také na veřejných komunikacích. 
Souhrnný emisní tok veškeré navazující dopravy na veřejných příjezdových komunikacích po přepočtu na úsek 
dlouhý 1 km je uveden v následující tabulce.  
 
Tab. 1: Emise z navazující dopravy na veřejných komunikacích (g/km/den) 
Emisní tok NOx NO2 PM10 Benzen Benzo(a)pyren 

I/64 v úseku Kasino – SRN 435,7 42,8 55,9 4,31 0,0056 
I/64 v úseku Kasino – Aš 190,4 18,5 25,0 1,90 0,0024 
Centrum Aše 26,9 2,7 3,3 0,26 0,0004 
Obchvat Aše 163,4 15,8 21,7 1,64 0,0021 

Znečištění vody 
Znečištění vody se nepředpokládá, všechny druhy opatření ve vtahu k odpadním vodám jsou popsány v 
následující kapitole B.III.2.  
 
• Období výstavby 
Znečištění půdy a půdního podloží během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných 
látek z dopravních a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení 
těchto situací tak, aby nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí. 
 
• Po uvedení do provozu 
Při provozu posuzovaného záměru se nepředpokládá, že bude docházet ke znečišťování půdy v zájmovém 
území. Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek. V průběhu provozu jsou úniky 
však téměř vyloučeny, protože v místě parkovacích ploch bude nepropustný podklad a odvodnění zpevněných 
povrchů bude řešeno přes lapače ropných látek. Při dodržení příslušných provozních a manipulačních předpisů 
bude riziko zcela eliminováno nebo minimalizováno.  

Znečištění půdy a půdního podloží 
• Období výstavby 
Znečištění půdy a půdního podloží během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných 
látek z dopravních a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení 
těchto situací tak, aby nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí. 
 
• Po uvedení do provozu 
Při provozu posuzovaného záměru se nepředpokládá, že bude docházet ke znečišťování půdy v zájmovém 
území.  
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Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek. V průběhu provozu jsou úniky však 
téměř vyloučeny, protože v místě parkovacích ploch bude nepropustný podklad a odvodnění zpevněných 
povrchů bude řešeno přes lapače ropných látek. Při dodržení příslušných provozních a manipulačních předpisů 
bude riziko zcela eliminováno nebo minimalizováno. U ostatních vlivů na půdu (např. úkapy ropných derivátů 
atd.), zejména vlivem dopravy, je nutno uvést, že z normálního provozu komunikací se nepředpokládají úniky 
ropných látek. 

B. III.2. Odpadní vody 

Splaškové odpadní vody 
• Období výstavby 
Významné množství vod splaškového charakteru v průběhu výstavby vznikat nebude. Jako zařízení staveniště 
budou instalovány suché WC, které budou pravidelně vyváženy a obsah následně likvidován. 
 
• Po uvedení do provozu 
V období provozu budou vznikat splaškové odpadní vody. Množství splaškových vod je identický s výpočtem 
spotřeby vody (viz kapitola B.II.2.). 
 
Splašková kanalizace bude svedena gravitačně do čerpací stanice odpadních vod, situované na jihovýchodním 
okraji území. Odtud budou splaškové vody čerpány do čerpací stanice odpadních vod ČS Aš II v ulici U 
Lipového dvora, ze které je veden stávající kanalizační výtlak na městskou ČOV. Kapacity stávajících 
kanalizačních stok budou prověřeny. 
 
TEZ 05 – splašková kanalizační přípojka 
 
Splašková kanalizační přípojka bude sloužit k odvádění splaškových vod z areálu a bude provedena v délce 
219,30 m z potrubí PVC KG o dimenzi DN 200. Splašková kanalizační přípojka bude napojena na stávající 
přečerpávací stanici splaškových vod. Tato čerpací stanice kapacitně postačuje pro odkanalizování areálu, 
přičemž nebude nijak navýšen odtok z této čerpací stanice, ten zůstane ve stejném množství. Na trase splaškové 
kanalizační přípojky budou umístěny kanalizační revizní šachty. 

Technologické odpadní vody 
• Období výstavby 
V tomto období by neměly vznikat technologické odpadní vody v pravém slova smyslu, ale možnost vzniku 
kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru 
záměru.  
 
Tato rizika lze rozdělit na rizika: 
- provozního charakteru 
- havarijního charakteru 
 
Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými 
vodami jsou splachovány ze silničního tělesa úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových 
a rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení. 
 
Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních 
prostředků, případně stavebního stroje či zařízení.  
 
Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, 
případně výrazně snížit její pravděpodobnost. 
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• Po uvedení do provozu 
Po uvedení záměru do provozu budou vznikat technologické odpadní vody pouze ze stravovacích provozů. 
Odpadní vody s obsahem tuků a škrobů budou odváděny přes odlučovač (lapol) a dále čerpány s ostatními 
odpadními vodami.  

Dešťové vody 
• Období výstavby 
V průběhu výstavby se nepředpokládá znečištění vod (kromě havarijních stavů, popsaných výše). 
 
• Po uvedení do provozu 
Předpokládané roční množství srážkových vod je stanoveno dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 274/2001 Sb. Pro výpočet je využito údajů týkajících se ploch zastřešení objektů a 
zpevněných ploch a údajů Českého hydrometeorologického ústavu týkajících se srážek v dlouhodobém normálu 
1981–2010 na územní předmětného kraje uvedených na webové adrese http://portal.chmi.cz/historicka-
data/pocasi/uzemni-srazky. 
 
Tabulka 19  Stanovení předpokládaného množství srážkových vod 

Název plochy Druh plochy Plocha (m2) Odtokový 
součinitel 

Redukovaná 
plocha (m2) 

Zastřešení objektu A 9522,00 0,9 8569,80 

Zpevněné plochy – asfalt A 6535,10 0,9 5881,59 

Zpevněné plochy – betonová zámková dlažba A 5914,62 0,9 5323,16 

Zpevněné plochy – betonová zatravňovací dlažba C 1451,74 0,4 580,70 

Nezpevněné plochy – kačírek C 169,96 0,4 67,98 

Součet redukovaných ploch 20423,23 

 

Dlouhodobý srážkový normál (m/rok) 0,727 

Roční množství srážkových vod Q (m3) 14847,69 
 
Parkoviště a plochy komunikací budou díky morfologii terénu odvodněny gravitační dešťovou kanalizací 
odvádějící povrchové vody přibližně do jihovýchodního cípu areálu, kde budou umístěny před nátokem do 
retenční nádrže odlučovače lehkých kapalin (OLK). Vlastní objekt resortu bude odvodněn pomocí vtokových 
střešních gul (nekontaminovaná dešťová voda) a vnitřní dešťovou kanalizací objektu bude voda přivedena až do 
retenční nádrže. Na konci nádrže bude umístěn odtokový objekt (požerák) v provedení se škrtící šablonou či 
vírovým ventilem, kterým bude regulován povolený odtok do recipientu o hodnotě Q = 1,5 l.s-1. Předpokládá se 
svedení dešťové vody dále přirozeným sklonem k umělé vodní nádrži na parc. č. 3181/4, ze které je odtok do 
propustku pod železniční tratí a dále do Hraničního (Račího) potoka. Správce povodí (Povodí Ohře, s.p.) povolil 
maximální možné vypouštění dešťových vod do Račího potoka s odtokem Qodt = 1,5 l.s-1. 
 
V areálu je navržena jižní (Dešťová stoka I) a severní (Dešťová stoka II) dešťová kanalizace na odvedení 
kontaminovaných dešťových vod na odlučovače lehkých kapalin. OLK jsou umístěny ve východní části areálu 
za hlavním objektem resortu před nátokem do retenční nádrže. V OLK dojde k odstranění případných úkapů 
lehkých ropných látek z parkoviště a zpevněných ploch v areálu a vyčištěná voda bude dále pokračovat do 
retenční nádrže. 
Dešťové vody v areálu jsou odváděny gravitačním způsobem a dále pomocí liniových dešťových žlabů a 
uličních vpustí. Ve spodní části areálu je jižní propojovací komunikace odvodněna pomocí vyspádování do 

http://portal.chmi.cz/historicka
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retenčního příkopu. Vzhledem k zatravnění vsakovacího rigolu a velikosti zpevněné plochy je možné na takto 
malé množství vody ponechat k likvidaci srážkových vod zatravněný rigol. Dojde zde k retenci vody a jejímu 
postupnému vsaku a odparu. 
 
TEZ 06 – likvidace srážkových vod 
 
Parkoviště a plochy komunikací budou díky morfologii terénu odvodněny gravitační dešťovou kanalizací 
odvádějící povrchové vody přibližně do jihovýchodního cípu areálu, kde budou umístěny před nátokem do 
retenční nádrže odlučovače lehkých kapalin (OLK). Vlastní objekt resortu bude odvodněn pomocí vtokových 
střešních gul (nekontaminovaná dešťová voda) a vnitřní dešťovou kanalizací objektu bude voda přivedena až do 
retenční nádrže. Na konci nádrže bude umístěn odtokový objekt (požerák) v provedení se škrtící šablonou či 
vírovým ventilem, kterým bude regulován povolený odtok do recipientu o hodnotě Q = 1,5 l.s-1. Předpokládá se 
svedení dešťové vody dále přirozeným sklonem k umělé vodní nádrži na parc. č. 3181/4, ze které je odtok do 
propustku pod železniční tratí a dále do Hraničního (Račího) potoka. Správce povodí (Povodí Ohře, s.p.) povolil 
maximální možné vypouštění dešťových vod do Račího potoka s odtokem Qodt = 1,5 l.s-1. 
 
V areálu je navržena jižní (Dešťová stoka I) a severní (Dešťová stoka II) dešťová kanalizace na odvedení 
kontaminovaných dešťových vod na odlučovače lehkých kapalin. OLK jsou umístěny ve východní části areálu 
za hlavním objektem resortu před nátokem do retenční nádrže. V OLK dojde k odstranění případných úkapů 
lehkých ropných látek z parkoviště a zpevněných ploch v areálu a vyčištěná voda bude dále pokračovat do 
retenční nádrže. 
 

B. III.3. Odpady 
Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav 
a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovaný záměr jsou důležité zejména vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., v platném 
znění, o Katalogu odpadů a č. 273/2021 Sb., v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady. 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 
pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. Provozovatel záměru bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle 
§ 15 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav. 

Obecně bude při výstavbě i provozu záměru postupováno v souladu s hierarchií nakládání s odpady, tedy v první 
řadě bude omezován vznik odpadů v co největší míře. Vzniklé odpady budou důsledně tříděny dle kategorie a 
jednotlivých katalogových čísel a přednostně předány oprávněné osobě k recyklaci nebo využití. V případě, že 
takový způsob nakládání s odpady nebude možný, budou odpady předány k odstranění v zařízení k tomu 
určeném. 
 
Odpady vznikající provozem posuzovaného záměru lze rozdělit na odpady, které budou vznikat při výstavbě a 
na odpady, které budou vznikat za běžného provozu. Provozovatel, jako původce odpadů, bude vzniklé odpady 
předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle platné legislativy. 
 
• Období výstavby 
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných záměrů. V průběhu výstavby 
se neočekává neobvyklá produkce odpadů, kromě stavebních odpadů a odpadů z provozu mechanizace.  
 
Při přípravě staveniště je nutné třídit materiály tak, aby je bylo možné efektivně recyklovat a dále zpracovávat 
bez dopadů na životní prostředí. Stavební materiály, které není možné dále využít, se stávají odpadem a bude 
s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Nebezpečné odpady budou 
řádně označeny a bude s nimi nakládáno se zvýšenou opatrností v souladu s platnou legislativou. Nebezpečné 
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odpady budou předány oprávněné osobě k jejich převzetí k odstranění. Veškerá dokumentace, vztahující se 
k nakládání s odpady, bude uchovávána po dobu min. 5 let.  
 
Materiály vznikající při přípravě staveniště, které nemají nebezpečné vlastnosti, budou přednostně nabídnuty 
k recyklaci a budou využity jako stavební výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, až v případě, že jejich využití nebude možné, budou 
původcem prohlášeny za odpady a bude s nimi tak nakládáno. 
 
Stavební díly, které budou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě opětovně použity 
jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné panely, nosníky), se nestávají odpadem – nenaplňují 
definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech.  
 
Za způsob nakládání s odpady při výstavbě a provozu je zodpovědný jejich původce – stavební firma a 
provozovatel záměru, kteří musí dodržet zákonné povinnosti ohledně nakládání s odpady. Původce je také 
povinen předcházet vzniku odpadů.  
 
Realizace uvažovaného záměru si vyžádá vytvoření zázemí – zařízení staveniště. Zde budou umístěny stavební 
mechanizmy, sociální zázemí pro pracovníky, skladové zařízení apod. V maximální míře bude při výstavbě 
využíváno sociální a prostorové zázemí stávajícího areálu. V obecné poloze lze konstatovat, že bude dodržen 
princip minimalizace dopadů těchto zařízení, resp. vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou 
voleny následující postupy: 

• zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie a druhu odpadu; 
• dodržování technologické kázně při výstavbě – bude zajištěno omezení úkapů olejů, pohonných hmot, 

technologických kapalin apod.; 
• v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstranění škody, 

následně budou provedeny příslušné rozbory a navrženo řešení likvidace havárie; 
• skladování pohonných hmot, olejů apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy tak, aby 

nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí; 
• důsledná údržba a čištění zařízení stavenišť, čištění kol vozidel vyjíždějících z areálu staveniště, 

kropení vozovek za účelem snížení prašnosti v okolí staveniště a na příjezdových komunikacích. 
Použité obaly (jedná se o papír, eventuálně plastový obal) je třeba třídit a přednostně nabízet k jejich dalšímu 
využití, popř. zajistit odstranění jednotlivých druhů odpadů. Nebezpečné odpady budou shromažďovány 
odděleně. Bude vedena průběžná evidence vyprodukovaných odpadů a odpady budou předávány pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí. Předpokládané vyprodukované druhy odpadu jsou v následující tabulce. 
 
Tabulka 20  Odpady, které budou vznikat při výstavbě 
KÓD NÁZEV KATEGORIE ZPŮSOB 

NAKLÁDÁNÍ 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky N odstraňování 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O odstraňování 

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N recyklace 
odstraňování 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N odstraňování 

17 01 01 Beton O recyklace 
17 01 02 Cihly O recyklace 
17 02 01 Dřevo O využití 

17 02 02 Sklo O recyklace 
odstraňování 
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KÓD NÁZEV KATEGORIE ZPŮSOB 
NAKLÁDÁNÍ 

17 02 03 Plasty O recyklace 
odstraňování 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné N odstraňování 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O odstraňování 
17 04 05 Železo a ocel O využití 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  O recyklace 
odstraňování 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O využití 
recyklace 

 
Přesný výčet odpadů, které budou vznikat během výstavby, a vyčíslení množství bude provedeno v následujících 
stupních projektové přípravy. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby.  
 
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů: 

• štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro 
potřeby dalších podnikatelských subjektů. 

• beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. - separovatelný odpad využitelný k 
recyklaci. Vznik při výstavbě. Beton, cihly – drcení – využití pro stavební aktivity, materiál např. 
použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír - sběr. Dřevo – opětovné 
použití, případně jako energetický zdroj – spalování. 

• směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem  
• nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. - 

odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Ukládání na 
skládky příslušné skupiny, případně spalování. 

 
• Po uvedení do provozu 
Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě jejich vzniku, 
podle charakteru odpadů a jejich následného způsobu využití nebo odstranění. 
 
V celém resortu bude zajištěno třídění odpadu dle katalogových čísel a jeho ukládání v souladu s platnými 
zákony a předpisy. V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou 
tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou tříděny podle charakteru 
odpadů, druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu nakládání (skládkování, spalování apod.). 
 
Odpady charakteru N budou shromažďovány odděleně v uzavřených nádobách na zabezpečeném místě. Odpady 
budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných nádob a odtud budou průběžně 
předávány oprávněné osobě k jejich převzetí k dalšímu nakládání.  
 
Všechny odpady budou předávány jiným subjektům, které mají pro tuto činnost příslušné oprávnění. Smlouvy 
budou předloženy při kolaudaci objektu.  
 
Zvláštní pozornost bude věnována shromažďování nebezpečných odpadů, pro které budou ve shromaždištích 
vymezeny oddělené, uzavřené plochy (zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady, 
zamezení havarijnímu úniku atd.). Odpady charakteru N budou vznikat převážně v podobě použitých zářivek, 
případně sorpčního materiálu, odpadních strojních a mazacích olejů (emulze). Tyto odpady budou odděleně 
shromažďovány a zneškodňovány odborně způsobilou firmou.  
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Tabulka 21  Odpady, které budou vznikat při provozu 
Kód odpadu Druh odpadu Kategorie Původ odpadu 
13 01 13 Jiné hydraulické oleje nebezpečný Havarijní únik olejů 
13 01 08 Jiné motorové, převodové a mazací 

oleje 
nebezpečný Havarijní únik  

15 01 01 Papírové, lepenkové obaly ostatní Obaly zboží 
15 01 02 Plastové obaly ostatní Obaly zboží 
15 01 03 Dřevěné obaly ostatní Obaly zboží 
15 01 04 Kovové obaly ostatní Obaly zboží 
15 01 06 Směsné obaly ostatní Obaly zboží 
20 01 02 Sklo ostatní  Údržba objektů 
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z 

kuchyní a stravoven 
ostatní Údržba objektů 

20 01 13 Rozpouštědla nebezpečný Údržba objektů 
20 01 21 Zářivky nebezpečný Zářivkové trubice 
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné 

látky 
nebezpečný Údržba objektů 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 
01 29 

ostatní Údržba objektů 

20 01 33 Baterie a akumulátory nebezpečný Tužkové a jiné baterie 
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické 

zařízení obsahující nebezpečné látky 
nebezpečný  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad ostatní Údržba vegetace 
20 03 01 Směsný komunální odpad ostatní Běžný odpad 
20 03 03 Uliční smetky ostatní Úklid silnic a parkovišť  
Ze stávajícího stupně projektové dokumentace nelze zjistit lokalizaci nádob na odpady. V dalším stupni je 
potřeba vymezit dostatečně velké prostory pro možnost třídění odpadu. Dále je nutno v projektové dokumentaci 
vylišit prostory pro oddělené shromažďování odpadů a zajistit zpětné využití, popř. odstranění jednotlivých 
druhů odpadů (recyklační dvory, skládka TKO). Nebezpečné odpady skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadu a 
odstranění pomocí oprávněných osob. 
 
Po dožití stavby by bylo možné všechny použité stavební materiály vhodným způsobem dále využít nebo 
likvidovat – například vyvezení na skládku inertního materiálu, spálení, využití jako druhotné suroviny (železný 
šrot apod.). Jednalo by se o odpady obdobného charakteru jako při výstavbě posuzovaného záměru. 

B. III.4. Ostatní emise a rezidua 

Hluk a vibrace 
• Období výstavby 
Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém průběhu stavebních prací. Jejich lokalizace bude 
závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. 
 
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku 
do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava stavebních materiálů, odvoz demoličních odpadů) 
a bodové (např. čerpadlo, zhutňovací stroj apod.). Příjezd ke staveništi bude po stávající komunikaci Selbská 
(silnice I/64).  
 
Práce na výstavbě lze rozdělit zhruba do čtyř etap:  

– 1. etapa: zemní práce – stavební jáma – pažení a hloubení 
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– 2. etapa: betonáž spodní stavby 
– 3. etapa: přípojky 
– 4. etapa: vrchní stavba. 

 
Vzhledem k tomu, že lokalizace jednotlivých strojů a zařízení se během stavebních prací mění a jejich 
vzdálenost od obytné zástavby není konstantní, byl pro výpočet a hodnocení hluku ze stavební činnosti zvolen 
nejbližší referenční výpočetní bod, který je chráněným venkovním prostorem – RVB 4 (Objekt SRN, č. 32 (Z)), 
který se nachází ve vzdálenosti 110 m od stavebních strojů. 
 
Výsledky výpočtů 110 m od lokality výstavby udává následující tabulka. 
 
Tabulka 22  Hluk v období výstavby 

I. ETAPA 
LAeq, 14hod 

 

II. ETAPA 
LAeq, 14hod 

 

III. ETAPA 
LAeq, 14hod 

 

IV. ETAPA 
LAeq, 14hod 

55,4 56,0 51,3 
42,2 

Předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou dle provedených výpočtů výrazně pod hranicí 
hygienického limitu (v rozmezí nejistoty ± 1,8 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. (LAeq,14h = 65,0 
dB). 
 
Vzhledem k výše uvedeným výsledkům výpočtů jsou pro omezení negativního vlivu výstavby posuzovaného 
záměru navržena pouze obecná protihluková opatření. 

Podrobnosti jsou uvedeny v hlukové studii v příloze oznámení. 

 
• Po uvedení do provozu 
 
Stacionární zdroje 
 
Stávající zdroje 
 
Pro posouzení vlivu stacionárních zdrojů hluku z nového záměru a stavem v současné byly odhadnuty stávající 
stacionární zdroje: 
 
Grand Casino – vzduchotechnika – 1 zdroj umístěný na střeše, hladina akustického výkonu zdroje 80 dB(A); 
Grand Casino – vzduchotechnika - 1 zdroj umístěný na plášti budovy (sever), hladina akustického výkonu zdroje 
70 dB(A); 
Grand Casino – tepelné čerpadlo – 3 zdroje umístěné na terénu – západní strana, hladina akustického výkonu 
zdroje 70 dB(A); 
Grand Casino – tepelné čerpadlo – 3 zdroje umístěné na terénu – severní strana, hladina akustického výkonu 
zdroje 70 dB(A); 
Grand Casino – hotel – tepelné čerpadlo - 1 zdroj umístěný na plášti budovy (severovýchod), hladina 
akustického výkonu zdroje 70 dB(A); 
Grand Casino – hotel – tepelné čerpadlo - 1 zdroj umístěný na plášti budovy (severozápad), hladina akustického 
výkonu zdroje 70 dB(A); 
Shopping Center Travel FREE – tepelné čerpadlo - 1 zdroj umístěný na plášti budovy (jih), hladina akustického 
výkonu zdroje 70 dB(A); 
Shopping Center Travel FREE – tepelné čerpadlo - 2 zdroje umístěné na plášti budovy (západ), hladina 
akustického výkonu zdroje 70 dB(A); 
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Shopping Center Travel FREE - – 1 zdroj umístěný na střeše, hladina akustického výkonu zdroje 80 dB(A). 
 
Zdroje po uvedení do provozu 
 
Po uvedení do provozu budou působit i stávající stacionární zdroje hluku. 
 
Záměr je charakterizován 20 bodovými zdroji pro hluk ze vzduchotechnických a chladících jednotek, které jsou 
umístěny na střeše i fasádě.  
 
Jejich parametry udává následující tabulka, umístění je patrné z grafických příloh. 
 
Tabulka 23  Posuzovaný záměr – stacionární zdroje hluku 
Typ zdroje Hladina 

akustického 
výkonu 

Umístění 

Vzduchotechnika střecha 80 severovýchod 
Vzduchotechnika střecha 80 atrium 
Vzduchotechnika střecha 80 jihozápad 
Vzduchotechnika střecha 80 jihovýchod 
Vzduchotechnika střecha 80 severozápad 
Vzduchotechnika sáni fasáda 70 východ 
Tepelné čerpadlo terén 70 severovýchod 
Tepelné čerpadlo terén 70 severovýchod 
Tepelné čerpadlo terén 70 severovýchod 
Tepelné čerpadlo terén 70 severovýchod 
Tepelné čerpadlo terén 70 jihovýchod 
Tepelné čerpadlo terén 70 jihovýchod 
Tepelné čerpadlo terén 70 jihovýchod 
Tepelné čerpadlo terén 70 jihovýchod 
Tepelné čerpadlo terén 70 jihozápad 
Tepelné čerpadlo terén 70 jihozápad 
Tepelné čerpadlo terén 70 jihozápad 
Tepelné čerpadlo terén 70 jihozápad 
Tepelné čerpadlo terén 70 jihozápad 
Vzduchotechnika sáni střecha 70 severovýchod 
Vzduchotechnika sáni střecha 70 severozápad 
 
Hladina akustického výkonu je zadána na maximální úrovni, i když výrobci deklarují výrazně nižší hodnotu. 
V modelové situaci jsou počítány všechny tyto zdroje hluku současně (což v praxi pravděpodobně nenastane), a 
to z důvodu předběžné opatrnosti. 
 
Mobilní zdroje 
 
Pro výpočet hlukové studie byla zadána následující intenzita generované dopravy. Jedná se celkem o 1134 jízd 
všech vozidel za 24 hodin, z toho 1124 jízd osobních vozidel, 10 jízd nákladních vozidel za 24 hodin.  
 
Konkrétní intenzity dopravy na modelované silniční síti v okolí navrhovaného záměru jsou vyjádřeny 
v tabulkách v kapitole B.II.6. 
 
Ovlivnění RVB v okolí záměru vlivem dopravy na silnici I/64 a ostatních komunikací v okolí posuzovaného 
záměru, dokladují následující tabulky. Z nich (a z předchozích tabulek) je patrné, že rozhodujícím zdrojem 
hluku, který působí na hlukovou hladinu v posuzovaných referenčních výpočtových bodech, je doprava na 
komunikacích (převážně na silnici I/64). 
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Tabulka 24  Dopravní zdroje v denní době 
Č.B. POPIS  DOPRAVNÍ 

ZDROJE 2025 
BEZ 

PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

DEN 

DOPRAVNÍ 
ZDROJE 2025 S 

PROVOZEM 
ZÁMĚRU - 

DEN  

DOPRAVNÍ. 
ZDROJE – 
ROZDÍL 

MEZI 2025 
S PROVOZEM 

ZÁMĚRU A 
2025 BEZ 

PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

DEN 

DOPRAVNÍ 
ZDROJE 
OPROTI 

HYG.LIMITU 
(70 DB(A), 
RESP. 60 
DB(A)) 

2025 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

DEN 

DOPRAVNÍ 
ZDROJE 
OPROTI 

HYG.LIMITU 
(70 DB(A), 
RESP. 60 
DB(A)) 
2025 S 

PROVOZEM 
ZÁMĚRU - 

DEN 
  1+ Objekt SRN, č. 35a (JV) 67,2 67,3 0,1 -2,8 -2,7 

  2+ Objekt SRN, č. 35b (JV) 67,7 67,7 0,0 -2,3 -2,3 
3+ Objekt SRN, č. 30 (SZ) 63,5 63,5 0,0 -6,5 -6,5 
4+ Objekt SRN, č. 32 (Z) 51,9 51,8 -0,1 -8,1 -8,2 
5+ Objekt SRN, č. 31 (JZ) 47 47,5 0,5 -13 -12,5 
6+ Aš, Selbská č.p. 2241, (JV) 50,5 50,6 0,1 -9,5 -9,4 
7+ Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 49,2 49,3 0,1 -10,8 -10,7 
 
V noční době bude navýšení hlukových hladin rovněž minimální, nebudou překračovány hygienické limity, 
s výjimkou RVB 1 a 2, které však nejsou umístěny v chráněném venkovním prostoru. 
 
Tabulka 25  Dopravní zdroje v noční době 
Č.B. POPIS  DOPRAVNÍ 

ZDROJE 2025 
BEZ 

PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

NOC 

DOPRAVNÍ 
ZDROJE 2025 S 

PROVOZEM 
ZÁMĚRU - 

NOC  

DOPRAVNÍ. 
ZDROJE – 
ROZDÍL 

MEZI 2025 
S PROVOZEM 

ZÁMĚRU A 
2025 BEZ 

PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

NOC 

DOPRAVNÍ 
ZDROJE 
OPROTI 

HYG.LIMITU 
(60 DB(A), 
RESP. 50 
DB(A)) 

2025 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

NOC 

DOPRAVNÍ 
ZDROJE 
OPROTI 

HYG.LIMITU 
(60 DB(A), 
RESP. 50 
DB(A)) 
2025 S 

PROVOZEM 
ZÁMĚRU - 

NOC 
  1+ Objekt SRN, č. 35a (JV) 61,7 61,6 -0,1 1,7 1,6 

  2+ Objekt SRN, č. 35b (JV) 62,1 62 -0,1 2,1 2,0 
3+ Objekt SRN, č. 30 (SZ) 58 57,7 -0,3 -2,0 -2,3 
4+ Objekt SRN, č. 32 (Z) 46,2 46 -0,2 -3,8 -4,0 
5+ Objekt SRN, č. 31 (JZ) 41,1 41,9 0,8 -8,9 -8,1 
6+ Aš, Selbská č.p. 2241, (JV) 42 42,3 0,3 -8,0 -7,7 
7+ Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 39,5 39,5 0,0 -10,5 -10,5 

 

Radioaktivní a ostatní záření 
• Období výstavby 
Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo významné vibrace o hodnotách a 
frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany veřejného zdraví 
nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. 
 
• Po uvedení do provozu 
V období provozu nebude docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického záření. S radioaktivními 
odpady nebude nakládáno. 
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Případná předpokládaná rezidua 
• Období výstavby 
V rámci výstavby posuzovaného záměra nelze předpokládat činnosti, které by vedly ke vzniku reziduí látek. 
Výstavba záměru neprodukuje zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích, látek, 
pokud budou dodrženy podmínky, které toto oznámení navrhuje. 
 
• Po uvedení do provozu 
V rámci provozu posuzovaného záměra nelze předpokládat činnosti, které by vedly ke vzniku reziduí (zbytky 
obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích) látek. 

Možná rizika 
• Období výstavby 
Rizika havárií spojená s výstavbou jsou minimální. Při respektování základních pravidel při manipulaci s 
ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího technického stavu vozidel a mechanizmů používaných 
na staveništi a skladování rizikových materiálů včetně odpadů, lze rizika považovat za nevýznamná. 
 
• Po uvedení do provozu 
K rizikům provozu patří možný vznik havárií, mezi které lze zařadit především: 

• únik ropných a dalších závadných látek 
• požár, 
• porucha odlučovače ropných látek 
• přerušení dodávek energií 
• poruchy zařízení. 
•  

 
Únik ropných a dalších závadných látek 
Závadné látky jsou takové látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zákon č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů). Předpokládat lze úniky ropných látek z dopravních 
prostředků.  
 
Eliminaci potenciálních vlivů bude zajišťovat vlastní stavba dodržení všech zákonných a ustanovení a norem a 
dodržování provozního a havarijního plánu. Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím 
sorpčních prostředků, případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí 
být v co nejkratším časovém horizontu uvedena do původního stavu. 
 
Požár 
Při požárech zpravidla dochází ke vzniku nebezpečných zplodin s obsahem toxických látek poškozujících zdraví.  
 
Záměr je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky z hlediska požární bezpečnosti. Požární hlediska a 
opatření budou řešena v požární zprávě, která bude v dalších stupních přípravy stavby doložen orgánům státní 
správy. Bude zřízena požární nádrž či požární hydrant dle rozhodnutí orgánů státní správy v dalším stupni 
přípravy stavby. 
 
Porucha odlučovače ropných látek 
Porucha může nastat zanedbanou údržbou, zejména sorpčního filtru, tato havárie je však málo pravděpodobná. 
 
Poruchy zařízení 
Poruchu zařízení lze očekávat pouze v případě porušení provozuschopnosti vzduchotechnických a chladících 
zařízení. Při včasné opravě nejsou očekávány žádné významné vlivy z hlediska životního prostředí. Servis a 
opravy jsou zajišťovány prostřednictvím specializovaných subjektů.  
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Preventivní opatření 
 
Základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod (havárií): 

• Periodické školení a seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy a provozní dokumentací, revize, 
dodržování opatření stanovených bezpečnostními, požárními a hygienickými předpisy, kontrola 
technického stavu strojů a zařízení a odstraňování případných závad. 

• Zpracování provozního řádu, jeho pravidelná aktualizace a dodržování zaměstnanci. 
• Zpracování havarijního plánu a seznámení zaměstnanců s případnými postupy. 
• Důsledné dodržování technologického postupu. 
• Dodržování plánů oprav a údržby strojního zařízení, mazacích řádů, prohlídky strojů a zařízení v 

termínech podle provozní dokumentace. 
• Dodržování termínů revize vyhrazených technických zařízení. 
• Dodržování předpisů při činnosti s ropnými látkami a hořlavinami, ostatními nebezpečnými látkami a 

odpady. 
• Kontrola příchodu a odchodu pracovníků z pracoviště, kontroly na požití alkoholických nápojů a 

omamných látek. 
 
Následná opatření 

 
V případě úniku látek škodlivých vodám (pohonné hmoty, kontaminované a dekontaminované ropné látky, 
chemikálie) je nutno urychleně všemi dostupnými prostředky na pracovišti zamezit jejich dalšímu úniku, v 
nejvyšší možné míře je zachytit a shromáždit a zajistit jejich odpovídající odstranění.  
 
Provedení následných sanačních opatření bude odpovídat charakteru a rozsahu potenciální havárie. 
 
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna opatření, aby k podobné 
situaci již nemohlo následně docházet. Získané zkušenosti a navržená opatření budou zapracována do 
příslušných havarijních plánů. 
 

B.III.5. Doplňující údaje 
 
Nejsou předloženy další doplňující údaje. 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.l. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území  
 
Níže v textu je čerpáno z dokumentu "Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji za rok 2020". 
 
Vývoj emisí znečišťujících látek v Karlovarském kraji byl v období 2005–2020 rozkolísaný, celkově však 
mají emise klesající trend. Výjimkou jsou emise amoniaku, které v dlouhodobém a střednědobém 
časovém horizontu mají trend kolísavý. Největší pokles byl evidován u emisí SO2 o 78,8 % a NOX o 43,8 %, 
což souvisí s odsířením a denitrifikací velkých elektráren a tepláren. Celkové emise znečišťujících látek do 
ovzduší na plochu území v Karlovarském kraji v roce 2020 dosahovaly průměrných hodnot vzhledem k 
ostatním krajům, podobně jako v předchozích letech. Ovšem u emisí SO2 přepočtených na plochu území 
zaujímá Karlovarský kraj třetí místo ze všech krajů (po Ústeckém a Moravskoslezském kraji). V roce 2020 
došlo meziročně u sledovaných látek k poklesu, nejvíce u emisí SO2 (o 30,6 %). 
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Znečištění ovzduší v Karlovarském kraji v roce 2020 ovlivňovaly především malé stacionární zdroje, ale v 
případě emisí SO2 a NOX  velké stacionární zdroje emisí. Emise TZL (1,7 tis. t) a emise CO (14,8 tis. t) 
pocházely převážně z lokálního vytápění domácností, stejně jako emise PM10 (celkem 1,3 tis. t) a PM2,5 

(celkem 0,8 tis. t). Emise NOX (5,7 tis. t) a SO2 (3,4 tis. t) byly produkovány především velkými zdroji 
znečišťování (NOX 62,0 % a SO2 88,4 %), kam se zahrnuje hlavně výroba elektřiny a tepla. Emise NH3 (1,9 
tis. t) pocházely zejména z chovu hospodářských zvířat a aplikace minerálních dusíkatých hnojiv. Emise 
VOC (5,6 tis. t) pocházejí hlavně z aplikace organických rozpouštědel a lokálního vytápění domácností. 
Poměr zdrojů emisí základních znečišťujících látek se ve sledovaném období 2005–2020 příliš neměnil. 
 
Kvalita ovzduší v Karlovarském kraji je dlouhodobě ovlivňována především vývojem v průmyslovém a 
energetickém sektoru. Z dlouhodobého hlediska se hodnoty podílů ploch s překročenými imisními 
limity v kraji pohybují výrazně pod hodnotami pro celou ČR v jednotlivých letech, kromě ozonu. V 
kraji byl překročen imisní limit pro ochranu lidského zdraví pro denní koncentraci PM10 pouze v letech 
2005 a 2011, kdy ale v roce 2011 podíl plochy nepřekročil 1 %. Imisní limit pro roční koncentraci PM10 ve 
sledovaném období 2005–2020, ani pro roční koncentraci PM2,5 ve sledovaném období 2012–2020 nebyl 
překročen. Limit roční koncentrace B(a)P je překračován pouze výjimečně na rozdíl od ostatních krajů a 
velikost plochy překročení nepřesáhla 5 %. Překročení limitu pro ozon se v jednotlivých letech velmi liší, 
ale od roku 2012 je stále nad úrovní denního průměru pro celé Česko v jednotlivých letech. 
 
V roce 2020 nebylo vymezeno na území Karlovarského kraje žádné území, kde došlo k překročení alespoň 
jednoho imisního limitu bez zahrnutí přízemního ozonu2. Taková situace v tomto kraji nastala i v roce 
2019. V roce 2020 byl v Karlovarském kraji překročen imisní limit pro ochranu lidského zdraví vyjádřený 
denními 8hodinovými klouzavými průměrnými koncentracemi ozonu na 97,1 % plochy. Ostatní imisní 
limity nebyly na stanicích sítě imisního monitoringu v kraji překročeny. Souhrnně tedy po zahrnutí 
přízemního ozonu bylo v roce 2020 vymezeno 97,1 % plochy kraje (odpovídá 80,7 % obyvatel kraje), na které 
došlo k překročení hodnoty imisního limitu u alespoň jedné znečišťující látky. 
 
Jakost vody v Karlovarském kraji byla v období 2019–2020, stejně jako v období 2018–2019, hodnocena 
převážně I. a II. třídou jakosti (neznečištěná a mírně znečištěná voda) a III. třídou jakosti (znečištěná voda). 
Velmi silně znečištěná voda (V. třída jakosti) byla zjištěna na toku Blšanka. Nejvýznamnějším zdrojem 
znečištění vody je v kraji těžební průmysl a plošné znečištění ze zemědělství, v menší míře komunální 
znečištění. 
 
V rámci monitoringu koupacích vod bylo v Karlovarském kraji v koupací sezoně 2020 sledováno 11 
koupacích oblastí. Zákaz koupání byl vydán z důvodu přemnožení sinic (stejně jako v minulém roce) ve 
VN Skalka (u autokempu Pohoří) a ve Velkém rybníku. Voda nevhodná ke koupání byla zjištěna v 
koupališti Jesenice-Dřenice, ve VN Jesenice v autokempu Václav a v autokempu Rybářská Bašta. 
 
V roce 2020 dle katastru nemovitostí zaujímala v Karlovarském kraji zemědělská půda 124,3 tis. ha, tedy 
37,6 % území kraje, z toho 52,3 tis. ha zabírala orná půda (42,1 %). Rozloha trvalých travních porostů 
dosahovala 68,2 tis. ha (54,9 % zemědělské půdy). Míra zatravnění zemědělské půdy je zde nejvyšší v rámci 
všech krajů ČR. Zastavěné plochy, nádvoří a ostatní plochy v roce 2020 pokrývaly 16,5 % Karlovarského 
kraje (v roce 2000 to bylo 16,9 %). Jedná se tak o kraj s druhým nejvyšším podílem těchto ploch, což je 
způsobeno především povrchovou těžbou hnědého uhlí. Lesnatost Karlovarského kraje v roce 2020 byla 
43,8 %, tedy jedna z nejvyšších ze všech krajů v ČR. Od roku 2000 se rozloha lesních pozemků zvýšila o 
2,0 tis. ha (1,4 %). Vodní plochy zaujímaly 2,2 % území Karlovarského kraje. V období 2000–2020 klesla 
výměra orné půdy o 6,1 tis. ha, tj. o 10,5 %. Zároveň vzrostla plocha trvalých travních porostů o 4,8 tis. ha 
(7,6 %), a to převážně zatravněním orné půdy a částečně i díky rekultivacím po ukončení těžby. Celková 
výměra zemědělské půdy od roku 2000 klesla o 1,2 tis. ha.3 Dle databáze CORINE Land Cover z roku 2018 
je více než polovina území kraje zalesněna (51,8 %) a téměř polovinu území kraje tvoří zemědělské plochy 
(42,2 % území). 
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Rozloha všech zvláště chráněných území Karlovarského kraje (bez překryvů) v roce 2020 činila celkem 
63,5 tis. ha, tj. 19,5 % území kraje. Na území Karlovarského kraje se v roce 2020 nacházelo 1 
velkoplošné zvláště chráněné území, a to Chráněná krajinná oblast Slavkovský les s celkovou rozlohou 59,3 
tis. ha. Kromě toho se na území Karlovarského kraje v roce 2020 nacházelo 94 maloplošných zvláště 
chráněných území (88 v roce 2019) o celkové rozloze 5,2 tis. ha. Mezi ně patřilo 5 národních přírodních 
rezervací, 9 národních přírodních památek, 31 přírodních rezervací a 49 přírodních památek (43 v roce 
2019). Karlovarský kraj měl nejnižší počet zvláště chráněných území ze všech krajů v ČR (hned po Praze). 
Na území kraje bylo do roku 2020 vyhlášeno celkem 11 přírodních parků o celkové rozloze 60,0 tis. ha. 
Podíl přírodních biotopů na ploše kraje v roce 2019 činil 32,4 %. 
 
V roce 2020 se na území Karlovarského kraje nacházelo či do něj zasahovalo 57 lokalit soustavy Natura 
2000. Jednalo se o 2 ptačí oblasti (Doupovské hory a Novodomské rašeliniště – Kovářská) s celkovou 
rozlohou 47,9 tis. ha a 55 evropsky významných lokalit s celkovou rozlohou 59,0 tis. ha. Celková rozloha 
soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji činila v roce 2020 (bez překryvů) 69,0 tis. ha (20,8 % území 
kraje). Zároveň se 9,6 tis. ha (13,9 %) z celkové rozlohy lokalit Natura 2000 nacházelo ve zvláště 
chráněných územích. Ptačí oblast Doupovské hory byla s výměrou 63,1 tis. ha druhou největší ptačí oblastí 
v Česku, na území Karlovarského kraje se nacházelo 75,8 % její celkové rozlohy. 
 
Lesní porosty v Karlovarském kraji jsou tvořeny převážně jehličnany, jejichž podíl v roce 2020 činil 
80,9 % porostní půdy. Nejčastěji zastoupenými jehličnany byly smrky (68,2 %) a borovice (9,6 %). 
Zastoupení smrku v tomto kraji je tak jedno z nejvyšších v rámci celé ČR. Příčinou vysokého zastoupení 
smrků je vysazování smrkových monokultur v minulosti, a to zejména z produkčních důvodů, často však na 
nevhodných stanovištích. Mezi listnáči převažovaly buky (4,9 %) a břízy (4,2 %). 
 
Nově zakládané porosty byly v roce 2020 tvořeny z 60,1 % jehličnany, které však rovněž zaujímaly 97,8 % 
vytěženého dřeva, což vedlo k mírnému posílení podílového zastoupení listnáčů. Pozvolné navyšování 
podílu listnáčů v lesích Karlovarského kraje lze pozorovat od roku 2000, což je v souladu s trendem 
přibližování se doporučené skladbě lesa v rámci celé ČR. 
 
Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorii představovaly porosty ve věku 41–60 let, jejíž podílové 
zastoupení postupně narůstá stejně jako v případě kategorií 101 a více let, naopak klesá zastoupení kategorií 
61–100 let. 
 
Karlovarský kraj má v porovnání s ostatními kraji nejvyšší podíl ekologicky obhospodařované půdy na 
celkové ploše zemědělské půdy, který činil 56,4 %. Vysoký podíl je ovlivněn převážně hornatým 
charakterem kraje s nízkým podílem orné půdy a vysokým podílem trvalých travních porostů, které jsou 
hojně využívané pro pastvu skotu a ovcí v režimu ekologického zemědělství. Celková rozloha ekologicky 
obhospodařované půdy v roce 2020 činila 57,2 tis. ha. 
 
Počet ekofarem v roce 2020 činil 251 (z celkového počtu 4 665 v celé ČR). V Karlovarském kraji byl v 
krajském srovnání nejnižší počet výrobců biopotravin evidovaných dle jejich sídla (22 z celkového počtu 
865 v ČR). 
 
V roce 2020 činila plocha dotčená těžbou v Karlovarském kraji 7 501,8 ha, což odpovídá 2,3 % rozlohy 
kraje. Dále bylo v oblastech dotčených těžbou 1 104,3 ha rozpracovaných rekultivací a 6 106,2 ha 
ukončených rekultivací. 
 
Na území Karlovarského kraje v roce 2020 činil celkový objem těžby nerostných surovin 8 338,3 tis. t a 
meziročně tak poklesl o 12,2 %. Dlouhodobý vývoj těžby nerostů v kraji kolísá dle stavu národní 
ekonomiky v závislosti na ekonomickém vývoji a hospodářské situaci. 
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V největších objemech se v Karlovarském kraji těží hnědé uhlí, a to v sokolovské uhelné pánvi. V roce 
2020 se zde vytěžilo 4 662,0 tis. t této energetické suroviny. Těžba hnědého uhlí od roku 2008 postupně 
klesala, což souviselo s horší dostupností uhlí a také se sníženým odběrem uhlí pro elektrárny. Od roku 
2013 těžba kolísala, ovšem od roku 2019 pak nastal výraznější pokles těžby hnědého uhlí, což je 
důsledkem postupného omezování využívání uhlí jako energetického zdroje a jeho nahrazování 
ekologičtějšími zdroji. 
 
Významnou skupinou těžených surovin jsou v kraji rovněž stavební suroviny – stavební kámen a 
štěrkopísky. Ve sledovaném období 2000–2020 těžba těchto surovin kolísala v závislosti na stavební 
výrobě. V roce 2020 bylo na území Karlovarského kraje vytěženo 2 308,5 tis. t stavebního kamene 
(meziroční nárůst o 6,6 %) a 405,0 tis. t štěrkopísků (meziroční pokles o 4,3 %). Další důležitou komoditou 
těženou v kraji jsou živcové suroviny (výhradní ložisko Krásno-Vysoký kámen), které se používají např. 
pro výrobu keramiky, kameninových hmot či dlažeb. Objem jejich těžby v roce 2020 činil 267 tis. t 
(meziroční pokles o 2,9 %). 
 
Pro keramický průmysl jsou také významná ložiska kaolinu pro výrobu porcelánu (výhradní ložiska na 
Karlovarsku). Těží se zde jeden z nejkvalitnějších a nejžádanějších kaolinů v porcelánovém průmyslu. V 
roce 2020 se ho v kraji vytěžilo 130 tis. t, což je o 6,6 % více než v roce 2019. 
 
V Karlovarském kraji bylo v roce 2020 v provozu 30 průmyslových zařízení, která spadají do režimu IPPC 
z  celkového počtu 1 489 zařízení IPPC na území ČR. Po Hl. m. Praha je to druhý nejnižší počet ze všech krajů 
ČR. Průmyslová zařízení jsou umístěna zejména v podkrušnohorských pánvích. 
 
V kategorii Energetika jsou provozována 4 zařízení, kterými jsou elektrárna Tisová, teplárna v Ostrově, 
výtopna v Mariánských Lázních a Zpracovatelská část Vřesová. V kategorii Výroba a zpracování kovů 
jsou v provozu 3 zařízení, a to slévárna hliníku Krásná, Galvanovna Abertamy a průmyslový park v 
Chebu. 
 
Karlovarský kraj má vzhledem k okrajové poloze mimo hlavní tranzitní trasy silniční dopravy a struktuře 
osídlení malou emisní zátěž z dopravy. Měrné emise NOX z dopravy na jednotku plochy v roce 2020 
činily 0,4 t.km-2, průměr ČR je 0,6 t.km-2. Na znečišťování ovzduší dopravou se v kraji rozhodujícím 
způsobem podílela individuální automobilová doprava, v případě emisí CO její podíl na celkových emisích 
z dopravy dosáhl 88,3 %. Podíl nákladní silniční dopravy na celkových emisích jednotlivých látek z 
dopravy byl ve srovnání s ostatními kraji nižší a činil 27,3 % emisí PM a 27,1 % emisí NOX. Emise z veřejné 
silniční dopravy v kraji by měly dále poklesnout, Karlovarský kraj realizuje projekty na komplexní 
výměnu vozového parku v linkové autobusové dopravě, stávající vozidla nahradí celkem 170 ks CNG 
autobusů. Projekty jsou v současné době ve fázi nabídkového řízení. 
 
V průběhu období 2000–2020 emise NOX, VOC a CO z dopravy v kraji poklesly, nejvýrazněji emise 
CO, a to o 82,6 %. Klesající trend emisí těchto látek ovlivnila obnova vozového parku a s ní spojené 
snižování jeho emisní náročnosti. Emise PM kolísaly bez výraznějšího trendu, v úvodu období byl 
zaznamenán růst emisí suspendovaných částic spojený s růstem přepravních výkonů IAD a nákladní silniční 
dopravy a se zvyšováním podílu dieselových vozidel s vyšší emisní náročností ve vozovém parku osobních 
automobilů. Emise CO2 v průběhu sledovaného období v kraji vzrostly o 63,5 %, vývoj odrážel růst 
spotřeby energií a paliv v dopravě. 
 
V roce 2020 v meziročním srovnání poklesly emise všech sledovaných znečišťujících látek a skleníkových 
plynů, nejvíce emise CO, a to o 15,6 %. Pokles emisí byl ovlivněn dopady pandemie covid-19 na dopravní 
sektor a celou ekonomiku. 
 
Hluková zátěž obyvatelstva ze silniční dopravy v Karlovarském kraji patří v celostátním srovnání mezi 
nejnižší v ČR. Celodenní (24hodinové) hlukové zátěži z hlavních silnic11 nad 55 dB bylo v roce 2017 vys tav eno 
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2,1 % území, kde bylo hluku exponováno 22,6 tis. obyvatel, což představuje 13,3 % obyvatel vstupujících 
do hlukového mapování a 7,7 % obyvatel kraje. Hladinám hluku nad mezní hodnotu 7 0  dB bylo exponováno 
1,3 tis. obyv. celodenně a 1,8 tis. obyv. v nočních hodinách, kdy je mezní hodnota nižší (60 dB). Hluku 
nad mezní hodnotu z hlavních silnic bylo v roce 2017 v kraji vystaveno 135 bytových objektů (nejméně 
v ČR) a 1 školské zařízení. Osob vysoce obtěžovaných hlukem s potenciálními zdravotními dopady 
bylo v kraji celkově 3,8 tis., osob s vysoce rušeným spánkem 2,4 tis. 
 
Největší hlukovou zátěž v kraji způsoboval provoz na dálnici D6 a silnici I/6, tyto komunikace však převážně 
procházejí mimo sídla a nezpůsobují tak výraznější expozici obyvatel hlukové zátěži. Vyšší počty 
exponovaných obyvatel byly zjištěny při silnici I/21 z Chebu na Tachov a navazující silnici II/2114 na 
Mariánské Lázně. 

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v 
dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být 
záměrem ovlivněny  
 
Kvalita ovzduší v širším okolí řešeného území je nejvíce ovlivňována zvyšující se automobilovou dopravou a 
lokálně i místními malými zdroji znečištění ovzduší. Z hlediska imisní situace lze však v průběhu posledních 
deseti let sledovat klesající trend ve znečištění ovzduší SO2, NOx. Příčiny poklesu koncentrací obou škodlivin v 
posledních letech vyplývají především ze souběhu velmi příznivých meteorologických a rozptylových 
podmínek, zejména v zimních měsících, poklesu celkových emisí SO2 a tuhých látek a účinnosti přímých 
opatření k ochraně životního prostředí.  
 
Řešené území náleží do povodí Ohře (Račího potoka) (č. hydrologického pořadí 1-13-01-001-0-00). Z hlediska 
jakosti vod lze sledovat zlepšení – v současné době byla voda v řece Ohři zařazena do II. až III. třídy jakosti. 
Proti minulým rokům se výrazněji zlepšil ukazatel mikrobiologického a biologického znečištění.  
 
Životní prostředí této části Karlovarského kraje je zatěžováno dvěma parametry hluku: intenzitou (nadměrný 
hluk) a rušivostí (vnímání hluku člověkem). Největším problémem je v současné době je hluk z pozemní 
dopravy. 
 
Posuzovaný záměr může ovlivňovat následující složky životního prostředí: ovzduší (emise z dopravy a 
vytápění), voda, biota (rostliny a živočichové při výstavbě), veřejné zdraví (především hluk z dopravy a 
stacionárních zdrojů), záměr může mít vliv na krajinný ráz. 

C.2.1.Ovzduší 

Klimatologická data 
Území leží v mírně teplé oblasti MT 5 (QUITT 1971). Jaro je mírné až dlouhé, léto je suché až mírně suché – 
krátké, podzim je mírný až dlouhý, zima je mírně chladná, suchá.  
 
Klimatické poměry jsou charakterizovány údaji z dlouhodobých pozorování na stanici ČHMÚ v Aši. Průměrná 
teplota vzduchu je nízká a činí 5,9 °C. Průměrný počet letních dnů je 17,4 (s maximem červenec, srpen), 
průměrný počet mrazových dnů je 138,2 (s maximem v prosinci až březnu) a průměrný počet arktických dnů 
(teplota nižší než 10 °C) 3,1 (s maximem v lednu). Převládající směr větru je západní, resp. jihozápadní. 
Průměrný roční úhrn srážek je 750 mm, s maximem v červenci a srpnu. Nejvyšší denní úhrn srážek byl 
zaznamenán 14. 8. 1924 a činil 75,2 l/m2. Srážky nad 10 mm, které mohou způsobovat plošnou erozi, se 
vyskytují průměrně 19,5 dne v roce, z toho nejčastěji v květnu až srpnu. 
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Kvalita ovzduší 
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se stávající imisní situace hodnotí podle mapy úrovně 
znečištění konstruované v síti 1 x 1 km, publikované ČHMÚ. Tato mapa obsahuje v každém čtverci hodnotu 
klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro ty znečišťující látky, které mají stanoven 
roční imisní limit. Z krátkodobých imisí je zhodnocena dále 36. nejvyšší denní imise PM10 a maximální denní 
imise SO2. V současné době je zobrazen červeně ohraničený čtverec z mapy znečištění ovzduší, na jehož území 
leží zájmové pozemky pro výstavbu záměru. Na obrázku jsou také hodnoty pozaďových pětiletých průměrů 
imisních koncentrací sledovaných škodlivin v tomto čtverci ležícím na částečně již na území SRN. 
 

 
 
V rámci mapy úrovně znečištění není řešena krátkodobá imisní koncentrace oxidu dusičitého. Pro zhodnocení 
tohoto ukazatele imisního pozadí v řešeném území lze využít dále výsledky imisních měření na stanicích 
imisního monitoringu. Maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého byly v posledním zveřejněném 
roce 2020 sledovány na 102 imisních stanicích v České republice. Hodinová maxima se na těchto stanicích 
pohybovala v tomto roce v rozmezí 20,9 µg/m3 (na přírodní imisní stanici Košetice na Pelhřimovsku) až 163,9 
µg/m3 (na imisní stanici Karviná ZÚ). Hodinové maximum převyšující 200 µg/m3 nebylo naměřeno v roce 2020 
na žádné imisní stanici v České republice a imisní limit tak byl v roce 2020 stejně jako v předchozích letech 
plněn na všech imisních stanicích v České republice se značnou imisní rezervou. Na základě imisních měření na 
imisních stanicích v ČR lze v řešené lokalitě odhadnout 19. nejvyšší hodinové koncentrace NO2 do 130 µg/m3. 
 
V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší hodnoty koncentrací posuzovaných škodlivin v imisním pozadí a 
jejich srovnání s hodnotami příslušných imisních limitů stanovených v příloze 1 k zákonu 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší.  
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Tabulka 26  Hodnoty nejvyšších koncentrací škodlivin v imisním pozadí a jejich srovnání s 
hodnotami platných imisních limitů dle zákona 
Škodlivina Doba průměrování 

Imisní pozadí 
2016-2020 

Imisní  
limit 

Podíl  
imisního limitu (%) 

NO2 (µg/m3) 
Max. hodinová imise  pod 130 (odhad) 200 - 
19. nejvyšší hodinová imise  Pod 130  200 pod 65 
Průměrná roční imise  6,9 40 17,3 

PM10 (µg/m3) 
Max. denní imise - -  
36. nejvyšší denní imise 23,4 50 46,8 
Průměrná roční imise 13,8 40 34,5 

PM2,5 (µg/m3) Průměrná roční imise 9,7 20 48,5 
Benzen (µg/m3) Průměrná roční imise 0,7 5 14,0 
BaP (ng/m3) Průměrná roční imise 0,2 1 20,0 
 
Z tabulky vyplývá, že v řešené lokalitě jsou imisní limity pro průměrné roční koncentrace všech záměrem 
emitovaných škodlivin, kterými jsou NO2, PM10, PM2,5, benzen i benzo(a)pyren, bezpečně plněny. Také 
maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého i maximální denní koncentrace PM10 lze očekávat pod 
hodnotou příslušných imisních limitů. 

C.2.2.Voda 
Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa ani v CHOPAV. 
Leží mimo ochranná pásma zdrojů podzemní nebo povrchové vody využívaných jako zdroj pitné vody. 

Povrchové vody 
Lokalita náleží do povodí řeky Ohře (1-13-01), do dílčího povodí Ohře po Libský potok (-0010). Lokální erozivní 
bázi tvoří Račí potok, který ústí do potoka Selbbach na území SRN. 

Podzemní vody 
Zájmové území náleží hydrogeologickému rajónu 6111 Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor. 
Rajón tvoří horniny krystalinika smrčinského, svatavského, slavkovského, chebsko-dyleňského a v sz. části 
vogtlandsko-saského paleozoika. Nejvíce jsou zastoupeny granity prorážející krystalinikum ve formě plutonů 
s kontaktními dvory, dále fylity až svory s vložkami kvarcitů, v menší míře i pararuly a ortoruly. 
Nejvýznamnějšími tektonickými liniemi v rámci celého rajónu jsou zlomy krušnohorský, mariánskolázeňský a 
litoměřický. Z hydrogeologického hlediska je rajón tvořen strukturami puklinových podzemních vod 
v horninách rozpukaných usměrněně (pararuly, svory a fylity) i všesměrně (žuly, ortoruly, včetně zvodnění jejich 
pokryvů). 
 
Podle Hydrogeologické mapy buduje lokalitu puklinový kolektor ortorul s koeficientem transmisivity v řádu 10-5 
až 10-4 m2/s.  

Pramenné oblasti 
Račí potok pramení přibližně 140 m severně od zájmového území. V blízkosti lokality se dále nenacházejí 
další přítoky.  
 
Obecně se tedy zájmová lokalita nachází v pramenné oblasti, což potvrzuje i přítomnost mokřadů severovýchodně 
od posuzované lokality. 
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C.2.3.Půda 
 
Posuzovaný záměr se z větší části nerealizuje na zemědělské půdě (s výjimkou dvou malých záborů ZPF - p.p.č. 
3232/3 a 3232/7 - na západě při silnici I/64. 
 
Obecně je pedogenese je ovlivněna především horninovým substrátem a klimatem a modifikována reliéfem 
terénu a expozicí. Trofnost půd vychází téměř výhradně ze složení matečných hornin a umístění plochy v terénu. 
Vrcholové konvexní lokality jsou ochuzovány (půdní ron, humus, roztoky živin), úpatí svahů, spočinky a 
naplavené půdy pak adekvátně obohacovány, když ve středních částech svahů jsou oba tyto procesy vyrovnané. 
 
Zemědělský půdní fond v okolí řešeného území je možno z hlediska kvality půd a z hlediska agronomicko-
ekologického charakterizovat bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ). BPEJ byly vyčleněny na 
základě podrobného vyhodnocení vlastností klimatu, morfogenetických vlastností půd, charakteristických 
půdotvorných substrátů a jejich skupin, svažitosti pozemků, jejich expozice ke světovým stranám, skeletovitosti 
a hloubky půdního profilu. V okolí posuzovaného záměru se nachází následující bonitovaná půdně ekologická 
jednotka: 8.67.01.  
  
Vysvětlivky: 
1. číslo   - klimatický region, 
2.+ 3. číslo  - hlavní půdní jednotka, 
4. číslo   - svažitost pozemku a jeho orientace vůči světovým stranám, 
5. číslo   - hloubka a skeletovitost půdního profilu. 
  
Dle klimatického regionu je území zařazeno do klimatického regionu 8 – MCH – mírně teplý, vlhký; průměrná 
roční teplota 5-6 oC, průměrný roční úhrn srážek 700–800 mm. 
 
Dle hlavních půdních jednotek je území zařazeno následovně: 
 
67 Gleje, pseudogleje glejové na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a 
rovinných celků, lehčí středně těžké, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu až slabě skeletovité, při vodních 
tocích závislé na výšce hladiny toku, těžko odvodnitelné. 
 
Výše uvedená BPEJ patří do třídy ochrany zemědělské půdy V.  
 
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen "BPEJ"), které 
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro 
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o 
půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších 
zájmů ochrany životního prostředí. 

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologické podmínky 
Lokalita je z geomorfologického hlediska součástí hercynského systému, provincie Česká vysočina, 
subprovincie Krušnohorská soustava, oblasti Krušnohorská hornatina, celku Smrčiny, podcelku Ašská vrchovina 
a okrsku Hájská vrchovina na východě a Studánecká vrchovina na západě. Hájská vrchovina je tvořená 
kvarcitickými a drobovými dvouslídnými svory, dvouslídnými až biotitickými pararulami až svorovými rulami.  
Studánecká vrchovina je složená z ordovických až kambricko-proterozoických chloriticko-sericitických fylitů, 
kvarcitů, drobových svorů a kvarcitických svorů. 
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Terén se od silnice I/64 svažuje severovýchodním a východním směrem k Račímu potoku. Nadmořská výška 
terénu v zájmovém území se pohybuje mezi 648 a 646 m n. m. (Bpv). 

Geologické podmínky 
Z hlediska regionálně geologického náleží zájmová lokalita do regionu moldanubika (Mísař, 1983).  
 
Geologický profil v zájmovém území 
 
Inženýrsko-geologický průzkum na řešených pozemních provedla obchodní firma Geologické služby s.r.o. 
 
Shrnutí výsledků, závěry: 
 
V rámci inženýrsko-geologického průzkumu bylo provedeno 8 průzkumných vrtů do hloubky 2-5 metrů, 
zastižený poloskalní masiv byl stále vrtatelný. 
 
Geologické stavbě dominují deluvium a eluvium svorů – hlinité písky s polohami písčitých jílů (S4 SM, R6 – S4 
SM, F4 CS), ulehlé, pevné konzistence, při hlubším založení do hloubky více jak 3 metrů až rozvětralý 
poloskalní masiv třídy R5 – nízké pevnosti. 
 
Geotechnické parametry základové půdy se směrem do hloubky mírně zlepšují. 
 
Předpokládáme, že stavba bude nepodsklepený objekt s hloubkou základové spáry max. 1,5 metru a bude 
založen do zemin s příznivými geotechnickými vlastnostmi. 
 
Komunikace a parkoviště budou založeny do deluvia, zde doporučujeme zlepšení přídavkem vápnocementové 
směsi či částečnou náhradu hutněným násypem. 
 
V případě, že bude terén vyrovnáván hutněným násypem z vytěžených materiálů doporučujeme jejich zlepšení a 
důkladné zhutnění, pod násypem také přehutnění zemní pláně. 
 
Obnaženou zemní pláň a základovou spáru je třeba chránit před účinky srážek a zajistit jejich odvodnění po dobu 
výstavby. 
 
Hladina podzemní vody nebyla do hloubky 5 metrů zastižena a nepředpokládáme, že bude činit potíže při 
založení stavby a nebude nezbytné jejich odvodnění a ochrana před agresivními účinky podzemní vody.  
Ve srážkově bohatších obdobích ale nelze vyloučit slabé zvodnění v připovrchové vrstvě. 
 
Při návrhu základových betonů není třeba počítat agresivitou prostředí. 
 
Všechny zeminy do hloubky cca 2,0-3,0 m lze zařadit do 2.-3. třídy těžitelnosti, směrem do hloubky až 4. třídy 
těžitelnosti v poloskalním masivu. 
 
Vytěžené (zlepšené) materiály ze zářezů a základů bude patrně možné využít do hutněných násypů. 
 
Doporučujeme prohlídku a přebírku výkopů inženýrským geologem, stejně tak geologický dozor při provádění 
výkopů a zkoušky hutnění při výstavbě násypů. 
 
S ohledem na hloubku výklopů a soudržnost zemin doporučujeme otevřené výkopy max. do hloubky 1,2 m, 
jinak bude nutné stěny výkopů pažit. 
 
Na pozemku byl zjištěn střední radonový index. 
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Přírodní zdroje 
Na lokalitě záměru se nevyskytují přírodní zdroje. Území není poddolováno, nenacházejí se zde stará důlní díla ani 
deponie. 

C.2.5.Fauna a flora 

Biogeografická charakteristika 
Lokalita záměru se nachází v Ašském bioregionu (1.58). Bioregion tvoří vrchovina na žulách a kyselých 
krystalických břidlicích, s chladným vlhkým oceánickým klimatem. Má biotu 4., bukového a 5., jedlovo – 
bukového vegetačního stupně. V bioregionu dominují bukojedliny, místy podmáčené. Biota je ochuzená 
hercynská, se silným západním vlivem, který se projevuje přítomností řady subatlantických prvků i obecně 
západních migrantů. Východní hranici rozšíření zde má čolek hranatý. Nachází se zde zvláštní autochtonní 
ekotyp borovice – vogtlandská borovice. Nereprezentativní části jsou charakteristické výskytem skalních 
útvarů a tvoří přechody do Krušných hor. Celkovou koncepci bioregionu včetně území v SRN bude třeba 
upřesnit mezinárodní spoluprací. V lesích dominují smrkové kultury, přirozené lesy téměř chybějí, četnější jsou 
vlhké louky. 

Posuzované území se podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (Skalický et al. 1977) pro 
účely Flóry ČR nachází v obvodu Českomoravského mezofytika, v okrese 22 – Halštrovská vrchovina. 

Podle rekonstrukční mapy přirozené vegetace (Mikyška et al. 1972) pokrývaly zájmové území bikové bučiny 
(Luzulo-Fagion). 

Potenciální přirozenou vegetaci území záměru (Neuhäuslová, Moravec 1997) představují bikové bučiny 
(Luzulo-Fagetum). 

Flóra 
V rámci zpracování oznámení Posouzení vlivu na životní prostředí bylo zpracováno Hodnocení vlivu zásahu na 
zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (Mgr. Melichar, 2022). 
 
Biotopy 
 
V posuzovaném území byl proveden průzkum vegetace. Na lokalitě záměru zcela převažují nepřírodní biotopy. 
Přírodní biotopy jsou zastoupeny pouze degradovaným lučním biotopem T1.1. 
 
Tabulka 27  Zastoupení biotopů posuz. území (dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2010) 

Kód a název biotopu 
X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty 
X12B Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty 
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 

 
Lokalitu záměru představuje neudržovaná plocha s travobylinnou vegetací a náletem dřevin stáří cca 30 let. 
Roztroušeně zde roste invazní vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) a velké polykormony tavolníku 
(Spirea sp.). Celá plocha je nekosená a neudržovaná. 
 
V centrální části se nalézá zarůstající mezofilní louka s dominantním ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum 
elatius) a medyňkem (Holcus) a dalšími odolnými lučními druhy. Ústředí louky je chudší s dominantní 
metličkou křivolakou (Avenella flexuosa) a mochnou nátržník (Potentilla erecta). Z dřevin zde roste několik 
vzrostlých starších bříz bělokorých (Betula pendula). 
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U silnice se nachází dva opuštěné stánky a billboard, okraje lokality u silnice jsou sečené. Po obvodu louky 
roste ruderální porost, který se vyskytuje i v mezerách náletu. Dominuje v něm kopřiva dvoudomá (Urtica 
dioica). 
 
V náletovém porostu byl zjištěn javor klen, jasan ztepilý, topol osika, několik druhů vrb, především vrba 
jíva, i dub zimní. V podrostu převládá tavolník (Spirea sp.) a pámelník bílý (Symphoricarpos rivularis). V 
bylinném patře dominuje bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). Porost podléhá eutrofizaci. Ojediněle 
se zde vyskytuje křídlatka japonská (Reynoutria japonica). Břízy a vrby jívy jsou ve stavu rozpadu. Místy se 
vyskytují lemové druhy. 
 
Přehled zjištěných druhů rostlin uvedených v Červeném seznamu v posuzovaném území, včetně vyhodnocení 
vlivu:  
Ve sloupci „Hodnocení vlivu“ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací 
záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – nevýznamný negativní vliv, -2 – významný 
negativní vliv)  
 
Tabulka 28  Druhy rostlin uvedených v Červeném seznamu v posuzovaném území, včetně 
vyhodnocení vlivu 

Druh Vliv záměru 
(identifikace) 

Hodnocení 
vlivu záměru 
(+/0/-1,-2) 

Komentář 

Kategorie C3 (ohrožené taxony) 
hrachor horský (Lathyrus 
linifolius) 

ano -1 Na lokalitě záměru byl zjištěn na 5 místech v 
celkovém počtu cca 100 ex. 

 
Během floristického průzkumu dotčeného území v roce 2022 bylo zaznamenáno celkem 94 druhů cévnatých 
rostlin. V území byl nalezen jeden zvláště chráněný druh rostliny dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. - chrpa horská  
(Centaurea Montana).  
 
Chrpa horská (Centaurea montana) 
 
Jedná se o zvláště chráněný druh, zařazený do kategorie „ohrožený“ dle §2 vyhl. č. 395/1992 Sb. V 
Červeném seznamu je uvedena v kategorii silně ohrožené druhy naší květeny (C2r). 
 
Roste na horských loukách, lesních světlinách a okrajích lesů, zplanělá také na hřbitovech, starých 
zahradách nebo rumištích. Upřednostňuje stinná a vlhčí stanoviště a na živiny bohatou půdu. V ČR je původní 
pouze v podhůří Šumavy a Novohradských hor, druhotně zplaňuje ze zahrádek v podhorských oblastech. 
 
V posuzovaném území se jedná jistě o zplanělý druh. Roste celkem na ploše cca 10 m2. Zvláštní ochrana se na 
tento výskyt tedy nevztahuje. 
 
Ve zkoumaném území bylo zjištěno celkem 94 druhů cévnatých rostlin. Nalezená chrpa horská 
(Centaurea montana) je sice zvláště chráněným druhem dle vyhl. č. 395/1992 Sb., ale v dotčeném 
území je zplanělá. Dále bylo nalezeno několik rostlin hrachoru horského (Lathyrus linifolius), který je 
Červeným seznamem ČR hodnocen jako druh ohrožený. 

Seznam všech zjištěných druhů cévnatých rostlin je uveden v příloze tohoto oznámení. 
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Fauna 
Obecná ochrana živočichů  
 
Posuzovaný záměr je umístěn mimo migrační koridory a jádrová území zvláště chráněných druhů velkých 
savců (kategorie A). 
 
V případě volně žijících živočichů byl v sezóně 2022 proveden zoologický průzkum (vertebratologický průzkum 
a entomologický průzkum) formou opakovaných terénních návštěv. V rámci průzkumu a rešerší nálezových 
dat byly kromě běžných druhů živočichů zjištěny i zvláště chráněné druhy bezobratlých, obojživelníků, plazů, 
ptáků a savců. 
 
Z průzkumů je zřejmé, že záměrem nebudou negativně ovlivněny žádné druhy na úrovni populací. Ochranu 
běžných druhů obratlovců před nadměrným zraňováním a úhyny lze realizovat formou zmírňujících 
opatření. 
 
Seznam všech zjištěných druhů živočichů je uveden v příloze. 
 
Ochrana volně žijících ptáků 
 
Ochrana volně žijících ptáků je definována v § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.  
 
V rámci průzkumu byl na lokalitě záměru zjištěn hnízdní výskyt několika druhů ptáků. Dle dikce ustanovení § 
5a ZOPK je nutné formou zmírňujících opatření zajistit, aby nedocházelo k úhynům ptactva. Nebudou-li 
zmírňující opatření akceptována, je nezbytné si vyžádat výjimku pro odchylný postup dle ZOPK. Z důvodu 
minimalizace vlivu záměru na volně žijící ptáky jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a podmínky 
spočívající zejména v omezení doby kácení či přesazování dřevin a doby zahájení terénních prací. 
 
Průzkumy 
 
Vertebratologický průzkum lokality záměru a přilehlého okolí byl proveden rovněž ve vegetační 
sezóně 2022 (2. 5. a 18. 6. 2022). Průzkum byl prováděn standardními metodami, byl zaměřen na 
obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Všechny tyto skupiny byly sledovány vizuálně, u ptáků a 
obojživelníků samozřejmě také akusticky, zároveň byly cíleně vyhledávány další pobytové stopy (nory, 
požerky, okusy, svlečky atd.). Byla též zjišťována přítomnost kadáverů. Průzkum byl rozšířen i na 
sousední pozemky. Při průzkumu byl pořízen soupis zjištěných druhů obratlovců. 

 
 
Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy obratlovců 
 
Celkem byl zjištěn výskyt 27 druhů obratlovců – 2 druhy obojživelníků, 3 druhy plazů, 13 druhů ptáků a 9 
druhů savců. Přestože výskyt, zejména přechodný (např. ptáci na tahu, netopýři), u dalších druhů nelze 
vyloučit, předložený seznam poskytuje dobrý přehled o dotčené fauně obratlovců. Ze zjištěných 5 zvláště 
chráněných druhů obratlovců patří 2 mezi silně ohrožené a 3 mezi ohrožené. 
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Tabulka 29  Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců 
 

 
Druh 

 
Fáze 

záměru v 
území 

 
Vliv 

záměru 
(Identifika

ce) 

Charakteristika vlivu 
(kapacita záměru, časový 
rozsah záměru, intenzita 

vlivu) 

Hodnocení 
vlivu 

záměru 
(+/0/-1,-2) 

 
Komentář 

Silně ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 2 vyhl. 395/1992 Sb. 

ještěrka živorodá
(Zootoca vivipara) 

výstavba ano 1/ Zábor biotopu. -1 Klíčové biotopy druhu (rozmnožiště,
zimoviště) nebudou vůbec dotčeny. Pohyblivý
druh. 

slepýš křehký (Anguis
fragilis) 

 
výstavba 

 
ano 

1/ Zábor biotopu. 
4/ Náhodné usmrcení,
zraňování jedinců či ničení a
poškozování vývojových
stadií. 

 
-1 

Druh bude ovlivněn záborem biotopu a
náhodným usmrcením při výstavbě. 

Ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 3 vyhl. 395/1992 Sb. 

ropucha obecná (Bufo
bufo) 

 
výstavba 

 
ano 

1/ Zábor biotopu 
4/ Náhodné usmrcení,
zraňování jedinců či ničení a
poškozování vývojových
stadií. 

 
-1 

Druh bude ovlivněn záborem biotopu a
náhodným usmrcením při výstavbě. 

užovka obojková (Natrix
natrix) 

 
výstavba 

 
ano 

 
1/ Zábor biotopu 

 
-1 

Pohyblivý druh s plošným výskytem v území.
Druh bude ovlivněn záborem biotopu.
Klíčové biotopy druhu (rozmnožiště,
zimoviště) nebudou vůbec dotčeny. 

veverka obecná (Sciurus
vulgaris) 

 
výstavba 

 
ano 

 
1/ Zábor biotopu. 

 
-1 

Druh bude ovlivněn záborem biotopu.
Pohyblivý druh s plošným výskytem v území
v lesíku a v náletových porostech. 

 
Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů 
 
Při entomologickém průzkumu byly zjištěny 3 zvláště chráněné druhy dle Vyhlášky 395/1992 Sb. Lokalita 
záměru leží v biologicky hodnotné příhraniční krajině s výskytem bezkolencových luk a motýla hnědáska 
chrastavcového, který má jedno z hlavních těžišť výskytu právě v Ašském výběžku. Zájmové území však 
vzhledem k jeho lokaci v bezprostřední blízkosti hraničního přechodu kvalitu nevykazuje. 
 
Tabulka 30  Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů 

 
Druh 

Fáze 
záměru v 

území 

Vliv 
záměru 

(Identifika
ce) 

Charakteristika vlivu 
(kapacita záměru, časový 
rozsah záměru, intenzita 

vlivu) 

Hodnocen
í vlivu 
záměru 

(+/0/-1,-2) 

 
Komentář 

Ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 3 vyhl. 395/1992 Sb. 

batolec duhový (Apatura
iris) 

 
výstavba 

 
ano 

1/ Zábor biotopu 
4/ Náhodné usmrcení,
zraňování jedinců či ničení
a poškozování vývojových
stadií. 

 
-1 

Pokud nebudou významně likvidovány živné
stromy (vrby), nebude druh záměrem
významně negativně dotčen. 

 
čmelák zemní (Bombus
terrestris) 

 
výstavba 

 
ano 

1/ Zábor biotopu 
4/ Náhodné usmrcení,
zraňování jedinců či ničení
a poškozování vývojových
stadií. 

 
-1 

Čmeláci nebudou záměrem významně
negativně ovlivněni. Nelze vyloučit náhodné
usmrcení jedinců při výstavbě.  Druh bude
dále ovlivněn záborem biotopu. 
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mravenec (Formica sp.)  
výstavba 

 
ano 

1/ Zábor biotopu 
4/ Náhodné usmrcení,
zraňování jedinců či ničení
a poškozování vývojových
stadií. 

 
-1 

Druh bude ovlivněn záborem biotopu a
náhodným usmrcením při výstavbě. 

C.2.6.Ekosystémy 

Dřeviny 
Ochrana dřevin rostoucích mimo les je definovaná v § 7 zákona ZOPK. Dřeviny jsou chráněny podle tohoto 
ustanovení před poškozováním a ničením. Povolení ke kácení dřevin pro hodnocený záměr, včetně uložení 
přiměřené náhradní výsadby, vydává příslušný stavební úřad na základě závazného stanoviska orgánu 
ochrany přírody. 
 
V rámci záměru vzniká požadavek na kácení 10 vzrostlých stromů a většího množství náletových dřevin. 
Umístění stromů, které jsou v dotčeném území hodnotné, je zobrazeno na obrázku v příloze oznámení. 
Povolení ke kácení by měl předcházet standardní dendrologický průzkum lokality. 
 
Zvláště chráněná území 

Jako dotčené budou identifikovány lokality, které: 
• jsou v přímém územním střetu se záměrem nebo v jeho bezprostřední blízkosti, 
• jsou ovlivněny v souvislosti se vstupy (těžba surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.), a to ve fázi 

přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru, 
• jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) ve fázi přípravy, 

realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru. 
 
Tabulka 31  Nejbližší zvláště chráněná území 

 
Název 

 
Vzdálenost od záměru 

Hodnocení vlivu 

NPP Bystřina – Lužní potok 
Předmět ochrany: 
travinných a mokřadních ekosystémů luk a pastvin, smilkových trávníků,
slatinných a přechodových rašelinišť a rákosin a vegetace vysokých ostřic, 
lesních ekosystémů mokřadních vrbin, lužních lesů, smrčin a pramenišť, 
biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů perlorodky říční
(Margaritifera margaritifera), mihule potoční (Lampetra planeri) a hnědáska
chrastavcového (Euphydryas aurinia), včetně jejich populací, 
systému oligotrofních tekoucích vod sestávajícího z vodních toků Lužního
potoka, Rokytnice a Bystřiny, včetně přítoků, pramenišť a přilehlých břehových
pozemků. 

 
 
 
 
 
 

3,9 km severně 

 
 
 
 
 
 
0 

PP Vernéřovské doly 
Předmět ochrany: Odval ze starého důlního díla, kde se vyskytuje žilník
složený z křemene, amblygonitu a K-živce. Ve světovém měřítku se jedná o
výjimečný typ mineralizace. 

 
 

5 km východně 

 
 
0 

 
Záměr není v přímém územním střetu s maloplošnými chráněnými územími (MZCHÚ) a nezasahuje do žádného 
velkoplošně chráněného území (VZCHÚ). 
 
Nejbližší MZCHÚ NPP Bystřina – Lužní potok – leží ve vzdálenosti 3,9 km severně. Předmětem ochrany jsou 
perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), mihule potoční (Lampetra planeri) a hnědáska chrastavcového 
(Euphydryas aurinia), včetně jejich populací. Ostatní MZCHÚ jsou od záměru ještě více vzdálena. 
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Tabulka 32  Nejbližší lokality soustavy Natura 2000, vč. předmětů ochrany 
 

Název Předměty ochrany Vzdálenost od záměru 

EVL CZ0413177 
Bystřina – Lužní potok 

přirozená dystrofní jezera a tůně (3160) 
vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně (6430) 
hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia), mihule potoční (Lampetra
planeri), perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) 

3,9 km 

EVL CZ0410047 
Štítarský rybník 

tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek (3140) 
přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition (3150) vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva
nížin a horského až alpínského stupně (6430) 
přechodová rašeliniště a třasoviště (7140) 

 
 
 

5,1 km 

 
Záměr není v přímém územním střetu s územími soustavy Natura 2000.  
 
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je 3,9 km vzdálená CZ0413177 Bystřina – Lužní potok.  
 
Nejbližší ptačí oblastí je PO Doupovské hory ležící 52 km východně od lokality záměru. 
  
 
Územní systém ekologické stability  

Tabulka 33  Přehled dotčených prvků ÚSES (dle § 3 zákona 114/92 Sb.) 
Druh prvku ÚSES Název prvku ÚSES Délka průchodu vedení přes 

prvek ÚSES 
Délka přerušení / 

plocha v OP 
Nadregionální a regionální úroveň 
RBK RK973 - 22670 m2 

 
Záměr je lokalizován v ose regionálního biokoridoru. Dle ÚP se jedná o regionální biokoridor označený jako 
„RK 973“ mezi RBC č. 1179 Lužní potok a mezofilním bučinným RBC č. 1941 Nový Žďár. V tomto 
biokoridoru bylo na území města Aš vymezeno celkem 7 vložených LBC a 7 dílčích segmentů RBK. 
Regionální biokoridor RK973 je poměrně rozsáhlý a záměr zabere jeho nepatrnou část. Lokalita záměru se 
mimoto nachází v urbanizované části biokoridoru, jež je považována za nefunkční část RK973. Nadto zde není 
vymezen žádný lokální biokoridor ani biocentrum. V dotčeném území nejsou definovány žádné jiné prvky ÚSES 
dle § 3 zákona 114/92 Sb. 

Významné krajinné prvky 
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která 
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. V prostoru posuzovaného záměru se žádný nevyskytuje.  
 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. orgán ochrany 
přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné 
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Podmínky pro činnost ve VKP upravuje § 
4 odst. 2) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zpřesňovány jsou v rozhodnutích o 
registraci.  
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Záměr je zčásti umístěn na pozemku určeném k plnění funkce lesa (parc. č. 3177/1, k. ú. Aš, celková výměra 
107690 m2). Výstavbou záměru dojde k záboru cca 250 m2, což činí přibližně 0,25% rozlohy tohoto lesního 
pozemku. Zásah lze považovat za nevýznamný. 

Přírodní parky 
 
Lokalita záměru se nachází na území přírodního parku Smrčiny. Záměr se nalézá v místě, které je blízké 
současné okrajové zástavbě města a nezpůsobí žádné narušení hodnot dotčeného přírodního parku. 

C.2.7. Krajina 
 
Za účelem posouzení vlivu stavby na krajinný ráz byl zpracován samostatný posudek (Bukáček, červen 2022). 
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz místa či oblasti mělo za cíl prověřit vliv vyplývajících změn v 
území na krajinný ráz a případně stanovit podmínky k jeho případnému zmírnění. 
 
Krajinný ráz je utvářen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa či oblasti. Tyto 
základní charakteristiky jsou v krajině zastoupeny přítomností určitých charakteristických znaků přírodní, 
kulturní či historické povahy. Znaky při tom představují prvky a složky krajiny v určité konfiguraci a 
vzájemném vztahu a jsou nositeli estetické a přírodní hodnoty území. 
 
Lokalita záměru je situována do uzavřeného prostoru na periférii města Aš, který je tvořený nesourodou 
zástavbou různé architektonické úrovně. Jedná se o prostor hraničního přechodu s pokleslou a zanedbanou 
úrovní (reklamní objekty, torza stánků, plochostřešní velkoobjemová shopingcentra, kasina apod. Prostor je 
odloučený a nenavazuje na město. Je zde částečně patrná vazba na městskou okrajovou zónu s obchodními 
domy a velkokapacitními objekty průmyslu a skladů. V bezprostředním okolí prostoru se uplatňují jak tyto 
velkoobjemové budovy, tak výškové negativní dominanty větrných elektráren. Harmonické vazby nebyly 
identifikovány. 
 
Stavba se v dálkových pohledech nebude významně uplatňovat. Změna krajinného rázu bude patrná 
především jen v místě. Za zmínku stojí uplatnění reklamních pylonů. Ty se s výškou 16 m uplatní 
severozápadně od záměru v prostoru tzv. Benešova paloučku (především v jeho okolí). Analýza viditelnosti 
nebyla z důvodu absence datových zdrojů provedena na Německé straně. 
 
Na základě analýzy viditelnosti byl vymezen dotčený krajinný prostor (DOKP), v němž se může projevit vliv 
záměru a v němž mohou být zasaženy estetické a přírodní hodnoty, harmonické měřítko či harmonické vztahy 
v krajině. Dotčený krajinný prostor představuje území přiléhající k městu Aš. Toto území tvoří vrchovina s 
leso-zemědělským využitím, které výrazně doplňují aglomerační prvky jako průmyslové stavby, sklady a 
velkokapacitní komerční objekty.  

C.2.8. Obyvatelstvo 
 
Počet obyvatel: ve městě Aš žilo k 1.1.2022 je 12483 obyvatel a nebližší obytná zástavba Aše se nachází ve 
vzdálenosti 460 m, nejbližší obytná zástavba v SRN je ve vzdálenosti 110 m.  Lze odhadnout, že maximálně 100 
exponovaných obyvatel v širším okolí bude záměrem ovlivněno. 

C.2.9. Kulturní památky 
 
Historie města 
 
Do roku 1000 patřilo ašské území do takzvaného regia Slavorum (z latiny země Slovanů). Aš byla 
pravděpodobně založena v 11. nebo 12. století. V roce 1270 získal ašský kostel řád německých rytířů. Je 
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to také první zaznamenaná zmínka o Aši. Město samotné, je v historických pramenech zmíněno o něco 
později, v roce 1281, kdy bylo zastaveno římským králem Rudolfem Habsburským fojtu Jindřichovi z Plavna. 
 
Aš lze bez nadsázky označit jako textilní město (18.-20. stol.). 
 
Aš samotná je typickou ukázkou dějin 20. století z hlediska sudetoněmecké otázky. Z Aše se stalo průmyslové 
centrum. Bohatství ašských továrníků podporovalo propagandu Konráda Henleina, což vedlo k posilování jeho 
Sudetoněmecké strany a přebírání moci v okrese. Po jejím sjezdu 5. května 1938, kterého se účastnilo 21 
tisíc členů, začali čeští obyvatelé město opouštět. Kvůli síle ašských nacistů, kteří postupně přibírali moc 
v celém ašském okrese, bylo Ašsko obsazeno jednotkami freikorpsu a de facto připojeno k německé říši ještě 
před podepsáním Mnichovské smlouvy. 3. října 1938 vstoupily do města jednotky wehrmachtu a o několik 
hodin později je následoval sám Hitler. 
 
Během druhé světové války se situace nejen v Aši, ale v celém Ašsku, značně zhoršila. Textilní výroba 
ztrácela na své síle kvůli úbytku obyvatelstva a německé úřady postupně zastavovaly novou výstavbu ve 
městě. 20. dubna 1945 vstupují do Aše americké jednotky a osvobozují ji. Válka končí, ale problémy ne. 
 
Vystěhováním německého obyvatelstva z Aše klesl i přes okamžité osidlování počet obyvatel o více než 
polovinu. I když byly některé závody předány do státní správy nebo do rukou nových českých osídlenců, 
nebylo možné udržet všechny v provozu. Mnoho továren muselo být uzavřeno. Reorganizace textilních 
továren v Aši pokračovala až do 50. let 20. století, kdy byly zřízeny n. p. Tosta, Ohara Aš (později n. p. 
Textilana), n. p. Krajka, n. p. Kovo nebo Metaz. V Aši byl později také otevřen závod pro výrobu 
výpočetní techniky Aritma. 
 
V roce 1960 byl požárem zničen evangelický kostel, nejhodnotnější památka města. Během 60. let bylo v Aši 
zbouráno velké množství starých domů, které byly nahrazeny domy panelovými. Vzniklo tak množství 
sídlišť, která přinesla přes tisíc nových bytů. V té době také přestal klesat počet obyvatel a v roce 1970 žilo v 
Aši již 11 620 lidí. Během 70. a 80. let bylo město obohacováno o velké množství nových domů, ale 
rekonstruovány byly i ty starší. Přibyly také obchody, místa ke sportu nebo nové vlakové nádraží. 
 
Pádem komunistického režimu v roce 1989 také skončila textilní éra města Aše. V následujících letech 
postupně zanikají všechny místní továrny, Tosta, Textilana i Krajka. Textilní podnik Textilana (závod Ohara 
Aš) zanikl ke konci roku 1999, kdy se vedení liberecké Textilany rozhodlo tento podnik zcela uzavřít z 
důvodu nerentabilnosti a ztrátovosti, závod Ohara Aš až do zastavení výroby vyráběl dámské šatovky a látky 
na pánské obleky, navíc tehdy se už i liberecká Textilana potýkala s nemalými finančními problémy (za tři 
roky sama zanikla), závod Tosta Aš zanikl v roce 1999, kdy byly propuštěni všichni zaměstnanci a 
výroba zcela zastavena. Před úplným úpadkem zachránilo město otevření hraničního přechodu do Německa. 
Byl vybudován nový celní komplex, ve kterém sídlily jak české, tak německé celní úřady. Z Aše se postupně 
stávalo turisticky zajímavé místo, kam jezdilo nakupovat mnoho Němců. 
 
Vstup do 21. století znamenal pro město novou stavební éru. V centru města přibylo množství nových 
polyfunkčních domů. Mezi lety 2004 a 2009 prošlo město pěti etapami rekonstrukce silniční a parkovací 
infrastruktury. Byl vybudován ašský obchvat. Menší obchody jsou nahrazovány obchodními domy. V roce 
2008 navíc došlo k opravám velkého počtu panelových domů, které pokračují i v roce 2010. V letech 2009–
2010 byly také vloženy velké investice do revitalizace vrchu Háj a do úpravy Mikulášského vrchu. 
 
Prostor záměru je úzce svázán s hraničními přechody (silniční a železniční). 
 
Současný silniční přechod Aš/Selb navazuje na jednoduchou cestu, která spojovala město Aš s německou 
osadou Wildenau. Zobrazena je například na fotografii z roku 1902. Mezi sloupy Bavorského království a 
Rakouského císařství je společně s uniformovanými úředníky zobrazen i hraniční mezník č. 29 s letopočtem 
1844. Totéž pořadové číslo mezníku je vyznačeno na mapě Stabilního katastru z roku 1841.  Po vzniku 
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Československa se z přechodového místa stala plnohodnotná celní silnice spojující Aš a Selb. Hraniční 
mezník obdržel číslo II/1 a odděloval celní úřady postavené na obou stranách hranice – ten český vznikl v 
letech 1931-1932. Další dobová fotografie, tentokrát z vypjatého roku 1938, nám dokládá oba celní úřady a 
umístění železné závory s ochrannými zídkami coby objektu zvláštního zařízení před celním úřadem. I 
státní hranice je z fotografie patrná – umístění hraničního mezníku č. II/1 a hraničních sloupů obou zemí. 
Konec září roku 1938 byl ve znamení podpisu Mnichovské dohody a obsazení Sudet včetně ašského 
výběžku. 3. října 1938 po 11. hodině projel hraničním přechodem Adolf Hitler v limuzíně. 
 
Po válce nejprve na přechodu panoval omezený hraniční režim. Po zřízení hraničního pásma na začátku 50. let 
bylo přechodové místo Aš/Selb uzavřeno a na naší straně se překopala cesta vedoucí k němu. Jen 200 metrů od 
přechodu se nacházela linie drátěného zátarasu doplněná protitankovými jehlany a ježky pro zabránění 
průjezdu vozidla. Celnice a za ní budova bývalého hotelu nebyla paradoxně zbourána, ale vlivem jejího 
opuštění místo zarůstalo a budovy chátraly. 
 
Od začátku roku 1990 se započalo s obnovou hraničního přechodu Aš/Selb, což se dotklo zejména české 
strany hranice – stará celnice s hotelem se zbourala a položila se nová silnice. Dne 1. července 1990 byl 
přechod otevřen. Z ospalého městečka na konci naší země bylo najednou místo, kam se za nákupy a službami 
začaly valit davy obyvatel z německého příhraničí. Pro odbavování se nejprve užívaly mobilní boxy, později 
se na české s t r a n ě  h r a n i c e  v y b u d o v a l o  s p o l e č n é  c e l n i š t ě .  O 1 0  l e t  p o z d ě j i  s e  z a p o č a l o  
s výstavbou jihozápadního obchvatu města Aš (silnice č. 64 vedoucí ke státní hranici). Do současnosti 
prošel zásadní rekonstrukcí i prostor celniště, a to v důsledku zrušení hraničních kontrol po vstupu ČR do 
Schengenského prostoru – rekonstrukce přinesly do objektů obchody a služby. 
 
Železniční přechod Aš/Selb má bohatou historii. Výstavba železnice v Aši byla čistě bavorskou záležitostí. 
Stavba byla posvěcena smlouvou ze dne 15. září 1863 mezi bavorskými dopravními zařízeními, městem Hof 
a majitelem továrny Theodorem von Cramer-Klett z Norimberku. Už o 2 roky později, dne 1. listopadu 
1865, bylo 48 km dlouhé spojení Cheb – Aš – Oberkotzau uvedeno do provozu. Trať jakož i ašské nádraží 
bylo tenkrát v majetku Bavorska. Hraniční přechod Aš/Selb sloužil nejen pro osobní, ale i nákladní dopravu – 
trať byla významná pro vývoz západočeského uhlí. Osobní doprava na železničním přechodu nebyla po 2. 
světové válce obnovena s výjimkou neplánované jízdy tzv. Vlaku svobody v roce 1951. Komunistický režim 
do využívaných úseků železničních přechodů instaloval výkolejky uzamykatelné nikoliv železničáři, ale 
pohraničníky.   Dále   se p ř e s    kolejiště   montovala   vrata   nebo   zábrany   vysunované z betonových 
bloků. Nákladní doprava přes železniční přechod Aš/Selb během socialismu neustala. Byla však z 
ekonomických důvodů ukončena k 1. červnu 1995. Na začátku 21. století vyvstal projekt na znovuobnovení 
železniční tratě a zprovoznění tak i železničního přechodu. Po komplikovaných přípravách stavební projekt 
proběhl, a to v letech 2013-2015. 
 
V okolí se vyskytují následující kulturní památky: 
 
Benešův palouček 
 
Památník prezidentu Edvardu Benešovi, který v roce 1915 utíkal do Německa přes státní hranice v Aši. 
Jedná se o žulový kvádr, s českým znakem v horní části, reliéfem obličeje Edvarda Beneše ve střední části a 
s deskou s nápisem "Tudy se pan prezident dr. Edvard Beneš do ciziny ubíral, aby svému lidu ku svobodě 
brány na bojištích světa otvíral" ve spodní části. Tento památník byl odhalen v roce 1947 na tzv. Benešově 
paloučku, místě, kde Beneš státní hranici přešel. Toto místo bylo upraveno, a spolu s památníkem se zde 
nacházel také datum vyznačený kameny v zemi. Když se místo dostalo do hraničního pásma, na památník se 
zapomnělo, a místo se proměnilo v džungli. Památník byl nalezen v roce 1990, a v roce 1995 znovu odhalen 
před budovou základní školy na Okružní ulici. Vyznačené místo přechodu dr. Beneše s datem se rovněž 
dodnes zachovalo v těsné blízkosti hranice, lépe dostupné je z německé strany z příhraniční silnice. 
 
 
 



Resort Aš s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13 

Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

NOVOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY                                   60 
RESORTU, UL. SELBSKÁ, AŠ Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Památník Gustava Geipela 
Vybudován a slavnostně odhalen byl v roce 1924, u příležitosti 10. výročí úmrtí Gustava Geipela. Nachází se 
v ulici Okružní, na okraji parku. Autorem je Johannes Watzal. Památník má tvar půlkruhové terasy, ozdobené 
nahoře sousoším muže a ženy, na terasu vedou z obou stran mírně točitá schodiště. Na památníku je umístěn 
reliéf s podobiznou Gustava Geipela a pamětní deska s věnováním. Památník byl zrestaurován v roce 2014 a dne 
13. července stejného roku slavnostně znovu odhalen. 
 
Ašský patriot Gustav Geipel měl velký podíl na rozkvětu města, které patřilo se svými krásnými parky a čistotou 
mezi přední města Rakouska. Jeho zásluhy byly skutečně obrovské, mj. ve své závěti zanechal městu velké 
pozemky, parky a lesy, 200 tisíc zlatých na stavbu plicního sanatoria, stejnou sumu na stavbu domů pro staré a 
nemocné tkalce a 6 miliónů zlatých na dostavbu ulic a krytí dluhů města, za života nechal většinu ašských ulic 
vydláždit, řadu z nich rozšířil, zřídil fond na výstavbu gymnázia, věnoval pozemky na výstavbu budovy, hřiště a 
zahrady školy, podporoval mužský pěvecký sbor, evangelickému kostelu věnoval nádherné varhany se třemi 
manuály a 4318 píšťalami. Gustav Geipel zemřel v červenci roku 1914.  
  
Městské muzeum 
Bylo založeno v roce 1892. V 60. letech 20. století přesídlilo do budovy na Mikulášském vrchu, kde původně 
stával zámek Zedwitzů. Po rozsáhlé stavební rekonstrukci zde byly ve 2. polovině 80. let otevřeny expozice dějin 
Ašska a ašského textilního průmyslu (městské muzeum se nachází v ulici Mikulášské). 
  
Salva Guardia 
Kamenný reliéf s císařským znakem a erby, zhotovený na základě práva uděleného Zedwitzům v lenním dopise 
z roku 1724. Znak je symbolem osvobození města od povinného ubytování vojska a možného drancování. Reliéf 
byl původně umístěn v oblouku zámecké brány. Po požáru byl novým majitelem sejmut a v roce 1892 
zabudován do rohového pilíře zahrady dnešního muzea. 
  
Kostel sv. Mikuláše 
Římskokatolický kostel byl postaven v blízkosti místa původního pozdně barokního kostela z roku 1780 
františkolázeňským stavitelem K. Weidemannem v letech 1867–1871 jako jednolodní stavba s příčnou lodí a 48 
metrů vysokou západní věží. V severní stěně je zasazena pamětní deska z původní stavby (nachází se v ulici 
Mikulášské). 
  
Evangelický kostel 
Patřil k nejvýznamnějším historickým památkám Ašska. Byl postaven v letech 1747–1749 na místě původního 
kostelíka z roku 1622. Chrámová loď měla okolo 1000 míst a společně s lavicemi na třech dřevěných ochozech 
kostel poskytoval místo pro 2500 osob. Barokní oltář J. S. Zeitlera z roku 1754 a velké varhany z roku 1911 
patřily k nejcennějším zařízením kostela. Při opravě v lednu 1960 došlo k požáru kostela., který během tří hodin 
zcela vyhořel. Později bylo zbořeno i zdivo věže. V roce 2003 byl obrys základů kostela vyznačen zídkou a 
opatřen dřevěným křížem (památník se nachází u Husova náměstí). 
  
Radnice 
Barokní stavba z roku 1733 postavená jako správní centrum zedwitzského panství byla požárem roku 1814 
zničena a v letech 1815–16 znovu postavena podle původních plánů stavitelem nové chebské radnice Angelusem 
Pfefferem. V roce 1885 byla budova zvýšena o druhé patro a přestavěna do pseudorenesanční podoby. Po roce 
1945 zde bylo umístěno muzeum, později městská knihovna. V roce 2003 byla budova opravena a vrácena 
původnímu účelu (radnice se nachází v ulici U Radnice). 
  
Pomník J.W. Goetha 
Časté zastávky J. W. Goetha v Aši při jeho cestách do Čech v letech 1806–1823 vedly nejdříve ke zhotovení 
pamětní desky, která byla umístěna na hotelu Pošta. V roce 1932 byl uprostřed Tržního náměstí odhalen 
Goethův pomník s kašnou. Autorem sochy byl chebský rodák, profesor Johannes Watzal. Reliéfy na podstavci 
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představují výjevy z Goethových děl. Na severní straně jsou uvedeny letopočty Goethových zastávek v Aši 
(nachází se na Goethově náměstí). 
  
Pomník Dr. Martina Luthera 
Jediný pomník Luthera v bývalé monarchii. Byl odhalen v roce 1883 u příležitosti 400. výročí narození Luthera. 
Autorem dvoumetrové sochy je J. Rössner z Norimberka (nachází se v těsném sousedství památníku 
evangelického kostela). 
  
Silniční most 
V Aši nalezneme masivní kamenný most s jediným obloukem o rozpětí 3,25 metru, délce 9,75 metru a celkové 
šířce 4,6 metru. Výška oblouku je 3,2 metru a celková výška mostu (k hornímu okraji zábradlí) činí šest a půl 
metru. Most je opatřen zděným zábradlím, šířka samotné mostovky činí 3,5 metru. Most byl postaven v roce 
1724 při rozšiřování hřbitova. Poté, co zdejší evangelický kostel vyhořel (1960) a následně byl zbořen a hřbitov 
zrušen, přestal být most funkční (most se nachází cca 50 m od pomníku M. Luthera). 
 
Muzeum Ašska 
Budova bývalé hasičské zbrojnice se nachází v centru města, na Poštovním náměstí. Zbrojnice je z roku 1930, od 
roku 2009 je na seznamu kulturních památek. Zbrojnice byla postavena dle projektu německého architekta Emila 
Röslera. V přízemí bylo depo pro požární techniku, v prvním patře prostory městské knihovny, ve druhém 
kanceláře hasičského sboru a v obytném podkroví služební byty. Historickou hasičskou zbrojnici opustil 
hasičský záchranný sbor v roce 2006. Budova má zrenovovanou fasádu, v prvním patře je nově umístěna 
národopisná expozice ašského muzea. Otevřeno je zde od úterý do neděle.   
  

C.2.10.Územně plánovací dokumentace 
 
Zastupitelstvo města Aš vydalo usnesením č. 394 ze dne 17.12.2008 Územní plán města Aš v souladu s § 
6 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, formou opatření obecné 
povahy, které nabylo účinnosti dne 6.1.2009. 
 
Následně byly vydány tyto změny územního plánu Aš: 
 

• Změna č. 24 byla schválena usnesením ZM města Aš dne 28.8.2013 pod č. usnesení 367 
• Změny č. 8 a 21 byly chváleny usnesením ZM města Aš dne 27.8.2014 pod č. usnesení 478 
• Změny č. 3,29,34 a 35 byly schváleny usnesením ZM města Aš dne 28.6.2017 pod č. usnesení 30 
• Změny č. 12 a 27 byly schváleny usnesením ZM města Aš dne 29.8.2018 pod č. usnesení 494. 
• Změny č.   32, 41, 42 a 45 byly schváleny usnesením ZM města Aš  dne 
• 24.4.2019 pod č. usnesení 71 
• Změny č. 6, 15, 17, 46 byly schváleny usnesením ZM města Aš dne 28.8.2019 pod č. usnesení 124 
• Změny č. 33, 37, 39, 43, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58 byly schváleny usnesením ZM města Aš dne 

16.12.2020 pod č. us. 290 
• Změna č. 48 byla schválena usnesením ZM města Aš dne 27.04.2022 pod č. usnesení 485. 

. 
Posuzovaný záměr zasahuje tyto funkční plochy: 
 
OK.1 - občanská vybavenost komerčního charakteru – obchodní plochy nad 1600 m2 zastavěné plochy 
OK.3 - občanská vybavenost komerčního charakteru – služby cestovního ruchu regionálního významu 
DS – silniční doprava mimo zastavěné a zastavitelné území 
DZ – drážní doprava 
LF – lesy hospodářské 
 



Resort Aš s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13 

Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

NOVOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY                                   62 
RESORTU, UL. SELBSKÁ, AŠ Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifikace jednotlivých ploch dle územní plánu obce Aš s popisem umístění částí záměru na těchto plochách: 
 
OK.1 – občanská vybavenost komerčního charakteru – obchodní plochy nad 1600 m2 zastavěné plochy: 
 
Obsah: 
Plochy komerčního vybavení pro obchodní účely regionálního významu s jedním strategickým investorem. 
 
Obecná prostorová regulace: 

• max. % zastavění: 40 % 
• min. % zeleně: 20 % 
• podlažnost: 4 NP, max. 18 m, resp. ve stabilizovaných plochách přizpůsobit charakteru území, v 

zastavitelných a přestavbových plochách, resp. dle kapitoly C 
 
Hlavní využití: 

• stavby pro obchodní účely regionálního významu (zastavěná plocha nad 3000 m2)  
• vícepodlažní obchodní domy (zastavěná plocha nad 3000 m2)  
• multikina 
• parkovací a odstavné plochy pro potřebu lokality 

 
Přípustné využití: 

• stavby pro služby bez podstatného vlivu na okolí regionálního charakteru (zastavěná plocha nad 1000 
m2) 

• stavby pro správu a provoz 
• zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím: 
• zařízení veřejného stravování drobná a střední (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace) 
• zařízení administrativní (kanceláře) 
• čerpací stanice PHM vázané na hlavní využití 
• polyfunkční městská sportovní hala 
• stavby pro administrativu 
• Podmíněně přípustné využití: 
• po zastavení lokality objektem strategického investora se připouští stavby pro obchodní účely se 

zastavěnou plochou 1600-3000 m2 
 
Nepřípustné využití: 

• stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
 
Specifikace umístění částí záměru na této ploše: 
 
Na těchto plochách se budou nacházet zejména budované řady a přípojky technické infrastruktury. 
 
OK.3 – občanská vybavenost komerčního charakteru – služby cestovního ruchu regionálního významu: 
 
Obsah: 
Plochy komerčního vybavení pro cestovní ruch regionálního významu v ploše N16. 
 
Obecná prostorová regulace: 

• max. % zastavění: 40 % 
• min. % zeleně: 25 %, pro zastavitelnou plochu N29 20 % 
• podlažnost: 6 NP, max. 24 m, pro zastavitelnou plochu N29 max. 4 NP, max. 16 m, resp. ve 

stabilizovaných plochách přizpůsobit charakteru území, v zastavitelných a přestavbových plochách, 
resp. dle kapitoly C 
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Hlavní využití: 

• stavby pro veřejné ubytování v hotelovém komplexu s kapacitou do 650 lůžek s integrovaným 
stravovacím a relaxačním vybavením 

• kasina 
• parkovací plochy osobních automobilů a autobusů pro potřebu lokality 

 
Přípustné využití: 

• areál pro školicí středisko kongresového typu 
• zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím: 
• zařízení pro správce a provoz 

 
Nepřípustné využití: 

• stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
 
Specifikace zastavitelné plochy N29 – Aš – Celnice – východ: 
 
Požadavky na urbanistickou koncepci: 
 
Lokalita bude dopravně napojena z komunikace WM- 17 (řešeno změnou č. 27). V západní části zastavitelné 
plochy v blízkosti hraničního přechodu bude umístěn „Památník železné opony“. Trasový uzávěr VTL 
plynovodu na pozemku parc. č. st. 4687 k.ú. Aš bude zachován. Nedílnou součástí všech parkovacích ploch je 
výsadba vzrostlé zeleně. Vzrostlá zeleň bude vysázena také po obvodu lokality a podél pěších cest. Doporučeno 
je užití zelených střech na objektech. Maximální podlažnost objektů v zastavitelné ploše je stanovena na 4 
nadzemní podlaží, max. 16 m. 
 
Specifikace odkanalizování stanovená územním plánem na plochách N29 – Aš – Celnice – východ: 
Dešťová kanalizace bude svedena přes retenční nádrž v zastavitelné ploše N29 do Račího potoka. Množství 
odtoku srážkových vod z celé zastavitelné plochy musí být po uplatnění všech opatření stejné jako při odtoku 
dešťových vod z původního nezastavěného povrchu lokality. 
Splašková kanalizace bude svedena gravitačně do čerpací stanice odpadních vod, situované na jihovýchodním 
okraji území. Odtud budou splaškové vody čerpány do čerpací stanice odpadních vod ČS Aš II v ulici U 
Lipového dvora, ze které je veden stávající kanalizační výtlak na městskou ČOV. Kapacity stávajících 
kanalizačních stok budou prověřeny. 
 
Specifikace umístění částí záměru na této ploše: 
Na těchto plochách bude nacházet zejména hlavní objekt areálu, dále dopravní a technická infrastruktura areálu, 
zeleň a stromy. 
 
DS – silniční doprava mimo zastavěné a zastavitelné území: 
 
Obsah: 
Plochy silnic a účelových komunikací mimo zastavěné a zastavitelné území. 
 
Obecná prostorová regulace: 

• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena 
 
Hlavní využití: 

• silnice I., II. a III. třídy 
• účelové komunikace včetně komunikací pro pěší a cyklisty 
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Přípustné využití: 
• zařízení a objekty sloužící pro hromadnou dopravu (zastávky, ostrůvky, točny) 
• parkovací stání osobních automobilů případně autobusů a nákladních automobilů 

 
Podmíněně přípustné využití: 

• čerpací stanice PHM (včetně plnících stanic PB)  
 
Nepřípustné využití: 
stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
 
Poznámka: 

• plochy silniční dopravy mohou být v hlavním výkresu překryty grafickým vyjádřením komunikací I., II. 
a III. třídy 

• plochy silniční dopravy nejsou vzhledem ke svému charakteru a velikosti v grafické části popsány 
kódem 

 
Specifikace umístění částí záměru na této ploše: 
 
Na těchto plochách se budou nacházet zejména budované řady a přípojky technické infrastruktury. 
 
DZ – drážní doprava: 
 
Obsah: 
Plochy železniční trati, nádraží a bezprostředně souvisejících provozů. 
 
Obecná prostorová regulace: 

• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena 
 
Hlavní využití: 

• železniční tratě a kolejiště železničních stanic 
• železniční překladiště 
• provozy sloužící železniční dopravě (depo, dílny) 
• výpravní budovy a zařízení pro cestující 

 
Přípustné využití: 

• budovy obytné služební nebo služební byty 
• stavby pro drobný prodej (stánky) 
• zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím: 
• zařízení pro obchodní účely (prodejny do 200 m2 podlahové plochy) 
• zařízení veřejného stravování malá (bufety, občerstvení, restaurace) 
• zařízení administrativní (kanceláře) 
• veřejné WC 
• sklady a skladovací plochy 
• stavby a zařízení pro správu a provoz 
• železniční vlečky 
• zařízení a objekty sloužící pro integrovanou hromadnou dopravu (zastávky) 
• odstavné a parkovací plochy osobních automobilů případně autobusů 

 
Nepřípustné využití: 
 

• stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
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Poznámka: 
plochy drážní dopravy nejsou vzhledem ke svému charakteru a velikosti v grafické části popsány kódem 
 
Specifikace umístění částí záměru na této ploše: 
 
Na těchto plochách se budou nacházet zejména budované řady a přípojky technické infrastruktury. 
 
LF – lesy hospodářské: 
 
Obsah: 
Plochy hospodářských lesů, které v sídle plní zejména funkci ekologicko stabilizační a protierozní. Plochy lesů 
zahrnují články územního systému ekologické stability krajiny (dále ÚSES). Plochy lesů v sídle mohou být 
výhledově zařazeny mezi lesy zvláštního určení – rekreační lesy. 
 
Obecná prostorová regulace: 
vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena 
 
Hlavní využití: 

• lesní porosty pro hospodářské využití a lesy zvláštního určení 
• lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 

 
Přípustné využití: 

• lesnické školky a arboreta 
• dočasné oplocování lesních školek a pozemků s mladou výsadbou stromů za účelem jejich ochrany před 

okusem zvěří 
• plochy pro manipulaci s dřevní hmotou 
• včelnice a včelíny 
• účelové komunikace 
• pěší cesty, cyklistické a jezdecké stezky 

 
Nepřípustné využití: 

• nepřípustné je oplocování pozemků z vlastnických a jiných důvodů 
• nepřípustné je zřizování honitby s funkcí obory 
• nepřípustné je zřizování stožárů větrných elektráren 
• stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 
Specifikace umístění částí záměru na této ploše: 
 
Na těchto plochách se budou nacházet zejména budované řady a přípojky technické infrastruktury a část 
dopravní infrastruktury. 
 
Městský úřad Aš, Stavební úřad a úřad územního plánování vydal Závazné stanovisko dne 22.6.2022 ve které 
konstatuje, že záměr „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš“ je z hlediska územně plánovací 
dokumentace přípustný (viz přílohová část). 
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C.3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě 
neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním 
prostředí a vědeckých poznatků posoudit 
 
Stav životního prostředí v dotčeném území je relativně dobrý. V blízkém okolí se nenacházejí významné zdroje 
znečištění ovzduší, kromě automobilů na okolní silniční síti. Z hlediska kvality vody lze očekávat zvýšený 
odvod živin v melioračních systémech z provozu na silnici I/64, pravděpodobně i reziduí z biocidů.   
 
Doprava na přilehlé komunikační síti je zdrojem hluku, především na silnici I/64 (Selbská ulice).  
 
V případě neprovedení posuzovaného záměru by byl stav patrně zachován, což se ale nepředpokládá, neboť na 
ploše záměru je územním plánem definována funkční plocha OK.3 – občanská vybavenost komerčního 
charakteru – služby cestovního ruchu regionálního významu.  

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH 
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ  

D. l. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných 
přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, 
krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, 
pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a 
existence záměru 

D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 
 
Zdravotní rizika 

Zdravotní riziko vyjadřuje pravděpodobnost změny zdravotního stavu exponovaných osob. Při hodnocení 
zdravotních rizik se standardně postupuje ve čtyřech následných krocích: 

1. Identifikace nebezpečnosti – v tomto kroku se zjišťuje, zda je sledovaná látka, faktor nebo komplexní 
směs schopná vyvolat nežádoucí zdravotní účinek.  

2. Charakterizace nebezpečnosti – odhad dávkové závislosti tohoto efektu, tedy jak se intenzita, frekvence 
nebo pravděpodobnost nežádoucích účinků mění s dávkou, což je nezbytným předpokladem pro 
možnost odhadu míry rizika  

3. Hodnocení (odhad) expozice – to znamená, zda a do jaké míry je populace vystavena působení 
sledované látky nebo faktoru v daném prostředí. Na základě znalosti situace se při něm sestavuje 
expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je konkrétní populace 
exponována dané látce a jaká je její dávka. 

4. Charakterizace rizika – je konkrétním krokem v odhadu rizika. Znamená integraci (syntézu) poznatků 
získaných v předchozích krocích, včetně zvážení všech nejistot, závažnosti i slabých stránek 
dokumentace. Účelem je dospět, pokud to dostupné informace umožňují ke kvantitativnímu vyjádření 
míry konkrétního zdravotního rizika v posuzované situaci, která může sloužit jako podklad pro 
rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika. 
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Charakteristika chemických škodlivin a identifikace nebezpečnosti 
 
Prvním krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik je sběr a vyhodnocení dat o možném poškození zdraví, 
které může být vyvoláno zjištěnými nebezpečnými faktory. Dostupné údaje o škodlivinách emitovaných do 
ovzduší a o jejich účincích na zdraví jsou převzaty z databází WHO, US EPA – IRIS apod.  
 
Nebezpečnost je chápána jako vlastnost daného posuzovaného faktoru a jeho potencionálního vlivu na zdraví. 
Druhy a množství škodlivin obsažených ve výfukových plynech v jednotlivých variantách jsou uvedeny 
v rozptylové studii, která byla počítána pro dominantní škodliviny, kterými jsou částice polétavého prachu PM10, 
i PM2,5, oxid dusičitý, benzen a benzo(a)pyren. 
 
Oxidy dusíku – oxid dusičitý 
 
Oxid dusičitý (NO2) je dráždivý plyn červenohnědé barvy s charakteristickým štiplavým zápachem. Čichový 
práh je různými autory uváděn v rozmezí 100 až 410 μg/m3, při zvýšení koncentrace se na čichový vjem 
projevuje adaptace. Ze zdravotního hlediska je ze sumy oxidů dusíku nejvýznamnější právě oxid dusičitý. Jeho 
význam je dán nejen přímými účinky na zdraví, ale dále si zasluhuje pozornost i vzhledem k tomu, že je 
prekurzorem ozonu. 
Hlavními antropogenními zdroji oxidů dusíku jsou emise ze spalování fosilních paliv, v praxi především 
automobilová doprava v kombinaci se stacionárními spalovacími zdroji pro vytápění. 
 
Monitorováním venkovního ovzduší byly zjištěny v České republice maximální hodinové imisní koncentrace 
oxidu dusičitého za poslední publikované roky v rozmezí 24 µg/m3 na pozaďových přírodních stanicích až po 
např. 436 µg/m3 na imisní stanici v Praze 2 Legerova ulice v roce 2009. Imisní koncentrace převyšující hodinový 
imisní limit 200 µg/m3 byly naměřeny ve městech především na dopravních stanicích. Uvnitř budov však mohou 
k individuální expozici významně přispívat např. plynové spotřebiče nebo cigaretový kouř. V případě 
průměrných ročních imisí oxidu dusičitého se pohybují naměřené průměrné roční imise oxidu dusičitého za 
poslední roky na imisních stanicích publikovaných v ročenkách ČHMÚ (Znečištění ovzduší v datech) v rozmezí 
5 až maximálně 76 µg/m3 . 
 
Při vdechování může být absorbováno 80 až 90 % oxidu dusičitého. Významná část vdechnutého oxidu 
dusičitého je odstraněna z nosohltanu; proto při změně dýchání nosem na dýchání ústy lze očekávat zvýšené 
pronikání oxidu dusičitého do dolních cest dýchacích. Studie řízených expozic u lidí uvádějí smíšené a vzájemně 
rozporné výsledky týkající se respiračních účinků u astmatiků a normálních jedinců. Ačkoliv v základních 
souborech zdravotních údajů zůstávají nejistoty, pravděpodobně nejcitlivějšími subjekty jsou astmatičtí pacienti, 
u nichž bylo opakovaně popsáno ovlivnění plicních funkcí při krátkodobé expozici na úrovni 560 µg/m3. Naopak 
u zdravých dobrovolníků v klinických studiích objevilo toto ovlivnění až při krátkodobých koncentracích nad 
1880 µg/m3. 
 
Z řady studií vyplývá, že specifická imunitní obrana u lidí (např. alveolární makrofágy) může být oxidem 
dusičitým změněna. Akutní expozice (řádově v hodinách) nízkým koncentracím oxidu dusičitého jen zřídka 
vyvolají pozorovatelné účinky. Chronické a subchronické expozice (měsíce a týdny) nízkým koncentracím oxidu 
dusičitého však způsobují řadu poškození včetně změn plicního metabolismu, struktury a funkce, zvýšení 
vnímavosti k infekcím plic a změn podobných emfyzému (rozedma plic – trvale nadměrný obsah vzduchu 
v plicích při současném úbytku a poškození vlastní plicní tkáně, nejčastěji následek chronického zánětu 
průdušek, často u kuřáků, zhoršuje výměnu plynů v plicích).  
 
Dosud nebylo popsáno, že by oxid dusičitý způsoboval maligní tumory, mutagenezi nebo teratogenezi. Za 
normálních fyziologických podmínek nebyly získány žádné důkazy o tvorbě potenciálně karcinogenních 
nitrosaminů. 
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Suspendované částice PM10 a PM2,5  
 
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor s mnohočetným 
efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, nýbrž představují směs látek 
s různými účinky. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak i NO2.  
 
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a 
depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm, 
která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce 
s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků.  
 
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce většího průměru 
významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé 
aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické 
či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném 
ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými 
mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou 
mít karcinogenní účinek. 
 
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může být 
transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů v imisích 
mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru 
budov, kde lidé tráví většinu času.  
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným spalováním, 
mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě na neupravených komunikacích a 
sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během minut až hodin s přenosem řádově do 
kilometrových vzdáleností.  
 
Maximální denní imisní koncentrace PM10 na imisních stanicích publikovaných v ročenkách ČHMÚ (Znečištění 
ovzduší v datech) se pohybují v posledních letech v rozmezí 33,0 µg/m3 (Tanvald) až po 567 µg/m3 (Věřňovice 
na Karvinsku). V případě průměrných ročních imisí PM10 se pohybují naměřené průměrné roční imise 
v posledních letech v rozmezí 5,9 µg/m3 (Churáňov) až maximálně 89,8 µg/m3 (Stehelčeves na Kladensku). 
Měření suspendovaných částic frakce PM2,5 probíhalo v roce 2014 na 52 stanicích. Průměrné roční koncentrace 
se pohybovaly od 9,1 (imisní stanice Churáňov) do 36,2 μg/m3 (imisní stanice Ostrava Radvanice). Hodnota 
ročního imisního limitu 25 μg/m3 byla překročena na 11 stanicích, tj. na 21 % stanic. Podíl suspendovaných 
částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 se na městských stanicích pohybuje od 0,5 (na stanici v Praze 8) po 0,84 (na 
stanici č.1322 v Plzni).  
 
Částice nad 10 µm aerodynamického průměru pravděpodobně nepředstavují z hlediska zdravotních účinků 
zásadní problém a jejich vliv na obyvatelstvo je posuzován na úrovni obtěžování, jako je dráždění krku, nosu a 
očí.  
 
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění sliznice dýchacích cest, 
ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím 
snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj 
virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do chronické 
fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční 
komory a oběhovým selháváním. Tento proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory 
počínaje stavem imunitního systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.  
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K nepříznivým zdravotním účinkům polétavého prachu patří kromě i řada mimorespiračních zdravotních účinků, 
které se vysvětlují různými mechanismy. Důležitou roli zde zřejmě hrají mediátory vznikající při zánětlivé reakci 
a oxidační stres, ovlivnění krevní srážlivosti, může se však např. jednat i o přímé působení rozpustných látek a 
ultrajemných částic, které pronikají do krevního oběhu a nervového systému a ovlivňují nervovou regulaci 
srdeční činnosti. Mezi chronické účinky patří i urychlení procesu aterosklerózy cév. Nejnovější studie naznačují 
i vliv na nemocnost cukrovkou. Významné je též nedávné zařazení znečištění ovzduší zejména jemnou frakcí 
suspendovaných částic mezinárodní agenturou WHO pro výzkum rakoviny mezi prokázané lidské karcinogeny. 
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především z výsledků epidemiologických 
studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti především na kardiovaskulární a 
respirační onemocnění již při velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně určit prahovou 
koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke 
zdraví jsou jemnější frakce.  
 
Benzen 
 
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se při pokojové teplotě rychle 
odpařuje. Čichový práh benzenu se udává při koncentraci 4,8 mg/m3. 
 
Je obsažen v ropě a ropných produktech. Automobilové benziny mají limitovaný obsah benzenu do 1 %. 
Antropogenními zdroji benzenu jsou výfukové plyny, vypařování pohonných hmot, petrochemie a spalovací 
procesy. Poločas degradace benzenu v ovzduší reakcemi s hydroxylovými radikály je asi 13 až 14 dnů, což 
postačuje k možnosti transportu na velké vzdálenosti. 
 
Ovzduší představuje hlavní cestu vstupu benzenu do těla. V těle je absorbováno okolo 50 % benzenu 
vdechovaného se vzduchem. Příjem benzenu založený na denním 24hodinovém objemu vdechovaného vzduchu 
v klidovém stavu je 10 mg denně na každý 1 mg/m3 (0,3 ppm) koncentrace benzenu v ovzduší. 
 
Zvýšené expozice připadají na životní styl spojený s kouřením, na pobyt ve vnitřních prostředích, ve kterých 
jsou materiály uvolňující benzen např. lepidla, tmely, rozpouštědla, čistící prostředky aj. Cigaretový kouř 
obsahuje relativně vysoké koncentrace benzenu a je důležitým zdrojem expozice pro kuřáky. WHO uvádí, že 99 
% expozice připadá na inhalaci. Ve vnitřním ovzduší jsou nalézány vyšší koncentrace benzenu než ve 
venkovním. Hygienická služba při měření koncentrací benzenu v interiérech bytů a školek zjistila průměrné 
koncentrace kolem 6 µg/m3, maxima však dosahovala desítek, v extrémních případech až stovek µg/m3. 
Ke zvýšeným expozicím přispívá též cestování motorovými vozidly. Průměrná koncentrace benzenu uvnitř 
automobilů je asi do 12 µg/m3. 
 
U nekuřáků žijících ve venkovských oblastech je odhadován denní příjem benzenu na 0,3 mg, zatímco silní 
kuřáci žijící v městech mohou přijmout až pětinásobek tohoto množství. Expozice benzenu v zaměstnání mohou 
přispívat dalšími dávkami k uvedeným příjmům. 
 
Vysoká lipofilita benzenu a jeho nízká rozpustnost ve vodě způsobuje jeho přednostní rozdělování do tkání 
bohatých tukem, jako je tuková tkáň a kostní dřeň. Benzen se v průběhu dlouhodobé expozice akumuluje v 
tukových zásobách. V pokusech se zvířaty (na myších) byla akumulace metabolitů benzenu pozorována v kostní 
dřeni, kde byly nalezeny nevyšší koncentrace, a dále v játrech. Benzen je v těle oxidován a metabolity benzenu 
jsou hematotoxické. V případě benzenu je třeba posuzovat jeho toxikologické i karcinogenní účinky. 
 
Toxikologické účinky 
 
Akutní toxicita benzenu je nízká, projevuje se podrážděním kůže a sliznic, útlumem CNS. Expozice vyšším 
koncentracím benzenu (nad 3200 mg/m3) vyvolávají neurotoxické příznaky. Trvalá expozice toxickým úrovním 
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benzenu může poškozovat lidskou kostní dřeň, což vede k perzistentní pancytopenii. Prvními příznaky toxicity 
jsou anémie, leukocytopenie a trombocytopenie. Několik studií ukázalo, že expozice benzenu při koncentracích 
způsobujících škodlivé hematotoxické účinky jsou spojeny se stabilními i nestabilními chromozomálními 
aberacemi u krevních lymfocytů a buněk kostní dřeně. O fetotoxických či teratogenních účincích nebyla 
nalezena žádná přesvědčivá zpráva.  
 
Karcinogenní účinky 
 
Benzen je známý lidský karcinogen (kvalifikovaný IARC ve skupině 1). V literatuře je popsán velký počet 
případů myeloblastické a erytroblastické leukémie spojené s expozicemi benzenu. Několik epidemiologických 
studií o pracovnících exponovaných benzenu prokázalo statisticky významné spojení mezi akutní leukémií a 
profesionální expozicí benzenu.  
 
Karcinogenita byla rovněž prokázána u myší a krys, kde se projevily multisystémové karcinogenní účinky, 
nikoliv pouze leukémie. 
 
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek na základě 
dlouhodobé chronické expozice. 
 
Benzo(a)pyren  
 
Benzo(a)pyren je významným představitelem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Skupina PAU 
zahrnuje směs různorodých aromatických uhlovodíků se dvěma či více aromatickými jádry. Vznikají při 
nedokonalém spalování, z čehož vyplývá jejich hojné rozšíření v atmosféře z antropogenních i přírodních zdrojů. 
Ve vnitřním ovzduší je významným zdrojem PAU kouření. 
V ovzduší bylo zjištěno okolo 500 PAU. Tvoří komplexní směsi, avšak většina měření se týká benzo(a)pyrenu 
(dále BaP), který je nejlépe prostudován. Polyaromatické uhlovodíky jsou v ovzduší většinou vázány na nižší 
frakce pevných částic a jsou tak transportovány na větší vzdálenosti.  
 
V městských lokalitách jsou dva hlavní zdroje emisí PAU, tj. domácí topeniště a doprava, s variabilním podílem 
emisí z domácích topenišť. Ve větších městských celcích lze zátěž z dopravy již charakterizovat jako plošnou, 
kdy rozdíly mezi málo zatíženými a dopravně významně exponovanými lokalitami jsou minimální. V 
okrajových částech měst a v místech s majoritním podílem spalování fosilních paliv je zřejmý vliv domácích 
topenišť; významné navýšení měřených hodnot způsobuje těžký průmysl. Specifickým případem je průmyslem a 
starou zátěží exponovaná ostravsko-karvinská aglomerace, kde se k obvyklým typům zdrojů přidávají velké 
průmyslové zdroje. 
 
Hlavním expozičním zdrojem PAU pro člověka je potrava. PAU vznikají jednak při tepelné přípravě potravy a 
dále pak z kontaminace plodin z atmosférického spadu. PAU se snadno vstřebávají plícemi, zažívacím traktem i 
kůží, jsou vysoce lipofilní a podobně jako u benzenu mohou některé jejich metabolity iniciovat vznik 
nádorového bujení. V organismu jsou metabolizovány za vzniku reaktivních meziproduktů a metabolitů 
odpovědných za mutagenní, karcinogenní i toxické účinky (diol-epoxidy reagující s DNA). Potvrzeným 
mechanismem účinku je dále indukce enzymové aktivity způsobená aktivací buněčného Ah receptoru. 
 
K toxickým účinkům zjištěným na pokusných zvířatech patří oční a kožní dráždivost, toxické poškození ledvin a 
jater, hematotoxicita, imunosuprese, reprodukční toxicita, genotoxicita a karcinogenita.  
 
Současné poznatky nově dále prokazují významný vliv PAU obsažených v jemné frakci suspendovaných částic 
v ovzduší, a to zejména ve vztahu k nepříznivému ovlivnění nitroděložního i pozdějšího vývoje a nemocnosti u 
dětí. Otázkou existence nových poznatků, které by mohly ovlivnit současné cílové hodnoty PAU v ovzduší, se 



Resort Aš s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13 

Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

NOVOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY                                   71 
RESORTU, UL. SELBSKÁ, AŠ Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

též zabývali experti WHO v rámci projektu REVIHAAP. V závěrečné zprávě konstatují, že nové poznatky sice 
ukazují na řadu nekarcinogenních účinků těchto látek, ale zatím neumožňují stanovit nové cílové hodnoty. 
Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je karcinogenita, která je u BaP dostatečně 
prokázána v experimentech na zvířatech a svědčí o ní i výsledky epidemiologických studií u profesionálně 
exponované populace. Plicní karcinogenita BaP může být potencována současnou expozicí dalším škodlivinám 
obsaženým např. v cigaretovém dýmu. 
 
Benzo(a)pyren (CAS 50-32-8) je nejznámějším zástupcem PAU při posuzování karcinogenity. Mezinárodní 
agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí benzo(a)pyren do skupiny 1: karcinogenní pro člověka (Overall 
Evaluations of Carcinigenicity to Humans, IARC Monographs, 16.červenec 2013). 
 
Charakterizace nebezpečnosti 
 
Oxidy dusíku – oxid dusičitý 
 
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně 
nepříznivé účinky) koncentraci 375–565 µg/m3 při 1–2hodinové expozici, která u této části populace zvyšuje 
reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy 
především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou plicní, je třeba na základě klinických studií počítat 
s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci nad 
400 µg/m3. 
 
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty 
LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1hodinové limitní koncentraci 200 
µg/m3.  
 
WHO je dále doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40 µg/m3. Tato hodnota byla 
odvozena z meta-analýzy epidemiologických studií účinků vnitřního ovzduší u dětí. Východiskem byla nejnižší 
výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2, navýšená o 28 µg/m3, což je průměrný rozdíl mezi domácnostmi 
s plynovými a elektrickými sporáky, při kterém bylo zjištěno zvýšení respirační nemocnosti o 20 %. Nejde tedy 
o bezpečnou podprahovou úroveň expozice a nelze ji použít jako referenční koncentraci, nebylo možné stanovit 
úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.  
 
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusičitého ve vnitřním ovzduší pobytových místností stanovená 
Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 100 µg/m3.  
 
Pro oxidy dusíku je stanovena hodnota přípustného expozičního limitu v nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, která činí 10 mg/m3. 
 
Suspendované částice PM10 a PM2,5  
 
WHO ve směrnici „WHO air quality guedelines global update 2005“ stanovuje směrnicovou hodnotu pro roční 
průměr suspendovaných částic PM10 na úrovni 20 µg/m3 a pro roční průměr části PM2,5 na úrovni 10 µg/m3. 
Pro 99. percentil maximální denní imise PM10 činí směrnicová hodnota 50 µg/m3, pro 99. percentil 
maximální denní imise PM2,5 činí 25 µg/m3. 
 
Tyto hodnoty pro denní maxima ve výši 50 µg/m3 PM10 a 25 µg/m3 PM2,5 doporučuje Světová zdravotnická 
organizace jako cílové 24hodinové koncentrace, které by měly při jejich naplnění eliminovat nepříznivé výkyvy 
vedoucí k nežádoucím zdravotním účinkům. 
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Také doporučené průměrné roční koncentrace 20 µg/m3 PM10 a 10 µg/m3 PM2,5 jsou stanoveny jako cílové 
hodnoty, od kterých se s více než 95 % mírou spolehlivosti zvyšuje úmrtnost v závislosti na imisní zátěži PM2,5 
podle americké studie American Cancer Society (přepočítávací koeficient PM2,5/PM10 ve výši 0,5. Zdůrazňuje se 
ovšem, že se nejedná o prahové hodnoty a k negativním účinkům dochází i při nižších hodnotách těchto imisí. 
Na základě vyhodnocení epidemiologických studií uvádí WHO kvantitativní vztah akutní expozice a účinku 
denní zvýšení celkové úmrtnosti zhruba o 0,5 % při nárůstu 24hodinové průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 

nad 50 µg/m3.  
 
V případě dlouhodobých chronických účinků pevných částic v ovzduší bylo prokázáno ovlivnění nemocnosti a 
úmrtnosti na onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Opět zde nebylo možné zjistit bezpečnou 
prahovou úroveň, riziko je úměrné míře expozice a projevuje se i při velmi nízkých koncentracích nedaleko nad 
přírodním pozadím, které se odhaduje na 3–5 µg/m3 PM2,5. Zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 10 
µg/m3 zvyšuje podle výsledků největších epidemiologických kohortových studií celkovou úmrtnost exponované 
populace o 6,2 %.  
 
Benzen 
 
Pro chronický nekarcinogenní toxický účinek jsou v databázi IRIS uvedeny hodnoty pro orální referenční dávku 
RfDo = 0,004 mg/kg*den (UF = 300 a MF = 1) a inhalační referenční koncentraci RfC = 0,03 mg/m3 (UF = 300 
a MF = 1). EPA odvodila referenční koncentraci z tzv. Benchmark dose BMD (dávky ležící na začátku křivky 
závislosti dávky a účinku) odvozené v epidemiologické studii, ve které byl sledován celkový počet lymphocytů u 
profesionálně inhalačně exponovaných pracovníků. EPA užila faktor nejistoty 10 s ohledem na citlivé skupiny 
obyvatelstva a faktor 3 vzhledem k užití hodnot dávek získaných v subchronické studii namísto chronické. 
RIVM uvádí, že tolerovatelná koncentrace v ovzduší činící 156 µg/m3 odvozená na základě hematologických 
účinků u exponovaných pracovníků je pouze orientační, nutné je vztáhnout přísnější kritéria karcinogenního 
účinku k preventivní ochraně před toxickými nekarcinogenními účinky. 
 
Z důvodu, že dosud není mechanismus vzniku benzenem vyvolané leukémie dostatečně dobře znám, aby bylo 
možno navrhnout optimální extrapolační model, byl pro odhad přírůstku jednotkového rizika použit model 
průměrného relativního rizika. Na základě výsledků dvou nezávislých epidemiologických studií byly získány 
velmi si blízké výsledné hodnoty jednotkového karcinogenního rizika UR, tj. 3,8 x 10-6 a 4 x 10-6. WHO 
doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní koncentrace benzenu v ovzduší 
jednotku karcinogenního rizika UCR = 6 x 10-6, která představuje geometrický průměr z hodnot, odvozených 
různými modely z aktualizované epidemiologické studie u profesionálně exponované populace. Tato jednotka 
karcinogenního rizika bude proto dále použita při kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační 
expozici. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající 
akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 
0,17 µg/m3 .  
Tato hodnota byla odvozena ze studie úmrtnosti na leukémii u profesionálně exponovaných pracovníků 
filmového průmyslu, u nichž průměrná expoziční koncentrace činila 128 mg/m3. Novější epidemiologické studie 
z pracovního prostředí s koncentracemi benzenu do 3,2 mg/m3 zvýšený výskyt leukémie neprokázaly, což by 
naznačovalo nadhodnocení skutečného karcinogenního rizika benzenu. Naopak Úřad pro hodnocení zdravotních 
rizik z prostředí (OEHHA) Kalifornské EPA odvodil ještě přísnější UCR (2,9 x 10-5). 
 
Ze závěrů výzkumu pracovní skupiny expertů Evropské komise z roku 1998 vyplývá, že přes uvedené nejistoty 
je třeba zachovat bezprahový přístup k hodnocení rizika benzenu. Pro kvantifikaci však dospěla k poměrně 
širokému rozmezí, ve kterém se dle jejího názoru riziko benzenu pravděpodobně nachází. Výslednému rozmezí 
jednotek karcinogenního rizika 6*10-6 až 5*10-8 odpovídají průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,2 až 20 
µg/m3. 
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V hodnoceni rizika benzenu pro evropskou populaci experty výzkumného centra Evropské komise 
publikovaného v roce 2008 se však uvádí, že poslední data podporuji názor o zvýšeném riziku leukémie při 
velmi nízké expozici benzenu bez jasně stanovitelné prahové koncentrace. 
 
Limitní jednohodinová koncentrace benzenu ve vnitřním ovzduší pobytových místností stanovená Vyhláškou 
MZ č. 6/2003 Sb. činí 7 µg/m3. Pro benzen je stanovena dále hodnota přípustného expozičního limitu v nařízení 
vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, která činí 3 mg/m3. 
 
Benzo(a)pyren  
 
Světová zdravotnická organizace (WHO Air Quality Guidelines-second edition) nestanovuje pro PAU ve 
vnějším ovzduší směrnicovou hodnotu vzhledem k tomu, že se vyskytují ve směsích především 
se suspendovanými částicemi. Různí zástupci mají též dále různou karcinogenní potenci. Ve směrnici je dále 
uvedeno, že ačkoli jsou potraviny hlavním expozičním zdrojem pro člověka, je potřeba imise v ovzduší držet na 
co nejnižší úrovni. 
 
Také ATSDR a Health Canada, které hodnotily nekarcinogenní účinky inhalační expozice, nestanovily konkrétní 
hodnotu referenční koncentrace vzhledem k absenci údajů o dávce a účinku, na jejichž základě by bylo možné 
určit bezpečnou prahovou hodnotu. 
 
Pro benzo(a)pyren je stanoven v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, imisní limit pro průměrnou roční 
imisi 1 ng/m3. 
 
Přípustný expoziční limit v pracovním prostředí (PEL) pro osmihodinovou pracovní dobu je v ČR dle Nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb. stanoven pro benzo(a)pyren ve výši 0,005 mg/m3. 
 
Při posouzení karcinogenního rizika vyplývajícího z expozice polyaromátům bývá používán přes všechna 
omezení a nejistoty jako ukazatel hlavní představitel polyaromátů – benzo(a)pyren. WHO doporučuje ve 
směrnici Air quality guedelines pro hodnocení karcinogenního rizika použít jednotku karcinogenního rizika pro 
BaP o hodnotě 8,7*10-2. Její hodnota vychází z výsledků epidemiologické studie profesionálně exponovaných 
pracovníků u vysokých pecí, kteří byli exponováni směsi polyaromatických uhlovodíků. Při aplikaci výše 
uvedené UCR 8,7x10-2 pak vychází koncentrace BaP ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni 
karcinogenního rizika pro populaci 1x10 - 6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,012 ng/m3. 
 
Vliv posuzovaného záměru na veřejné zdraví z hlediska imisního zatížení 
 
Hodnocení expozice vychází z výsledků rozptylové studie zpracované pro řešenou stavbu v dubnu 2022. Studie 
používá k výpočtu disperzní model SYMOS´97.  
 
Výpočty imisních koncentrací byly v rámci rozptylové studie zpracovány příspěvkovým způsobem jednak 
graficky a dále tabelárně ve zvolených pěti referenčních bodech umístěných do míst nejbližší a imisně 
nejzatíženější obytné zástavby. Právě vypočtené hodnoty v referenčních bodech umístěných u obytné zástavby 
jsou reprezentativní pro posuzování vlivů na veřejné zdraví, které vychází převážně z hodnocení dlouhodobé 
expozice obyvatel. Jedná se konkrétně o následujících pět bodů: 
  Referenční bod č. 1 obytný objekt na území SRN č. 1 při hlavní komunikaci 

Referenční bod č. 2 obytný objekt na území SRN č. 2 při hlavní komunikaci 
Referenční bod č. 3 obytný objekt na území SRN č. 3 při hlavní komunikaci 
Referenční bod č. 4 objekt k bydlení Selbská č.p. 2241, Aš 
Referenční bod č. 5 rodinný dům Selbská č.p. 1408, Aš 
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Tyto referenční body představují nejexponovanější zástavbu.  
 
Pro vyhodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové lokalitě je 
využita aktuální mapa znečištění ovzduší zpracovaná a zveřejněná ČHMÚ pro pětileté klouzavé průměry. 
Modelově je zpracováno imisní pozadí v České republice ve čtvercové síti 1 x 1 km především pro roční 
průměry těch škodlivin, které mají stanoven imisní limit pro roční průměr. Z krátkodobých imisí je zhodnocena 
dále také 36. nejvyšší denní imise PM10 a 4. nejvyšší denní imise SO2. V případě hodinových maxim NO2, pro 
které tato mapa koncentrace nevyhodnocuje, lze pro přibližnou orientaci vyjít z výsledků imisních měření na 
imisních stanicích automatického imisního monitoringu v ČR. V rámci celého posouzení se pohlíží na hodnoty 
v mapě znečištění ovzduší jako na pozaďové, na kterých se provoz lomu nepodílí. Na imisní příspěvky provozu 
lomu je tedy pohlíženo jako na nový nárůst. Tím je celé hodnocení postaveno významně na straně bezpečnosti. 
Při inhalační expozici dochází k pronikání vdechovaných škodlivin do organismu a dále část těchto škodlivin je 
vstřebána jako tzv. vnitřní dávka. 
 
Rozlišují se dva typy účinků chemických látek. U látek, které nejsou podezřelé z účasti na karcinogenním 
působení, se předpokládá tzv. prahový účinek. Tento účinek se projeví až po překročení kapacity fyziologických 
detoxikačních a reparačních obranných mechanismů v organismu. Při hodnocení rizika toxických účinků látek 
v ovzduší je k tomuto účelu definována referenční dávka pro inhalační příjem (RfDi), nebo referenční 
koncentrace (RfC), které uvádějí např. toxikologické databáze U.S. EPA nebo směrnicové hodnoty WHO 
(Guideline Value) pro kvalitu ovzduší. Charakteristika rizika pak vyplývá z porovnání expoziční dávky či 
koncentrace s referenční. Tento poměr se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ), popřípadě při 
součtu kvocientů nebezpečnosti u současně se vyskytujících látek s podobným systémovým toxickým účinkem 
se jedná o index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Při kvocientu nebezpečnosti vyšším než 1 již hrozí riziko 
toxického účinku. Mírné překročení hodnoty 1 po kratší dobu však ještě nepředstavuje závažnou míru rizika.   
 
Druhým způsobem hodnocení je použití vztahů odvozených z epidemiologických studií zaměřených na vztah 
mezi dávkou (expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup je používán právě např. u suspendovaných částic 
PM10 a v minulosti i u oxidu dusičitého, kde současné znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku či expozici a 
k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních účinků u exponovaných osob. 
 
U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se přitom ze 
současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv kontakt  
s karcinogenní látkou. Nulové riziko je tedy při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku 
a závislost dávky a účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky. 
Tento ukazatel se nazývá faktor směrnice rakovinového rizika (Cancer Slope Factor – CSF, nebo Cancer 
Potency Sloup – CPS). Jedná se o horní okraj intervalu spolehlivosti směrnice vztahu mezi dávkou a účinkem, 
tedy vznikem nádorového onemocnění, získaný matematickou extrapolací z vysokých dávek experimentálních 
na nízké dávky reálné v životním prostředí. Pro zjednodušení se někdy u rizika z ovzduší může použít jednotka 
karcinogenního rizika (Unit Cancer Risk – UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky 
v ovzduší.  V případě možného karcinogenního účinku je míra  rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup 
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR)  u jedince 
z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů nádorového onemocnění na 
počet exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení 
pravděpodobnosti  vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion 
exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6. Z předmětných, 
záměrem emitovaných škodlivin byl karcinogenní potenciál prokázán u benzenu a benzo(a)pyrenu. 
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Oxidy dusíku – oxid dusičitý 
 
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se v řešené lokalitě pohybují dle mapy znečištění ovzduší 
konstruované Českým hydrometeorologickým ústavem pro klouzavé pětileté průměry za poslední zpracované 
pětiletí 2016 – 2020 na úrovni 6,9 µg/m3. 
 
Vzhledem k tomu, že pětileté průměry neobsahují hodnoty hodinových koncentracích NO2, byly tyto maximální 
hodinové koncentrace v rámci tohoto posouzení odhadnuty ve výši pod 130 µg/m3.  
 
Hodnoty imisních příspěvků provozu záměru vypočítané v rámci rozptylové studie u obytné zástavby 
reprezentované referenčními body 1 až 5 umístěnými u nejexponovanější obytné zástavby se pohybují na 
následujících úrovních: 
příspěvek k maximálním hodinovým imisím NO2:  0,39 až 0,9 μg/m3  
příspěvek k průměrným ročním imisím NO2:  0,011 až 0,041 μg/m3  
 
Vypočítané maximální hodinové imise oxidu dusičitého se týkají extrémně nepříznivých podmínek, které 
nastanou v každém referenčním bodě jindy, např. za jiného směru větru. Tyto hodnoty spolu s hodnotami 
imisního pozadí slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví. Naopak hodnoty 
naměřených průměrných ročních imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto hodnotám mají vztah k riziku 
chronických účinků na zdraví. 
 
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko toxických akutních 
i chronických účinků. 
 
Charakterizace rizika akutních toxických účinků 
 
Vzhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a epidemiologických studií, kdy nebylo možné 
stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice, není v případě oxidů dusíku a především oxidu dusičitého 
stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční inhalační dávky. 
 
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou plicní, je 
třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest 
při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3. 
Maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého lze v imisním pozadí očekávat na úrovni pod 130 µg/m3.  
 
Hodnoty imisních příspěvků k maximálním hodinovým koncentracím oxidu dusičitého v místech nejbližší 
obytné zástavby se pohybují na úrovni maximálně desetin mikrogramu ( nejvýše 0,9 μg/m3). 
 
Tento imisní příspěvek nezpůsobí spolu s imisním pozadím ve výši cca 130 µg/m3 překročení zmíněné  
koncentrace 400 µg/m3 spojené s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest, ale ani 
překročení jednohodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučené experty WHO vycházející z hodnoty 
LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. Hodnoty imisních příspěvků ke krátkodobým maximům nelze navíc 
jednoduše sčítat s očekávanými maximy v imisním pozadí. 
 
Lze předpokládat, že provozem záměru nedojde k takovému navýšení maximálních hodinových imisí oxidu 
dusičitého, které by bylo spojeno se vznikem rizika akutních toxických účinků vyplývajících z inhalační 
expozice NO2. Imisní příspěvky k hodinovým maximům na řádové úrovni desetin mikrogramu lze označit za 
zanedbatelné. 
 
 



Resort Aš s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13 

Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

NOVOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY                                   76 
RESORTU, UL. SELBSKÁ, AŠ Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterizace rizika chronických toxických účinků 
Dle mapy znečištění ovzduší se pohybuje průměrná roční imisní koncentrace oxidu dusičitého v řešené lokalitě 
v průměru za posledních pět let na úrovni 6,9 µg/m3. 
 
Hodnoty imisních příspěvků provozu záměru k průměrným ročním koncentracím NO2 se pohybují na řádové 
úrovni nejvýše setin mikrogramu (0,041 μg/m3). 
 
V případě průměrných ročních koncentrací NO2 stanovila Světová zdravotnická organice v roce 2021 cílovou 
směrnicovou směrnou hodnotu AQG pro roční průměr ve výši 10 µg/m3. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice 
nízkou hodnotu (původní hodnota WHO stanovená v roce 2005 činila 40 µg/m3)  stanovuje dále i hodnoty pro 
přechodná období ve výši, 40, 30 a 20 µg/m3. Imisní příspěvky provozu záměru na řádové úrovni nejvýše setin 
mikrogramu nezpůsobí spolu s koncentracemi NO2 v imisním pozadí překročení žádné ze směrnicových hodnot 
stanovených pro přechodné období, ale za předpokladu zachování přibližné stávající kvality ovzduší v lokalitě 
ani překročení cílové směrnicové hodnoty stanovené WHO v roce 2021.  
 
WHO dále zdůrazňuje, že nebylo možné naleznout bezpečnou prahovou hodnotu průměrných ročních 
koncentrací NO2, u které by nebylo možné očekávat negativní zdravotní účinky. Na druhou stranu podle 
současných názorů WHO nejsou v minulosti odvozené vztahy expozice a účinku pro NO2 spolehlivé a riziko 
znečištěného ovzduší by mělo být kvantitativně hodnoceno komplexně na základě vztahů pro suspendované 
částice, ve kterých je zahrnut i vliv dalších komponent znečištěného ovzduší. 
 
Suspendované částice PM10 a PM2,5  
 
V imisním pozadí lze na základě mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací (ČHMÚ Praha) 
předpokládat následující imisní koncentrace prachových částic PM10 a PM2,5: 
 
36 nejvyšší maximální denní imise PM10:  23,4 μg/m3  
průměrné roční imise PM10:   13,8 μg/m3  
průměrné roční imise PM2,5:   9,7 μg/m3  
 
Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se vyskytujících imisí 
v České republice ve vztahu k výši imisních limitů. Světová zdravotnická organizace ve směrnici „WHO global 
air quality guedelines“ z roku 2021 stanovuje cílovou směrnicovou hodnotu pro roční průměr suspendovaných 
částic PM10 na úrovni 15 µg/m3. Pro 99. percentil maximální denní imise PM10 činí směrnicová hodnota 45 
µg/m3. V případě částic frakce PM2,5 stanovuje směrnicovou hodnotu pro roční průměr na úrovni 5 µg/m3. Pro 
99. percentil maximální denní imise PM2,5 činí směrnicová hodnota 15 µg/m3. Jedná se tedy o podstatně přísnější 
hodnoty oproti hodnotám platných imisních limitů (směrnicová maximální denní imise PM10 na úrovni 45 µg/m3 
se týká 4. nejvyšší denní imise v roce oproti 36. nejvyšší denní imisi 50 µg/m3 v případě platného imisního 
limitu). Jak je ale již výše uvedeno, jedná se o jakési cílové hodnoty, od nichž se s více než 95% mírou 
spolehlivosti zvyšuje úmrtnost v závislosti na imisní zátěži, přičemž se zdůrazňuje že se nejedná o prahové 
hodnoty, pod kterými by bylo riziko nulové. 
 
Uvedené pozaďové průměrné roční koncentrace PM10 splňují a koncentrace PM2,5 překračují příslušné hodnoty 
Světovou zdravotnickou organizací doporučených cílových ročních koncentrací. Na druhou stranu se 
koncentrace PM10 i PM2,5 v imisní pozadí pohybují hluboko pod úrovní příslušných platných imisních limitů 
stanovených v české legislativě na ochranu zdraví lidí. Platné imisní limity tak netvoří jakousi bezpečnou 
hranici, ale lze je chápat, jako v současné době společensky přijatelné riziko.  
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Pro toto posouzení vlivů na veřejné zdraví byly dopočteny dále hodnoty imisních příspěvků ke koncentracím 
částic frakce PM2,5 .Příspěvky provozu posuzovaného záměru vypočítané v rámci rozptylové studie u 
nejexponovanější obytné zástavby reprezentované referenčními body 1 až 5 se pohybují v následujícím rozmezí: 
 
maximální denní imise PM10:  0,16 až 0,39 μg/m3  
průměrné roční imise PM10:  0,008 až 0,041 μg/m3 
průměrné roční imise PM2,5:  0,005 až 0,025 μg/m3 
 
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na respirační a 
kardiovaskulární onemocnění prokázané v epidemiologických studiích. Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je 
přitom třeba chápat tak, že není jedinou příčinou a uplatňuje se především u predisponovaných skupin populace, 
tedy hlavně u starších osob a lidí s vážným kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, u kterých 
zhoršuje průběh onemocnění a výskyt komplikací a zkracuje délku života. Jedná se tedy o počet předčasných 
úmrtí. Nárůst průměrných ročních imisí v sobě vždy zahrnuje výkyvy denních maxim. Studie dlouhodobých 
chronických účinků částic v ovzduší prokazují daleko významnější ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti především 
na onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Riziko zde narůstá s expozicí a projevuje se i při 
velmi nízkých koncentracích. Z tohoto důvodu je dále hodnocen vliv změn průměrných ročních imisí, které 
v sobě zahrnují nárůsty denních maxim (počet dnů v roce s akutními příznaky…). 
 
U úmrtnosti se vycházelo ze vztahu odvozeného z největší kohortové studie z USA, zahrnující 1,2 milionu 
dospělých obyvatel, který udává zvýšení celkové úmrtnosti u dospělé populace nad 30 let o 6% (CI 95% 2-11%) 
spojené se změnou dlouhodobé koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3. Obdobně je úmrtnost dětí vyčíslena nárůstem o 4 
% (CI 95% 2-7 %). Platnost tohoto vztahu se předpokládá pro změny imisní zátěže z antropogenních emisních 
zdrojů, tedy hodnoty nad přírodním pozadím PM10 a PM 2,5 v ročních imisních průměrech, které se odhadují na 
10 µg/m3 pro PM10, resp. 3 až 5 µg/m3 pro PM2,5 odhadovaných pro USA a Evropu. 
 
V projektu WHO HRAPIE z roku 2013, který je zaměřen na hodnocení funkcí koncentrací a účinků pro polétavý 
prach, ozón a oxid dusičitý, je vyčísleno relativní riziko úmrtnosti v závislosti na zvýšení koncentrací PM2,5 nad 
přirozené pozadí o 10 mikrogramů ve výši 1,062 (95 % CI 1,040 - 1,083), tj. zvýšení celkové úmrtnosti 
v přibližně stejné výši o 6,2 %. V materiálu WHO z roku 2021 je tato hodnota aktualizována na 1,08.  
 
Na základě odhadu relativního rizika úmrtnosti způsobené zvýšenou prašností byl odvozen vztah pro další 
ukazatel zdravotního rizika – tzv. YOLL (years of life lost), tj. ztráta let života exponované populace. Vztah pro 
chronickou mortalitu vyjádřený tímto ukazatelem je vyčíslen na 4*10-4 let ztráty života na osobu, rok a 1 µg/m3 . 
Tato závislost se tedy dá vyjádřit jako celková ztráta 400 let života u populace čítající jeden milion 
exponovaných zvýšené průměrné roční koncentraci PM10 o 1 µg/m3. 
 
Hodnota stejného ukazatele vztažená však na imisní koncentrace frakce PM2,5 je pro orientační výpočet 
vyčíslena ve výši průměrné ztráty délky života o 0,22 dne na osobu a rok (Leksell I., Rabl A.) při zvýšení 
průměrné roční koncentrace PM2,5 o 1 µg/m3. V následující tabulce je uveden odhad vlivu celkových koncentrací 
suspendovaných částic PM2,5 na počet předčasných úmrtí (zejména u předisponovaných jedinců) a na počet let 
ztráty života. Do výpočtu byla zahrnuta úmrtnost u populace starší 30 let. Pro výpočet této hodnoty byly použity 
údaje o počtu zemřelých z ročenky Středočeského kraje 2021 (za rok 2020). Od celkového počtu zemřelých byl 
odečten podíl zemřelých na vnější příčiny. Výsledná hodnota úmrtnosti v kraji činí 18,63 zemřelých na 1000 
obyvatel kraje. 
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Tabulka 34  Odhad počtu předčasných úmrtí v populaci a počet let ztráty života v důsledku 
znečištění ovzduší imisemi PM2,5 
účinek pozadí pozadí + příspěvek záměru  imisní limit 
Počet předčasných úmrtí u populace nad 30 let 0,06 0,06 0,18 
Souhrnný počet let ztráty života (YOLL)  0,340 0,342 1,085 
Počet dnů ztráty života na osobu za rok 1,034 1,040 3,300 
 
Z tabulky vyplývá, že v případě dlouhodobé expozice obyvatel imisním koncentracím uvedeným v mapě 
znečištění ovzduší a hodnotám imisních příspěvků z rozptylové studie lze u hodnocené části exponované 
populace (osob 30+) teoreticky předpokládat významně méně než jedno úmrtí za rok .  
 
Počet let ztráty života byl počítán souhrnně pro celou populaci. Byl zjištěn průměrně necelý ztracený rok života 
u populace 120 osob exponovaných emisím z generované automobilové dopravy. Realizace záměru tuto hodnotu 
významně neovlivní. 
 
Průměrná ztráta délky života odpovídající hladině imisních koncentrací PM2,5 se realizací záměru navýší u 
dotčené exponované populace ze současných 0,340 let na 0,342 let za rok. To znamená, že průměrná ztráta délky 
života odpovídající navýšení imisních koncentrací PM2,5 v důsledku realizace záměru činí dle teoretického 
výpočtu 0,002 roku na celou populaci na osobu a rok. V přepočtu na jednu exponovanou osobu se teoreticky 
jedná o ztrátu 0,006 dne za rok.  
 
Podle provedeného výpočtu nedochází provozem hodnoceného provozu k hodnotitelné změně oproti stávající 
situaci. V případě, že by v mapovaném území byly koncentrace PM2,5 na úrovni platného imisního limitu, byly 
by souhrnné počty let ztráty života v exponované populaci vyšší. Z uvedeného vyplývá, že na imisní limity je 
třeba pohlížet nikoli jako na bezpečnou úroveň koncentrací v ovzduší, ale jako na jakousi společensky 
přijatelnou míru rizika. 
 
Pro kvantitativní vyhodnocení rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi byla využívána metodika 
kvantitativního hodnocení vlivu na zdraví vypracovaná v rámci programu CAFE (Clean Air for Europe) v roce 
2005 (Hurley F et al.: Methodology for the cost-benefit analysis for CAFE. Volume 2: Heath Impact 
Assessment, European Commision 2005). V rámci této metodiky byly odvozeny vztahy expozice a účinku 
zohledňující průměrný výskyt hodnocených zdravotních ukazatelů u populace zemí EU a umožňující vyjádřit 
v závislosti na průměrné roční koncentraci PM10 přímo počet atributivních případů za rok. Tyto lineární vztahy 
byly odvozeny pro celkovou úmrtnost a některé ukazatele nemocnosti. Z tohoto podkladu vyplývají vztahy mezi 
zvýšením průměrné roční koncentrace PM10 nad přirozené pozadí o 10 µg/m3 a přímo počtem nových případů 
bronchitis, hospitalizací či počtem dnů s určitými negativními zdravotními projevy. 
 
Skupina expertů WHO v roce 2013 aktualizovala tyto vztahy na základě nejnovějších poznatků, shrnuty jsou pak 
v materiálu „Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project, Recommendations for concentration-
response functions for cost-benefit analysis of particulate matter, ozone and nitrogen dioxide, WHO Regional 
Office for Europe, 2013“. Aktualizované vztahy nejsou již vyjádřeny přímo vyčíslením počtu nových 
negativních zdravotních projevů, ale pomocí relativních ukazatelů, konkrétně pomocí relativního rizika RR, 
které odpovídá expozici 10 µg/m3 průměrné roční koncentrace PM10 , resp. PM2,5. Jedná se o následně vyčíslená 
relativní rizika: 
§ PM2,5 – hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění: RR 1,0091 (95% CI 1,0017-1,0166)   
§ PM2,5 – hospitalizace pro respirační onemocnění: RR 1,019 (95% CI  0,9982-1,0402)   
§ PM2,5 – dny s omezenou aktivitou (RADs): RR 1,047 (95% CI  1,042-1,053) vztažené na celou populaci 
§ PM10 – incidence chronické bronchitis u dospělých (+18 let):  RR 1,117 (95% CI 1,040-1,189)  
§ PM10  – prevalence bronchitis u dětí (6-12 let): RR 1,08 (95% CI 0,98-1,19)  
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§  PM10  – incidence astmatických symptomů u astm. dětí (5-19 let): RR 1,028 (95% CI 1,006-1,051)  
 
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou relevantní výsledné imise z rozptylové studie ve zvolených 
referenčních bodech v místech nejbližší obytné zástavby.  
 
Vyčíslení atributivního rizika vyplývajícího z expozice imisím PM10 či PM2,5 je provedeno z výše uvedených 
vztahů v následující tabulce. Hodnoty imisního pozadí jsou převzaty z mapy znečištění ovzduší a činí nejvýše 
13,8 µg/m3 v případě PM10 a 9,7 µg/m3 v případě PM2,5.  
 
Výpočet je proveden pro cca 120 exponovaných obyvatel v širším okolí záměru. Míra expozice obyvatel těchto 
sídel je převzata z rozptylové studie a zahrnuta do výpočtů kvantitativní charakterizace rizika z imisí prachových 
částic uvedené v následující tabulce.  
 
Tabulka 35  Kvantitativní charakterizace rizika z expozice imisím PM10 a PM2,5 
účinek  pozadí pozadí +  

příspěvek záměru  
imisní limit 

Počet nových případů chronické bronchitis u dospělých 0 0 0 
Počet hospitalizací pro srdeční choroby (celá populace) 0 0 0 
Počet hospitalizací pro respirační obtíže (celá populace) 0 0 0 
Počet dní s omezenou aktivitou RAD (celá populace) 420 422 1340 
Prevalence bronchitis u dětí 6 až 12 let 14 14 110 
Incidence astmatických příznaků u dětí 5 až 19 let 0,55 0,55 4,31 
 
Jako podklad pro odhad počtu exponovaných obyvatel v jednotlivých věkových skupinách byla použita věková 
struktura obyvatel ze statistické ročenky Pardubického kraje 2021 (za rok 2020). Dalším zdrojem informací je 
Zdravotnická ročenka České republiky za poslední zpracovaný rok 2019.  
 
Ze Zdravotnické ročenky ČR jsou převzaty hodnoty počtu hospitalizovaných na nemoci oběhové soustavy. tj 
2374 na 100 000 ob. a počtu hospitalizovaných na nemoci dýchací soustavy tj. 1160 na 100000 ob.. U ostatních 
ukazatelů jsou použity hodnoty doporučené v projektu HRAPIE – hodnoty typické pro Evropu. 
 
Celé hodnocení je provedeno pro odhadnutých 120 exponovaných obyvatel obytné zástavby umístěné podél 
přepravních tras. 
 
Výsledky výpočtu dokazují výše uvedený fakt, že polétavý prach představuje škodlivinu, u které nebyla nalezena 
prahová koncentrace negativních zdravotních účinků, ke kterým dochází i při podlimitní úrovni znečištění.  
Průměrné roční koncentrace PM10 i PM2,5 v pozadí splňují hodnoty platných imisních limitů stanovených v české 
legislativě na ochranu zdraví lidí s velkou rezervou. Stávající průměrné roční imisní koncentrace PM10 v imisním 
pozadí na úrovni 13,8 µg/m3 jsou dokonce nižší než cílová směrnicová hodnota 15 µg/m3 stanovená WHO v roce 
2021. Stávající průměrné roční imise PM2,5 na úrovni 9,7 µg/m3 jsou vyšší než příslušná hodnota směrnicové 
cílové koncentrace 5 µg/m3 stanovené WHO na celosvětovou ochranu veřejného zdraví. Imisní příspěvky 
posuzovaného provozu spočítané v rámci rozptylové studie se budou na tomto překračování spolupodílet, avšak 
hodnoty těchto příspěvků na úrovni nejvýše 0,041 μg/m3 PM10, resp. 0,025 μg/m3 PM2,5 z hlediska zdravotních 
účinků nezpůsobí předčasnou úmrtnost, nezvýší významně počet let ztráty života ani vznik nových případů 
onemocnění chronickou bronchitidou dospělých ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních 
onemocnění, které by si vynutilo hospitalizaci.  
 
Dle teoretického výpočtu dle výše uvedené metodiky nedojde v důsledku zvýšení imisních koncentrací 
prachových částic PM10 a PM2,5 ani k významnému navýšení počtu dní s onemocněním u celé exponované 
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populace. Tak např. počet dnů s omezenou aktivitou v důsledku nemocnosti připadající na vrub znečištění 
ovzduší prachovými částicemi PM2,5 se vlivem posuzovaného záměru dle teoretického výpočtu zvýší ze 420 na 
422 dnů za rok, tedy o 2 dny na 120 exponovaných. V přepočtu na jednoho obyvatele se jedná o navýšení o 
0,017 dne za rok na jednoho obyvatele. Pokud by však v řešené lokalitě byly průměrné roční imisní koncentrace 
PM2,5 na úrovni imisního limitu zvýšil by se počet dnů s omezenou aktivitou na 1340 dnů, tj. o 920 dnů za rok. 
V přepočtu na 120 obyvatel by to znamenalo navýšení o 7,7 dne na jednoho obyvatele za rok. Toto dokládá, že 
imisní limity nepředstavují bezpečnou ochranu veřejného zdraví, ale je třeba je chápat jako jakousi v současné 
době společensky přijatelnou míru rizika.  
 
Ve spojení se znečištěním ovzduší částicemi polétavého prachu se často hovoří o vlivu na chronickou respirační 
nemocnost u dětí. Vztah doporučený k hodnocení tohoto ukazatele ve výše citovaném podkladovém materiálu 
„Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project“ vychází z prevalence tohoto ukazatele na úrovni 18,6 
%, což dává 611 dnů s příznaky v této skupině dětí (v exponované skupině 120 obyvatel je cca 9 dětí ve věku 6 
až 12 let). Podle výsledků provedeného výpočtu připadá z celkového počtu 611 dní s příznaky respirační 
nemocnosti 14 dnů na vrub znečištění ovzduší částicemi PM10. V důsledku realizace záměru se tento počet dnů 
dle teoretického výpočtu nenavýší. 
 
Imisní příspěvky provozu řešeného multifunkčního resortu umístěného v blízkosti hraničních Přechodu 
jižně od Aše ke koncentracím částic frakce PM10 a PM2,5 nezpůsobí významné zvýšení zdravotního rizika 
pro obyvatele v okolí. Celý výpočet je postaven významně na straně rezervy vzhledem k tomu, že hodnoty 
nejvyššího imisního příspěvku jsou vztaženy na celou exponovanou populaci, přestože významná část 
posuzovaného obyvatelstva zástavby podél které se pohybuje pouze část generované osobní automobilové 
dopravy, je exponována významně nižším hodnotám imisních příspěvků PM10 i PM2,5. 
 
Benzen 
 
V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší za poslední zpracované pětiletí 2016-2020 
konstruované pro klouzavé pětileté průměry předpokládat průměrné roční imisní koncentrace benzenu na úrovni 
0,7 μg/m3. 
 
Imisní příspěvky provozu záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu vypočítané v rámci rozptylové 
studie u obytné zástavby reprezentované referenčními body 1 až 5 se pohybují v následujícím rozmezí: 

0,0008 až 0,004 µg/m3 
 
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek (cílovým 
orgánem kostní dřeň, akutní leukémie) na základě dlouhodobé chronické expozice. Odhad rizika je dále založen 
na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací. K 
vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad 
běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual 
Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty jednotky rakovinového rizika UR 
pro inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při 
celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR. Hodnota IHr  je průměrná roční imisní 
koncentrace benzenu (µg/m3), jednotka rizika UR činí jak je výše (kapitola 4.2.3 Charakterizace rizika) uvedeno 
6*10-6. 
 
V následující tabulce jsou pro výpočtové body dosazeny koncentrace IHr vypočtené v rozptylové studii pro 
řešený záměr a jim odpovídající hodnoty ILCR. Do výpočtu je dosazena nejprve průměrná roční imise benzenu 
v pozadí a dále tato hodnota pozaďové imisní zátěže navýšená o výsledné imisní příspěvky záměru k průměrným 
ročním koncentracím z rozptylové studie.  
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Tabulka 36  Výpočet celoživotního karcinogenního rizika z inhalační expozice benzenu 
 Roční imise (µg/m3) ILCR 
Pozadí 0,7 4,2000E-06 
Očekávané imisní koncentrace – MIN 0,7008 4,2048E-06 
Očekávané imisní koncentrace - MAX 0,704 4,2240E-06 
 
V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje, stejně jako v 
USA a zemích EU, hodnota ILCR = 10-6, tedy jeden případ nádorového onemocnění na jeden milion 
exponovaných obyvatel. Tomuto kritériu však většina míst v ČR nevyhovuje. Realizací záměru se stávající 
riziko (4 až 5 případů z jednoho milionu celoživotně exponovaných obyvatel) prakticky nezmění a zůstane na 
řádově přijatelné úrovni jednotek případů na milion exponovaných (10-6).  
 
Benzo(a)pyren  
 
V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší konstruované pro klouzavé pětileté průměry 
předpokládat průměrné roční imise benzo(a)pyrenu na úrovni 0,2  ng/m3  
 
Imisní příspěvky provozu záměru k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu vypočítané v rámci 
rozptylové studie u obytné zástavby reprezentované referenčními body 1 až 5 se pohybují v následujícím 
rozmezí: 

0,0007 až 0,0039 ng/m3 
 
Podstatou zdravotního rizika benzo(a)pyrenu je jeho karcinogenní účinek (plicní karcinogenita). Odhad rizika je 
dále založen na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních 
koncentrací. K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového 
onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento údaj 
(ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty jednotky 
rakovinového rizika UR pro inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika 
rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR. Hodnota IHr 
je průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu (µg/m3), UR činí jak je výše (kapitola 3.2.4) uvedeno 
8,7x10-2. 
 
V následující tabulce jsou dosazeny nárůsty průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu vypočtené v 
rozptylové studii a jim odpovídající hodnoty ILCR. Do výpočtu je dosazena nejprve průměrná roční imise 
benzo(a)pyrenu v pozadí a dále tato hodnota pozaďové imisní zátěže navýšená o rozmezí výsledných hodnot 
imisního příspěvku k průměrným ročním koncentracím z rozptylové studie pro výpočtové body umístěné u 
blízké obytné zástavby.  
 
Tabulka 37  Výpočet celoživotního karcinogenního rizika z inhalační expozice 
benzo(a)pyrenu 
 Roční imise (ng/m3) ILCR 
Pozadí 0,2 1,7400E-05 
Očekávané imisní koncentrace – MIN 0,2007 1,7461E-05 
Očekávané imisní koncentrace - MAX 0,2039 1,7739E-05 
 
V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje, stejně jako v 
USA a zemích EU, hodnota ILCR = 10-6, tedy jeden případ nádorového onemocnění na jeden milion 
exponovaných obyvatel. Tomuto kritériu však většina míst v ČR nevyhovuje. Stávající riziko odpovídá dle 
výpočtu 1 až 2 případům na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel, což překračuje obecně používanou 
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hraniční úroveň rizika. S tímto nálezem se lze setkat po celé ČR vzhledem k tomu, že průměrné roční 
koncentrace benzo(a)pyrenu zjištěné např. za poslední rok 2021 na imisních stanicích v ČR se pohybují 
v rozmezí 0,3 až 8,9 ng/m3 (v řešené lokalitě na relativně velice příznivé úrovni 0,2 ng/m3). Z tabulky vyplývá, 
že změny karcinogenního rizika jsou nevýznamné, odpovídající hodnotám imisního příspěvku na řádové úrovni 
nejvýše jednotek pikogramů. Tyto běžnými způsoby nedetekovatelné změny imisních koncentrací 
benzo(a)pyrenu v důsledku realizace posuzovaného záměru lze z hlediska vlivu na veřejné zdraví označit 
za nevýznamné. Realizací se stávající riziko (cca 6 případů na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel) 
prakticky nezmění. 
 
Z předložených modelových výpočtů vyplývá, že vypočtené příspěvky znečišťujících látek jsou nepatrné a po 
realizaci záměru ani spolu s navýšenou pozaďovou dopravou nedojde ke změně ve znečištění ovzduší ve 
srovnání se současnou situací, a tím nelze očekávat zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele v nejbližším okolí.  
 
 
Vliv hluku na veřejné zdraví: 
 
Identifikace nebezpečnosti 
 
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu informací, mohou 
přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v nevhodné situaci a době však mohou na 
člověka působit nepříznivě. 
 
Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem a to 
bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk do jisté míry třeba považovat za bezprahově působící noxu. 
 
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny 
organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení 
vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 
 
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením rozdělit na účinky 
specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti sluchového 
analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů 
organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, často se 
na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, 
spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a 
koordinace. V komplexní podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních 
interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního 
patogenetického děje. 
 
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového 
aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. 
Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění 
placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka. 
 
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména 
pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto 
smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze 
nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních 
aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí 
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody 
a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. 
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Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o nepříznivých účincích 
hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto: 
 
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši 
ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u hluku v 
mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska 
jsou podstatou poškození zprvu přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a 
nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha. 
 
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k poškození sluchového 
aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném čase do 24 hodinové 
ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB. S vyšší expozicí hluku v mimopracovním prostředí se můžeme 
setkat jen ve velmi specifických případech např. u lidí žijících v těsné blízkosti frekventovaného letiště nebo 
velmi rušných komunikací. 
 
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému sluchové 
poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i vibracím nebo 
ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že zvýšená hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji 
sluchových poruch u osob profesionálně exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti. 
Nezanedbatelně může zvyšovat expozici hlukem, zejména u mládeže, dlouhodobý poslech velmi hlasité 
reprodukované hudby doma (sluchátka), účast na diskotékách, případně koncertech populárních hudebních 
skupin. K odhadu rizika sluchových ztrát je možné využít normu ČSN ISO 1999 s tím, že hlukovou expozici je 
třeba přepočítat na dobu trvání 8 hodin. Tuto normu je možné použít i pro odhad rizika poškození sluchu při 
profesionální a neprofesionální expozici. 
 
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých důsledků v 
oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity a pocitům nespokojenosti. 
Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce 
citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči. Jde 
tedy o podstatnou část populace. 
 
Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by 
rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a to nejméně v 85 % doby. Při 
průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech převyšovat 35 dB. 
Zvláštní pozornost zde zasluhují domy, kde bydlí malé děti a třídy předškolních a školních zařízení, neboť 
neúplné porozumění řeči u nich ztěžuje a poškozuje proces osvojení řeči a schopnosti číst s dalšími nepříznivými 
důsledky pro jejich duševní a intelektuální vývoj. Zvláště citlivé jsou pak děti s poruchami sluchu, potížemi s 
učením a děti, pro které vyučovací jazyk není jejich mateřským jazykem. 
 
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací délky a 
hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení 
srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak 
fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den 
např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně 
bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. 
 
Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, 
osoby s potížemi se spaním. 
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K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení spánku při ustáleném 
hluku v interiéru se dle různých autorů začínají objevovat od ekvivalentní hladiny hluku 27 – 30 dB. Subjektivní 
kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB. Při 
přerušovaném hluku roste rušivost spánku s maximální hladinou hluku. I při nízké ekvivalentní hladině hluku již 
malý počet hlukových událostí s vyšší hladinou akustického tlaku ovlivňuje spánek. Význam zřejmě má i rozdíl 
mezi hladinou akustického tlaku pozadí a vlastní hlukové události a taktéž délka intervalu mezi dvěma 
hlukovými událostmi. Nepříznivé ovlivnění nálady následující den bylo prokázáno při hodnotách hluku během 
spánku vně budov již pod 60 dB a předpokládá se, že k ovlivnění dochází i z hlediska výkonnosti. 
 
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 45 dB, přičemž se 
předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným 
oknem. Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 
45 dB, resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku. 
Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku měly být ještě nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v 
hlučných lokalitách k adaptaci obyvatel ani po více letech. 
 
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly dle WHO prokázány v řadě 
epidemiologických a klinických studií u populace (včetně dětí) žijící v hlučných oblastech kolem letišť, 
průmyslových závodů nebo hlučných komunikací. 
Akutní hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede k přechodným změnám, jako je 
zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po dlouhodobé expozici se u citlivých jedinců z exponované 
populace mohou vyvinout trvalé účinky, jako je hypertenze a ischemická choroba srdeční (nedostatečné 
prokrvení srdečního svalu, projevující se klinicky jako angina pectoris až infarkt myokardu). 
 
V případě hypertenze je významná teorie, podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je 
vlivem hluku uvolňován z buněk a vylučován z organismu a není u evropské populace dostatečně saturován 
příjmem z potravy. Deficit hladiny hořčíku v krvi může přispívat k vasokonstrikci a nedostatečnému prokrvení s 
následnou hypertenzí a srdeční ischemií. 
 
Všeobecným závěrem WHO je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí ekvivalentní 
hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB a více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace 
je slabá a je poněkud silnější pro ischemickou chorobu srdeční (dále ICHS) než pro hypertenzi. Nicméně i toto 
malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto exponovaných osob. Na základě 
některých epidemiologických studií odhadují holandští odborníci míru relativního rizika kolem 1,5 pro 
hypertenzi a ICHS u lidí exponovaných denní ekvivalentní hladině hluku mezi 70 – 80 dB. 
Obsáhlý přehled a analýzu výsledků epidemiologických studií zabývajících se rizikem kardiovaskulárních 
onemocnění ve vztahu k hlukové expozici z dopravy publikoval v roce 2000 W. Babisch. Dospěl k závěru, že 
neexistují epidemiologické důkazy o vztahu mezi hlukovou expozicí a zvýšeným průměrným krevním tlakem u 
dospělých osob. Vyšší hodnoty tlaku krve ve vztahu k hluku však byly opakovaně zjištěny u dětí, zdravotní 
význam těchto nálezů zatím není jasný. Dle jiných podkladů je vztah mezi hlukem z dopravy a rizikem 
hypertenze prokázán. 
 
Z hlediska statistické významnosti výsledků jsou nejkonzistentnější nálezy vztahu dopravního hluku a rizika 
ICHS při hlukové expozici od 65 – 70 dB v exteriéru s rozmezím relativního rizika 1,1-1,5. 
 
Této úrovni relativního rizika odpovídají i výsledky statistického vyhodnocení výsledků Systému monitorování 
zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí v ČR, jehož subsystém 3 je věnován hodnocení 
úrovně hlukové zátěže dopravnímu hluku ve městech a účinkům této hlukové expozice na zdravotní stav 
obyvatel. Vyplývá z nich, že lidé žijící minimálně 5 let v lokalitách s noční ekvivalentní hladinou hluku vyšší 
než 62 dB mají i po zohlednění možných interferujících faktorů 1,2 x vyšší šanci (odds ratio) onemocnět 
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hypertenzí a 1,4 x vyšší šanci onemocnět infarktem myokardu. Statisticky významný vztah se projevil mezi 
výskytem hypertenze a hlučností v místě bydliště, a to od LAeq 45 dB v noci . 
 
Při interpretaci těchto závěrů je nezbytné mít na paměti, že hluk je s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti 
v podstatě bezprahová noxa. U citlivých podskupin a jednotlivců je proto nutné nepříznivé účinky předpokládat i 
při hladinách venkovního hluku významně nižších, nežli jsou úrovně expozice hodnocené z hlediska statistické 
významnosti pro celou populaci. 
 
Pozorování mnoha účinků hlukové expozice, jako jsou již zmíněné změny v hladině stresových hormonů, vliv na 
funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo snížená porodní váha novorozenců u 
matek exponovaných vysoké hladině hluku v době těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby 
mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku. 
 
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a projevů poruch 
duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může 
podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch. 
 
Vztah mezi pocity obtěžování hlukem, individuální citlivostí vůči působení hluku a nemocností na duševní 
choroby je komplexní a dosud nepříliš objasněný. Zvýšená citlivost vůči rušivým účinkům hluku může být 
indikátorem subklinické duševní poruchy. Za indikátor latentních duševních poruch nebo onemocnění u 
populace exponované hluku je považována spotřeba sedativ a prášků na spaní. 
 
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních podmínkách u 
dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní práce a plnění úkolů spojených s 
nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a komplikované analýzy. Rušivý účinek hluku je významný 
zejména při činnostech náročných na pracovní paměť, kdy je třeba udržovat část informací v krátkodobé paměti, 
jako jsou matematické operace a čtení. 
 
Ve školách v okolí letišť byla v řadě studií u dětí chronicky exponovaných leteckému hluku při ekvivalentní 
hladině hluku nad 70 dB měřené vně školy pozorována snížená schopnost motivace, nižší výkonnost při 
poznávacích úlohách a deficit v osvojení čtení a jazyka. Děti byly více roztržité a dělaly více chyb. Nepříznivý 
účinek byl větší u dětí s horšími školními výkony. Zdá se také, že pravděpodobnější je deficit v osvojení čtení 
u dětí chronicky exponovaných hluku doma i ve škole ve srovnání s dětmi pouze navštěvujícími školu v 
hlučném prostředí. 
 
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční složka vnímání, 
tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. Vyvolává celou řadu negativních emočních 
stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje 
nebo vyčerpání. U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému účinku 
hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10-20 % vysoce senzitivních osob, 
stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % populace víceméně platí kontinuální závislost míry 
obtěžování na intenzitě hlukové zátěže. Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností 
hluku velmi záleží i na řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To 
vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u 
exponované populace, a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách 
v různých zemích. Obecně např. u obyvatel rodinných domů nastává srovnatelný stupeň obtěžování až při 
hladinách o cca 10 i více dB vyšších, oproti obyvatelům bytových domů. Významnou úlohu zde hraje vztah 
ke zdroji hluku, pocit, do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. 
Menší rozmrzelost působí hluk, u nějž je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě 
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působí i nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se v případě nutnosti po dobu provádění 
nejhlučnějších stavebních operací do hotelu. 
 
Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí. Rozmrzelost může 
vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje. Kromě toho však může být 
významně ovlivněna zdravotním stavem. Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i 
podle nepřímých projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Obecně se 
ovšem odhaduje, že na stížnostech a peticích se účastní pouze 5 až 10 % obyvatel skutečně hlukově 
exponovaných. 
 
Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných jedinců 
zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde hraje i zhoršená verbální 
komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke slovní pomoci, než k pomoci fyzické. 
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní hladinou 
hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB. Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji 
území, by proto měla být limitující hladina hluku nižší, přičemž během večera a noci by hladina hluku měla být 
o 5 až 10 dB nižší, nežli ve dne. 
 
Vztah mezi hlučností z dopravy ve městech a ukazateli zdravotního stavu u obyvatel ČR je obsáhle sledován v 
rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky potvrzují 
úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním hlukem, procento osob se špatným 
spánkem a obtížným usínáním nebo osob užívajících denně sedativa, zejména na noční ekvivalentní hladině 
hluku. 
 
Opakovaně zde byla ověřena i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na 
civilizační choroby, přičemž bylo zjištěno, že zvýšená hluková expozice se na nemocnosti podílí asi z 10 %. 
Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují předpovědět zvýšení procenta takto postižených 
osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti. 
 
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot, kterými je tento proces 
zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních parametrů hluku, které máme k 
dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze 
skutečnosti, že účinek hluku je variabilní nejen intraindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a 
historicky. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních 
podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob 
velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých 
okolností představují tyto atypické reakce 5 až 20 % celého souboru. 
 
Z hlediska zvýšené citlivosti některých populačních skupin vůči nepříznivým zdravotním účinkům hluku bylo 
např. prokázáno, že lidé starší, nemocní a lidé s potížemi se spaním jsou zvýšeně citliví vůči narušení spánku 
hlukem. U lidí s narušeným spánkem v důsledku hluku je vyšší riziko ICHS a negativního účinku na 
psychosociální pohodu. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, 
lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost 
kontroly. 
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Charakterizace nebezpečnosti 
 
Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku pro kvalitativní charakterizaci rizika  
Světová zdravotnická organizace uvádí v materiálu „Environmental Noise Guidelines for the European Region“ 
hodnoty hlukových hladin spojených s prokázanými zdravotními účinky. Jedná se o následující hodnoty 
prahových hladin hluku v závislosti na různých zdrojích hluku: 
Silniční doprava:  nepříznivé zdravotní účinky:  Ldvn > 53 dB 
   nepříznivé účinky na spánek:  Ln > 45 dB 
Železniční doprava: nepříznivé zdravotní účinky:  Ldvn > 54 dB 
   nepříznivé účinky na spánek:  Ln > 44 dB 
Letecká doprava:  nepříznivé zdravotní účinky:  Ldvn > 45 dB 
   nepříznivé účinky na spánek:  Ln > 40 dB 
Větrné elektrárny nepříznivé zdravotní účinky:  Ldvn > 45 dB 
   nepříznivé účinky na spánek:  není určena 
. 
Pro orientační posouzení nebezpečí výskytu nepříznivých účinků hluku je možné použít prahové hodnoty 
hlukové expozice. Byly stanoveny na základě epidemiologických studií pro ty účinky hluku, které se dnes 
považují za dostatečně prokázané. Prahová hodnota je úroveň expozice, od které se daný účinek začíná 
objevovat nebo začíná stoupat nad bazální hodnotu danou obvyklým výskytem účinku v populaci. Po překročení 
prahové hodnoty není vyloučena možnost výskytu daného nepříznivého účinku v případě dlouhodobé expozice 
hluku u příslušníků většinové populace s průměrnou citlivostí. Při interpretaci je nezbytné mít na paměti, že hluk 
je s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti v podstatě bezprahová noxa. U citlivých podskupin a jednotlivců 
je proto nutné nepříznivé účinky předpokládat i při hodnotách hluku ve venkovním prostoru významně nižších, 
nežli jsou úrovně expozice statisticky vyhodnocené pro celou populaci. Prahové hodnoty prokázaných 
zdravotních účinků hluku a účinků na psychosociální zdraví a životní pohodu jsou shrnuty v tabulce převzaté z 
Good practice guide on noise exposure and potential health effect. 
 
Tabulka 38  Dostatečně prokázané účinky hluku na zdraví a pohodu a jejich prahové hodnoty 

Účinek Rozsah působení Indikátor  Prahová hodnota Časová působnost 

Obtěžování  Psychosociální kvalita 
života Ldvn 42 Chronická 

Subjektivně udávané  
rušení spánku  

Kvalita života, tělesné 
zdraví Ln 42 Chronická 

Učení, paměť Výkonnost  LAeq 50 Akutní, 
chronická 

Stresové hormony Indikátor stresu Lmax LAeq - Akutní, 
chronická 

Spánek (EEG) Probuzení, spánkové 
pohyby, kvalita spánku Lmax indoors 32 Akutní, 

chronická 
Subjektivně udávané  
probuzení Spánek  SELindoors 53 Akutní 

Subjektivně udávaný  
zdravotní stav 

Životní pohoda, 
klinické zdraví Ldvn 50 Chronická 

Hypertenze Tělesné zdraví Ldvn 50 Chronická 
Ischemická choroba srdeční Klinické zdraví Ldvn 50 Chronická 
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Vztahy expozice a účinku pro kvantitativní charakterizaci rizika hluku  
V roce 2020 byla změněna příloha III směrnice komise EU 2020/367, která stanovuje metody hodnocení 
škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí. 
 
Hodnocené jsou následující škodlivé účinky hluku: 

• Ischemická choroba srdeční 
• Silné obtěžování hlukem 
• Silné rušení spánku 

 
Škodlivé účinky se vypočítají jedním z těchto způsobů 

• Relativní riziko (RR) škodlivého účinku definované jako poměr pravděpodobnosti výskytu škodlivého 
účinku v populaci vystavené konkrétní hladině hluku ve venkovní prostředí ku pravděpodobnosti 
výskytu škodlivého účinku v populaci nevystavené hluku ve venkovním prostředí 

• Absolutní riziko (AR) škodlivého účinku definované jako výskyt škodlivého účinku v populaci 
vystavené konkrétní hladině hluku ve venkovním prostředí 

 
Ischemická choroba srdeční 
Pro výpočet relativního rizika (RR), pokud jde o škodlivý účinek ischemické choroby srdeční a míru 
incidence (i), se použijí tyto vztahy mezi dávkou a účinkem pro hluk ze silniční dopravy: 
 

 
. 
Pro Ldvn ˃ 53 dB lze vzorec zjednodušit do podoby: 
 

 
 
U ischemické choroby srdeční v případě hluku ze železniční a letecké dopravy se odhaduje, že obyvatelům, 
kteří byli vystaveni vyšším než přiměřeným hladinám Lden, hrozí zvýšené riziko této choroby, přičemž přesný 
počet N případů ischemické choroby srdeční nelze vypočítat. 
 
U ischemické choroby srdeční v případě hluku ze silniční dopravy se podíl případů konkrétního škodlivého 
účinku v populaci vystavené relativnímu riziku, u něhož se vychází z toho, že je způsobeno hlukem ve 
venkovním prostředí, vypočítá pro zdroj hluku x (silniční dopravu), škodlivý účinek y (ischemickou chorobu 
srdeční) a incidenci i pomocí vzorce: 
 

 
kde:  - PAF x,y je podíl přiřaditelný populaci, 

- soubor hlukových pásem j je tvořen jednotlivými pásmy o rozsahu nejvýše 5 dB (např.: 50–51 dB, 51–
52 dB, 52– 53 dB atd. nebo 50–54 dB, 55–59 dB, 60–64 dB atd.),  

- pj je podíl celkové populace P v hodnocené oblasti, která je vystavena expozičnímu pásmu j, jež je 
spojováno s daným relativním rizikem konkrétního škodlivého účinku RRj,x,y. RRj,x,y se vypočítá pomocí 
vzorců uvedených v bodě 2 přílohy III směrnice komise EU 2020/367 pro prostřední hodnotu každého 
hlukového pásma (např.: v závislosti na dostupnosti údajů pro hodnotu 50,5 dB v případě hlukového 
pásma vymezeného mezi 50–51 dB nebo 52 dB v případě hlukového pásma 50–54 dB). 
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U ischemické choroby srdeční v případě hluku ze silniční dopravy se celkový počet N případů ischemické 
choroby srdeční (osob postižených škodlivým účinkem y; počet přiřaditelných případů) v důsledku působení 
zdroje x rovná: 
 

 
kde:  - PAF x,y,i   se vypočítá pro incidenci i 

- Iy je míra incidence ischemické choroby srdeční v hodnocené oblasti, kterou lze získat ze statistik o 
zdraví v regionu nebo zemí, kde se daná oblast nachází  

- P je celkový počet obyvatel v hodnocené oblasti (součet obyvatel v různých hlukových pásmech. 
 
Silné obtěžování hlukem 
Pro výpočet absolutního rizika (AR), pokud jde o škodlivý účinek silného obtěžování hlukem, se použijí tyto 
vztahy mezi dávkou a účinkem: 

  
pro hluk ze silniční dopravy, 

 
pro hluk z železniční dopravy, 

 
pro hluk z letecké dopravy. 
 
 
Silné rušení spánku 
Pro výpočet absolutního rizika (AR), pokud jde o škodlivý účinek silného rušení spánku, se použijí tyto vztahy 
mezi dávkou a účinkem: 

 
pro hluk ze silniční dopravy, 

 
pro hluk z železniční dopravy, 

 
pro hluk z letecké dopravy. 
 
U silného obtěžování a silného rušení spánku hlukem ze silniční, železniční a letecké dopravy se celkový 
počet N osob postižených škodlivým účinkem y (počet přiřaditelných případů) z důvodu působení zdroje x pro 
každou kombinaci zdroje hluku (silniční, železniční nebo letecké dopravy) a škodlivého účinku y (silného 
obtěžování hlukem, silného rušení spánku) rovná: 

 
kde:  - AR x,y je absolutní riziko relevantního škodlivého účinku (silného obtěžování hlukem, silného rušení 

spánku), které se vypočítá pomocí vzorců uvedených v bodě 2 přílohy III směrnice komise EU 
2020/367 pro prostřední hodnotu každého hlukového pásma (např.: v závislosti na dostupnosti údajů 
pro hodnotu 50,5 dB v případě hlukového pásma vymezeného mezi 50–51 dB nebo 52 dB v případě 
hlukového pásma 50–54 dB 
- nj je počet osob, které jsou vystaveny expozičnímu pásmu   
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Hodnocení expozice 
 
Hodnocení expozice vychází především z výsledků hlukové studie zpracované pro posuzovaný záměr RNDr. 
Jaroslavem Růžičkou v srpnu 2022. Předmětem této studie je posouzení vlivu hluku ze stacionárních areálových 
zdrojů a z automobilové dopravy generované provozem předmětného záměru a porovnání výsledných hladin 
akustického tlaku s platnými hygienickými limity. Dále je hodnocen i hluk v etapě výstavby. Vzhledem k tomu, 
že posuzování vlivů na veřejné zdraví v životním prostředí vychází ze vztahů odvozených pro dlouhodobou, i 
celoživotní, expozici, není etapa výstavby standardně v rámci posuzování vlivů na veřejné zdraví hodnocena. 
 
Jak je výše v předchozí kapitole uvedeno, není v současné době stanovena metodika pro hodnocení škodlivých 
účinků hluku z průmyslové činnosti – ze stacionárních zdrojů. Hodnocení je v této studii zaměřeno na hodnocení 
vlivů hluku z automobilové dopravy na veřejné zdraví. 
 
Autor hlukové studie provedl výpočet hlukových hladin způsobených automobilovou dopravou na veřejných 
komunikacích ve zvolených referenčních bodech umístěných u nejbližších chráněných staveb, u kterých se 
očekává, že dojde k ovlivnění hlukových poměrů. Jedná se konkrétně o následujících 7 referenčních bodů 
zobrazených dále na obrázku poskytnutém zpracovatelem hlukové studie. 
 
RB1 objekt v SRN, č. 35a (JV( 
RB2 objekt v SRN, č. 35b (JV) 
RB3 objekt v SRN, č. 30 (SZ) 
RB4 objekt v SRN, č. 32 (Z) 
RB5 objekt v SRN, č. 31 (JZ) 
RB6 Aš, Selbská č.p. 2241 (JV) 
RB7 Aš, Selbská č.p. 1408 (J) 
 
 
Vzhledem k tomu, že vztahy pro výpočet míry rizika jsou odvozeny pro dlouhodobou expozici, jsou pro 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví standardně využívány výsledné hlukové hladiny umístěné o trvale obytné 
zástavby. Hodnocení je tedy zaměřeno na výsledné hlukové hladiny vypočítané v referenčních bodech 3 až 7. 
 
Na německé straně lze odhadnout počet exponovaných osob ve výši cca 20, na Seblské ulici ve směru do města 
se jedná dle nahlížení do katastru nemovitostí o cca 40 bytových jednotek umístěných v rodinných i bytových 
domech na ulici Selbské. Při uvažovaném průměrném počtu 2,5 obyvatele na jednu bytovou jednotku se jedná o 
cca 100 obyvatel. 
 
Výsledné hlukové hladiny použité pro toto posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou převzaty z hlukové studie a 
uvedeny v tabulkách v kapitole D.1.3. 
  
V hlukové studii jsou tyto výsledné hodnoty hlukových hladin zhodnoceny porovnáním s platnými hlukovými 
hygienickými limity. V následujícím textu jsou tyto hladiny zhodnoceny z hlediska vlivu na veřejné zdraví. 
 
Charakterizace rizika 
 
V rámci posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou výsledné hlukové hladiny posouzeny z hlediska jejich vlivů na 
zdraví, včetně míry vlivu na pocity obtěžování. 
 
Jak je výše uvedeno pro posouzení konkrétní míry rizika vlivu hluku ze stacionárních zdrojů není v současné 
době stanovena metodika. Hodnocení je zaměřeno na hluk z dopravy. 
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Kvalitativní charakterizace rizika 
Celkové hladiny hluku lze nejvýše porovnat s prahovými hodnotami hlukové expozice stanovenými na základě 
epidemiologických studií pro ty účinky hluku, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Jedná se o 
prahové hodnoty uvedené výše v kapitole 5.2 v tabulce č. 5. Na uvedený záměr lze vztáhnout následující účinky 
se stanovenými mezními hodnotami: : 

Pocity obtěžování   mezní hodnota Ldvn = 42 dB 
Učení, paměť    mezní hodnota LAeq = 50 dB 
Subjektivně udávaný zdravotní stav mezní hodnota Ldvn = 50 dB 
Hypertenze    mezní hodnota Ldvn = 50 dB 
Ischemická choroba srdeční  mezní hodnota Ldvn = 50 dB 
Subj. udávané rušení spánku  mezní hodnota Ln = 42 dB 

 
Výstupem standardních hlukových měření nebo hlukových studií jsou údaje o expozici vyjádřené v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A pro denní nebo noční dobu. Vztahy doporučené v zemích EU pro hodnocení 
obtěžování a rušení spánku obyvatel hlukem z dopravy jsou odvozené pro expozici vyjádřenou v jiných 
hlukových deskriptorech, konkrétně Ldn (day-night level) nebo Ldvn. (day-evening-night level). Některé uvedené 
mezní hodnoty jsou vyjádřeny právě v deskriptoru Ldvn. Vzhledem k tomu, že v rámci hlukové studie byly 
modelovány hlukové hladiny pro denní i noční dobu, jsou v rámci tohoto posouzení dopočítány příslušné hladiny 
Ldn a Ldvn (Ldvn = Ldn +0,2). Hodnoty celodenních hladin hluku u obytné zástavby reprezentované referenčními 
body 3 až 7 jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka 39  Celodenní hlukové hladiny Ldvn (dB) 

RB Popis Stávající 
situace 

Nulová 
varianta 

2025 

Aktivní 
varianta 

2025 

3 Objekt SRN, č. 30 (SZ) 65,54 65,76 65,76 
4 Objekt SRN, č. 32 (Z) 53,88 54,04 54,04 
5 Objekt SRN, č. 31 (JZ) 48,93 49,03 49,70 
6 Aš, Selbská č.p. 2241, (JV) 51,34 51,26 51,44 
7 Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 49,44 49,50 49,57 
 
Z tabulky vyplývá, že se celodenní hlukové hladiny z automobilové dopravy pohybují v jednotlivých variantách 
v celkovém rozmezí 48,93 až 65,76 dB. V následující tabulce jsou tyto hodnoty porovnány s příslušnými 
mezními hodnotami  
Tabulka 40  Porovnání výsledných hladin hluku s prahovými hodnotami účinků 

RB 
 LAeq 

(dB) 
Ldvn  
(dB) 

Ln  
(dB) 

obtěžování učení, paměť subj. zdraví hypertenze spánek 

 Ldvn = 50 dB LAeq = 50 dB Ldvn = 50 dB Ldvn = 50 dB Ln = 42 dB 

3 

2022 63,4 65,5 57,7 X X X X X 
2025 bez 63,5 65,8 58,0 X X X X X 

2025 včetně 63,5 65,8 58,0 X X X X X 

4 

2022 51,8 53,9 46,0 X X X X X 
2025 nulová 51,9 54,0 46,2 X X X X X 
2025 aktivní 51,9 54,0 46,2 X X X X X 

5 

2022 46,9 48,9 41,0      
2025 nulová 47,0 49,0 41,1      
2025 aktivní 47,5 49,7 41,9      
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RB 
 LAeq 

(dB) 
Ldvn  
(dB) 

Ln  
(dB) 

obtěžování učení, paměť subj. zdraví hypertenze spánek 

 Ldvn = 50 dB LAeq = 50 dB Ldvn = 50 dB Ldvn = 50 dB Ln = 42 dB 

6 

2022 50,5 51,3 42,2 X X X X X 
2025 nulová 50,5 51,3 42,0 X X X X X 
2025 aktivní 50,6 51,4 42,3 X X X X X 

7 

2022 49,1 49,4 39,5      
2025 nulová 49,2 49,5 39,5      
2025 aktivní 49,3 49,6 39,5      

 
Dle provedené kvalitativní charakterizace rizika se hlukové hladiny z dopravních zdrojů u nejexponovanější 
obytné zástavby reprezentované referenčními body č. 3 až 7 umístěnými u obytné zástavby pohybují ve velmi 
širokém rozmezí, na úrovních, na kterých nebyly prokázány žádné negativní účinky hluku (referenční body č. 5 a 
7 umístěné u objektu SRN Č. 31 a u rodinného domu č.p. 1408 v Aši na ulici Selbská) až po hlukové hladiny 
spojené s pocity silného rušení celodenním hlukem i rušení ve spánku nočním hlukem, denní hladiny spojené 
s negativním vlivem na učení a paměť až po hladiny spojené se subjektivně vnímanými negativními účinky 
celodenního hluku na zdraví a dále hladiny spojené s negativními kardiovaskulárními účinky (v případě 
ostatních referenčních bodů č. 3, 4 a 6 umístěnými u objektů SRN č. 30 a 32 a u rodinného domu č.p. 2241 v Aši 
na ulici Selbská). 
 
Kvantitativní charakterizace rizika z expozice dopravnímu hluku 
Pro hlukové hladiny z dopravních zdrojů vyjádřené uvedeným deskriptorem Ldvn byly odvozeny vztahy pro 
výpočet výše rizika, které jsou uvedeny v Směrnici komise EU 2020/367, Příloze III pro následující účinky 
hluku z automobilové dopravy: 

- Vysoké obtěžování a rušení spánku  
- Ischemická choroba srdeční 

 
Posouzení míry obtěžování celodenním hlukem a rušení spánku nočním hlukem z dopravy 
 
Vztah pro výpočet absolutního rizika dle Přílohy III je použitelný od celodenních hlukových hladin 45 dB. 
Výpočet konkrétního počtu lidí obtěžovaných různou měrou hlukem je vhodné provádět při hodnocení hluku 
v rozsáhlejších lokalitách (např. podél dopravní tepny vedené přes město atp.) s vyšší hustotou obyvatel, tedy 
tam, kde je exponováno řádově tisíce obyvatel a kde např. individuální rozdíly ve vnímání hluku jsou překryty 
velkým množstvím dat. V daném případě se jedná pouze o 120 exponovaných. 
 
V následující tabulce jsou uvedeny vypočítané počty silně obtěžovaných celodenním hlukem a silně rušených 
nočním hlukem z automobilové dopravy v současnosti, v nulové i aktivní variantě 2025. Na vypočítané počty 
obyvatel obtěžovaných hlukem uvedené v následující tabulce je třeba vzhledem k omezenému celkovému počtu 
exponovaných pohlížet pouze jako na orientační a nelze jim přičítat vážnější význam. 
 
Tabulka 41  Počty osob silně obtěžovaných celodenním hlukem podél příjezdových 
komunikací 
varianta exponovaných HA HSD 

stávající situace 120 12 (10 %) 3 (2,5 %) 
nulová varianta 120 12 (10 %) 3 (2,5 %) 
aktivní varianta 120 12 (10 %) 3 (2,5 %) 
změna 0 0 0 
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Z tabulky mj. vyplývá, že počet osob vnímajících celodenní hluk z dopravy jako silně obtěžující i noční hluk 
jako silně rušící je v současnosti, v nulové i aktivní variantě u obytné zástavby situované podél příjezdových tras 
totožný. To znamená, že počet osob vnímajících hluk z dopravy jako silně obtěžující a silně rušící bude po 
zprovoznění záměru totožný. Z tabulky dále vyplývá, že hluk jako silně obtěžující vnímá asi desetina všech 
obyvatel domů umístěných v bezprostřední blízkosti komunikací, na kterých se bude generovaná doprava 
realizovat. Podíl obyvatelstva vnímající noční hluk jako silně rušící je ještě nižší – na úrovni 2,5 % 
exponovaných obyvatel. Tyto příznivé výsledky odpovídají očekávaným změnám hlukových hladin 
z automobilové dopravy na řádové úrovni maximálně desetin decibelu. 
 
V této souvislosti je třeba si dále uvědomit, že v případě obtěžování se jedná o subjektivní vnímání. Při působení 
hluku se zde tedy kromě fyzikálních vlastností hluku uplatňuje řada neakustických faktorů sociální, 
psychologické nebo ekonomické povahy. Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry 
jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má zdroj nějaký ekonomický význam. Účinek hluku je dále 
variabilní nejen individuálně mezi různými jedinci, ale i situačně, sociálně, emocionálně atp. Skutečný počet 
osob tak může být odlišný. 
 
Světová zdravotnická organizace se však v současnosti přiklonila k názoru, že obtěžování je spíše otázkou 
komfortu než zdravotní ukazatel, a proto se již považuje obtěžování pouze za pomocný doplňkový faktor. 
 
Posouzení účinků na ischemické choroby srdeční (ICHS) 
 
Dalším hodnoceným účinkem hluku  je jeho vliv na ischemické choroby srdeční.  
 
Kvantifikace rizika ischemických chorob srdečních je v Příloze III vyčíslena pomocí hodnoty relativního rizika 
daného poměrem incidence ICHS u exponovaných ku incidenci ICHS u neexponovaných. Riziko při hodnotě 
relativního rizika RR = 1 je tedy nulové. Pro výpočet lze použít vzorec z uvedené přílohy III uvedený též výše 
v kapitole 5.2, který je použitelný od celodenních hladin hluku 53 dB a výše. V Příloze je uvedeno, že u hladin 
53 dB a nižších je hodnota relativního rizika 1, tj riziko je nulové. 
 
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že těchto hladin Ldvn nad 53 dB je docíleno  v současnosti, v nulové i aktivní 
variantě pouze u obytné zástavby reprezentované referenčními body č. 3 a 4, tj. u dvou objektů umístěných při 
hlavní komunikaci na území sousedního státu – SRN. 
 
U nejbližší a nejexponovanější obytné zástavby v Aši jsou celodenní hlukové hladiny nižší, než je hraničních 53 
dB. 
 
Výsledné hodnoty relativního rizika vypočítaná u dotčené zástavby v hlukové studii pro stávající situaci, pro 
nulovou i aktivní variantu jsou uvedeny v následující tabulce. Zvýšení rizika v důsledku realizace záměru 
odpovídá rozdílu hodnot relativního rizika v nulové a aktivní variantě. Hodnoty RR i jejich rozdíl jsou 
předmětem následující tabulky. 
 
Tabulka 42  Vypočtené hodnoty relativního rizika míry incidence ICHS 

Bod výpočtu RR  - stávající situace  RR  - nulová var. 2025 
nulová varianta 

RR aktivní var. 2025 
aktivní varianta 

Rozdíl aktivní -  nulová 

3 1,1014 1,1032 1,1032 0,0000 
4 1,0068 1,0081 1,0081 0,0000 

 
Z tabulky vyplývá, že hodnoty relativního rizika vypočítané pomocí vztahu uvedeného v Příloze  III směrnice 
komise EU 2020/367, která stanovuje metody hodnocení škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí 
odpovídající výsledným hlukovým hladinám u dotčené obytné zástavby umístěné při hlavní komunikaci na 
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území SRN jsou v nulové i aktivní variantě totožné. Lze konstatovat, že realizace záměru multifunkčního resortu 
umístěného v ul. Selbská není spojena s takovým navýšením hlukových hladin z automobilové dopravy, které by 
bylo spojeno s navýšením rizika ischemických chorob srdečních. 
 
Závěr k hodnocení zdravotních rizik 

Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a po uvážení všech 
výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry: 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Novostavba multifunkčního resortu,ul. Slebská, Aš“ 
označit za přijatelný. Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu lze i přes uvedené 
nejistoty předpokládat, že i v místech nejexponovanější obytné zástavby není provoz lomu spojen 
v významným rizikem vážných akutních ani chronických zdravotních účinků vyplývajících ze změněné 
imisní i hlukové situace. 

D. 1.2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
Pro zjištění vlivu záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie (RNDr. Marcela Zambojová, duben 
2022), která je součástí přílohové části.  
 
Při modelování přírůstků imisních koncentrací oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10, benzenu a 
benzo(a)pyrenu v zájmovém území byl použit program SYMOS´97, který umožňuje výpočet maximálních 
hodinových, maximálních denních i průměrných ročních imisních koncentrací vždy ve vztahu řešených 
škodlivin k příslušným imisním limitům. Výsledné imisní koncentrace pro grafický výstup jsou počítány ve 
výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna).  
 
Novými zdroji emisí zahrnutými do výpočtu rozptylové studie je plynový spalovací zdroj tepla a dále 
generovaná osobní i nákladní automobilová doprava realizovaná na parkovišti v areálu resortu, na areálových 
komunikacích i na veřejných příjezdových komunikacích. 
 
Hodnoty imisních příspěvků jsou hodnoceny na pozadí dle mapy znečištění ovzduší ČHMÚ zpracované pro 
pětileté klouzavé průměry let 2016 - 2020. O hodnotách imisního pozadí je částečně dále usuzováno z výsledků 
imisních měření na stanicích imisního monitoringu vzhledem k tomu, že v mapách klouzavých průměrů nejsou 
zpracovány maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého. 
 
Pro grafický list mapující imisní pole celé mapované plochy byl výpočet proveden v podrobné síti s krokem 
12 m ve směru osy X a 11 m  ve směru osy Y. Jedná se celkem o 6364 referenčních bodů. Příspěvky k imisním 
koncentracím jsou dále počítány v pěti referenčních bodech zvolených v místech nejbližší a nejexponovanější 
zástavby.  
  Referenční bod č. 1 objekt na území SRN č. 1 při hlavní komunikaci 

Referenční bod č. 2 obytný objekt na území SRN č. 2 při hlavní komunikaci 
Referenční bod č. 3 obytný objekt na území SRN č. 3 při hlavní komunikaci 
Referenční bod č. 4 objekt k bydlení Selbská č.p. 2241, Aš 
Referenční bod č. 5 rodinný dům Selbská č.p. 1408, Aš 

 
• Období výstavby 
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a stavební práce). 
Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do 
ovzduší ve fázi výstavby je problematické. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice 
(sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období 
výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod.  
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Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. Z emitovaných škodlivin 
si v období výstavby zaslouží pozornost částice suspendovaného prachu a částečně oxid dusičitý. Objem emise 
sekundární a resuspendované složky prachových částic z dopravy závisí také na řadě dalších faktorů jako je např. 
množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným 
faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti 
se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů 
takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou 
vypovídací schopnost.  
 
Ve fázi výstavby lze očekávat především ovlivnění krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin. 
Vzhledem ke složitosti a proměnlivosti fáze výstavby bývají případné výpočty imisních koncentrací pouze 
orientační. Obecně lze na základě zkušeností s výpočty v období výstavby u podobných staveb očekávat 
relativně vysoké příspěvky k maximálním denním maximům PM10, které bývají počítány pro nejhorší místní 
rozptylové podmínky v nejintenzivnější fázi výstavby. Hodnoty těchto příspěvků se budou pohybovat na řádové 
úrovni dvou až tří desítek mikrogramů. Jedná se o píkové hodnoty, které odrážejí teoreticky nejhorší možnou 
situaci. Vypočteny bývají pro nejhorší fázi výstavby a nemusejí nastat za nejméně příznivých rozptylových 
podmínek a směru větru. Imisní příspěvek k maximálním imisím navíc nelze jednoduše sčítat s hodnotami 
předpokládaného imisního pozadí. Jednává se každopádně o relativně vysoké hodnoty imisního příspěvku bez 
ohledu na hodnoty imisního pozadí, z čehož vyplývá nutnost v maximální možné míře realizovat opatření na 
snížení emisí prachu. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší je tedy třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při 
provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními 
prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska dopravy 
dodavatel stavby zajistí vyčlenění plochy, která bude sloužit k čištění, případně mytí znečištěných vozidel 
odjíždějících ze staveniště, zajistí dále účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a 
další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude 
zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště 
pro celou dobu výstavby. 
 
Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek atp. Lze očekávat, 
že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové omezenosti přijatelný.   
 
• Po uvedení do provozu 
 
Zdrojem emisí při provozu posuzovaného záměru bude plynový spalovací zdroj pro vytápění a přípravu teplé 
vody a dále generovaná osobní i nákladní automobilová doprava. 

K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým v emisích z nových zdrojů, pro které je tato rozptylová studie 
řešena, patří oxidy dusíku, suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Rozptylová studie 
počítá imisní příspěvek provozu posuzovaného záměru kumulativně spolu se změněnými intenzitami dopravy 
v řešené lokalitě, které se očekávají bez ohledu na realizaci záměru. Hodnoty výsledných kumulativních 
imisních příspěvků jsou ve studii porovnány spolu s imisním pozadím s platnými imisními limity dle zákona o 
ochraně ovzduší. 

Kvantifikace předpokládaných emisí je uvedena v kapitole B.III.1. 
 

Posouzení vlivu všech emisních zdrojů na kvalitu ovzduší je provedeno přepočtem emisních vydatností 
z jednotlivých zdrojů emisí na imisní koncentrace a porovnáním výsledných imisních koncentrací spolu 
s imisním pozadí s imisními limity. V zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou stanoveny imisní limity pro 
předmětné znečišťující látky:  
 



Resort Aš s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13 

Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

NOVOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY                                   96 
RESORTU, UL. SELBSKÁ, AŠ Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 43  Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení 
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za rok 

Oxid dusičitý 
1 hodina 200 µg/m3  18 

1 kalendářní rok 40 µg/m3  - 

PM10 
24 hodin 50 µg/m3 35 

1 kalendářní rok 40 µg/m3 - 
PM2,5 1 kalendářní rok 20 µg/m3 *) - 
benzen 1 kalendářní rok 5 µg/m3 - 
benzo-a-pyren 1 kalendářní rok 1 ng/m3  - 

*) imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 ve výši 20 µg/m3 platí dle novely 369/2016 Sb. od 1. ledna 2020 
 

Při hodnocení současného stavu ovzduší v řešené lokalitě bylo využito imisních map pětiletých průměrů (2016 - 
2020), které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav na svých stránkách. Pro hodnocení kvality ovzduší 
v pozadí jsou použity dále výsledky imisních měření na imisních stanicích v ČR. Na grafických znázorněních 
v příloze rozptylové studie jsou zobrazeny hodnoty imisních příspěvků způsobených provozem posuzovaného 
záměru v jeho okolí ve výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna) včetně změn na okolní silniční síti.  
 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty imisních příspěvků provozu záměru spočítané 
ve zvolených referenčních bodech umístěných u okolní nejbližší zástavby. Výpočet byl proveden v úrovni 
jednotlivých obytných pater. V následující tabulce je v každém referenčním bodě uvedena hodnota nejvyššího 
imisního příspěvku, která byla v jednotlivých výškách na fasádě zjištěna. V imisním příspěvku PM10 je zahrnuta 
také sekundární prašnost vyvolaná automobilovou dopravou. 
 
Tabulka 44  Imisní příspěvek provozu záměru v místech nejbližší obytné zástavby 

Referenční bod 

NO2  
(µg/m3) 

PM10  
(µg/m3) 

benzen 
(µg/m3) 

BaP 
(ng/m3) 

Průměrná 
roční imise 

Max. 
hod.imise 

Průměrná 
roční 

Max. denní 
imise 

Průměrná 
roční imise 

Průměrná 
roční imise 

RB 1  objekt v SRN č. 1 0,041 0,90 0,041 0,39 0,0040 0,0039 
RB 2  obytný objekt v SRN č. 2 0,039 0,89 0,040 0,37 0,0037 0,0038 
RB 3  obytný objekt v SRN č. 3 0,031 0,73 0,031 0,35 0,0029 0,0029 
RB 4  Selbská č.p. 2241, Aš 0,015 0,44 0,012 0,18 0,0012 0,0011 
RB 5  Selbská č.p. 1408, Aš 0,011 0,39 0,008 0,16 0,0008 0,0007 

MIN 0,011 0,39 0,008 0,16 0,0008 0,0007 
MAX 0,041 0,90 0,041 0,39 0,004 0,0039 

 
V následující tabulce je uvedeno dále rozpětí imisních příspěvků zjištěné v rámci výpočtu pro grafický výstup, 
který byl spočítán v husté síti referenčních bodů pokrývajících celou mapovanou lokalitu včetně samotného 
areálu navrhované prodejny. 
 
Tabulka 45  Rozmezí výsledných imisních příspěvků provozu v celé mapované lokalitě 

 

NO2  
(µg/m3) 

PM10  
(µg/m3) 

benzen 
(µg/m3) 

BaP  
(ng/m3) 

Průměrná 
roční imise 

Max. hod. 
imise 

Průměrná 
roční imise 

Max. denní 
imise 

Průměrná 
roční  

Průměrná 
roční  

MIN 0 0 0 0 0 00 
MAX 0,1 0,9 0,1 0,45 0,012 0,009 
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V následující tabulce je přehledně provedeno zhodnocení imisních příspěvků spolu s hodnotami imisního pozadí 
a srovnání výsledných hodnot s imisními limity. Pro výsledné hodnocení byly upřednostněny hodnoty imisního 
pozadí dle mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry. Dle platného zákona o ochraně 
ovzduší (prováděcí předpis – vyhláška 415/2012, Příloha 15 Obsahové náležitosti rozptylové studie) se má při 
hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě vycházet právě z map znečištění 
konstruovaných v síti 1 x 1 km pro pětileté klouzavé průměry koncentrací. Pouze v případě maximálních 
hodinových koncentrací oxidu dusičitého byly využity a výsledky měření na imisních stanicích v ČR vzhledem 
k tomu, že mapa znečištění ovzduší hodnoty těchto koncentrací neobsahuje. V následujících tabulkách jsou 
v řádku „celkem po realizaci: pozadí + nejvyšší příspěvek“ hodnoty nejvyššího imisního příspěvku přičteny 
k hodnotě koncentrace příslušné škodliviny v imisním pozadí. 
 
Tabulka 46  Shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků k průměrným ročním koncentracím 
 NO2  

(µg/m3) 
PM10 

(µg/m3) 
PM2,5 

(µg/m3) 
benzen 
(µg/m3) 

BaP  
(ng/m3) 

imisní pozadí  6,9 13,8 9,7 0,7 0,2 
nejvyšší imisní příspěvek záměru  0,1 0,1 <0,1 0,012 0,009 
celkem po realizaci: 
pozadí + nejvyšší příspěvek  7,0 13,9 <9,8 0,712 0,209 

imisní limit (µg/m3) 40 40 20 5 1 
podíl imisního limitu (%) 17,5 34,8 <49,0 14,2 20,9 
 
Z tabulky vyplývá, že provoz posuzovaného záměru nezpůsobí překročení platných imisních limitů ročních pro 
oxid dusičitý, suspendované částice PM10 i PM2,5, benzen i benzo(a)pyren. V imisním pozadí lze na základě 
mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry předpokládat spolehlivé plnění platných 
ročních limitů stanovených pro tyto škodliviny.  
 
Hodnocení imisních příspěvků PM2,5 je zpracováno konzervativně - využito je imisních příspěvků PM10 
vzhledem k tomu, že imise PM2,5 tvoří pouze určitý podíl imisí PM10. Vzhledem k hodnotám kumulativního 
imisního příspěvku částic frakce PM10 (včetně zahrnuté sekundární prašnosti) na řádové úrovni nejvýše setin 
mikrogramu lze konstatovat, že provoz řešeného záměru nezpůsobí při přibližném zachování imisního pozadí 
překročení platného imisního limitu pro PM2,5, který je od ledna 2020 snížen na 20 µg/m3. 
 
V následující tabulce jsou obdobně zhodnoceny imisní příspěvky ke krátkodobým koncentracím NO2 a PM10 ve 
vztahu k příslušným imisním limitům. 
 
Tabulka 47  Shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků k maximálním krátkodobým 
koncentracím ( g/m3) 
 NO2 

maximální hodinové imise 
PM10 

maximální denní imise 
imisní pozadí pod 130 (19MV odhad) 23,4 (36 MV) 
nejvyšší imisní příspěvek záměru  0,9 0,45 
celkem po realizaci: pozadí + nejvyšší příspěvek  pod 130 až 130,9 * 23,4 až 23,85*  
imisní limit (µg/m3) 200 50 
podíl imisního limitu (%) 65,0 až 65,5 46,8 až 47,7 
* Poznámka: Maximální krátkodobé imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení, jak je provedeno v tabulce, 
představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných maximálních imisí. V tomto rozmezí lze dle 
výsledků rozptylové studie tedy výsledné maximální hodnoty očekávat. 
 
Imisní limit pro denní maximum částic frakce PM10 i imisní limit pro hodinové maximum NO2 je v řešené 
lokalitě dle mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry, resp. dle výsledků měření 
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na stanicích imisního monitoringu v ČR, plněn. Dle výsledků rozptylové studie imisní příspěvek posuzovaného 
záměru na řádové úrovni desetin mikrogramu nezpůsobí překročení imisního limitu pro denní maximum PM10 
ani imisního limitu pro hodinové maximum NO2 (za předpokladu přibližného zachování stávajícího imisního 
pozadí). Imisní příspěvky ke krátkodobým maximálním koncentracím na řádové úrovni desetin mikrogramu lze 
obecně označit za zanedbatelné. 
 
Posuzovaný záměr „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš“ splňuje všechny požadavky 
uvedené v zákoně o ochraně ovzduší, jeho provoz nezpůsobí v řešené lokalitě překročení žádného imisního 
limitu stanoveného pro záměrem emitované škodliviny. 

D. I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 
 
Pro zjištění vlivu záměru na hlukovou situaci byla zpracována hluková studie (RNDr. Jaroslav Růžička, srpen 
2022), která je součástí přílohové části.  
 
• Období výstavby 
Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro dobu stavební 
činnosti (700 do 2100) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními stavebními pracemi jsou 
uvedeny v následujícím přehledu. 
 
Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém průběhu stavebních prací. Jejich lokalizace bude 
závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. 
 
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku 
do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava stavebních materiálů, odvoz demoličních odpadů) 
a bodové (např. čerpadlo, zhutňovací stroj apod.).  
 

Příjezd ke staveništi bude po stávající komunikaci Selbská (silnice I/64).  

Práce na výstavbě lze rozdělit zhruba do čtyř etap:  

– 1. etapa: zemní práce – stavební jáma – pažení a hloubení 
– 2. etapa: betonáž spodní stavby 
– 3. etapa: přípojky 
– 4. etapa: vrchní stavba. 

 
Vzhledem k tomu, že lokalizace jednotlivých strojů a zařízení se během stavebních prací mění a jejich 
vzdálenost od obytné zástavby není konstantní, byl pro výpočet a hodnocení hluku ze stavební činnosti zvolen 
nejbližší referenční výpočetní bod, který je který je chráněným venkovním prostorem – RVB 4 (Objekt SRN, č. 
32 (Z)), který se nachází ve vzdálenosti 110 m od stavebních strojů. 
 
Tabulka 48  Použité stroje – 1. etapa: zemní práce – stavební jáma – pažení, hloubení 
TYP STROJE POČET AKUSTICKÉ 

PARAMETRY 
LPA,XX 

PRŮMĚRNÁ DOBA 
POUŽITÍ ZA SMĚNU 
(MIN) 

LAEQ,14H 
VE 110 M 

Rypadlo (kolové nebo pásové) 1 LpA,5 = 74 dB 8 / 480 47,2 
Kolový nakládací stroj 1 LpA,5 = 76 dB 8 / 480 49,2 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,5 = 79 dB 4 / 240 52,2 
Nákladní automobil 4 LAeq,7,5 = 53,5 dB 
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Tabulka 49  Použité stroje – 2. etapa: betonáž spodní stavby 
TYP STROJE POČET AKUSTICKÉ 

PARAMETRY 
LPA,XX 

PRŮMĚRNÁ DOBA 
POUŽITÍ ZA SMĚNU 
(MIN) 

LAEQ,14H 
VE 110 M 

Ponorný vibrátor bet. směsi 1 LpA,5 = 66 dB 7 / 420 39,2 
Čerpadlo betonové směsi 1 LpA,5 = 80 dB 7 / 420 53,2 
Autodomíchávač 4/hod LAeq,7,5 = 53,5 dB 

 
Tabulka 50  Použité stroje – 3. etapa: přípojky 
TYP STROJE POČET AKUSTICKÉ 

PARAMETRY 
LPA,XX 

PRŮMĚRNÁ DOBA 
POUŽITÍ ZA SMĚNU 
(MIN) 

LAEQ,14H 
VE 110 M 

Rypadlo 1 LpA,5 = 74 dB 5 / 300 47,2 
Kolový nakládací a vykl. stroj 1 LpA,5 = 73 dB 5 / 300 46,2 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,5 = 73 dB 2 / 120 46,2 
Nákladní automobil 2/hod LAeq,7,5 = 48,4 dB 

 
Tabulka 51  Použité stroje – 4. etapa: vrchní stavba 
TYP STROJE POČET AKUSTICKÉ 

PARAMETRY 
LPA,XX 

PRŮMĚRNÁ DOBA 
POUŽITÍ ZA SMĚNU 
(MIN) 

LAEQ,14H 
VE 200 M 

Jeřáb 1 LpA,5 = 65 dB 7 / 420 38,2 
Elektrická řetězová pila 1 LpA,5 = 73 dB 1 / 60 46,2 
Smykem řízený nakladač 1 LpA,5 = 73 dB 3 / 180 46,2 
Stavební míchačka 1 LpA,5 = 64 dB 4 / 240 37,2 
Vibrátor betonové směsi 1 LpA,5 = 66 dB 7 / 420 39,2 
Čerpadlo betonové směsi 1 LpA,5 = 80 dB 7 / 420 53,2 
Nákladní automobil 1/hod LAeq,7,5 = 48,4 dB 

 
Legenda: 
LpA,mo - hladina akustického tlaku v místě obsluhy (dB), 
LpA,5 - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje (dB), 
LAeq,T     - je ekvivalentní hladina akustického tlaku od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení v časovém 

intervalu stavební činnosti T (od 700 – 2100 hodin, tj. 840 minut) (dB). 
 
Výsledky výpočtů 110 m od lokality výstavby udává následující tabulka. 
 
Tabulka 52  Hluk v období výstavby 

I. ETAPA 
LAeq, 14hod 

 

II. ETAPA 
LAeq, 14hod 

 

III. ETAPA 
LAeq, 14hod 

 

IV. ETAPA 
LAeq, 14hod 

55,4 56,0 51,3 
42,2 

 
Předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou dle provedených výpočtů výrazně pod hranicí 
hygienického limitu (v rozmezí nejistoty ± 1,8 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. (LAeq,14h = 65,0 
dB). 
 
Vzhledem k výše uvedeným výsledkům výpočtů jsou pro omezení negativního vlivu výstavby posuzovaného 
záměru navržena pouze obecná protihluková opatření. Podrobnosti jsou uvedeny v hlukové studii v příloze 
oznámení. 
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• Po uvedení do provozu 
Hluková studie (Růžička, 2022, přiložena v přílohové části) za využití programového produktu HLUK+ hodnotí 
následující prostorově modelové situace: 

Ø Hluková situace v okolí záměru - stávající stav - rok 2022 - den (pozadí) 
Ø Hluková situace v okolí záměru - stávající stav - rok 2022 - noc (pozadí) 
Ø Hluková situace v okolí záměru - stávající stav - rok 2025 bez záměru - den (pozadí) 
Ø Hluková situace v okolí záměru - stávající stav - rok 2025 bez záměru - noc (pozadí) 
Ø Hluková situace  v okolí záměru - rok 2025 – situace i s provozem záměru - den 
Ø Hluková situace  v okolí záměru - rok 2025 – situace i s provozem záměru – noc 
Ø Hluková situace v okolí záměru - rok 2000 (stará hluková zátěž) – den 
Ø Hluková situace  v okolí záměru - rok 2025 – situace i s provozem záměru, pouze stacionární zdroje 

- den 
Vypočtené hlukové hladiny u jednotlivých výpočtových bodů v oblasti posuzovaného záměru jsou uvedeny 
v kapitole B.3.4 tohoto oznámení. 
 
Hygienické limity 

Pro stávající obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení hlukové studie ve venkovním 
prostředí uvažovány  tyto  nejvýše  přípustné  hodnoty  hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných 
venkovních prostorech staveb: 

Pro provoz na veřejných komunikacích 
Vzhledem k tomu, že v současné době se RVB (referenční výpočtové body) 1, 2 a 3 se nachází v bezprostřední 
blízkosti silnice I. třídy 64,  je navržen následující hygienický limit: 

LAeq,16 h = 70 dB v denní době (6:00 – 22:00) 
LAeq,8 h  = 60 dB v noční době (22:00 – 6:00) 
 

Korekci na Starou hlukovou zátěž lze pro chráněné venkovní prostory uplatnit pouze tehdy, jsou-li současně 
splněny tři podmínky: 
 
a) Komunikace existovala před 1. 1. 2001. Pro pozemní komunikace a dráhy uvedené do provozu po 1. 1. 
2001 nelze režim SHZ uvažovat. Silnice I/64 existovala prokazatelně před 1.1.2000, podmínka splněna. 
 
b) V roce 2000 byl překročen hygienický limit (prokazuje se v posuzovaném chráněném venkovním prostoru, 
resp. v chráněném venkovním prostoru staveb). Jde o hygienický limit stanovený podle NV č. 272/2011 Sb. bez 
korekce na starou hlukovou SHZ. Programem HLUK+ byla spočtena úroveň hlukové zátěže v roce 2000.  U 
RVB 1, 2 a 3 byly v roce 2000 dosahovány hodnoty vyšší než 65 dB(A) následovně - RVB 1 – 70,8 dB(A), RVB 
2 – 71,1 dB(A),  RVB 3 – 67,0 dB(A). Podmínka splněna.   
 
c) V době posuzování (v roce 2023) nedošlo ke zvýšení hluku v posuzovaném chráněném venkovním prostoru o 
více než 2,0 dB oproti stavu v roce 2000.U RVB 1 jsou oproti roku 2000 hlukové hladiny v roce 2025 po 
uvedení záměru do provozu naopak nižší. Podmínka splněna.   
 
Vzhledem k tomu, že na ostatní RVB působí hluk z dopravy na silnici I. třídy 64 a místních komunikacích I. a II. 
třídy a hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích se navrhuje hygienický limit následovně: 

LAeq,16 h = 60 dB v denní době (6:00 – 22:00) 
LAeq,8 h  = 50 dB v noční době (22:00 – 6:00) 

 
Pro stacionární zdroje 
 
Pro stacionární zdroje je stanoven hygienický limit: 

50 dB v denní době(6:00 – 22:00) 



Resort Aš s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13 

Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

NOVOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY                                   101 
RESORTU, UL. SELBSKÁ, AŠ Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 dB v noční době (22:00 – 6:00) 
 

Hodnocení podle platné legislativy (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací) v platném znění, je však plně v kompetenci dotčeného orgánu ochrany veřejného 
zdraví, tj. místně příslušnému územnímu pracovišti Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje. 
 
V následující tabulce jsou postihnuty rozdíly v úrovni hlukových hladin mezi rokem 2022 a 2025 bez provozu 
záměru (pozadí), a obdobím za provozu záměru v roce 2025. 
 
Tabulka 53  Rozdíly v hlukové úrovni u výpočtových bodů (dB) – okolí záměru 
Č.BODU POPIS  VÝŠKA 

NAD  
TERÉNEM 
(M) 

ROZDÍL 
2025 S BEZ 
ZÁMĚRU  

– 2022 BEZ  
ZÁMĚRU - 

DEN 

ROZDÍL 
2025 S 

PROVOZE
M 

ZÁMĚRU  
– 2022 BEZ 
ZÁMĚRU - 

DEN 

ROZDÍL 
2025 S 

PROVOZE
M 

ZÁMĚRU  
– 2025 BEZ 
ZÁMĚRU - 

DEN 

ROZDÍL 
2025 S BEZ 
ZÁMĚRU  

– 2022 BEZ  
ZÁMĚRU - 

NOC 

ROZDÍL 
2025 S 

PROVOZE
M 

ZÁMĚRU  
– 2022 BEZ 
ZÁMĚRU - 

NOC 

ROZDÍL 
2025 S 

PROVOZE
M 

ZÁMĚRU  
– 2025 BEZ 
ZÁMĚRU - 

NOC 
  1+ Objekt SRN, č. 

35a (JV) 
3 
 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 

2+ Objekt SRN, č. 
35b (JV) 

3 
0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

3+ Objekt SRN, č. 
30 (SZ) 

3 
0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 

4+ Objekt SRN, č. 
32 (Z) 

3 
0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 

5+ Objekt SRN, č. 
31 (JZ) 

3 
0,1 0,6 0,5 0,0 0,9 0,9 

6+ Aš, Selbská č.p. 
2241, (JV) 

3 
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

7+ Aš, Selbská č.p. 
1408, (J) 

3 
0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v případě realizace posuzovaného záměru nedochází u RVB v chráněném 
venkovním prostoru staveb ke zhoršení hlukové situace ani v denní ani v noční době.  Posuzovaným záměrem u 
těchto RVB nebudou překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T  oproti 
současnému stavu v denní době, jak dokládá následující tabulka.  
 
V noci jsou v současné době překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T  u 
většiny posuzovaných referenčních výpočtových bodů (RVB 1, 2, 3, 4 a 5), posuzovaný záměr zhorší hlukovou 
situaci maximálně o 0,1 dB(A). Důvodem je skutečnost, že převažujícím zdrojem hluku je doprava na silnici 
I/64.  
Tabulka 54  Překročení nejvyšších přípustných hodnot (dB) – okolí záměru 
Č.BODU POPIS  VÝŠKA 

NAD  
TERÉNEM 
(M) 

2025 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

DEN 

2025 S 
PROVOZEM 

ZÁMĚRU - DEN  

2025 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

NOC 

2025 S 
PROVOZEM 
ZÁMĚRU - 

NOC 
  1+ Objekt SRN, č. 35a (JV) 3 

 
-2,8 -2,7 1,5 1,6 

  2+ Objekt SRN, č. 35b (JV) 3 -2,3 -2,3 1,9 2,0 
3+ Objekt SRN, č. 30 (SZ) 3 -6,5 -6,5 -2,2 -2,3 
4+ Objekt SRN, č. 32 (Z) 3 -8,1 -8,2 -3,9 -4,0 
5+ Objekt SRN, č. 31 (JZ) 3 -13,0 -12,5 -9,0 -8,1 
6+ Aš, Selbská č.p. 2241, (JV) 3 -9,5 -9,4 -7,7 -7,7 
7+ Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 3 -10,8 -10,7 -10,5 -10,5 
 
Tabulka prokazuje, že navržené hygienické limity (70 dB pro RVB 1, 2 a 3; 60 dB pro ostatní RVB) jsou 
v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb v denní době s rezervou plněny, a to i za předpokladu 
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současného působení všech zdrojů hluku (stacionárních i dopravních), což v praxi pravděpodobně nenastane. 
V noci jsou tyto hygienické limity překračovány i bez výstavby záměru u RVB 1 a 2 (nejsou chráněným 
venkovním prostorem), provoz záměru zhorší hlukovou situaci maximálně o 0,1 dB(A). Důvodem je skutečnost, 
že převažujícím zdrojem hluku je doprava na silnici I/64.  
 
Podrobnosti jsou uvedeny v hlukové studii v přílohové části tohoto oznámení.  
 
Možný světelný smog 
 
 
Posuzovaný záměr je rozpracovaný ve fázi dokumentace pro územní řízení, a tudíž není rozpracován v takové 
úrovni podrobnosti, aby bylo možno posoudit konkrétní světelné znečištění. 
 
V dalších stupních projektové dokumentace (v navazujícím řízení) bude zajištěna ochrana před světelným 
znečištěním: 
 

• osvětlení bude navrženo tak, aby bylo osvětlení šetrné k nočnímu prostředí, budou využity moderní 
poznatky a technologie, aby nebylo obtěžováno okolí; 

 
• osvětlovací soustava bude navržena tak, aby světlo co nejméně unikalo do prostoru, který není určen k 

osvětlování; 
 

• osvětlení bude směřovat světelný tok pouze do dolního poloprostoru a nebude předimenzováno; 
 

• nebudou navrhována zařízení s emisemi stroboskopických a laserových světelných efektů do vnějšího 
prostředí; 

 
• osvětlení bude respektovat soukromí a zdraví obyvatel (bude zamezeno záření venkovního osvětlení 

do oken obytných domů). 
 

D. I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 
• Období výstavby 
Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal významný vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti. Výrazný 
negativní širší dopad nelze předpokládat.  
 
• Po uvedení do provozu 
Na základě hydrogeologického posouzení lokality z hlediska možnosti zasakování dešťových vod (Posouzení 
hydrogeologických poměrů a filtračních parametrů horninového prostředí, Geologické služby, s.r.o., 05.2020) je 
lokalita stavby vzhledem k nepropustnosti podloží nevhodná pro likvidaci dešťových vod přímým zasakováním 
do horninového prostředí.  
Z výsledků hydrogeologického průzkumu byly přepočtem zjištěny koeficienty vsaku  
kv = 2,8.10-6 až 4,0.10-7 m3.s-1.m2. V tomto typu hornin je zásak srážkových vod prakticky nemožný. Závěrem a 
doporučením HG posudku je vybudování retenční nádrže s pomalým odpouštěním (regulovaným odtokem 
dešťových vod) do recipientu Hraničního (Račího) potoka. Na základě jednání se správcem povodí bylo 
dohodnuto regulované odpouštění o objemu Q = 1,5 l.s-1 do recipientu Račí potok. 
 
Hydrotechnické výpočty odvodnění 
Zpevněné plochy 
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Celkové zpevněné plochy parkoviště a komunikací   Akom. =  8288 m2 
Celkové zpevněné plochy objektu resortu    Aresort =  8952 m2 
 
Celkový povrchový odtok z lokality  Q = Y . A . i = 0,9 . 17240 . 166 = 258 l.s-1 
(návrhová intenzita deště i = 166 l.s-1.ha-1) 
 
 
Výstavbou záměru dojde ke změně odtokových poměrů v lokalitě stavby díky nárůstu zpevněných ploch 
komunikací, parkovišť a budově hlavního objektu resortu.  
 
Parkoviště a plochy komunikací budou díky morfologii terénu odvodněny gravitační dešťovou kanalizací 
odvádějící povrchové vody přibližně do jihovýchodního cípu areálu, kde budou umístěny před nátokem do 
retenční nádrže odlučovače lehkých kapalin (OLK). Vlastní objekt resortu bude odvodněn pomocí vtokových 
střešních gul (nekontaminovaná dešťová voda) a vnitřní dešťovou kanalizací objektu bude voda přivedena až do 
retenční nádrže. Na konci nádrže bude umístěn odtokový objekt (požerák) v provedení se škrtící šablonou či 
vírovým ventilem, kterým bude regulován povolený odtok do recipientu o hodnotě Q = 1,5 l.s-1.  
 
Předpokládá se svedení dešťové vody dále přirozeným sklonem k umělé vodní nádrži na parc. č. 3181/4, ze které 
je odtok do propustku pod železniční tratí a dále do Hraničního (Račího) potoka. Správce povodí (Povodí Ohře, 
s.p.) povolil maximální možné vypouštění dešťových vod do Račího potoka s odtokem Qodt = 1,5 l.s-1. 
 
V areálu je navržena jižní (Dešťová stoka I) a severní (Dešťová stoka II) dešťová kanalizace na odvedení 
kontaminovaných dešťových vod na odlučovače lehkých kapalin. OLK jsou umístěny ve východní části areálu 
za hlavním objektem resortu před nátokem do retenční nádrže. V OLK dojde k odstranění případných úkapů 
lehkých ropných látek z parkoviště a zpevněných ploch v areálu a vyčištěná voda bude dále pokračovat do 
retenční nádrže. 
 
Dešťové vody v areálu jsou odváděny gravitačním způsobem a dále pomocí liniových dešťových žlabů a 
uličních vpustí. Ve spodní části areálu je jižní propojovací komunikace odvodněna pomocí vyspádování do 
retenčního příkopu. Vzhledem k zatravnění vsakovacího rigolu a velikosti zpevněné plochy je možné na takto 
malé množství vody ponechat k likvidaci srážkových vod zatravněný rigol. Dojde zde k retenci vody a jejímu 
postupnému vsaku a odparu.  
 
Kapacita dešťových stok 
 
Dešťová stoka I 
Dešťová stoka I začíná na obratišti před hlavním objektem resortu, kde odvádí zachycenou vodu pomocí 
liniového žlabu (jižní část) obratiště vozidel. Dále je zachycena jihovýchodní uliční vpusť. Trasa kanalizace vede 
západním směrem k objektům hlavního parkoviště, odkud pomocí dešťových přípojek odvádí vodu z liniových 
žlabů parkovacích ploch. Dále je dešťová kanalizace vedena k jižní hraně areálu, kde odvádí vodu z objízdné 
komunikace pomocí uličních vpustí a liniových žlabů. Před nátokem do retenční nádrže s regulovaným odtokem 
do recipientu je umístěn odlučovač lehkých kapalin na zachycení ropných úkapů z parkovacích ploch.  
 
 
Materiál: 
PVC KG SN10 DN 300 v délce 199 m 
PVC KG SN10 DN 300 v délce 92 m 
 
9 ks revizních šachet typu PREFA DN1000 s pojezdovým poklopem litinovým s odvzdušněním typu BEGU 
D400 
Liniové žlaby a uliční vpusti pro jižní část lokality. 
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Dešťová stoka II 
Dešťová stoka II začíná na obratišti před hlavním objektem resortu, kde odvádí zachycenou vodu pomocí 
liniového žlabu (severní část) obratiště vozidel. Dále je zachycena severovýchodní uliční vpusť. Trasa kanalizace 
vede západním směrem k objektům hlavního parkoviště, odkud pomocí dešťových přípojek odvádí vodu 
z liniových žlabů parkovacích ploch severní části areálu. Dále je dešťová kanalizace vedena severovýchodní 
hraně areálu, kde odvádí vodu z objízdné komunikace pomocí uličních vpustí a liniových žlabů. Před nátokem 
do retenční nádrže s regulovaným odtokem do recipientu je umístěn odlučovač lehkých kapalin na zachycení 
ropných úkapů z parkovacích ploch.  
 
Materiál: 
PVC KG SN10 DN 300 v délce 204 m  
PVC KG SN10 DN 300 v délce 112 m 
10 ks revizních šachet typu PREFA DN1000 s pojezdovým poklopem litinovým s odvzdušněním typu BEGU 
D400 
Liniové žlaby a uliční vpusti pro severní část lokality. 
 
Retenční nádrž 
Lokalitu, respektive zpevněné plochy navrhované stavby lze odvodnit pomocí gravitační dešťové kanalizace. 
Možnosti nakládání s dešťovou vodou jsou však vzhledem k nepříznivému geologickému podloží velmi 
omezené.  
 
Z hydrogeologického posudku provedeného firmou Geologické služby, s.r.o. v květnu 2020 jasně vyplývá, že 
uvedené horninové prostředí je v podstatě nepropustné pro objemy vody, které budou generovány návrhovými 
srážkami.  
 
V podstatě jediným odpovídajícím řešením pro nakládání s dešťovou vodou je výstavba retenční nádrže a 
regulovaný (škrcený) odtok do recipientu. Vzhledem k objemu, který je nutné retenovat je z důvodů hloubky 
doporučená plocha nádrže min. A = 760 m2, případně větší.  Předpokládá se vsak stěnami i dnem nádrže. Nádrž 
o této půdorysné velikosti zachytí potřebný objem při hloubce přibližně h = 1,5 m. Vzhledem k zahloubení 
dešťové kanalizace a gravitačnímu nátoku bude odhadované dno v hloubce přibližně 2,5 m. Díky sklonu terénu 
směrem k propustku pod železničním tělesem však bude možné zajistit gravitační odtok z nádrže. Nádrž bude 
mít sklon svahů 1:1, bude kompletně zatravněna jako suchý poldr. Nepředpokládá se stálé zadržení vody. 
Retence bude fungovat jako suchý poldr, který se kompletně vyprázdní. Pro udržení stability svahů bude nádrž 
pokryta geomřížovinou z kokosu, která po zachycení kořenového systému drnů sama degraduje a rozpadne se. 
 
 Změny hydrogeologických charakteristik  
• Období výstavby 
Během výstavby se nepředpokládá změna hydrogeologických charakteristik. 
 
• Po uvedení do provozu 
Po uvedení do provozu se nepředpokládá významné ovlivnění hladiny podzemních vod a jejich vydatnosti. 
Nejbližší užívané vodní zdroje jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného záměru. Podle Základní 
vodohospodářské mapy se v nejbližším i vzdálenějším okolí vodní zdroje nenacházejí.  

Vliv na jakost vod 
• Období výstavby 
Odpadní vody jako takové by v průběhu výstavby vznikat neměly, možnost vzniku kontaminace vod souvisí s 
dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru. Provozní charakter 
potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými vodami jsou 
splachovány úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní 
dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v 
důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. Preventivními 
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kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně 
snížit jejich pravděpodobnost. 
 
• Po uvedení do provozu 
Předpokládané roční množství splaškových vod bude zhruba odpovídat předpokládané roční potřebě vody (viz 
kapitola B.II.2. 
 
Splašková kanalizace bude svedena gravitačně do čerpací stanice odpadních vod, situované na jihovýchodním 
okraji území. Odtud budou splaškové vody čerpány do čerpací stanice odpadních vod ČS Aš II v ulici U 
Lipového dvora, ze které je veden stávající kanalizační výtlak na městskou ČOV. Kapacity stávajících 
kanalizačních stok budou prověřeny. 
 
TEZ 05 – splašková kanalizační přípojka: 
 
Splašková kanalizační přípojka bude sloužit k odvádění splaškových vod z areálu a bude provedena v délce 
219,30 m z potrubí PVC KG o dimenzi DN 200. Splašková kanalizační přípojka bude napojena na stávající 
přečerpávací stanici splaškových vod. Tato čerpací stanice kapacitně postačuje pro odkanalizování areálu, 
přičemž nebude nijak navýšen odtok z této čerpací stanice, ten zůstane ve stejném množství. Na trase splaškové 
kanalizační přípojky budou umístěny kanalizační revizní šachty. 
 
Parkoviště a plochy komunikací budou díky morfologii terénu odvodněny gravitační dešťovou kanalizací 
odvádějící povrchové vody přibližně do jihovýchodního cípu areálu, kde budou umístěny před nátokem do 
retenční nádrže odlučovače lehkých kapalin (OLK). 
 
Záměr po výstavbě neovlivní jakost podzemní ani povrchové vody.  

D. I.5. Vlivy na půdu  

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 
• Období výstavby 
V rámci realizace záměru dojde k trvalému záboru pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. 
Dojde k vynětí celých pozemků ze zemědělského půdního fondu. Další zábory zemědělského půdního fondu  se 
nepředpokládají. K ověření této skutečnosti bylo využito vhodných tematických map a výpisu z katastru 
nemovitostí. 
 
Odnětí řešených pozemků ze zemědělského půdního fondu bylo odsouhlaseno Městským úřadem Aš, odborem 
životního prostředí, na základě závazného stanoviska vydaného dne 27.06.2022 pod č.j. 
MUAS/23116/2022/OŽP/S. 
 
Seznam pozemků určených k vynětí ze zemědělského půdního fondu je uveden v tabulce 7 tohoto oznámení. 
 
Na počátku výstavby se provede sejmutí ornice v tl. 250 mm v rozsahu dvou dotčených parcel staveniště. 
Manipulace s odtěženou zeminou bude dána podmínkami vynětí ze ZPF. 
 
V okolí posuzovaného záměru se nachází následující bonitovaná půdně ekologická jednotka: 8.67.01. Dle 
klimatického regionu je území zařazeno do klimatického regionu 8 – MT4 - mírně chladný, vlhký; průměrná 
roční teplota 5-6 oC, průměrný roční úhrn srážek 700 – 800 mm. Dle hlavní půdní jednotky je území zařazeno 
následovně: 
 
67 Gleje, pseudogleje glejové na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a 
rovinných celků, lehčí středně těžké, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu až slabě skeletovité, při vodních 
tocích závislé na výšce hladiny toku, těžko odvodnitelné. 
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Výše uvedené BPEJ patří do třídy ochrany zemědělské půdy V.  
 
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen "BPEJ"), které 
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro 
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o 
půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších 
zájmů ochrany životního prostředí. 
 
V rámci záměru dojde k trvalému a dočasnému záboru částí pozemků, které jsou vedeny jako pozemky určené k 
plnění funkce lesa. Rozsah záborů pozemku je zřejmý z následující tabulky. Další zábory pozemků určených k 
plnění funkce lesa se nepředpokládají, k ověření této skutečnosti bylo využito vhodných tematických map a 
výpisu z katastru nemovitostí. Trvalé zábory budou o výměře 1116,8 m2, dočasné zábory - 206,41 m2. 
 

• Po uvedení do provozu 
Po uvedení posuzovaného záměru do provozu se nepředpokládá ovlivnění způsobu užívání půdy. 

Znečištění půdy 
• Období výstavby 
Znečištění půdy během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných látek z dopravních 
a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby 
nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí. 
 
• Po uvedení do provozu 
Při provozu posuzovaného záměru se nepředpokládá, že bude docházet ke znečišťování půdy v zájmovém 
území. Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek. V průběhu provozu jsou úniky 
však téměř vyloučeny, protože v místě parkovacích ploch bude nepropustný podklad a odvodnění zpevněných 
povrchů bude řešeno přes lapače ropných látek. Při dodržení příslušných provozních a manipulačních předpisů 
bude riziko zcela eliminováno nebo minimalizováno. U ostatních vlivů na půdu (např. úkapy ropných derivátů 
atd.), zejména vlivem dopravy, je nutno uvést, že z normálního provozu komunikací se nepředpokládají úniky 
ropných látek. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
• Období výstavby 
V rámci výstavby záměru dojde k úpravě terénu. Objekt bude řešen jako částečně zapuštěný do terénu. 1. 
nadzemní podlaží bude o půdorysu tvaru obdélníku o maximálních rozměrech 43,30 x 122,00 m, bude částečně 
zapuštěno do terénu a navazovat na středovou část objektu. 2. nadzemní podlaží bude celé v úrovni nebo nad 
úrovní terénu a bude tvořeno středovou částí a dvěma navazujícími bočními křídly. Maximální výška objektu od 
přilehlé zpevněné plochy bude ve vyšší části činit 11,00 m, v nižší části poté 6,35 m. 
 
 
• Po uvedení do provozu 
Při provozu posuzovaného záměru nebudou vznikat žádné negativní projevy, které by měly vliv na místní 
topografii, stabilitu a erozi půdy.  

D. I.6. Vliv na přírodní zdroje 
 
• Období výstavby 
Lokalita záměru se nenachází v prostoru ložisek nerostných surovin. Při výstavbě posuzovaného záměru se 
nepředpokládají nároky na přírodní zdroje, pouze ty, co jsou uvedeny v kapitole B.II.3 tohoto oznámení 
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• Po uvedení do provozu 
V období provozu posuzovaného záměru se nepředpokládají žádné nároky na přírodní zdroje.  

D. 1.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy) 

Fauna 
• Období výstavby 
V rámci přípravy podkladů pro zjišťovací řízení bylo zpracováno Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany 
přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (biologické hodnocení) posuzovaného záměru (Melichar, 2022), které 
je součástí přílohové části tohoto oznámení. Z tohoto hodnocení vyjímáme: 
 
Obecná ochrana živočichů  
 
Obecná ochrana rostlin a živočichů je definována v § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.  
 
V případě volně žijících živočichů byl v sezóně 2020 proveden zoologický (vertebratologický a ornitologický) 
průzkum formou opakovaných terénních návštěv. 
V rámci průzkumu a rešerší nálezových dat byly kromě běžných druhů živočichů zjištěny i ohrožené, a zvláště 
chráněné druhy obojživelníků, plazů, ptáků a bezobratlých živočichů. 
 
Z průzkumů je zřejmé, že záměrem nebudou negativně ovlivněny žádné druhy na úrovni populací. Ochranu 
běžných druhů obratlovců před nadměrným zraňováním a úhyny lze realizovat formou zmírňujících opatření. 
 
Západní část dotčeného území se nachází v migračním koridoru zvláště chráněných druhů velkých savců 
(kategorie A).  
 
Z důvodu obecné ochrany živočichů se zmírňující opatření nenavrhují. Žádný druh živočicha nebude významně 
ovlivněn na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či ekosystému podmiňujícího jeho existenci.  
 
Ochrana volně žijících ptáků 
Ochrana volně žijících ptáků je definována v § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.  
 
V rámci průzkumu byl na lokalitě záměru zjištěn hnízdní výskyt několika druhů ptáků. Dle dikce ustanovení § 5a 
ZOPK je nutné formou zmírňujících opatření zajistit, aby nedocházelo k úhynům ptactva. Nebudou-li zmírňující 
opatření akceptována, je nezbytné si vyžádat výjimku pro odchylný postup dle ZOPK. Z důvodu minimalizace 
vlivu záměru na volně žijící ptáky jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a podmínky spočívající zejména 
v omezení doby kácení či přesazování dřevin a doby zahájení terénních prací. 
 
Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy obratlovců 
 
Celkem byl zjištěn výskyt 36 druhů obratlovců – 2 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 21 druhů ptáků a 11 
druhů savců. Přestože výskyt, zejména přechodný (např. ptáci na tahu, netopýři), u dalších druhů nelze vyloučit, 
předložený seznam poskytuje dobrý přehled o dotčené fauně obratlovců.  
 
Ze zjištěných 5 zvláště chráněných druhů obratlovců patří 2 druhy mezi silně ohrožené a 3 druhy mezi ohrožené. 
Jedná se o: ropuchu obecnou, ještěrku obecnou, slepýše křehkého, ťuhýka obecného a vlaštovku obecnou. 
Seznam zjištěných druhů obratlovců je uveden v příloze biologického hodnocení. Přehled zjištěných zvláště 
chráněných druhů obratlovců: 
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Tabulka 55  Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců 

Ve sloupci „Stupeň ohrožení “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací 
záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – nevýznamný negativní vliv, -2 – významný 
negativní vliv) 
 
Komentář ke zvláště chráněným druhům, které by záměrem mohly být potenciálně dotčeny: 
 
Ropucha obecná (Bufo bufo) 
Ohrožený druh, zvláště chráněný. 
 
Vyskytuje se plošně v celé ČR v nejrůznějších biotopech včetně lidských sídel. K rozmnožování využívá 
všechny typy nádrží. V posledním období se její početnost v souvislosti s intenzitou rybářského a zemědělského 
hospodaření snižuje, řada ropuch hyne kvůli menší pohyblivosti na silnicích. 
 
V dotčeném území se vyskytuje pravděpodobně plošně. Východně od lokality se nacházejí příležitosti k 
rozmnožování – mokřady a zarůstající nádrže. Populace druhu nijak dotčena nebude. Záměrem bude 
zabrána malá část jejího biotopu. Jednotlivé exempláře mohou být ohroženy při výstavbě, jedná se o méně 
pohyblivý druh. 

Druh 
Fáze 
záměru 
v území 

Vliv 
záměru 
(Identifi
kace) 

Charakteristika 
vlivu 
(kapacita záměru, 
časový rozsah 
záměru, intenzita 
vlivu) 

Hodnocen
í vlivu 
záměru 
(+/0/-1,-2) 

Komentář 

Silně ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 2 vyhl. 395/1992 Sb. 

ještěrka živorodá 
(Zootoca vivipara) výstavba ano 1/ Zábor biotopu 

 -1 
Klíčové biotopy druhu 
(rozmnožiště, zimoviště) nebudou 
vůbec dotčeny. Pohyblivý druh. 

slepýš křehký 
(Anguis fragilis) výstavba ano 

1/ Zábor biotopu 
4/ Náhodné 
usmrcení  

-1 
Druh bude ovlivněn záborem 
biotopu a náhodným usmrcením 
při výstavbě. 

Ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 3 vyhl. 395/1992 Sb. 

užovka obojková 
(Natrix natrix) 

výstavba 

ano 

 
1/ Zábor biotopu 

-1 

Pohyblivý druh s plošným 
výskytem v území. Druh bude 
ovlivněn záborem biotopu. 
Klíčové biotopy druhu 
(rozmnožiště, zimoviště) nebudou 
vůbec dotčeny. 

ropucha obecná 
(Bufo bufo) 

výstavba 
ano 

1/ Zábor biotopu 
4/ Náhodné 
usmrcení 

-1 
Nelze vyloučit náhodné usmrcení 
jednotlivých exemplářů při 
výstavbě. 

veverka obecná 
(Sciurus vulgaris) 

výstavba 

ano 1/ Zábor biotopu  
 -1 

Druh bude ovlivněn záborem 
biotopu. Pohyblivý druh s 
plošným výskytem v území v 
lesíku a v náletových porostech. 
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Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) 
Silně ohrožený druh, zvláště chráněný. 
 
Obývá vlhčí a chladnější oblasti zejména v lesních biotopech a na horách. V ČR se vyskytuje převážně v 
sudetských pohořích, v okolních pahorkatinách, na Vysočině, ale i na Hané a Plzeňsku. Její výskyt v ČR je 
udáván od 400 m n. m., ale lze se s ní setkat i v nižších polohách. Jelikož se druh vyskytuje v oblasti pramenišť, 
bylo již prokázáno, že je schopný se pohybovat jak ve vodě, tak pod její hladinou. 
 
V dotčeném území byla pozorována zejména v ekotonech. Obývá zejména okrajové lemové partie lesa, 
nálety, louky. Pohyblivý druh, záměrem bude dotčen její biotop. 
 
Slepýš křehký (Anguis fragilis) 
Silně ohrožený druh, zvláště chráněný. 
 
Slepýš vyhledává pro svůj život různé typy biotopů. Mezi ty hlavní patří okraje lesů (listnatých i jehličnatých), 
paseky, pole, louky, rumiště i lomy. Vyhýbá se bezlesé krajině. Vystupuje do nadmořské výšky až 1000 m a to 
již od nížin. Slepýš žije skrytě, ať už pod kameny, v děrách v lesní hrabance, pod listím či v trávě s vlhčím 
podkladem. Aktivní je převážně v noci a za soumraku. Ve dne jen po dešti. Na slunci vyhřívající se jednici jsou 
převážně gravidní samice. 
V ČR se vyskytuje v západní části republiky. Na území Moravy dochází ke společnému výskytu se slepýšem 
východním. 
 
V dotčeném území byl stejně jako ještěrka pozorován v ekotonech a v porostech. Populace druhu nijak 
dotčena nebude. Záměrem bude zabrána malá část jejího biotopu. Jednotlivé exempláře mohou být ohroženy 
při výstavbě, jedná se o méně pohyblivý druh. 
Užovka obojková (Natrix natrix) 
Ohrožený druh, zvláště chráněný. 
 
Vyskytuje se většinou v blízkosti vody, ale není to pravidlo. Často se objeví v různých typech otevřených 
stanovišť nebo v blízkosti lidských obydlí, běžně po krajině migruje. Obývá různé antropogenní biotopy.  
Celé území ČR leží uvnitř areálu rozšíření, do nadmořské výšky cca 1000 m n. m. se vyskytuje souvisle. 
 
V dotčeném území byla pozorována ojediněle, nejspíše při migraci. Lokalita je součástí terestrického biotopu. 
 
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 
Ohrožený druh, zvláště chráněný. 
 
Obývá lesy všech typů, parky, zahrady, ale i hřbitovy.  Je to druh dobře přizpůsobený k životu v korunách 
stromů. Výborně šplhá a skáče. Veverka je druh s denní aktivitou (převážně ráno a v podvečer). Zimní 
období tráví spánkem ve svém hnízdě, to je umístěno v korunách stromů nebo v dutině. V ČR se veverka 
vyskytuje po celém území, včetně městských aglomeracích. 
 
V dotčeném území se vyskytuje v okolních lesích a křovinách, byla ověřována pomocí požerků šišek a oříšků. 
Záměr nebude mít na veverku zásadní vliv, ke kácení porostu dojde jen na malé ploše. 
 
Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů 
 
Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů: 
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Tabulka 56  Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů 

Ve sloupci „Stupeň ohrožení “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací 
záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – nevýznamný negativní vliv, -2 – významný 
negativní vliv) 
 
Seznam zjištěných zvláště chráněných druhů dle přílohy Vyhlášky 395/1992 Sb. s komentáři: 
 
Kate go rie „o hrožení“ §OH  
 
Blanokřídlí (Hymenoptera) 
 
Bombus terrestris (čmelák zemní) - Nejběžnější druh čmeláka na sledovaném území s vysokou ekologickou 
valencí. Vyskytují se všude na květech, zvláště ruderální porosty s přítomností bobovitých rostlin jsou 
význačným refugiem těchto druhů. Jejich hnízda bývají zpravidla umístěna v zemi, ale i v dírách ve zdi, pod 
podlahou kůlen, v drnech atp. 
 
Formica sp. (mravenec) – Zaznamenaní mravenci si staví svá hnízda v zemi nebo pod kameny, někdy také 
nad zemí v podobě hliněné kupky. Hnízda jsou většinou nenápadná a špatně dohledatelná. Mravenci se 
pomístně nacházejí jednak přímo v lučních porostech a jednak při okrajích luk na rozhraní louka – náletové 
dřeviny. Druhy z této skupiny mravenců nejsou v ČR fakticky ohroženy a lze je označit za běžné a takřka 
všudypřítomné. Na lokalitě záměru byla nalezena jedna hnízdní kupa. 
 
 
 

Druh 
Fáze 

záměru 
v území 

Vliv 
záměru 
(Identifi

kace) 

Charakteristika 
vlivu 

(kapacita záměru, 
časový rozsah 

záměru, intenzita 
vlivu) 

Hodnoc
ení 

vlivu 
záměru 
(+/0/-1,-

2) 

Komentář 

Ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 3 vyhl. 395/1992 Sb. 

batolec 
duhový 
(Apatura iris) 

výstavba ano 
1/ Zábor biotopu. 
4/Náhodné 
usmrcení. 

-1 

Vzhledem k přítomnosti tohoto druhu by 
bylo vhodné zajistit trvalou existenci 
živných rostlin (vrby, zejména Salix 
caprea) na lokalitě alespoň v místě 
náhradního biotopu. Tento druh nachází 
v širokém okolí další vhodné biotopy. 

čmelák zemní 
 (Bombus 
terrestris)  
 

výstavba ano 

1/ Zábor biotopu 
4/ Náhodné 
usmrcení, zraňování 
jedinců či ničení a 
poškozování 
vývojových stadií. 

-1 

Čmeláci nebudou záměrem významně 
negativně ovlivněni. Nelze vyloučit 
náhodné usmrcení jedinců při výstavbě.  
Druh bude dále ovlivněn záborem biotopu. 

mravenec 
(Formica sp.) výstavba ano 

1/ Zábor biotopu. 
4/ Náhodné 
usmrcení, zraňování 
jedinců či ničení a 
poškozování 
vývojových stadií. 

-1 Druh bude ovlivněn záborem biotopu a 
náhodným usmrcením při výstavbě. 
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Motýli (Lepidoptera) 
 
Apatura iris (batolec duhový) - rozšířen po celém území, byť mohou populace imág dosahovat nízkých hustot. 
V současné době není fakticky ohrožený. Vystupuje i do hor (až kolem 1000 m n. m.). Chybí pouze v 
zemědělsky intenzivně obhospodařovaných odlesněných oblastech. Obývá vlhká lesní údolí, lemy a lesní 
cesty podél vodotečí v rozsáhlejších lesích. Často kolem umělých vodních nádrží. Imága vyhledávají 
stanoviště, kde se střídá stinné prostředí s intenzivně osluněnými ploškami. Živnými rostlinami housenek 
jsou vrby (Salix spp.), především vrba jíva (Salix caprea), v. popelavá, v. ušatá a v. křehká. Vývoj je 
jednogenerační (červen – srpen). Housenky se líhnou v červenci a užírají listy od špičky. První larvální 
instary nemají ještě charakteristické “růžky” a jsou zbarveny tmavě, začínají zelenat teprve po druhém 
svlékání. Starší instary i kukla napodobují vrbový list. Larvy žijí solitérně a přezimují v  hibernakulech, 
upředených z lístku a připevněných k větvičkám  poblíž pupenů (charakteristika z www.lepidoptera.cz). 
 
Souhrn navržených zmírňujících opatření 
Z důvodu minimalizace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena 
zmírňující opatření: 

1. Terénní a stavební práce se doporučuje zahájit mimo období hnízdění ptactva, tj. v období VII.-III. 
2. Kácení a výřez dřevin z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a ZOPK) provádět jen mimo období 

hnízdění ptactva, tj. kácení nebude probíhat v měsících III. – VIII. 
3. Doporučuje se zvážit zakomponování alespoň některých ze vzrostlých stromů, zejména lípy srdčité a 

jejich zakomponování  do areálu. 
 
Záměr nepředstavuje pro živočichy významné ohrožení. Období výstavby způsobí krátkodobé rušení v 
okolí lokality záměru. Záměr není umístěn  do  migračních  koridorů ani  jádrových území zvláště 
chráněných druhů velkých savců.  
 
Z důvodu obecné ochrany živočichů se zmírňující opatření nenavrhují. Žádný druh živočicha nebude 
dotčen na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či ekosystému podmiňujícího jeho existenci. 
 
V případě realizace záměru doporučuji požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště 
chráněných druhů pro následující druhy: batolec duhový (Apatura ilia),čmelák (Bombus sp.),ještěrka 
živorodá (Zootoca vivipara), mravenec (Formica sp.), ropucha obecná (Bufo bufo), slepýš křehký (Anguis 
fragilis), užovka obojková (Natrix natrix), veverka obecná (Sciurus vulgaris). Předpokládá se škodlivý 
zásah do přirozeného vývoje i přes realizaci všech zmírňujících opatření. Doporučuje se záchranný 
transfer hnízda mravenců r. Formica nalezeného přímo na lokalitě záměru. 
 
• Po uvedení do provozu 

Provoz posuzovaného záměru bude mít mírný negativní vliv na faunu. Živočišné druhy s možným výskytem 
v zájmovém území výstavby nejsou vázány na toto území, které neposkytuje významné úkrytové a potravní 
možnosti. Z důvodu kompenzace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou 
navržena kompenzační opatření: 

1.   Na okraji areálu by bylo vhodné vybudovat retenční nádrž přírodního charakteru břehů a dna, která by měla 
zároveň funkci rozmnožovacího biotopu pro obojživelníky. 

Přírodní stanoviště 
V zájmovém území byl proveden průzkum vegetace. V tabulce níže je uveden přehled zastoupení všech biotopů 
dotčených záměrem (dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2010): 
 

http://www.lepidoptera.cz)
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Tabulka 57  Zastoupení všech biotopů dotčených záměrem 
Kód a název biotopu 
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol. 2000) 

Hodnocení vlivu
(+/0/-) 

X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty nehodnoceno 
X12B Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty nehodnoceno 
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky -1 

 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění 
 
Na lokalitě záměru se vyskytují zejména nepřírodní biotopy řady X a degradovaný luční biotop T1.1. 
Vegetace je druhově chudá, převládají ruderální a plevelné druhy. Žádná kvalitní přírodní stanoviště proto 
nebudou záměrem ovlivněna. 

Rostliny 
• Období výstavby 
Obecná ochrana rostlin a živočichů je definována v § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992Sb., který 
zejména uvádí v odst. 1 a 3:  
„1)Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který 
vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích 
schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto 
podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.  
 
(3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při 
vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu 
rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i 
ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, 
neučiní-li tak povinná osoba sama.“ 
 
Přehled zjištěných druhů rostlin uvedených v Červeném seznamu v posuzovaném území, včetně vyhodnocení 
vlivu:  
 
Ve sloupci „Hodnocení vlivu“ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací 
záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – nevýznamný negativní vliv, -2 – významný 
negativní vliv)   
 
Tabulka 58 Přehled zjištěných druhů rostlin uvedených v Červeném seznamu v posuzovaném 
území, včetně vyhodnocení vlivu 

Druh Vliv záměru 
(identifikace) 

Hodnocení 
vlivu záměru 
(+/0/-1,-2) 

Komentář 

Kategorie C1t (taxony kriticky ohrožené) 
hrachor horský (Lathyrus 
linifolius) 

ano -1 Na lokalitě záměru byl zjištěn na 5 místech v 
celkovém počtu cca 100 ex. 

 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění 
 
Ve zkoumaném území bylo zjištěno celkem 94 druhů cévnatých rostlin. Žádný druh rostliny nebude 
významně dotčen na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či ekosystému podmiňujícího jeho 
existenci. Záměrem bude dotčen jeden druh cévnaté rostliny uvedený v Červeném seznamu ČR (Grulich 2012) – 
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hrachor horský (Lathyrus linifolius). Jedná se o druh, který je v okolní krajině celkem častý. Případný 
záchranný transfer rostlin nemá z odborného pohledu smysl. 
 
Seznam všech zaznamenaných druhů cévnatých rostlin je uveden v příloze.  
  
• Po uvedení do provozu 
Po uvedení do provozu se nepředpokládá vliv na cévnaté rostliny. 

Dřeviny rostoucí mimo les 
• Období výstavby 
Ochrana dřevin rostoucích mimo les je definovaná v § 7 zákona ZOPK. Dřeviny jsou chráněny podle tohoto 
ustanovení před poškozováním a ničením. Povolení ke kácení dřevin pro hodnocený záměr, včetně uložení 
přiměřené náhradní výsadby, vydává příslušný stavební úřad na základě závazného stanoviska orgánu ochrany 
přírody.  
 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění 

V rámci záměru vzniká požadavek na kácení 10 vzrostlých stromů a většího množství náletových dřevin. 
Umístění stromů, které jsou v dotčeném území hodnotné, je zobrazeno na obrázku v kapitole v kap. 9.1.5. 
biologického hodnocení. Povolení ke kácení by měl předcházet standardní dendrologický průzkum lokality. 

V dotčeném území se nenachází žádné památné stromy. Nejbližším památným stromem je Zedwitzův javor v Aši, 
který je od záměru vzdálený cca 1600 m severovýchodním směrem. 
 
• Po uvedení do provozu 
V rámci dalšího stupně projektové dokumentace budou navrženy sadové úpravy areálu, které bude nutno 
udržovat. Nová výsadba bude realizována v rámci sadových úprav areálu. Bylo by vhodné alespoň část 
stávajících dřevin začlenit do budoucích sadových úprav. 

Ekosystémy 
• Období výstavby 
S ohledem na rozsah zásahu nebude mít realizace záměru žádný významný negativní vliv na okolní ekosystémy 
v období výstavby. 
 
• Po uvedení do provozu 
Realizací projektu nedojde k významnému zásahu do přírodě blízkých biotopů v širším okolí zájmového území, 
které poskytují hnízdní a úkrytové možnosti. Realizací záměru dojde částečně k likvidaci potravních stanovišť 
pro některé druhy, avšak půjde o nevýrazné snížení potravních možností, které bude mít nevýrazný vliv na 
populace v okolí zájmového území. Novou výstavbou nedojde k ovlivnění jiných ekosystémů mimo hranice 
záměru. 

Územní systém ekologické stability 
• Období výstavby 

 
Tabulka 59  Přehled dotčených prvků ÚSES (dle § 3 zákona 114/92 Sb.): 

Kategorie, název Návrh dle ÚP 
Délka přerušení / 

plocha v OP 

RBK 973 - 22670 m2 
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Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění 

Záměr je lokalizován v ose regionálního biokoridoru. Dle ÚP se jedná o regionální biokoridor označený 
jako „RK 973“ mezi RBC č. 1179 Lužní potok a mezofilním bučinným RBC č. 1941 Nový Žďár. V tomto 
biokoridoru bylo na území města Aš vymezeno celkem 7 vložených LBC a 7 dílčích segmentů RBK. 
Regionální biokoridor RK973 je poměrně rozsáhlý a záměr zabere jeho nepatrnou část. Lokalita záměru se 
mimoto nachází v urbanizované části biokoridoru, jež je považována za nefunkční část RK973. Nadto zde 
není vymezen žádný lokální biokoridor ani biocentrum. V dotčeném území nejsou definovány žádné jiné 
prvky ÚSES dle § 3 zákona 114/92 Sb. 

• Po uvedení do provozu 
Po uvedení do provozu nelze očekávat ovlivnění prvků ÚSES. 

Významné krajinné prvky 
• Období výstavby 
Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 
114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 
krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“  
 
VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách: 
 
VKP „ze zákona“ – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy; 
registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, 
trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy či odkryvy nebo i 
cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické zahrady nebo parky. Jako VKP je možné registrovat i 
jiné části krajiny. 
 
Významné krajinné prvky jsou chráněny podle §4, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb.: „Významné krajinné prvky 
jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a 
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo 
zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí 
ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří 
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních 
toků a nádrží a těžba nerostů.“ 
 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění 

Záměr je zčásti umístěn na pozemku určeném k plnění funkce lesa (parc. č. 3177/1, k. ú. Aš, celková výměra 
107690 m2). Výstavbou záměru dojde k záboru cca 250 m2, což činí přibližně 0,25% rozlohy tohoto lesního 
pozemku. Zásah lze považovat za nevýznamný. 
 
Záměrem nebudou dotčeny žádné jiné významné krajinné prvky definované v § 3, odst. 1) zákona č. 
114/1992 Sb., a ani nebudou dotčeny žádné registrované VKP. Z důvodu ochrany přilehlého lesního porostu se 
navrhuje zákaz vjíždění techniky a stavebních strojů mimo území vymezené hranicí záměru. 
 
• Po uvedení do provozu 
Po uvedení do provozu nelze očekávat ovlivnění významných krajinných prvků 

Zvláště chráněná území, Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality, Přírodní parky 
Jako dotčené budou identifikovány lokality, které: 

• jsou v přímém územním střetu se záměrem nebo v jeho bezprostřední blízkosti, 
• jsou ovlivněny v souvislosti se vstupy (těžba surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.), a to ve fázi 

přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru, 
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• jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) ve fázi přípravy, 
realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru. 

Tabulka 60  Nejbližší zvláště chráněná území 
Název Vzdálenost od záměru Hodnocení 

vlivu 
NPP Bystřina – Lužní potok 
Předmět ochrany: 
travinných a mokřadních ekosystémů luk a pastvin, 
smilkových trávníků, slatinných a přechodových 
rašelinišť a rákosin a vegetace vysokých ostřic, 
lesních ekosystémů mokřadních vrbin, lužních lesů, 
smrčin a pramenišť, 
biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů 
perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), mihule 
potoční (Lampetra planeri) a hnědáska chrastavcového 
(Euphydryas aurinia), včetně jejich populací, 
systému oligotrofních tekoucích vod sestávajícího z 
vodních toků Lužního potoka, Rokytnice a Bystřiny, 
včetně přítoků, pramenišť a přilehlých břehových 
pozemků. 

 
 
 
 
 
 

3,9 km severně 

 
 
 
 
 
 

0 

PP Vernéřovské doly 
Předmět ochrany: Odval ze starého důlního díla, kde se 
vyskytuje žilník složený z křemene, amblygonitu a K-
živce. Ve světovém měřítku se jedná o výjimečný typ 
mineralizace. 

 
 

5 km východně 

 
 

0 

 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění 
 
Maloplošná ani velkoplošná zvláště chráněná území se v blízkém okolí záměru nenachází, a proto 
nebudou záměrem nijak ovlivněna. Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je 3,9 km severním 
směrem vzdálená NPP Bystřina – Lužní potok. O trochu dále, cca 5 km východním směrem, leží PP 
Vernéřovské doly. Předměty ochrany nejbližších MZCHÚ nemohou být ovlivněny v souvislosti se vstupy 
(suroviny, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.) a výstupy (odpady, emise, hluk atd.) záměru, neboť se 
předpokládá, že vliv vstupů a výstupů záměru na zvláště chráněná území bude nulový. Ostatní ZCHÚ nejsou 
považována ani za potenciálně dotčená. 
 
Tabulka 61  Nejbližší lokality soustavy Natura 2000, vč. předmětů ochrany 

Název Předměty ochrany Vzdálenost od 
záměru 

EVL CZ0413177 
Bystřina – Lužní potok 

přirozená dystrofní jezera a tůně (3160) 
vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a 
horského až alpínského stupně (6430) 
hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) mihule potoční 
(Lampetra planeri)  perlorodka říční (Margaritifera 
margaritifera) 

3,9 km 

EVL CZ0410047 
Štítarský rybník 

tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 
(3140) 
přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion 
nebo Hydrocharition (3150) vlhkomilná vysokobylinná lemová 
společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430) 
přechodová rašeliniště a třasoviště (7140) 

 
 
 

5,1 km 
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Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění 
 
Za potenciálně ovlivněné lokality Natura 2000 jsou považovány všechny lokality, které jsou se záměrem v 
územním střetu, a také ty, které by mohly být ovlivněny v souvislosti se vstupy a výstupy záměru. Záměr 
nezasahuje do území soustavy Natura 2000 (Evropsky významné lokality, Ptačí oblasti). Nejbližší lokalitou 
soustavy Natura 2000 je EVL CZ0413177 Bystřina – Lužní potok, která se nachází 3,9 km severně od 
dotčeného území. Nejbližší ptačí oblastí je PO Doupovské hory ležící 52 km východně od lokality záměru. 
 
Vzhledem k povaze záměru a dostatečným vzdálenostem okolních lokalit soustavy Natura 2000 se předpokládá, 
že nebudou dotčeny žádné předměty ochrany ani narušena jejich integrita. Zároveň se důvodně předpokládá, že 
předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 nebudou ovlivněny ani v souvislosti se vstupy a 
výstupy záměru. 
 
Lokalita záměru se nachází na území přírodního parku Smrčiny. Záměr se nalézá v místě, které je blízké 
současné okrajové zástavbě města a nezpůsobí žádné narušení hodnot dotčeného přírodního parku. 
 
Vliv na stav biologické rozmanitosti 

Tabulka 62  Vyhodnocení vlivu záměru na kritéria stavu biologické rozmanitosti 

Hodnocený parametr Hodnota 
(0,-,+) Odůvodnění 

Diverzita druhů 0 Záměr nijak neovlivní diverzitu druhů. 
Diverzita stanovišť 0 Záměr nijak neovlivní diverzitu stanovišť. 

Reprodukční kapacita ekosystémů 0 Materiálové, energetické a informační toky 
v ekosystémech nebudou záměrem dotčeny. 

Funkční vazby ekosystémů 0 Funkční vazby ekosystémů zůstanou zachovány. 
Rozmanitost předmětů ochrany 

zvláště chráněných území 0 Záměr nijak neovlivní předměty ochrany zvláště 
chráněných území. 

Vliv na šíření invazních druhů 0 Nepředpokládá se, že by záměr měl významný vliv na 
šíření invazních druhů. 

Environmentální limit záměru 0 Environmentálním limit ve vztahu k biologické 
rozmanitosti bude dodržen. 

 
V biologickém hodnocení (Mgr. Melichar, 2022) byl popsán současný stav lokality včetně přímých a nepřímých 
vlivů zamýšleného záměru. Zamýšlený záměr byl vyhodnocen v celém průběhu, při jeho přípravě a provozu. V 
rámci hodnocení vlivu zamýšleného záměru na jednotlivé skupiny organismů bylo provedeno také srovnání se 
stávajícím stavem lokality. Bylo identifikováno zhoršení stavu. 
 
Hodnocený záměr „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš“ nemá významný negativní vliv na 
zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., zejména na zvláště chráněná území, 
významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 
 
Záměr bude mít mírný negativní vliv na funkčnost a stabilitu významných krajinných prvků, na dřeviny rostoucí 
mimo les a na jednotlivé exempláře zvláště chráněných druhů živočichů a jejich biotopy. Místní populace 
zvláště chráněných druhů podstatným způsobem narušeny nebudou. 
 
Záměr oproti stávajícímu stavu nezvýší podstatně v negativním smyslu fragmentaci krajiny a nepředpokládá se, 
že by mohl významněji přispívat k šíření invazních druhů rostlin. 
 
Záměr ovlivní krajinný ráz na lokální úrovni v místě. Míra ovlivnění byla stanovena jako únosná. 
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V rámci záměru se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje následujících zvláště chráněných druhů: 
 
batolec duhový (Apatura ilia), čmelák (Bombus sp.), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), mravenec 
(Formica sp.), ropucha obecná (Bufo bufo), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix 
natrix), veverka obecná (Sciurus vulgaris). 
 
a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku z jejich základních ochranných podmínek. U tučně 
vyznačených druhů se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje i přes realizaci všech zmírňujících 
opatření. 
 
Doporučuje se záchranný transfer hnízda mravenců r. Formica nalezeného přímo na lokalitě záměru. 
 
Některé negativní vlivy záměru budou mít trvalý charakter i během provozu. Celková míra negativního vlivu je 
vyhodnocena jako akceptovatelná. Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření 
nutná k prevenci, omezení, vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru. Z 
důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k prevenci, omezení, vyloučení a 
kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru. 
 
Zmírňující opatření  
 
Z důvodu minimalizace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena 
zmírňující opatření: 

1. Terénní a stavební práce se doporučuje zahájit mimo období hnízdění ptactva, tj. v období VII.-III. 
2. Kácení a výřez dřevin z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a ZOPK) provádět jen mimo období 

hnízdění ptactva, tj. kácení nebude probíhat v měsících III. – VIII. 
3. Doporučuje se zvážit zakomponování alespoň některých ze vzrostlých stromů (viz obr. č. 3), 

zejména lípy srdčité a jejich zakomponování do areálu. 
 
Navržená kompenzační opatření  
 

Z důvodu kompenzace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena 
kompenzační opatření: 

1.   Na okraji areálu by bylo vhodné vybudovat retenční nádrž přírodního charakteru břehů a dna, která 
by měla zároveň funkci rozmnožovacího biotopu pro obojživelníky. 

 
Porovnání míry negativního vlivu záměru bez provedení zmírňujících a kompenzačních opatření 

V případě neprovedení zmírňujících a kompenzačních opatření lze očekávat vyšší míru negativního vlivu 
záměru spočívající zejména v: 

- vyšším riziku náhodných úhynů živočichů při terénních pracích, kácení a výřezu dřevin a křovin. 

D. I. 8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 
 
Pro potřeby zhodnocení vlivu na krajinu byla zpracováno. 
 
Za účelem posouzení vlivu stavby na krajinný ráz byl zpracován samostatný posudek (Bukáček, červen 2022). 
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz místa či oblasti mělo za cíl prověřit vliv vyplývajících změn v 
území na krajinný ráz a případně stanovit podmínky k jeho případnému zmírnění. 
 
Krajinný ráz je utvářen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa či oblasti. Tyto 
základní charakteristiky jsou v krajině zastoupeny přítomností určitých charakteristických znaků přírodní, 
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kulturní či historické povahy. Znaky při tom představují prvky a složky krajiny v určité konfiguraci a 
vzájemném vztahu a jsou nositeli estetické a přírodní hodnoty území. 
 
Lokalita záměru je situována do uzavřeného prostoru na periférii města Aš, který je tvořený nesourodou 
zástavbou různé architektonické úrovně. Jedná se o prostor hraničního přechodu s pokleslou a zanedbanou 
úrovní (reklamní objekty, torza stánků, plochostřešní velkoobjemová shopingcentra, kasina apod. Prostor je 
odloučený a nenavazuje na město. Je zde částečně patrná vazba na městskou okrajovou zónu s obchodními 
domy a velkokapacitními objekty průmyslu a skladů. V bezprostředním okolí prostoru se uplatňují jak tyto 
velkoobjemové budovy, tak výškové negativní dominanty větrných elektráren. Harmonické vazby nebyly 
identifikovány. 
 
Stavba se v dálkových pohledech nebude významně uplatňovat. Změna krajinného rázu bude patrná 
především jen v místě. Za zmínku stojí uplatnění reklamních pylonů. Ty se s výškou 16 m uplatní 
severozápadně od záměru v prostoru tzv. Benešova paloučku (především v jeho okolí). Analýza viditelnosti 
nebyla z důvodu absence datových zdrojů provedena na Německé straně. 
 
Na základě analýzy viditelnosti byl vymezen dotčený krajinný prostor (DOKP), v němž se může projevit vliv 
záměru a v němž mohou být zasaženy estetické a  přírodní hodnoty, harmonické  měřítko či harmonické vztahy 
v krajině. Dotčený krajinný prostor představuje území přiléhající k městu Aš. Toto území tvoří vrchovina s 
leso-zemědělským využitím, které výrazně doplňují aglomerační prvky jako průmyslové stavby, sklady a 
velkokapacitní komerční objekty. 
 
 Vliv na konkrétní char akter istické znaky a r ysy kr ajinného r ázu D OKP : 
 
Předpokládaný zásah do přírodní charakteristiky území DOKP: 
 
Záměr je situován do prostoru trvalého travního porostu, byť s prvky marginalizace krajiny (nálet dřevin, 
absence obhospodařování). 
 
Předpokládaný zásah do kulturní a historické charakteristiky území DOKP: 
 

• Nesourodá zástavba, zásah zesilující 
Záměr představuje objemnou stavbu, která plošně bude v místě největší. Podél komunikace se objevují 
tradičněji pojaté stavby (při příjezdu od Německa. Plochostřešní objekty se objevují v navazující 
zástavbě. Mírně tak posílí vnímání nesourodosti. Z pohledu ovlivnění krajinného rázu je změna v území 
hodnocena jako zesilující, avšak únosná. 

 
• Místo tvořící genius loci – Benešův palouček, zásah mírný 

V bezprostředním okolí tohoto místa se budou uplatňovat reklamní pylony při výšce 16 m. V území se 
již uplatňují i jiné technicistní dominanty. Z pohledu ovlivnění krajinného rázu je změna v území 
hodnocena jako mírná, avšak únosná. Zároveň je možné tento vliv zcela eliminovat zvolením výšky 
pylonů do 10 m. 

 
Předpokládaný zásah harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině a kulturních dominant území 
DOKP: 
 

• Potlačení přírodní a estetické hodnoty krajinného rázu, zásah zesilující 
Záměr představuje stavbu umístěnou do prostoru s přírodním charakterem (nálet dřevin, louka, les), na 
druhou stranu je estetická hodnota výrazně potlačena přítomností reklamních staveb a dvou 
chátrajících objektů. Změna vyplývající z uvedeného záměru mírně význam prvků v krajině, jež 
jsou příčinou potlačení přírodní a estetické hodnoty krajinného rázu, zesílí. Z pohledu ovlivnění 
krajinného rázu je změna v území hodnocena jako zesilující, avšak únosná. 
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• Přírodní charakter drobných ojedinělých míst (např. Benešův palouček, lesní enklávy s palouky), zásah 

mírný 
Záměr zasahuje přímo jeden z drobných míst přírodního charakteru, taktéž reklamní pylony 
vizuálně zasáhnou obdobné prostory západně od záměru. Díky už současnému vlivu výstavby na 
daný prostor je vliv hodnocen jako únosný. Zároveň vliv pylonů lze minimalizovat při 
nepřekročení výšky 10 m. 

 
• Kontrast lesního a zemědělského obhospodařování s aglomeračními prvky, zásah zesilující Plocha, 

kam je záměr umístěn, představuje stavbu velkého objemu, která bude v daném prostoru 
posilovat tento antropogenní projev. Vliv je, vzhledem k rozšíření, jež se bude prakticky odehrávat v 
ploše, jež se stavbou souvisí, mírně zesilující a tedy únosný. 

 
• Značné množství technicistních prvků v krajině a prvku globální vrstvy (průmyslové stavby, 

billboardy, sklady, větrné elektrárny) 
Záměr představuje velkoobjemovou stavbu velkého plošného rozsahu. Architektonické pojetí stavby 
sice hmotu částečně zjemňuje a spolu s ozeleněním povede k zmírnění tohoto vlivu. Záměrem tak 
dojde do jisté míry k posílení tohoto znaku, ale v celku uzavřeném prostoru bez dalšího uplatnění 
obrazu stavby v krajině. Vliv na krajinný ráz lze tak očekávat mírný a tedy únosný. 

 
 S hr nutí vlivu záměr u na kr ajinný r áz  
 
Místo, kam je záměr umístěn představuje prostor, v němž se nachází komplex s různorodou zástavbou s 
obdobnými funkcemi. Dojde tak de facto k rozšíření stávajícího areálu. 
 
Na základě provedené analýzy viditelnosti stavby, terénního průzkumu a rozborů podkladů se ukázalo, že 
záměr se uplatní ve vztazích v krajině i pohledově především v místě. Stavba svou výškou nepřekračuje 
stromové patro. Přímému pohledu brání krajinná zeleň, lesy, reliéf krajiny a současná zástavba. Dále bylo 
zjištěno, že ve vztazích se změna realizovaná záměrem v krajině projeví pouze posílením charakteru daného 
místa. Toto posílení se projeví v daném místě mírně a z pohledu ochrany krajinného rázu, vzhledem k 
charakteru krajiny, je vliv hodnocen jako únosný. 
 
Vzhledem k nedalekému místu tvořícímu Genius loci (Benešův palouček) hodnotitel doporučuje za limitní 
výšku reklamních pylonu 10 m, což by zmírnilo identifikovaný dopad na krajinný ráz v dané lokalitě. 
 
Na základě uvedených zjištění, hodnotitel došel k závěru, že předložený záměr ovlivní hodnoty krajinného 
rázu v únosné míře ve smyslu ustanovení §12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
úplném znění. 

D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a 
archeologických aspektů  
 
Historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky a spočívá v 
souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa. Historická charakteristika je klíčová 
pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím využíváním a vzhledem a jejich 
trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti. Patří sem i místa bitev. 

Charakteristika krajinného rázu je dána druhem a uspořádáním krajinných složek, prvků a jevů nebo jejich 
souborů, které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se o charakteristiky přírodní, kulturní a historické. 
Vnímáme ji jako soubor typických znaků. 
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Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a stopami, 
které v krajině zanechal. 
 
Kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo dochované stopy kultivace krajiny, 
jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného oboru lidské činnosti a které ve 
svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují charakter daného místa či oblasti. 
 
Klasifikace pozitivních a negativních projevů znaků, které byly identifikovány v dotčeném krajinném prostoru 
(DoKP). Každý identifikovaný znak, krom toho, že má určitý podíl na výrazu dané krajiny, se vyznačuje 
projevem. Projev může být pozitivní, tzn., že daná charakteristika působí v celkové krajinné scéně kladně, 
nebo negativní, příp.    neutrální.    Určení    projevu   je    velmi    důležité    pro    následné    vyhodnocení 
charakteristik. Negativní projev je stanovován těm znakům, které svou přítomností působí rušivě v celkové 
krajinné scéně, jsou z nějakého důvodu nepřijatelné, cizorodé, narušují dílčím způsobem harmonické vztahy 
a měřítko, stírají pozitivní vnímání částí krajiny apod. 
 
Klasifikace cennosti znaků, které byly identifikovány v dotčeném krajinném prostoru (DoKP). 
Identifikované znaky nemají z hlediska obdoby stejnou cennost. Některé z nich můžeme proto označit jako 
jedinečné, jiné jako význačné nebo běžné. Pozn.: Je zřejmé, že zásahy do jedinečných hodnot nebo jejich 
degradace budou považovány za konfliktnější než zásahy do znaků a hodnot, které takovou cennost nemají. 
 
Pro přehlednost hodnocení byl vytvořen výčet znaků všech tří charakteristik podílejících se na obou 
hodnotách krajinného rázu. Vlastnosti jednotlivých znaků jsou pak vyjádřeny dle následujícího klíče: 
 
Význam: 3 – zásadní – vytváří základ obrazu a charakteru krajiny, 2 – spoluurčující – spoludotváří specifický 
charakter obrazu a  charakteru krajiny, 1 – doplňující – významným způsobem doplňuje obraz a charakter 
krajiny 
 
Projev: negativní (-) snižují hodnotu krajinného rázu, pozitivní (+) vytváří hodnotu krajinného rázu, 
neutrální (0) indiferentní vůči hodnotě krajinného rázu 
 
Cennost: 1 – běžný – obvyklý prvek nebo jev, 2 – význačný – prvek či jev ojedinělý vyznačující vyšší 
hodnotou oproti obvyklým, 3 – jedinečný – prvek či jev výjimečný svou hodnotou a kvalitou 
 
Kulturně historická charakteristika 
 

• Scelené bloky agrárních kultur, jež utváří nepřirozené měřítko krajiny vytvářející základ obrazem i 
vztahy kulturní zemědělskou krajinou s typickými prvky intenzivního zemědělství (technické 
úpravy vodotečí, odvodňování krajiny) [2-/1] 

• Drobné a ojedinělé fragmenty zbytků mezí se zelení [1+/1] 
• Vysoké zastoupení kulturních monokulturních lesů [2+/1] 
• Pozůstatky hraničního přechodu [2+/1] 
• Nepředimenzovaný silniční tah částečně v historické stopě [20/1] 
• Nesourodá zástavba  [3-/1] 
• Drobná železnice  [10/1] 
• Několik průmyslových zón [1-/1] 
• Místo tvořící genius loci – Benešův palouček [1+/2] 

 
 



Resort Aš s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13 

Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

NOVOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY                                   121 
RESORTU, UL. SELBSKÁ, AŠ Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 63  Přítomné znaky a rysy kulturní a historické charakteristiky území DOKP 
Scelené bloky agrárních kultur, jež utváří 
nepřirozené měřítko krajiny vytvářející základ 
obrazem i vztahy kulturní  zemědělskou 
krajinou s typickými prvky intenzivního 
zemědělství (technické úpravy vodotečí, 
odvodňování krajiny) 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

0 

 
 
 

únosný 

Drobné a ojedinělé fragmenty zbytků mezí se 
zelení 1 + 1 X X X X  0 
Vysoké zastoupení kulturních monokulturních 
lesů 2 + 1 X X X X  0  

Pozůstatky hraničního přechodu 2 + 1 X   X  0 
Nepředimenzovaný silniční tah částečně 
v historické stopě 2 0 1 X  X X  0 
Nesourodá zástavba 3 - 1 X  X X  + 
Drobná železnice 1 0 1 X  X X  0 
Několik průmyslových zón 1 - 1 X  X X  0 
Místo tvořící genius loci – Benešův palouček 1 + 2 X   X  1 

 
Zásah do kulturní a historické charakteristiky území DOKP pro posuzovaný záměr je uveden v předchozí 
kapitole. 

Vlivy na geologické a paleontologické památky 
Jeskyně jsou chráněny podle § 10 ZOPK před ničením a poškozováním. 
 
Dle karsologického členění se záměr nachází v karsologické jednotce č. 130 – Krasová a pseudokrasová území 
Krušných hor. 
 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění 
Dle dostupných údajů se v těsné blízkosti záměru jeskyně nevyskytují a nebudou tudíž ovlivněny. 
 
Paleontologické nálezy jsou chráněny podle § 11 ZOPK před ničením, poškozováním a odcizením. Jejich 
ochrana proto fakticky počíná až učiněním jejich nálezu a rozpoznáním. Taková situace může při stavebních 
pracích nastat a pak je třeba postupovat podle ustanovení § 11. 
 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění 
Dle dostupných údajů se v těsné blízkosti záměru paleontologické nálezy nevyskytují a nebudou tudíž 
ovlivněny. 
 

D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní 
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a 
předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích 

Vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území 
 
Z hlediska ekologické únosnosti území je záměr a jeho umístění podmínečně přijatelný. To dokladuje 
zhodnocení vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí, tak i sumarizace významnosti vlivů. Narušení 
přírodního prostředí i vlivy na životní prostředí jsou zřejmé, ale jsou akceptovatelné. 
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Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území 
 
Dle doložených podkladů a výpočtů lze předpokládat, že vlivy na životní prostředí nejsou v případě 
posuzovaného záměru významné.  
 

D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z 
hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, 
se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů 
 
Dle doložených podkladů a výpočtů lze předpokládat, že vlivy na životní prostředí nejsou v případě 
posuzovaného záměru významné. Ovlivnění území SRN je nevýznamné, jak dokládá hluková studie (byly 
posouzeny i nejbližší objekty v SRN) se závěrem nepodstatného navýšení hlukových hladin v denní i noční době 
(o 0,1 dB(A) – 0,9 dB(A), a to z důvodu navýšení intenzity dopravy na silnici I/64 související se záměrem. I toto 
navýšení nezpůsobí překročení hygienických limitů. Obdobná je situace ve vztahu ke kvalitě ovzduší (byly 
rovněž posouzeny i nejbližší objekty v SRN). Provoz posuzovaného záměru nezpůsobí překročení platných 
imisních limitů ročních pro oxid dusičitý, suspendované částice PM10 i PM2,5, benzen i benzo(a)pyren. 
V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry 
předpokládat spolehlivé plnění platných ročních limitů stanovených pro tyto škodliviny. Rovněž posouzením 
z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Novostavba multifunkčního resortu,ul. Slebská, Aš“ označit 
za přijatelný. Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu lze i přes uvedené nejistoty 
předpokládat, že i v místech nejexponovanější obytné zástavby není provoz lomu spojen v významným rizikem 
vážných akutních ani chronických zdravotních účinků vyplývajících ze změněné imisní i hlukové situace. 
 
I z hlediska krajinného rázu dojde pouze k lokálnímu ovlivnění bez vlivu na území SRN, neboť místo, kam je 
záměr umístěn představuje prostor, v němž se nachází komplex se s různorodou zástavbou s obdobnými 
funkcemi. Dojde tak de facto k rozšíření stávajícího areálu. Dotčený krajinný prostor představuje území 
přiléhající k městu Aš. Toto území tvoří vrchovina s leso - zemědělským využitím, které výrazně doplňují 
aglomerační prvky jako průmyslové stavby, sklady a velkokapacitní komerční objekty. Provedená analýza 
viditelnosti stavby, terénní průzkum a rozbory podkladů ukázaly, že daný záměr se uplatní ve vztazích v 
krajině i pohledově především v místě. Stavba svou výškou nepřekračuje stromové patro. Přímému pohledu 
brání krajinná zeleň, lesy, reliéf krajiny a současná zástavba. Dále bylo zjištěno, že ve vztazích se změna 
realizovaná záměrem v krajině projeví pouze posílením charakteru daného místa. Jak ukázalo hodnocení, 
toto posílení se projeví v daném místě mírně a z pohledu ochrany krajinného rázu, vzhledem k charakteru 
krajiny, je vliv hodnocen jako únosný. 
 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, 
pokud je to vzhledem k záměru možné), které se vztahují k fázi výstavby a 
provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné 
situace podle kapitoly II a reakcí na ně 
 
Opatření na ochranu jednotlivých složek životního prostředí bude muset být provedena celá řada, 
v předkládaném oznámení jsou stanovena pouze rámcově. Opatření by měla být zaměřena především na 
nejproblémovější jevy v území, tedy zejména na ochranu před hlukem, na snížení imisního zatížení lokality, 
zajištění ochrany vod a půdy před případnou kontaminací závadnými látkami. 
 
Opatření technického rázu na ochranu jednotlivých složek životního prostředí v předkládaném oznámení jsou 
stanovena pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v dalších stupních projektové dokumentace. 
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Opatření by měla být zaměřena především na nejproblémovější jevy v území, tedy zejména na ochranu před 
hlukem, na snížení imisního zatížení lokality, zajištění ochrany vod a půdy před případnou kontaminací 
závadnými látkami, zabezpečení a zkvalitňování přírodních prvků v území. 
 
Opatření lze časově a věcně rozdělit pro jednotlivé fáze přípravy, realizace stavby a provozu posuzovaného 
záměru. 

D. IV.1.Opatření pro fázi přípravy 
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby doporučujeme jako jedno z kritérií i specifikaci jeho garancí 

na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby, 
• v dalších stupních projektové dokumentace při výběru dodavatele technologických celků, které mohou 

být zdrojem hluku, věnovat pozornost minimalizaci hlukových emisí, 
• v plánu organizace výstavby budou zakotvena opatření, která budou snižovat na minimum negativní 

vlivy zařízení staveniště a přístupových komunikací (prašnost, hluk) na okolní zástavbu během 
výstavby, 

• specifikovat trasy pro přepravu stavebních materiálů. Při dopravě těchto materiálů z areálu budou 
provedena taková opatření, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti na přepravních trasách (zvláště 
v letním období). Dopravu omezit pouze na denní dobu, 

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N. Tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 
hospodářství, 

• v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu řízení zpracovat projekt ozelenění ploch a to jak v okolí 
příjezdové komunikace, tak i v okolí areálu, aby bylo zajištěno dostatečné odclonění záměru 
z pohledově exponovaných míst (zejména od silnice I/64 a železnice), doporučuje se zvážit 
zakomponování alespoň některých ze vzrostlých stromů,  zejména lípy srdčité a jejich zakomponování  
do areálu, 

• osvětlení bude navrženo tak, aby bylo osvětlení šetrné k nočnímu prostředí, budou využity moderní 
poznatky a technologie, aby nebylo obtěžováno okolí; 

• osvětlovací soustava bude navržena tak, aby světlo co nejméně unikalo do prostoru, který není určen k 
osvětlování; 

• osvětlení bude směřovat světelný tok pouze do dolního poloprostoru a nebude předimenzováno; 
• nebudou navrhována zařízení s emisemi stroboskopických a laserových světelných efektů do vnějšího 

prostředí; 
• osvětlení bude respektovat soukromí a zdraví obyvatel (bude zamezeno záření venkovního osvětlení 

do oken obytných domů), 
• vzhledem k nedalekému místu tvořícímu Genius loci (Benešův palouček) se doporučuje za limitní 

výšku reklamních pylonu 10 m, což by zmírnilo identifikovaný dopad na krajinný ráz v dané lokalitě. 

D. IV.2.Opatření pro fázi výstavby 
• terénní a stavební práce se doporučuje zahájit mimo období hnízdění ptactva, tj. v období VII.– III. 
• kácení a výřez dřevin z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a ZOPK) provádět jen mimo období 

hnízdění ptactva, tj. kácení nebude probíhat v měsících III. – VIII. 
• v maximální možné míře budou využity stavební mechanismy se sníženou hlučností (např. odhlučněné 

kompresory), 
• hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době, 
• regulovat rychlost dopravních prostředků na staveništi a mimo zpevněné vozovky,  
• přísné dodržování stanovené pracovní doby a směnnosti, 
• terénní úpravy, stavební práce a přepravu výkopové zeminy a stavebních i konstrukčních materiálů 

nákladními automobily provádět pouze v denní době 8 – 19 hod, 
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• v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí 
dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby, 

• na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní 
údržby, 

• plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo 
organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna 
odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou), staveniště bude vybaveno dostatečným 
množstvím sanačních prostředků, 

• všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, 
aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů, 

• v plánu organizace výstavby stanovit opatření pro snížení prašnosti, zejména při zemních pracích a 
manipulaci se sypkými materiály (např. skrápění), 

• v místech zemních prací bude věnována pozornost potencionálnímu výskytu archeologických nálezů, 
pracovníci provádějící zemní práce budou poučení jak postupovat v případě výskytu archeologických 
nálezů v areálu stavby, 

• odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní 
odpady a odpady nebezpečné, 

• dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití resp. odstranění,  

• pro stacionární zdroje hluku je nutné důsledně používat zástěny jako protihlukové clony, popř. stabilní 
stavební technologie vybavit akustickým krytem (či zástěnou) 

• provést výsadbu zeleně, a to jak v okolí příjezdové komunikace, tak i v okolí areálu, aby bylo zajištěno 
dostatečné odclonění záměru, zvážit zakomponování alespoň některých ze vzrostlých stromů,  zejména 
lípy srdčité a jejich zakomponování do areálu. 

D. IV.3.Opatření pro fázi provozu 
 
Voda 

• nakládání s chemickými látkami se bude řídit provozním pracovně – bezpečnostním předpisem. 
 
Odpady 

• v dalších stupních projektové dokumentace, resp. návrhu provozních řádů, bude vyřešeno místo pro 
oddělené shromažďování odpadů vznikajících při provozu záměru podle způsobu jejich následného 
nakládání (odpad určený k využívání, odpad určený k odstranění, ostatní odpad, nebezpečný odpad, 
podle druhů a kategorií), 

• při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho 
prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
v platném znění pozdějších úprav, 

• provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění pozdějších úprav, 

• nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze společnostmi oprávněnými 
k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav. 

 
Zeleň 

• po skončení výstavby budou příslušné plochy areálu ozeleněny trvalými travními porosty a osázeny 
vhodnými druhy zeleně dle projektu sadových úprav, který bude součástí projektové dokumentace pro 
stavební povolení. Zajistit dostatečnou zálivku a údržbu vysázené zeleně. 
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Ochrana přírody 
 

• celý prostor záměru by měl být průběžně v rámci běžné údržby kontrolován z hlediska výskytu 
invazních druhů rostlin, jako jsou křídlatky, vlčí bob mnoholistý nebo trnovník akát. Případné výskyty 
by měly být likvidovány způsobilou osobou.  

 
 
 
 
Ovzduší 
 

• všechna použitá mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, musí být průběžně kontrolována, 
aby bylo zamezeno nadměrným emisím výfukových plynů, 

• k zamezení zvýšené prašnosti je nutné provádět pravidelné zkrápění manipulačních ploch a následné 
odstranění tuhých látek z ploch, 

• po uvedení stavby do provozu provádět pravidelné preventivní sledování funkčnosti zařízení, 
eliminujících zatížení ovzduší. 

 
Hluk 
 
Pro provoz záměru byla navržena následující protihluková opatření: 

• Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku spojené s provozem daného 
záměru tak, aby jejich hlukové parametry výrazněji nepřekračovaly hodnoty uvedené v tabulce 
vstupních údajů nových zdrojů hluku a nedošlo tak k překračování hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

 
Dodržení hlukových parametrů je možné zajistit: 

• Použitím daných zařízení s danou hlučností,  
• užitím tlumičů hluku na vzduchotechnických zařízeních nebo v rozvodech vzduchotechniky, nejlépe 

hned za/před ventilátorem nebo důsledným návrhem rozvodů vzduchotechniky s dodržováním rychlostí 
proudění vzduchu a zamezením ostrých překážek v proudu vzduchu (ostrá kolena apod.), 

• protihlukovými žaluziemi. 
 
Ostatní 

• minimalizovat posypy chloridy při údržbě vjezdových komunikací,  
• po uvedení stavby do provozu provádět pravidelné preventivní sledování funkčnosti zařízení, 

eliminujících zatížení životního prostředí. 
 

Kompenzační opatření 
 
Jako kompenzaci plošného záboru biotopů ohrožených, a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů by bylo 
vhodné v rámci „sadových úprav“ záměru navrhnout a vytvořit v rámci předpokládané retenční nádrže plochu 
přírodního charakteru, která by měla zároveň funkci rozmnožovacího biotopu pro obojživelníky. Na podobě 
retenční nádrže je třeba spolupracovat s biologem.  
 
Další kompenzační opatření nejsou, kromě výsadby zeleně (viz výše), v rámci posuzovaného záměru 
navrhována. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru 
na životní prostředí 
 
Pro hodnocení vlivů stavby na životní prostředí byly použity standardní metody hodnocení vlivů na životní 
prostředí. Stávající stav životního prostředí byl hodnocen na základě místního šetření. Informace o zájmovém 
území byly získány z relevantních mapových a literárních podkladů a doplněny informacemi orgánů státní 
správy.  

Hluk 
 
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 13.01 profi13 (č. licence 5228), který 
umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku 
v území. Verze 13 reaguje na nejnovější změny legislativy a implementuje dvě metodiky, které byly publikovány 
na stránkách SD a pro výpočet hluku jsou závazné.  
 
TP 219 "Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí"  
(schváleno MD ČR s účinností od 15.5.2019). 
"Manuál 2018 - Výpočet hluku z automobilové dopravy" - metodika byla schválena Centrální  
komisí MD ČR dne 5.2.2019 a na stránkách ŘSD uveřejněna v dubnu 2019. Řeší především:  

• Problematiku obměny vozidlového parku v letech 2000-2020 a jejího hlukového vývoje. 
Došlo k aktualizaci všech emisních hodnot L_OA a L_NA, Hluk+ dává přesnější výsledky.  

• Postup pro přepočet intenzit dopravy mezi rokem 2000 a stávajícím (posuzovaným) stavem 
Problematiku kategorie vozidel N1 (LN) - Hluk+ ve vlastním sčítání doplnil kategorii LN.  

• Aktualizaci koeficientů pro kryty (povrchy) vozovek s důrazem na povrchy se sníženou hlučností. 
  
Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 1,8 dB. 
 
Histogram směrů a rychlostí větrů není ve výpočtu uvažován. Morfologie terénu byla zadávána pomocí 
vrstevnic.  
 
Ovzduší 
 
Pro modelování příspěvků imisních koncentrací emitovaných škodlivin v mapovaném okolí záměru byl použit 
program SYMOS´97, který umožňuje výpočet maximálních hodinových, maximálních denních i průměrných 
ročních imisních koncentrací.  
 
Rozptylová studie je počítána pro škodliviny obsažené v emisích z technologických zdrojů obalovny, kterými 
jsou oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky a organické látky včetně polyaromatických uhlovodíků. Dle § 11 odst. 
9 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se rozptylová studie zpracovává pro ty znečišťující látky, které mají 
stanoven imisní limit. Z těchto škodlivin je legislativně stanoven imisní limit pro benzo(a)pyren a benzen. 
Benzo(a)pyren je současně nejvýznamnějším zástupcem polyaromátů, který si zaslouží pozornost dále také 
z hlediska vlivů na veřejné zdraví vzhledem k tomu, že jeho účinky na zdraví jsou ze sumy polyaromátů 
nejzávažnější. 
 
Vzhledem k imisní rezervě na úrovni tisíců mikrogramu není v rámci rozptylové studie věnována pozornost 
oxidu uhelnatému. Imisní příspěvky ze záměru lze odhadnout na úrovni maximálně desítek mikrogramů, což je 
vzhledem k imisnímu pozadí v celé ČR, nevýznamné. 
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V rámci rozptylové studie je počítán imisní příspěvek nových zdrojů emisí, tento je pak spolu s hodnotami 
imisního pozadí porovnán s platnými imisními limity. Provoz stávajících zdrojů emisí v lokalitě je v imisním 
pozadí již obsažen. Příspěvky stávajících zdrojů se na imisním pozadí již podílejí. 
 
Grafické výstupy modelové imisní situace vyjadřují zjišťovaný imisní příspěvek ve výšce 1,5 m nad terénem 
(dýchací zóna). 
 

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků 
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních 
nejistot z nich plynoucích  
 
Úroveň Oznámení EIA závisí vždy na hodnověrnosti a kvalitě podkladů získaných od oznamovatele, případně na 
kvalitě podkladů, které může dále zpracovatel získat nebo sám zpracovat. Nebyly shledány výrazné nedostatky, 
které by zpochybňovaly hodnověrnost podkladových materiálů, použitých při zpracování EIA. 
 
Zpracovatel Oznámení vycházel ze znalostí procesů, ovlivňující současný stav životního prostředí a působení 
jednotlivých činností na složky a subsystémy životního prostředí. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 
 
Varianty řešení nebyly předloženy.  

F. Závěr 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 
Mapové dokumentace jsou součástí přílohové části. 
 
 

2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
      MM Projekt cv s.r.o. 
      Na Příkopech 861 

430 01 Chomutov 
 
IČ:      273 50 908 

 
Zastoupeno:   Milanem Vaninem  a Milanem Rampachem – jednateli 

společnosti 
 
Kontaktní osoba     Jiří Kupec 
Telefon      +420 605 354 620 
E-mail      mmprojekt@email.cz 
   
 

mailto:mmprojekt@email.cz
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G. VŠOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 
Oznámení připravovaného záměru „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš“ je zpracováno 
s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění. 
 
Navržený záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění do 
kategorie II, pod pořadové číslo 118 – Tematické areály na ploše od stanoveného limitu – 2 ha. Vzhledem 
k tomu, že posuzovaný záměr překračuje v zákoně stanovenou kapacitu, podléhá, dle přílohy č. 1 k zákonu 
č.100/2001 Sb., zjišťovacímu řízení z hlediska vlivů na životní prostředí. Záměr by mohl spadat i pod  pořadové 
číslo 116 Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí na ploše od stanoveného limitu 1 ha. Příslušným 
orgánem ve smyslu tohoto zákona je v obou případech Krajský úřad Karlovarského kraje. 

Stručný popis záměru 
 
Řešené území, ve kterém se záměr plánuje, se nachází poblíž ulice Selbská v obci Aš. Řešené území je z malé 
části zastavěno stávajícími objekty č.p. 2706 a č.p. 2736, zbylá část je nevyužívána a nachází se na ní stromy, 
náletové dřeviny, travní porost a drobné stavební objekty v podobě reklamních zařízení. Řešené území je svažité 
k jihovýchodu. V okolí řešeného území se nachází objekty služeb, silnice, železniční trať, les a vodní tok. Dle 
platného územního plánu obce Aš se jedná z části o zastavěné i nezastavěné území. Záměr je svým řešením v 
souladu s charakterem řešeného území a okolní zástavbou, a to vzhledem k tomu, že se poblíž nachází stavba 
podobného charakteru. 
 
Řešené území nabízí možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr bude dopravně 
napojen na plánovanou okružní křižovatku v ul. Selbská, která bude zajišťovat napojení na silnici I. třídy s 
označením 64. Pěší spojení bude zajištěno propojením přes stávající chodník vedoucí podél silnice v ul. Selbská. 
 
Technická infrastruktura: 
Záměr bude napojen na stávající vodovodní řad, přečerpávací stanici splaškových vod, plynovodní řad, 
trafostanici a vodní tok. V rámci napojení na vodovodní a plynovodní řad dojde k prodloužení těchto řadů. 
 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty a technická zařízení: 
 
Stavební objekty: 
 
SO 01 Multifunkční objekt 
SO 02 Hrubé terénní úpravy 
SO 03 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 03.1 Místní komunikace 
SO 03.2 Účelová komunikace 
SO 03.3 Účelová komunikace 
SO 03.4 Středový parter 
SO 03.5 Společná stezka pro pěší a cyklisty 
SO 03.6 Hospodářské sjezdy 
SO 04 Reklamní pylony 
SO 05 Demolice stávajících objektů 
SO 06 Zábrany proti pádu stromů 
SO 07 Opěrné zdi 
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Technická zařízení: 
TEZ 01 Vodovodní řad 
TEZ 02 Vodovodní přípojka 
TEZ 03 Plynovodní řad 
TEZ 04 Plynovodní přípojka 
TEZ 05 Splašková kanalizační přípojka 
TEZ 06 Likvidace srážkových vod 
TEZ 07 Přípojka elektrické energie 
TEZ 08 Přípojka datového vedení 
TEZ 09 Veřejné osvětlení 
 
Podrobnější popis je uveden v kapitole B.I.6 tohoto oznámení. 

Vlivy záměru na vybrané složky životního prostředí: 
 
Charakter záměru předurčuje vliv provozu záměru především na ovzduší, hlukovou situaci (a tím i veřejného 
zdraví), zásah do bioty a ovlivnění krajinného rázu. Ostatní složky životního prostředí budou záměrem 
ovlivňovány méně. 

Veřejné zdraví 
 
Závěr k hodnocení zdravotních rizik 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Novostavba multifunkčního resortu,ul. Slebská, Aš“ označit 
za přijatelný. Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu lze i přes uvedené nejistoty 
předpokládat, že i v místech nejexponovanější obytné zástavby není provoz areálu spojen v významným rizikem 
vážných akutních ani chronických zdravotních účinků vyplývajících ze změněné imisní i hlukové situace. 
  

Ovzduší 
 
V etapě demoličních a stavebních prací,  která  bude časově omezena,  může  docházet k výraznějšímu  nárůstu  
denních  koncentrací  imisí  ukazatelů  PM10 a  PM2,5 zejména v bezprostřední blízkosti staveniště. Ve 
výpočtu byl předpokládán denní souběh stavebních a demoličních strojů a manipulace se suchým 
materiálem. Tudíž reálné imisní přírůstky budou při dodržení nevržených opatření výrazně nižší. 
 
Lze očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové omezenosti 
přijatelný. 
 

Zdrojem emisí při provozu posuzovaného záměru bude plynový spalovací zdroj pro vytápění a přípravu teplé 
vody a dále generovaná osobní i nákladní automobilová doprava. 

Zdrojem emisí při provozu posuzovaného záměru bude plynový spalovací zdroj pro vytápění a přípravu teplé 
vody a dále generovaná osobní i nákladní automobilová doprava. 

K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým v emisích z nových zdrojů, pro které je tato rozptylová studie 
řešena, patří oxidy dusíku, suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Rozptylová studie 
počítá imisní příspěvek provozu posuzovaného záměru kumulativně spolu se změněnými intenzitami dopravy 
v řešené lokalitě, které se očekávají bez ohledu na realizaci záměru. Hodnoty výsledných kumulativních 
imisních příspěvků jsou ve studii porovnány spolu s imisním pozadím s platnými imisními limity dle zákona o 
ochraně ovzduší. 
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Imisní limit pro denní maximum částic frakce PM10 i imisní limit pro hodinové maximum NO2 je v řešené 
lokalitě dle mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry, resp. dle výsledků měření 
na stanicích imisního monitoringu v ČR, plněn. Dle výsledků rozptylové studie imisní příspěvek posuzovaného 
záměru na řádové úrovni desetin mikrogramu nezpůsobí překročení imisního limitu pro denní maximum PM10 
ani imisního limitu pro hodinové maximum NO2 (za předpokladu přibližného zachování stávajícího imisního 
pozadí). Imisní příspěvky ke krátkodobým maximálním koncentracím na řádové úrovni desetin mikrogramu lze 
obecně označit za zanedbatelné. 
 
Posuzovaný záměr „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš“ splňuje všechny požadavky 
uvedené v zákoně o ochraně ovzduší, jeho provoz nezpůsobí v řešené lokalitě překročení žádného imisního 
limitu stanoveného pro záměrem emitované škodliviny. 

  

Hluk  
 
Dle provedených výpočtů hluk z výstavby záměru u nejbližší obytné zástavby nepřekročí hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,14h = 65 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Hluk ze staveništní 
dopravy na veřejných komunikacích nepřesáhne ekvivalentní hladinu akustického tlaku A LAeq,16h = 55 dB. Na 
základě provedených výpočtů jsou pro omezení negativního vlivu výstavby záměru navržena protihluková 
opatření pro období výstavby. 
 
 
Stávající hluková situace v okolí posuzovaného záměru „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš " 
není v denní době příznivá, a to zejména s ohledem na vysokou intenzitu dopravy na silnici I/64 – Selbská ulice. 
Přesto nejsou nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací překračovány.  
 
V noci jsou však (s ohledem na vysokou intenzitu dopravy na silnici I/64 a nižší hodnotu hygienického limitu) 
jsou nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, překračovány u RVB 1 a 2 (ty však nejsou součástí chráněného venkovního prostoru). 
 
Případná realizace posuzovaného záměru zvýší, v denním období, hladiny hluku v bezprostředním okolí pouze o 
maximálně 0,5 dB(A). Ani toto navýšení nevyvolá překračování nejvyšších přípustných hodnot ve smyslu 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v denní době. 
Navržené hygienické limity (70 dB pro RVB 1, 2 a3; 60 dB pro ostatní RVB) jsou v nejbližších chráněných 
venkovních prostorách staveb s rezervou plněny, a to i za předpokladu současného působení všech zdrojů hluku 
(stacionárních i dopravních), což v praxi pravděpodobně nenastane.  
 
Případná realizace posuzovaného záměru zvýší, v nočním období, hladiny hluku v bezprostředním okolí pouze o 
0,1 – 0,9 dB(A). Vzhledem k tomu, že nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nejsou v chráněném venkovním prostoru překračovány, 
bude vliv záměru nepodstatný. 
 
Pokud by byly hodnoceny pouze stacionární zdroje hluku provozem záměru je nutné konstatovat, že u všech 
RVB, které se nacházejí v chráněném venkovním prostoru stavby, jsou hodnoty výrazně nižší než 50 dB(A). 

Voda 
 
Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal významný vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti. Výrazný 
negativní širší dopad nelze předpokládat.  
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Na základě hydrogeologického posouzení lokality z hlediska možnosti zasakování dešťových vod (Posouzení 
hydrogeologických poměrů a filtračních parametrů horninového prostředí, Geologické služby, s.r.o., 05.2020) je 
lokalita stavby vzhledem k nepropustnosti podloží nevhodná pro likvidaci dešťových vod přímým zasakováním 
do horninového prostředí.  
 
Z výsledků hydrogeologického průzkumu byly přepočtem zjištěny koeficienty vsaku  
kv = 2,8.10-6 až 4,0.10-7 m3.s-1.m2. V tomto typu hornin je zásak srážkových vod prakticky nemožný. Závěrem a 
doporučením HG posudku je vybudování retenční nádrže s pomalým odpouštěním (regulovaným odtokem 
dešťových vod) do recipientu Hraničního (Račího) potoka. Na základě jednání se správcem povodí bylo 
dohodnuto regulované odpouštění o objemu Q = 1,5 l.s-1 do recipientu Račí potok. 
 
Výstavbou záměru dojde ke změně odtokových poměrů v lokalitě stavby díky nárůstu zpevněných ploch 
komunikací, parkovišť a budově hlavního objektu resortu.  
 
Parkoviště a plochy komunikací budou díky morfologii terénu odvodněny gravitační dešťovou kanalizací 
odvádějící povrchové vody přibližně do jihovýchodního cípu areálu, kde budou umístěny před nátokem do 
retenční nádrže odlučovače lehkých kapalin (OLK). Vlastní objekt resortu bude odvodněn pomocí vtokových 
střešních gul (nekontaminovaná dešťová voda) a vnitřní dešťovou kanalizací objektu bude voda přivedena až do 
retenční nádrže. Na konci nádrže bude umístěn odtokový objekt (požerák) v provedení se škrtící šablonou či 
vírovým ventilem, kterým bude regulován povolený odtok do recipientu o hodnotě Q = 1,5 l.s-1.  
 
Předpokládá se svedení dešťové vody dále přirozeným sklonem k umělé vodní nádrži na parc. č. 3181/4, ze které 
je odtok do propustku pod železniční tratí a dále do Hraničního (Račího) potoka. Správce povodí (Povodí Ohře, 
s.p.) povolil maximální možné vypouštění dešťových vod do Račího potoka s odtokem Qodt = 1,5 l.s-1. 
 
V areálu je navržena jižní (Dešťová stoka I) a severní (Dešťová stoka II) dešťová kanalizace na odvedení 
kontaminovaných dešťových vod na odlučovače lehkých kapalin. OLK jsou umístěny ve východní části areálu 
za hlavním objektem resortu před nátokem do retenční nádrže. V OLK dojde k odstranění případných úkapů 
lehkých ropných látek z parkoviště a zpevněných ploch v areálu a vyčištěná voda bude dále pokračovat do 
retenční nádrže. 
 
Dešťové vody v areálu jsou odváděny gravitačním způsobem a dále pomocí liniových dešťových žlabů a 
uličních vpustí. Ve spodní části areálu je jižní propojovací komunikace odvodněna pomocí vyspádování do 
retenčního příkopu. Vzhledem k zatravnění vsakovacího rigolu a velikosti zpevněné plochy je možné na takto 
malé množství vody ponechat k likvidaci srážkových vod zatravněný rigol. Dojde zde k retenci vody a jejímu 
postupnému vsaku a odparu. 
 
Splašková kanalizace bude svedena gravitačně do čerpací stanice odpadních vod, situované na jihovýchodním 
okraji území. Odtud budou splaškové vody čerpány do čerpací stanice odpadních vod ČS Aš II v ulici U 
Lipového dvora, ze které je veden stávající kanalizační výtlak na městskou ČOV. Kapacity stávajících 
kanalizačních stok budou prověřeny. 
 
Parkoviště a plochy komunikací budou díky morfologii terénu odvodněny gravitační dešťovou kanalizací 
odvádějící povrchové vody přibližně do jihovýchodního cípu areálu, kde budou umístěny před nátokem do 
retenční nádrže odlučovače lehkých kapalin (OLK). 
 
Záměr po výstavbě neovlivní jakost podzemní ani povrchové vody.  

Půda  
 
V rámci realizace záměru dojde k trvalému záboru pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. 
Dojde k vynětí celých pozemků ze zemědělského půdního fondu. Další zábory zemědělského půdního fondu  se 
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nepředpokládají. K ověření této skutečnosti bylo využito vhodných tematických map a výpisu z katastru 
nemovitostí. 
 
Odnětí řešených pozemků ze zemědělského půdního fondu bylo odsouhlaseno Městským úřadem Aš, odborem 
životního prostředí, na základě závazného stanoviska vydaného dne 27.06.2022 pod č.j. 
MUAS/23116/2022/OŽP/S. 
 
Seznam pozemků určených k vynětí ze zemědělského půdního fondu je uveden v tabulce 7 tohoto oznámení. 
 
V okolí posuzovaného záměru se nachází následující bonitovaná půdně ekologická jednotka: 8.67.01.Výše 
uvedená BPEJ patří do třídy ochrany zemědělské půdy V.  
 
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen "BPEJ"), které 
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro 
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o 
půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších 
zájmů ochrany životního prostředí. 
 
V rámci záměru dojde k trvalému a dočasnému záboru částí pozemků, které jsou vedeny jako pozemky určené k 
plnění funkce lesa. Rozsah záborů pozemku je zřejmý z následující tabulky. Další zábory pozemků určených k 
plnění funkce lesa se nepředpokládají, k ověření této skutečnosti bylo využito vhodných tematických map a 
výpisu z katastru nemovitostí. Trvalé zábory budou o výměře 1116,8 m2, dočasné zábory - 206,41 m2. 
 
V rámci výstavby záměru dojde k úpravě terénu. Objekt bude řešen jako částečně zapuštěný do terénu. 1. 
nadzemní podlaží bude o půdorysu tvaru obdélníku o maximálních rozměrech 43,30 x 122,00 m, bude částečně 
zapuštěno do terénu a navazovat na středovou část objektu. 2. nadzemní podlaží bude celé v úrovni nebo nad 
úrovní terénu a bude tvořeno středovou částí a dvěma navazujícími bočními křídly. Maximální výška objektu od 
přilehlé zpevněné plochy bude ve vyšší části činit 11,00 m, v nižší části poté 6,35 m. 
 
Při provozu posuzovaného záměru nebudou vznikat žádné negativní projevy, které by měly vliv na místní 
topografii, stabilitu a erozi půdy.  
 

Ekosystémy 
 
V rámci přípravy podkladů pro zjišťovací řízení bylo zpracováno biologické hodnocení posuzovaného záměru 
(Melichar, 2022), které je součástí přílohové části tohoto oznámení. 
 
Fauna 
 
Záměr nepředstavuje pro živočichy významné ohrožení. Období výstavby způsobí krátkodobé rušení v okolí 
lokality záměru. Záměr není umístěn  do  migračních  koridorů ani  jádrových území zvláště chráněných druhů 
velkých savců.  
 
Z důvodu obecné ochrany živočichů se zmírňující opatření nenavrhují. Žádný druh živočicha nebude dotčen 
na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či ekosystému podmiňujícího jeho existenci. 
 
V případě realizace záměru doporučuji požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných 
druhů pro následující druhy: batolec duhový (Apatura ilia),čmelák (Bombus sp.),ještěrka živorodá (Zootoca 
vivipara), mravenec (Formica sp.), ropucha obecná (Bufo bufo), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka 
obojková (Natrix natrix), veverka obecná (Sciurus vulgaris). Předpokládá se škodlivý zásah do přirozeného 
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vývoje i přes realizaci všech zmírňujících opatření. Doporučuje se záchranný transfer hnízda mravenců r. 
Formica nalezeného přímo na lokalitě záměru. 
 
Přírodní stanoviště 
 
Na lokalitě záměru se vyskytují zejména nepřírodní biotopy řady X a degradovaný luční biotop T1.1. 
Vegetace je druhově chudá, převládají ruderální a plevelné druhy. Žádná kvalitní přírodní stanoviště proto 
nebudou záměrem ovlivněna. 

Rostliny 
 
Ve zkoumaném území bylo zjištěno celkem 94 druhů cévnatých rostlin. Žádný druh rostliny nebude 
významně dotčen na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či ekosystému podmiňujícího jeho 
existenci. Záměrem bude dotčen jeden druh cévnaté rostliny uvedený v Červeném seznamu ČR (Grulich 2012) – 
hrachor horský (Lathyrus linifolius). Jedná se o druh, který je v okolní krajině celkem častý. Případný 
záchranný transfer rostlin nemá z odborného pohledu smysl. 
 
Seznam všech zaznamenaných druhů cévnatých rostlin je uveden v příloze. 
 
Dřeviny 
 
V rámci záměru vzniká požadavek na kácení 10 vzrostlých stromů a většího množství náletových dřevin. 
Umístění stromů, které jsou v dotčeném území hodnotné, je zobrazeno na obrázku v kapitole v kap. 9.1.5. 
biologického hodnocení. Povolení ke kácení by měl předcházet standardní dendrologický průzkum lokality. 

V dotčeném území se nenachází žádné památné stromy. Nejbližším památným stromem je Zedwitzův javor v 
Aši, který je od záměru vzdálený cca 1600 m severovýchodním směrem. 
 
V rámci dalšího stupně projektové dokumentace budou navrženy sadové úpravy areálu, které bude nutno 
udržovat. Nová výsadba bude realizována v rámci sadových úprav areálu. Bylo by vhodné alespoň část 
stávajících dřevin začlenit do budoucích sadových úprav. 
 

Územní systém ekologické stability 
 
Záměr je lokalizován v ose regionálního biokoridoru. Dle ÚP se jedná o regionální biokoridor označený 
jako „RK 973“ mezi RBC č. 1179 Lužní potok a mezofilním bučinným RBC č. 1941 Nový Žďár. V 
tomto biokoridoru bylo na území města Aš vymezeno celkem 7 vložených LBC a 7 dílčích segmentů 
RBK. Regionální biokoridor RK973 je poměrně rozsáhlý a záměr zabere jeho nepatrnou část. Lokalita 
záměru se mimoto nachází v urbanizované části biokoridoru, jež je považována za nefunkční část RK973. 
Nadto zde není vymezen žádný lokální biokoridor ani biocentrum. V dotčeném území nejsou definovány 
žádné jiné prvky ÚSES dle § 3 zákona 114/92 Sb. 

Po uvedení do provozu nelze očekávat ovlivnění prvků ÚSES. 

Významné krajinné prvky 
 
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která 
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
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Záměr je zčásti umístěn na pozemku určeném k plnění funkce lesa (parc. č. 3177/1, k. ú. Aš, celková výměra 
107690 m2). Výstavbou záměru dojde k záboru cca 250 m2, což činí přibližně 0,25% rozlohy tohoto lesního 
pozemku. Zásah lze považovat za nevýznamný. 
 
Záměrem nebudou dotčeny žádné jiné významné krajinné prvky definované v § 3, odst. 1) zákona č. 
114/1992 Sb., a ani nebudou dotčeny žádné registrované VKP. 
 
Z důvodu ochrany přilehlého lesního porostu se navrhuje zákaz vjíždění techniky a stavebních strojů mimo 
území vymezené hranicí záměru. 
 
Po uvedení do provozu nelze očekávat ovlivnění významných krajinných prvků. 
  

Zvláště chráněná území, Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality, Přírodní parky 
 
Maloplošná ani velkoplošná zvláště chráněná území se v blízkém okolí záměru nenachází, a proto 
nebudou záměrem nijak ovlivněna. Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je 3,9 km 
severním směrem vzdálená NPP Bystřina – Lužní potok. O trochu dále, cca 5 km východním směrem, leží PP 
Vernéřovské doly. Předměty ochrany nejbližších MZCHÚ nemohou být ovlivněny v souvislosti se vstupy 
(suroviny, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.) a výstupy (odpady, emise, hluk atd.) záměru, neboť se 
předpokládá, že vliv vstupů a výstupů záměru na zvláště chráněná území bude nulový. Ostatní ZCHÚ nejsou 
považována ani za potenciálně dotčená. 
 
Za potenciálně ovlivněné lokality Natura 2000 jsou považovány všechny lokality, které jsou se záměrem v 
územním střetu, a také ty, které by mohly být ovlivněny v souvislosti se vstupy a výstupy záměru. Záměr 
nezasahuje do území soustavy Natura 2000 (Evropsky významné lokality, Ptačí oblasti). Nejbližší lokalitou 
soustavy Natura 2000 je EVL CZ0413177 Bystřina – Lužní potok, která se nachází 3,9 km severně od 
dotčeného území. Nejbližší ptačí oblastí je PO Doupovské hory ležící 52 km východně od lokality záměru. 
 
Vzhledem k povaze záměru a dostatečným vzdálenostem okolních lokalit soustavy Natura 2000 se předpokládá, 
že nebudou dotčeny žádné předměty ochrany ani narušena jejich integrita. Zároveň se důvodně předpokládá, že 
předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 nebudou ovlivněny ani v souvislosti se vstupy a 
výstupy záměru. 
 
Lokalita záměru se nachází na území přírodního parku Smrčiny. Záměr se nalézá v místě, které je blízké 
současné okrajové zástavbě města a nezpůsobí žádné narušení hodnot dotčeného přírodního parku. 
 
 
Celkové hodnocení z hlediska ochrany přírody: 
 
Zhodnocení vlivu na stávající přírodní hodnoty - rostlinná společenstva, živočichové, dřeviny. 
 
V biologickém hodnocení (Mgr. Melichar, 2022) byl popsán současný stav lokality včetně přímých a nepřímých 
vlivů zamýšleného záměru. Zamýšlený záměr byl vyhodnocen v celém průběhu, při jeho přípravě a provozu. V 
rámci hodnocení vlivu zamýšleného vlivu záměru na jednotlivé skupiny organismů bylo provedeno také 
srovnání se stávajícím stavem lokality. Bylo identifikováno mírné zhoršení stavu.  
 
Hodnocený záměr „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš“ nemá významný negativní vliv na 
zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., zejména na zvláště chráněná území, 
významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 
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Záměr bude mít mírný negativní vliv na funkčnost a stabilitu významných krajinných prvků, na dřeviny rostoucí 
mimo les a na jednotlivé exempláře zvláště chráněných druhů živočichů a jejich biotopy. Místní populace 
zvláště chráněných druhů podstatným způsobem narušeny nebudou. 
 
Záměr oproti stávajícímu stavu nezvýší podstatně v negativním smyslu fragmentaci krajiny a nepředpokládá se, 
že by mohl významněji přispívat k šíření invazních druhů rostlin. 
 
Záměr ovlivní krajinný ráz na lokální úrovni v místě. Míra ovlivnění byla stanovena jako únosná. 
 
V rámci záměru se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje následujících zvláště chráněných druhů: 
 
batolec duhový (Apatura ilia), čmelák (Bombus sp.), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), mravenec 
(Formica sp.), ropucha obecná (Bufo bufo), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix 
natrix), veverka obecná (Sciurus vulgaris). 
 
a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku z jejich základních ochranných podmínek. U tučně 
vyznačených druhů se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje i přes realizaci všech zmírňujících 
opatření. 
 
Doporučuje se záchranný transfer hnízda mravenců r. Formica nalezeného přímo na lokalitě záměru. 
 
Některé negativní vlivy záměru budou mít trvalý charakter i během provozu. Celková míra negativního vlivu je 
vyhodnocena jako akceptovatelná. Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření 
nutná k prevenci, omezení, vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru. Z 
důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k prevenci, omezení, vyloučení a 
kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru. 
 
Vlivy na krajinu 
 
Pro potřeby zhodnocení vlivu na krajinu byla zpracováno Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz 
studie vlivů navrhovaného záměru na krajinný ráz dle §12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny (Mgr. et Ing. Roman Bukáček), které je součástí přílohové části tohoto oznámení.  
 
Místo, kam je záměr umístěn představuje prostor, v němž se nachází komplex s různorodou zástavbou s 
obdobnými funkcemi. Dojde tak de facto k rozšíření stávajícího areálu. 
 
Na základě provedené analýzy viditelnosti stavby, terénního průzkumu a rozborů podkladů se ukázalo, že 
záměr se uplatní ve vztazích v krajině i pohledově především v místě. Stavba svou výškou nepřekračuje 
stromové patro. Přímému pohledu brání krajinná zeleň, lesy, reliéf krajiny a současná zástavba. Dále bylo 
zjištěno, že ve vztazích se změna realizovaná záměrem v krajině projeví pouze posílením charakteru daného 
místa. Toto posílení se projeví v daném místě mírně a z pohledu ochrany krajinného rázu, vzhledem k 
charakteru krajiny, je vliv hodnocen jako únosný. 
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H. PŘÍLOHY 
 
Datum zpracování oznámení: 26. 10. 2022 
 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení: 
 
Zpracovatel oznámení:  
 
RNDr. Jaroslav Růžička  
Arbesova 1014/10 
360 17 Karlovy Vary 
tel.: 602133864 
 
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, kterou vydalo MŽP ČR pod č.j. 85184/ENV/08. 
 
Zpracovatel rozptylové studie: 
RNDr. Marcela Zambojová 
Hruškovská 888 
190 12 Praha 9 
držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného Ministerstvem životního prostředí ČR (č. j. 3500/740/03 ze dne 1. 12. 2003 ve znění  č. j. 

599/820/10/KS ze dne 18. 2. 2010) 

 
Zpracovatel Posouzení vlivu na veřejné zdraví: 
RNDr. Marcela Zambojová 
Hruškovská 888 
190 12 Praha 9 
držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví  
uděleného Ministerstvem zdravotnictví ČR, číslo jednací: OVZ-300-18.5.06/23562, prodloužení č.j. MZDR 19955/2016-2/OVZ 
 
Zpracovatel hlukové studie: 
 
RNDr. Jaroslav Růžička  
Arbesova 1014/10 
360 17 Karlovy Vary 
 
Zpracovatel Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.: 
Mgr. Vladimír Melichar 
Křižíkova 9 
360 01 Karlovy Vary 
držitel autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., MŽP č.j.: 27531/ENV/16, 
1901/610/16 ze dne 9. 6. 2016 a držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., MŽP č.j.: 630/710/05 ze dne 
19.5.2005, prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 81145/ENV/14-4256/630/14 ze dne 1. 4. 2015 a dále prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 
MZP/2020/630/932 ze dne 23. 4. 2020. 
 
 

Zpracovatel Posouzení stavby z hlediska ochrany krajinného rázu: 
 
Mgr. et Ing. Roman Bukáček, Studio B&M, 
Žďár nad Sázavou Na Úvoze 720/32 
Hodnotitel: Ing. Roman B. Bukáček 
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Podpis zpracovatele oznámení: 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
 
Příloha č.1   Širší vztahy - 1:20000 (A4), 1:10000 (A4), 1:5000 (A4), 1:2500 (A3). 
Příloha č 2   Katastrální situační výkres – (A3). 
Příloha č.3   Koordinační situační výkres – (2xA3). 
Příloha č 4   Situace staveništního sjezdu (A3). 
Příloha č.5   Situační výkres kácení (A3)    
Příloha č.6   Situační výkres záboru PUPFL (A3). 
Příloha č.7   Vodohospodářské řešení (A3). 
Příloha č.8   Půdorys 1.NP a 2.NP (2xA3). 
Příloha č.9   Příčné řezy – (A3). 
Příloha č.10   Pohledy (A3). 
Příloha č.11   Posouzení vlivu na krajinný ráz. 
Příloha č.12   Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody. 
Příloha č.13   Hluková studie. 
Příloha č.14   Rozptylová studie. 
Příloha č.15   Posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví. 
Příloha č.16 Posouzení hydrogeologických poměrů. 
Příloha č.17 Stanovisko orgánu ochrany přírody. 
Příloha č.18 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska 

územně plánovací dokumentace. 
Příloha č.19   Výpočet parkovacích stání. 
Příloha č. 20   Vizualizace. 
Příloha č. 21   Zákres záměru do ÚP Aš. 
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Širší vztahy - 1:20000 (A4), 1:10000 (A4), 1:5000 (A4), 
1:2500 (A3). 
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Katastrální situační výkres – (A3). 
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Koordinační situační výkres – (2xA3).  
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Situace staveništního sjezdu (A3). 
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Situační výkres kácení (A3).  
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Situační výkres záboru PUPFL (A3). 
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Vodohospodářské řešení (A3). 
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Půdorys 1.NP a 2.NP (A3). 
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Příčné řezy – (A3). 
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 Pohledy (A3). 
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 Posouzení vlivu na krajinný ráz. 
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Akce: Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš 

Popis akce: Posouzení stavby „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, 

Aš“ na pozemcích v k.ú. Aš z hlediska ochrany krajinného rázu, stanoveném v § 

12 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění dle příslušné metodiky hodnocení krajinného rázu. 

Metodika: 

Hodnocení je zpracováno v souladu s metodikou preventivního hodnocení 

Bukáček, R. Matějka, P. 1997: Metodika hodnocení krajinného rázu. Správa 

Chráněných krajinných oblastí ČR, Praha. [http://www.nature.cz] a metodiky 

případového hodnocení autorů Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., 

Sklenička P. 2004: Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo 

změny využití území na krajinný ráz. 

Objednatel: 

 

 

 
RESORT AŠ S.R.O. 
Janáčkovo nábřeží 1153/13 
150 00 Praha 5 

Zpracovatel: Mgr. et Ing. Roman Bukáček, Studio B&M,  

Žďár nad Sázavou  

Na Úvoze 720/32 

Hodnotitel: Ing. Roman B. Bukáček 

Datum: 27.6.2022 
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N O V O S T AV B A  M U L T I F U N K Č N Í H O  
R E S O R T U ,  U L .  S E L B S K Á ,  A Š  

P OSOU ZE NÍ ST AVBY „ NO VOS TA VBA MU L T IFU N KČ NÍH O R E SOR TU ,  U L .  S ELB SKÁ ,  AŠ “  NA 
P OZE MC Í CH  V K .Ú .  A Š  Z H LED IS KA O CH R ANY KR A JI NNÉH O R Á ZU ,  S TAN OV EN ÉM V §  1 2  

ODS T.  1  A  2  ZÁ KO NA Č .  1 1 4 /1 9 9 2  SB. ,  O  OCH R AN Ě  P Ř Í R ODY A KR AJ INY ,  V E ZN ĚN Í 
P OZDĚ JŠ ÍCH  P Ř EDP ISŮ  

1 CÍLE A PŘEDMĚT POSOUZENÍ  

Cílem tohoto odborného posudku je posouzení stavby „Novostavba multifunkčního 
resortu, ul. Selbská, Aš“ na pozemcích v k.ú. Aš z hlediska ochrany krajinného rázu, 
stanoveném v § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění (dále jen „zákon OPK“) dle citované metodiky hodnocení krajinného rázu. 

Předmětem hodnocení je navrhovaná novostavba multifunkčního komplexu (viz kap. 
Charakter záměru). Tato expertíza je zaměřená na posouzení možného vlivu 
architektonických hmot na stávající charakteristické znaky a rysy daného místa a 
navazující krajiny,  

- jež spoluvytváří estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu, 

- harmonické měřítko a vztahy v krajině, 

- pozitivně vnímané kulturní dominanty, 

- či vlivy na prvky zvýšených a charakteristických hodnot přírodní, kulturní a 
historické charakteristiky. 

Kromě posouzení architektonických hmot, jejich uspořádání, rytmu, objemu, proporcí a 
měřítka, je posuzována celková kompozice:  

- místa, kam je uvedený záměr dostavby situován z pohledu přítomných rysů, 
kvalit a hodnot určujících vnímatelný charakter krajinného rázu místa; 

- příměstské krajiny, jejíž nedílnou součástí se záměr stane; 

Pro hodnocení je zásadní možné ovlivnění pozitivních znaků a hodnot obrazu města Aš 
v navazující krajině. 
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2 CHARAKTER A POPIS ZÁMĚRU  

Předmětem hodnocení, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, je stavba, která má 
komplexně sloužit k provozování kasina, hotelu, stravovacích služeb, prodejny, klubu, 
wellnessu a dalších doplňkových služeb. Záměr bude dopravně napojen na plánovanou 
okružní křižovatku v ul. Selbská. 

 

Obr.  1 Zobrazení situace na podkladu leteckého snímku 

2.1 SITUACE 

Řešené území, ve kterém se záměr plánuje, se nachází poblíž ul. Selbská v obci Aš. 
Prostor je z malé části zastavěn stávajícími objekty č.p. 2706 a č.p. 2736, zbylá část je 
nevyužívaná a nachází se na ní náletové dřeviny, travní porost a drobné stavební objekty 
v podobě reklamních zařízení. Pozemek je svažitý k jihovýchodu.  

V okolí řešeného území se nachází objekty služeb, silnice, železniční trať, les a vodní 
tok. Dle platného územního plánu obce Aš se jedná především o využití rozvojové plochy 
N29 s funkcí občanské vybavení komerčního charakteru – služby cestovního ruchu 
regionálního významu.  
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Obr.  2 Zobrazení situace na podkladu územního plánu města Aš   

 

 
Obr.  3 Mapka zobrazující širší situaci k záměru, krajinný rámec sídla, šipka naznačuje umístění 
záměru (zdroj podkladové mapy : ČÚZK, 2021)  
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2.2 ZÁMĚR  

Jak již bylo uvedeno jedná se o novostavbu multifunkčního komplexu s těmito 
parametry: 

Zastavěná plocha stavebních objektů 

Označení 
objektu Název objektu Zastavěná plocha (m2) 

SO 01 Multifunkční objekt 9510,00 
SO 03 

Komunikace a zpevněné plochy 

Zpevněná plocha pojízdná – komunikace 6162,35 

Zpevněná plocha pojízdná – parkovací stání 4396,93 

Zpevněná plocha pochozí – chodníky 2453,74 

Nezpevněná plocha – okapové chodníky 106,69 

Celkem 13119,71 

SO 04 

Reklamní pylony 
Reklamní pylon A 16,00 
Reklamní pylon B 16,00 

Reklamní pylon C 9,00 
Celkem 41,00 

Celkem 22670,71 
 

Obestavěný prostor stavebních objektů 

 

Označení objektu Název objektu Obestavěný prostor (m3) 
SO 01 Multifunkční objekt 80667,00 

Celkem 80667,00 
 

2.2.1 URBANISMUS, PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Hlavní objekt je tvořen 3 trakty tvořící půdorysně písmeno U „otvírající“ se do ulice. Je 
využito svažitosti pozemku, kdy části stavby směřující k ulici jsou jednopodlažní o 
celkové výšce 5,85 m nad terénem, zatímco vzdálenější část je navržena jako 
dvoupodlažní s celkovou výškou cca 10,2 m nad terénem.  

Okolo stavby jsou plánované komunikace a parkovací stání s doplňkovou zelení.  

Areál je napojen okružní křižovatkou ze stávající silnice.  

Řešený areál navazuje svou funkci na sousední stabilizovanou plochu OK.1 se shodnou 
funkcí. Současný charakter zástavby v ploše OK.1 je zcela nesourodý. Zahrnuje různě 
objemné stavby s naprosto nesourodým architektonickým pojetím. 
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2.2.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, 
MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

SO 01 – multifunkční objekt: 

Objekt je navržen o půdorysu tvaru U „otvírající“ se do ulice o maximálních rozměrech 
95,00 x 122,00 m s plochým zastřešením lemovaným atikou. Objekt bude řešen jako 
částečně zapuštěný do terénu. 1. nadzemní podlaží bude o půdorysu tvaru obdélníku o 
maximálních rozměrech 43,00 x 122,00 m, bude částečně zapuštěno do terénu a 
navazovat na středovou část objektu. 2. nadzemní podlaží bude celé v úrovni nebo nad 
úrovní terénu a bude tvořeno středovou částí a dvěma navazujícími bočními křídly. 
Maximální výška objektu od přilehlé zpevněné plochy bude ve vyšší části činit 10,20 m, v 
nižší části poté 5,85 m. Pohledová plocha objektu bude tvořena povrchovou úpravou 
sendvičových panelů, speciálními fasádními prvky, dekorativními doplňky a reklamními 
prvky. Barevně bude objekt řešen do světlých barev jako je bílá, stříbrná nebo šedá. 

SO 02 – hrubé terénní úpravy: 

Hrubé terénní úpravy budou řešit základní bilance zemních prací a požadavky na přísun 
nebo deponii zemin. Hrubé terénní úpravy budou detailně řešeny v dalším stupni 
dokumentace. 

SO 03 – komunikace a zpevněné plochy: 

Zpevněné plochy jsou navrženy z živičného krytu a betonové zámkové dlažby. 
Komunikace jsou navrženy z živičného krytu. Parkovací stání a chodníky jsou navrženy z 
betonové zámkové dlažby. Zpevněné plochy budou pro odtok dešťových vod spádovány 
do soustavy uličních vpustí a odvodňovacích žlabů. 

SO 04 – reklamní pylony: 

Reklamní pylony budou sloužit k označení jednotlivých provozoven. Základová 
konstrukce objektů bude tvořena železobetonovou základovou patkou. Svislá nosná 
konstrukce objektů bude tvořena sloupem, případně příhradovou konstrukcí. Reklamní 
plocha bude kotvena do svislé nosné konstrukce. Objekty pylon A a B umístěné podél 
komunikace v ul. Selbská, tedy v jihovýchodním a severovýchodním cípu areálu, budou o 
výšce maximálně 16 m. Objekt pylon C umístěný v severozápadním cípu areálu bude o 
maximální výšce 8,00 m. 

SO 05 – demolice stávajících objektů: 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k odstranění stávajících objektů č.p. 2706 a č.p. 
2736 včetně stávající vodovodní a splaškové kanalizační přípojky a zpevněných ploch 
náležících k těmto objektům, stávajících reklamních zařízení a drobných objektů v 
řešeném území. Demolice stávajících objektů bude detailně řešena v dalším stupni 
dokumentace. 

SO 06 – zábrany proti pádu stromů: 
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Zábrany proti pádu stromů budou sloužit k zachycení padajících stromů, případně větví 
ze stromů nacházejících se na pozemku parc. č. 3225/1, k. ú. Aš. Základová konstrukce 
objektu bude tvořena železobetonovými základovými patkami. Svislá nosná konstrukce 
objektu bude tvořena ocelovými sloupy. Mezi ocelové sloupy bude napnuta ocelová síť 
sloužící k záchytů stromů nebo větví. Objekt bude o maximální výšce 10,00 m. Ocelové 
sítě mohou být zarostlé popínavými rostlinami. 

 

2.2.3 VIZUALIZACE NÁVRHU 

Následující vizualizace mají především ilustrativní charakter pro potřeby dokumentace 
hodnocení: 

 
Obr.  4 Axonometrie – jihovýchod 

 
Obr.  5 Axonometrie – severozápad 
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Obr.  6 Axonometrie – západ 

 
Obr.  7 Perspektivní zobrazení – pohled ze severozápadu  

 
Obr.  8 Perspektivní zobrazení – pohled z jihovýchodu  
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2.3 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA AŠ  

Zastupitelstvo města Aš vydalo usnesením č. 394 ze dne 17.12.2008 Územní plán 
města Aš v souladu s §  6 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 171 
zákona č.500/2004 Sb. správní řád, formou opatření obecné povahy, které nabylo 
účinnosti dne 6.1.2009. 

Následně byly vydány tyto změny územního plánu Aš: 

• Změna č. 24 byla schválena usnesením ZM města Aš dne 28.8.2013 pod č. 
usnesení 367 

• Změny č. 8 a 21 byly chváleny usnesením ZM města Aš dne 27.8.2014 pod č. 
usnesení 478 

• Změny č. 3,29,34 a 35 byly schváleny usnesením ZM města Aš dne 28.6.2017 
pod č. usnesení 30 

• Změny č. 12 a 27 byly schváleny usnesením ZM města Aš dne 29.8.2018 pod 
č. usnesení 494. 

• Změny č. 32, 41, 42 a 45 byly schváleny usnesením ZM města Aš dne 
24.4.2019 pod  č. usnesení 71 

• Změny č. 6, 15, 17, 46 byly schváleny usnesením ZM města Aš dne 28.8.2019 
pod č. usnesení 124 

• Změny č. 33, 37, 39, 43, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58 byly schváleny usnesením 
ZM města Aš dne 16.12.2020 pod č. us. 290 

• Změna č. 48 byla schválena usnesením ZM města Aš dne 27.04.2022 pod č. 
usnesení 485. 

Záměr zasahuje tyto funkční plochy: 

• OK.1 - občanská vybavenost komerčního charakteru - obchodní plochy nad 
1600 m2 zastavěné plochy 

• OK.3 - občanská vybavenost komerčního charakteru - služby cestovního 
ruchu regionálního významu 

• DS - silniční doprava mimo zastavěné a zastavitelné území 

• DZ - drážní doprava 

• LF - lesy hospodářské 

 

Specifikace jednotlivých ploch dle územní plánu obce Aš s popisem umístění částí stavby 

na těchto plochách: 

OK.1 - občanská vybavenost komerčního charakteru - obchodní plochy nad 1600 

m2 zastavěné plochy: 

Obecná prostorová regulace: 

- max. % zastavění: 40 % 
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- min. % zeleně: 20 % 

- podlažnost: 4 NP, max. 18 m, resp. ve stabilizovaných plochách přizpůsobit 

charakteru území, v zastavitelných a přestavbových plochách resp. dle kapitoly C 

Specifikace umístění částí stavby na této ploše: 

Na těchto plochách se budou nacházet zejména budované řady a přípojky technické 

infrastruktury. 

OK.3 - občanská vybavenost komerčního charakteru - služby cestovního ruchu 

regionálního významu: 

Obecná prostorová regulace: 

- max. % zastavění: 40 % 

- min. % zeleně: 25 %, pro zastavitelnou plochu N29 20 % 

- podlažnost: 6 NP, max. 24 m, pro zastavitelnou plochu N29 max. 4 NP, max. 16 m, 

resp. ve stabilizovaných plochách přizpůsobit charakteru území, v zastavitelných a 

přestavbových plochách resp. dle kapitoly C 

Specifikace zastavitelné plochy N29 - Aš - Celnice - východ: 

Požadavky na urbanistickou koncepci: 

Lokalita bude dopravně napojena z komunikace WM- 17 (řešeno změnou č. 27). V 

západní části zastavitelné plochy v blízkosti hraničního přechodu bude umístěn 

„Památník železné opony“. Trasový uzávěr VTL plynovodu na pozemku parc. č. st. 4687 

k.ú. Aš bude zachován. Nedílnou součástí všech parkovacích ploch je výsadba vzrostlé 

zeleně. Vzrostlá zeleň bude vysázena také po obvodu lokality a podél pěších cest. 

Doporučeno je užití zelených střech na objektech. Maximální podlažnost objektů v 

zastavitelné ploše je stanovena na 4 nadzemní podlaží, max. 16 m. 

Specifikace umístění částí stavby na této ploše: 

Na těchto plochách se bude nacházet zejména hlavní objekt areálu, dále dopravní a 

technická infrastruktura areálu, zeleň a stromy. 

Pro plochu N29 jsou podmínky ÚP plněny takto: 

Procento zeleně v ploše OK.3 se specifikací N29 - 29,03% 
Procento zastavění v ploše OK.3 se specifikací N29 - 30,16% 
Výška budov max. 10,2 m nad terénem. 
Výška reklamních pylonů max. 16 m. 
Dopravni napojení v soulad s ÚP. 

Závěr: návrh odpovídá podmínkám ÚP. 
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Obr.  1 Výřez z hlavního výkresu územního plánu města Aš v aktuálním znění s vyznačeným 
půdorysem budovy multifunkčního centra (zdroj: Územní plán města Aš, dostupné na: 
https://www.muas.cz/uzemni-plan-as/d-226243) 

 

2.4 OBLAST KRAJINNÉHO RÁZU  

Pro území Karlovarského kraje byla zpracována studie Zhodnocení krajinného rázu 
na území Karlovarského kraje (Anděl P., 2005).   

Tato studie nevymezuje oblasti krajinného rázu, ale krajinné celky, což dle popisu a 
postupu vymezení lze vnímat za rovnocenné.  

Řešené území spadá dle této studie do krajinného celku Smrčiny. 

KC Smrčiny 

Celek zahrnuje Ašský výběžek a přilehlá území na východě a jihu. Zaujímá většinovou 
část Ašského bioregionu, z něhož byla vyčleněna jeho východní část. Reliéf je 
pahorkatinný až vrchovinný, geomorfologicky náleží ke Smrčinám. Lesnatost činí 54 %, 
na druhové skladbě se zcela dominantně podílí smrk. Většina území patří 
jedlobukovému vegetačnímu stupni, menší část stupni bukovému. Zemědělská půda má 
nižší produktivitu, orná půda je rozšířena hlavně v jižní části celku, jinde převažují trvalé 
travní porosty. Vysoký je podíl ladem ležící půdy, zejména v příhraničním pásu. Tato 
„opuštěná krajina“ je také krajinářsky nejhodnotnější. Největším sídlem v území je 
město Aš (12,5 tis. obyv.), dalšími větší obce, jako Hranice, Plesná a Luby jsou již co do 
počtu obyvatel výrazně menší. Velká část celku náleží do přírodních parků Smrčiny a 

https://www.muas.cz/uzemni-plan-as/d-226243
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Halštrov. Přírodní lokality mimořádného (nadregionálního) významu v území nejsou 
zastoupeny, stejně tak chybí i cennější historické památky. 

Krajinné hodnoty celku jsou průměrné až zvýšené, lokálně snížené. 

Zmíněná studie dále rozdělila území do kategorií z hlediska citlivosti území v pěti 
kategoriích. Metodicky se do kategorizace promítla existence přírodních parků a zvláště 
chráněných území. Byla přijata zásada, že v těchto územích nelze vylišovat plochy s 
nejnižší kategorie „5“ a jen v odůvodněných případech lze vymezit plochy kategorie „4“. 
Základní kategorií na území přírodních parků a CHKO se tak stala kategorie „2“, v méně 
hodnotných partiích kategorie „3“.  Sám autor tento postup do značné míry kritizuje. 
Protože i méně hodnotná krajiny v přírodním parku je hodnocena vyšší „známkou“ než 
kvalitnější krajina mimo přírodní park.  Tuto část zmiňujeme z důvodu překryvu záměru 
s přírodním parkem Smrčiny. Území spadá do kategorie „3“. 
 

 
Obr. 10 Vymezení kategorie krajinného rázu v  řešeném prostoru- 3 (zdroj: Zhodnocení 
krajinného rázu na území Karlovarského kraje) 

Kategorie 3 - střední ochrana (47,81 %). Plochy této kategorie zaujímají téměř polovinu 
zájmového území. Jsou sem zahrnuty jednak méně hodnotné části přírodních parků, dále 
převážně lesnatá území nižší hodnoty (smrkové porosty v „průměrně zajímavém“ 
terénu) a území s menším podílem lesů, v němž se střídá orná půda s trvalými travními 
porosty, popř. remízky, lady a rybníčky. Je sem pojata i řada sídel, zejména menších. 

Dle ZÚR Karlovarského kraje spadá řešené území do krajiny 5M2 (Výkres oblastí se 
shodným krajinným typem) To znamená: 

5 - krajina pozdní středověké kolonizace 
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• osídlení a dosídlení v rámci vnější středověké kolonizace (13. - poč. 14. století), 

• sídelní struktura statická, středisková; osídlení zásadně soustředěné, vsi 
převážně menší v kategorii do 200 obyvatel, urbanizovaná území okrajově, 

• převažují vsi návesní a návesní ulicovky, v enklávách se vyskytují i vsi hromadné 
s úsekovou plužinou a vsi ulicové s plužinou délkovou, 

• oblast pravých traťových plužin, 

• lidový dům - převažuje typ staršího krušnohorského a chebského roubeného 
domu, do kterého zasahuje i západoevropský hrázděný dům. 

M - lesozemědělské krajiny 

• optimální způsob využívání krajiny se zastoupením několika druhů vegetačních 
formací, kde důležitý význam má i struktura sídel a jejich architektura. Cílem je 
zachování mozaikovité rázovitosti krajiny a hospodaření trvale udržitelným 
způsobem (ochrana půdy, zachování a zvyšování ekologických a produkčních 
funkcí půdy, zvyšování retenční schopnosti půdy, zvyšování biologické 
rozmanitosti zemědělské krajiny, podpora ekologického zemědělství. zachování 
a zvětšování výměry lesů, ochrana zdraví a vitality lesních ekosystémů, 
zvyšování biodiverzity lesů, obnova a stabilizace vodního režimu v lesích, 
zachování a zvyšování schopnosti plnit produkční a mimoprodukční funkce lesa 
apod.) 

2 - krajiny vrchovin Hercynica 

• území s členitým georeliéfem s převládající relativní výškovou členitostí 150 - 
300 m a s výrazným úpatím vůči sousednímu území. Běžný a převládající typ 
krajiny v území. Cílem je podpora ochrany krajinného rázu, prosazovat 
prostupnost krajiny pro pěší turistiku a cykloturistiku. 
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Obr.  11 Vymezení typu krajiny v  řešeném prostoru- 3 (zdroj: Výkres oblastí se shodným krajinným 
type, ZÚR  Karlovarského kraje) 

 

Podmínky ochrany dl ZÚR: 

U jednotlivých krajinných typů chránit a podporovat rozvoj určujících charakteristik 
území, v dosud nenarušených lokalitách včetně půdorysného typu osídlení, regionálního 
charakteru venkovské zástavby a převažujícího způsobu obhospodařování 
zemědělského a lesního půdního fondu. U dominant věnovat pozornost především 
významným vrchům a ochraně jejich svahů, u krajinných os vodním tokům a ochraně 
jejich břehů. 

 

2.5 MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU  

Výše citovaná preventivní hodnocení nevymezila v daném prostoru žádné místo 
krajinného rázu s konkretizovanými ochrannými podmínkami. 
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3 METODIKA HODNOCENÍ  A POUŽITÉ POJMY  

Hodnocení vychází z uvedeného zákona č. 114/92 Sb., který chápe krajinný ráz jako 
důležitou vlastnost krajiny, kterou je potřeba chránit před jejím znehodnocením. 
Krajinný ráz je utvářen především přírodní, kulturní a historickou charakteristikou, 
které jsou přítomny v podobě různě se uplatňujících znaků a jevů v krajině, které ve 
vzájemném spolupůsobení utváří celkový charakter, a tedy ráz krajiny.  

Jak uvádí Bukáček a Matějka (1997)1 vyznačuje se každý přítomný znak nebo 
určitým projevem, který může být vnímán pozitivně či negativně, nebo též neutrálně, 
dále má určitý význam, který je pro krajinný ráz zásadní, spoluurčující nebo doplňující a 
dále také určitou hodnotu (cennost). Obecně lze říci, že ochrana krajinného rázu spočívá 
v ochraně pozitivních znaků a jevů určité charakteristiky a v eliminaci těch, které jsou 
vnímány negativně a tedy rušivě, disharmonicky, nepřijatelně. 

Postup hodnocení vychází z citované metodiky případového hodnocení vlivu záměru 
na krajinný ráz2 Hodnocení je prováděno ve smyslu uvedených postupů ve čtyřech 
základních krocích – etapách: 

• Stanovení cíle hodnocení a charakteristika navrhovaného záměru; 

• Vymezení záměrem dotčeného území a jeho prostorů, charakteristika 
dotčeného území, které je provedeno na základě územního rozsahu 
předpokládaného vlivu záměru; 

• Identifikace znaků a jevů uvedených charakteristik krajinného rázu 
vymezeného území a vyhodnocení jejich významu, identifikace jejich hodnot 
vytvářejících krajinný ráz; 

• Konfrontace identifikovaných hodnot s daným záměrem 

• Posouzení zásahu do pozitivních znaků a hodnot krajinného rázu na základě 
zjištěných skutečností. 

Osnova hodnocení: 

Etapa A: Definice cílů hodnocení 

✓ Popis (charakteristika) hodnoceného záměru 

✓ Definování cíle a klíčových otázek, na které má hodnocení odpovědět 

 

1 Bukáček, R. Matějka, P. 1997: Hodnocení krajinného rázu – metodika. Depon. Správa 
CHKO ČR, Praha (dnes AOPK ČR). 

2 Vorel, I. Bukáček, R. Matějka, P. Culek, M. Sklenička, P. 2004: Metodika posouzení vlivu 
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. ČVUT, Praha. 
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Etapa B: Vymezení záměrem dotčeného území 

✓ Analýza rozsahu dopadu daného záměru, případně analýza viditelnosti 
stavby 

✓ Vymezení záměrem dotčeného krajinného prostoru na základě předchozí 
analýzy s odůvodněním 

✓ Vymezení dílčích územních jednotek v záměrem dotčeném krajinném 
prostoru (je-li to potřebné) 

✓ Charakteristika dotčeného krajinného prostoru  

Etapa C: Identifikace znaků a hodnot krajinného rázu 

✓ Identifikace znaků krajinného rázu vymezeného území dle jednotlivých 
charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické) v rámci 
vymezených jednotek a jejich klasifikace 

✓ Identifikace měřítka a vztahů v krajině a jejích znaků 

✓ Existence indikátorů zvýšených hodnot 

✓ Hodnocení významu identifikovaných znaků 

Etapa D: Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz 

✓ Hodnocení vlivu záměru na pozitivní hodnoty krajinného rázu 

✓ Určení únosnosti vlivu záměru na krajinný ráz s odůvodněním 

3.1 ZÁKLADNÍ POJMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁKONA Č.114/92 SB.  

činnost snižující estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu oblasti či místa je taková 
činnost, která natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že změní 
význam a obsah jednotlivých charakteristik 

estetická hodnota krajiny je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického 
měřítka a vztahů v krajině a je výsledkem trvale udržitelného vývoje krajiny; 
předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, 
objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy 
prostorů, konfigurace prvků, struktura složek) 

harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá 
harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí a způsobům trvale 
udržitelného využívání dané krajiny; z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o 
soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků 

harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí 
(absence rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, chápaný jako harmonický 
soulad znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu 
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historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní 
charakteristiky a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti 
či místa. Historická charakteristika je klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi 
přírodními vlastnostmi krajiny, jejím využíváním a vzhledem a jejich trvalé 
(dlouhodobé) udržitelnosti. Patří sem i místa bitev. 

charakteristika krajinného rázu je dána druhem a uspořádáním krajinných složek, prvků 
a jevů nebo jejich souborů, které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se o 
charakteristiky přírodní, kulturní a historické. Vnímáme ji jako soubor typických znaků 

krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem 
funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky (§3 zákona) 

krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa nebo 
oblasti (§12 zákona), resp. vnímatelnými znaky a hodnotami těchto charakteristik 

kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů 
člověkem a stopami, které v krajině zanechal 

kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo dochované stopy 
kultivace krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či 
jiného oboru lidské činnosti a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují 
charakter daného místa či oblasti 

místo krajinného rázu je menší část krajiny, která je pohledově spojitá z většiny 
pozorovacích stanovišť nebo území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti; 
místo lze většinou jednoznačně vymezit 

oblast krajinného rázu je „území“ s podobnou přírodní, kulturní a historickou 
charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od 
sousedícího území ve všech charakteristikách nebo v některé z nich a který zahrnuje 
více míst krajinného rázu; je vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé 
prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik 

přírodní hodnota je dána mírou přítomnosti ekosystémů chápaných jako ekosystémy 
přírodní a přírodě blízké, přirozenou morfologií krajiny, vnímatelných interakcí mezi 
ekosystémy a výraznými přírodními dominantami krajiny 

přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými 
přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, 
klimatické a biogeografické poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů 

významný krajinný prvek dle ustanovení §3, odst. 1, písm. b) zákona  

zvláště chráněné území dle ustanovení §3, odst. 1, písm. f) zákona 

3.2  DALŠÍ POUŽÍVANÉ POJMY V  NÁSLEDNÉM HODNOCENÍ  

dotčený krajinný prostor je část krajiny dotčená předpokládanými vlivy hodnoceného 
záměru (zpravidla vizuálními, ale též např. akustickými apod.); zahrnuje jedno nebo více 
míst krajinného rázu 



Akce: Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš  

Strana 19 

Studio B&M, Ing. Roman Bukáček 
Na Úvoze 32,  59101  

Žďár nad Sázavou 
http://www.studiobm.cz 

 

budova je vyhrazen pro nadzemní stavbu prostorově soustředěnou a navenek převážně 
uzavřenou obvodovými stěnami a střešní konstrukcí 

dominanta je převládající, vládnoucí prvek v konfiguraci hmotných prvků krajinné scény 

dominantní rys je převládající jev nebo vlastnost krajinné scény 

estetická hodnota krajinného rázu je vyjádřením míry celkového pozitivního či opačného 
chápání výrazu dané krajiny 

kompaktní zástavba je souvislá zástavba, ve které stavby na sebe bezprostředně navazují 
ve formě řad, uzavřených nebo otevřených bloků, která tvoří uliční fronty nebo má 
výrazně ucelenou hranici vůči okolní krajině 

krajinná scéna - při pozorování z různých míst krajiny vnímáme tzv. krajinnou scénu- 
vnímáme ji staticky (např. jako pohled z významného bodu krajiny) nebo dynamicky 
(jako sled pohledů z různých míst trasy průchodu krajinou); krajinná scéna je nositelem 
estetických hodnot, tkvících v prostorovém uspořádání, v neopakovatelnosti a 
jedinečnosti panoramat, v harmonickém měřítku a v harmonických vztazích krajiny 

prostorové vztahy krajinné scény jsou vztahy mezi jednotlivými hmotnými prvky 
krajinné scény, jejich vzájemné vzdálenosti, proporce šířkových a výškových dimenzí, 
význam důležitých bodů, linií a prostorů, vzájemné osové vazby, rysy symetrie, gradace, 
atd. 

zásah do znaků krajinného rázu posouzení míry vlivu záměru na identifikované znaky 
krajinného rázu. Zásah může mít pozitivní dopad, nemusí mít žádný dopad. V případě 
negativního dopadu jeho míra může nabývat různé intenzity na škále od slabého zásahu, 
přes středně silný, silný až po zásah stírající přítomné znaky krajinného rázu. 

znak běžný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který není významný ani ojedinělý 
v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu 

znak doplňující jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo 
místě krajinného rázu doplňuje charakter krajiny 

znak jedinečný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je ojedinělý v rámci 
oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu 

znak spoluurčující jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo 
místě krajinného rázu významně spoluurčuje charakter krajiny 

znak význačný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je význačný v rámci 
oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu 

znak zásadní jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo místě 
krajinného rázu rozhodujícím způsobem determinuje charakter krajiny 
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4 ANALÝZA POTENCIÁLNÍHO UPLATNĚNÍ ZÁMĚRU  

Lokalita, kam je situován záměr, se nachází v pohledově uzavřeném prostoru, kdy hlavní 
pohledovou kulisu tvoří lesní porosty a souřčasná zástavba. Potenciální vliv záměru je 
spatřován především z pohledu měřítek krajinného rázu (velký objem stavby) a 
částečně uplatnění reklamních pylonů, a to především dvou 16 m vysokých pylonů, 
které výrazně převyšují jak samotný záměr, tak okolní stávající stavby. 

4.1.1 VYHODNOCENÍ VIDITELNOSTI STAVBY A PŘEDPOKLAD JEJÍHO 
UPLATNĚNÍ V KRAJINĚ 

I přes to, že lokalita, kam je záměr situován, tvoří uzavřený prostor, byla provedena 
analýza viditelnosti, a to jak pro budovu, tak i pro samotné reklamní pylony. 

Výsledky analýzy předkládají zjednodušený diagram provedený do mapy v prostředí 
GIS nad modelem terénu ČÚZK DMP 1G se zohledněním RVO (Registr výškových 
objektů), ZABAGED (vybrané objekty), zdrojem dat je ČÚZK.  

Protože se záměr bude uplatňovat i na Německé straně, kde tato analýza nemohla být 
provedena (absence dat), byla na místě provedena kontrola dronem v jednotlivých 
výškových úrovních. 

 

 
Obr.  12 Mapový diagram – zobrazení potenciálních míst, odkud může být záměr viditelný – 
(podkladová mapa: ČÚZK, 2021)  
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Jak ukazuje analýza viditelnosti, bude změna v území nejvíce patrná především 
v místě, v dálkových pohledech se významně neuplatňuje. Za zmínku však stojí uplatnění 
reklamních pylonů. Ty se s výškou 16 m uplatní severozápadně od záměru v prostoru 
tzv. Benešova paloučku (především v jeho okolí). Viz dále.  

4.1.2 VYHODNOCENÍ VZTAHŮ V KRAJINĚ 

Aby bylo možné identifikovat harmonické vztahy a harmonické měřítko v krajině je 
v případě sídel nutné nejprve identifikovat prostorové uspořádání sídla, strukturu jeho 
zástavby, její charakter a zasazení sídla do krajinného rámce.  

Současná podoba řešené lokality představuje uzavřený prostor tvořený nesourodou 
zástavbou různé architektonické úrovně. Jedná se o prostor hraničního přechodu 
s pokleslou a zanedbanou úrovní (reklamní objekty, torza stánků, plochostřešní 
velkoobjemová shopingcentra, kasina apod. Jedná se o odloučený prostor, který svou 
funkcí nenavazuje na město.  Částečně je patrná vazba na městskou perifeirii 
s obchodními domy a velkokapacitními objekty průmyslu a skladů. 

V bezprostředním okolí prostoru se uplatňují jak tyto velkoobjemové budovy, tak 
výškové negativní dominanty větrných elektráren. 

Harmonické vazby nebyly identifikovány. 

Významnější hodnotu tvoří prostor Benešova paloučku. 

 

     
Obr. 13 Soudobá zástavba v řešeném prostoru 
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Obr. 14 Soudobá zástavba v řešeném prostoru 

 
Obr. 15 Soudobá zástavba v řešeném prostoru 
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Obr. 16 Soudobá zástavba v řešeném prostoru 

 

 
Obr. 17 Soudobá zástavba v řešeném prostoru (prostor bývalé celnice) 
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Obr.18 Soudobá zástavba v řešeném prostoru. Vpravo prostor pro záměr.  V pozadí dvě budovy určené 
k demolici 

 
Obr.19 „průhled“ do území na Německé straně, kde se uplatní záměr. Vlevo patrná železniční dráha a 
vymezující horizont. 

 



Akce: Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš  

Strana 25 

Studio B&M, Ing. Roman Bukáček 
Na Úvoze 32,  59101  

Žďár nad Sázavou 
http://www.studiobm.cz 

 

5 VYMEZENÍ DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU (DOKP) 

Každé hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz pracuje v tzv. „dotčeným krajinným 
prostorem“ (dále jen DOKP). Jde o prostor zahrnující část krajiny, jejíž krajinný ráz by 
mohl být záměrem zasažen ve smyslu §12, zákona č. 114/92 Sb. Vymezení DOKP se 
opírá o předběžnou analýzu možného uplatnění daného záměru v krajině. 

Předběžný terénní průzkum a rámcová analýza potenciálního uplatnění záměru 
ukazuje na dva základní rysy uplatnění záměru:  

- pohledové uplatnění v rámci vcelku izolovaného prostoru s dílčím uplatněním u 
Benešova paloučku. 

- projev ve vztazích v krajině, do níž je záměr situován, a v níž může záměr 
ovlivnit hodnoty krajinného rázu území, zejména harmonické vztahy a 
harmonické měřítko. 

 

 
Obr.  20 Vymezení dotčeného krajinného prostoru, umístění záměru (podkladová mapa: ČÚZK, 
2021) 

Dotčený krajinný prostor (DOKP) je vymezen pro účely hodnocení ve dvou úrovních:  

- bezprostřední prostor řešené lokality s přímým vizuálním uplatněním 

- širší dotčený krajinný prostor zahrnující území z hlediska očekávané změny 
v celkovém vnímání zástavby (funkční a urbanistické hledisko)- tedy prostor i 
bez přímého vizuálního kontaktu. 
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Širší krajinný rámec DOKP zahrnuje prostor příměstské krajiny města Aš, jež 
představuje poměrně častou podobu periferie města s převahou velkoobjemových 
budov průmyslu, skladů a obchodů. V tomto případě je patrný vliv tranzitního koridoru 
Německo – Česká republika. 
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6 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU KRAJINY 
DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU  VE VZTAHU K 
ZÁMĚRU  

Krajinný ráz je utvářen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa 
či oblasti. Tyto základní charakteristiky jsou v krajině zastoupeny přítomností určitých 
charakteristických znaků přírodní, kulturní či historické povahy. Znaky při tom 
představují prvky a složky krajiny v určité konfiguraci a vzájemném vztahu a jsou 
nositeli estetické a přírodní hodnoty území. Charakteristika území je zpracována tak, 
aby bylo možné získat seznam charakteristických znaků krajinného rázu vymezeného 
území, které mohou být záměrem dotčeny. 

6.1 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENĚNÍ  

Z geomorfologického hlediska zasahuje dotčený krajinný prostor do geomorfologického 
celku Smrčiny a podcelku Ašská vrchovina, na styku dvou okrsků Studánecká vrchovina 
a Hájská vrchovina: 

 
Obr.  21 Mapka vymezující geomorfologické okrsky , jež zasahují do vymezeného DoKP (zdroj: 
DEMEK, J. MACKOVČIN, P. a kol. 2006, mapový podklad ČÚZK)  

Oblast Celek Podcelek Okrsek 

Krušnohorská 
vrchovina 

Smrčiny Ašská vrchovina 
Studánecká vrchovina 

Hajská vrchovina 
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Citace výpisu: DEMEK, Jaromír; MACKOVČIN, Peter, a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a 
nížiny. 2. vyd. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9. 
Upraveno pro potřeby hodnocení. 

IIIA-1A-2 Studánecká vrchovina okrsek ve stř. a z. části Ašské vrchoviny; plochá 
kerná vrchovina v místech plochého tektonického vyklenutí území, 42,36 km2 ; složená z 
ordovických až kambricko-proterozoických chloriticko-sericitických fylitů, kvarcitů, 
drobových svorů a kvarcitických svorů; příznačné jsou meziúdolní strukturně 
denudační hřbety a relikty zarovnaných povrchů; na V nižší tektonický stupeň při údolí 
levého přítoku Bílého Halštrova; nejv. bod Štítarský vrch 716,1 m; 4.-5. v. s., zalesněná 
smrkovými monokulturami a borovo-smrkovými porosty; z. okraj patří do PPk Smrčiny; 
NPP Lužní potok – oligotrofní tok s perlorodkou říční a se zbytky zrašelinělých luk s 
výskytem klikvy bahenní, prstnatce májového, vachty trojlisté aj. 

IIIA-1A-3 Hájská vrchovina okrsek na J Ašské vrchoviny; členitá vrchovina; 30,89 
km2 ; tvořená kambricko-proterozoickými biotiticko-chloricitickými drobovými svory, 
dvojslídnými svory a dvojslídnými až biotitickými pararulami, s ojedinělými tělesy 
třetihorního nefelinického bazanitu; erozně denudační, značně rozčleněný povrch ve 
vrcholové oblasti tektonicky rozpadlé smrčinské klenby, s rozsáhlými strukturně 
podmíněnými kupovitými vrchy a meziúdolními hřbety s drobnými relikty zarovnaných 
povrchů v různých výškových úrovních (585-735 m); hluboká rozevřená údolí Bílého 
Halštrova a přítoků sledují zlomové linie; nejv. bod Háj 757,6 m; 4. v. s., středně, v sv. 
části převážně zalesněná, smrkové a borové monokultury, borovo-smrkové a březové 
porosty, pomístně porosty introdukované vejmutovky, která se zde dobře přirozeně 
zmlazuje. PP Vernéřovské doly. 

6.2 BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ  

Dle bigeografického členění ČR (Culek (ed.)) se vymezený DoKP nachází na rozhraní 
dvou bioregionů Hruboskalského a Mladoboleslavského (Culek, M., 1996: Biogeografické 
členění České republiky. Praha, ENIGMA). 

Ašský bioregion - leží v nejzápadnějším výběžku ČR a převážnou částí leží zřejmě v 
SRN. Zabírá geomorfologický celek Smrčiny a západní okraj Krušných hor, jeho plocha v 
ČR je 434 km2. Bioregion tvoří vrchovina na žulách a kyselých krystalických břidlicích, s 
chladným vlhkým oceanickým klimatem. Má biotu 4., bukového a 5., jedlovo-bukového 
vegetačního stupně. V bioregionu dominují bukojedliny, místy podmáčené. Biota je 
ochuzená hercynská, se silným západním vlivem, který se projevuje přítomností řady 
subatlantických prvků i obecně západních migrantů. Východní hranici rozšíření zde má 
čolek hranatý. Nachází se zde zvláštní autochtonní ekotyp borovice - vogtlandská 
borovice. Nereprezentativní části jsou charakteristické výskytem skalních útvarů a tvoří 
přechody do Krušných hor. Celkovou koncepci bioregionu včetně území v SRN bude 
třeba upřesnit mezinárodní spoluprací. V lesích dominují smrkové kultury, přirozené 
lesy téměř chybějí, četnější jsou vlhké louky.  

Území bioregionu je osídleno teprve od středověku. Lesy zabírají asi polovinu území, 
mají však vesměs druhotnou skladbu porostů. V nelesních plochách v minulosti 
převažovaly louky a pastviny, dnes převládají agrocenózy a meliorované travinné 
porosty, místy se vyskytují menší rybníky. Značná část území byla v 50.-80. letech v 
hraničním pásmu a vliv lidských aktivit tu byl velmi malý. 
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6.3 VÝVOJ KRAJINY  

Do roku 1000 patřilo ašské území do takzvaného regia Slavorum (z latiny země 
Slovanů). Aš byla pravděpodobně založena v 11. nebo 12. století. V roce 1270 získal 
ašský kostel řád německých rytířů. Je to také první zaznamenaná zmínka o Aši. Město 
samotné, je v historických pramenech zmíněno o něco později, v roce 1281, kdy bylo 
zastaveno římským králem Rudolfem Habsburským fojtu Jindřichovi z Plavna.  

Aš lze bez nadsázky označit jako textilní město (18.-20. stol.).  

Aš samotná je typickou ukázkou dějin 20. století z hlediska sudetoněmecké otázky. Z 
Aše se stalo průmyslové centrum. Bohatství ašských továrníků podporovalo propagandu 
Konráda Henleina, což vedlo k posilování jeho Sudetoněmecké strany a přebírání moci v 
okrese. Po jejím sjezdu 5. května 1938, kterého se účastnilo 21 tisíc členů, začali čeští 
obyvatelé město opouštět. Kvůli síle ašských nacistů, kteří postupně přibírali moc v 
celém ašském okrese, bylo Ašsko obsazeno jednotkami freikorpsu a de facto připojeno k 
německé říši ještě před podepsáním Mnichovské smlouvy. 3. října 1938 vstoupily do 
města jednotky wehrmachtu a o několik hodin později je následoval sám Hitler. 

Během druhé světové války se situace nejen v Aši, ale v celém Ašsku, značně 
zhoršila. Textilní výroba ztrácela na své síle kvůli úbytku obyvatelstva a německé úřady 
postupně zastavovaly novou výstavbu ve městě. 20. dubna 1945 vstupují do Aše 
americké jednotky a osvobozují ji. Válka končí, ale problémy ne. 

 

Vystěhováním německého obyvatelstva z Aše klesl i přes okamžité osidlování počet 
obyvatel o více než polovinu. I když byly některé závody předány do státní správy nebo 
do rukou nových českých osídlenců, nebylo možné udržet všechny v provozu. Mnoho 
továren muselo být uzavřeno. Reorganizace textilních továren v Aši pokračovala až do 
50. let 20. století, kdy byly zřízeny n. p. Tosta, Ohara Aš (později n. p. Textilana), n. p. 
Krajka, n. p. Kovo nebo Metaz. V Aši byl později také otevřen závod pro výrobu 
výpočetní techniky Aritma. 

 

V roce 1960 byl požárem zničen evangelický kostel, nejhodnotnější památka města. 
Během 60. let bylo v Aši zbouráno velké množství starých domů, které byly nahrazeny 
domy panelovými. Vzniklo tak množství sídlišť, která přinesla přes tisíc nových bytů. V 
té době také přestal klesat počet obyvatel a v roce 1970 žilo v Aši již 11 620 lidí. Během 
70. a 80. let bylo město obohacováno o velké množství nových domů, ale 
rekonstruovány byly i ty starší. Přibyly také obchody, místa ke sportu nebo nové vlakové 
nádraží. 

 

Pádem komunistického režimu v roce 1989 také skončila textilní éra města Aše. V 
90. letech postupně zanikají všechny místní továrny, Tosta, Textilana i Krajka. Textilní 
podnik Textilana (závod Ohara Aš) zanikl ke konci roku 1999, kdy se vedení liberecké 
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Textilany rozhodlo tento podnik zcela uzavřít z důvodu nerentabilnosti a ztrátovosti, 
závod Ohara Aš až do zastavení výroby vyráběl dámské šatovky a látky na pánské 
obleky, navíc tehdy se už i liberecká Textilana potýkala s nemalými finančními problémy 
(za tři roky sama zanikla), závod Tosta Aš zanikl v roce 1999, kdy byly propuštěni 
všichni zaměstnanci a výroba zcela zastavena. Před úplným úpadkem zachránilo město 
otevření hraničního přechodu do Německa. Byl vybudován nový celní komplex, ve 
kterém sídlily jak české, tak německé celní úřady. Z Aše se postupně stávalo turisticky 
zajímavé místo, kam jezdilo nakupovat mnoho Němců.  

Vstup do 21. století znamenal pro město novou stavební éru. V centru města přibylo 
množství nových polyfunkčních domů. Mezi lety 2004 a 2009 prošlo město pěti etapami 
rekonstrukce silniční a parkovací infrastruktury. Byl vybudován ašský obchvat. Menší 
obchody jsou nahrazovány obchodními domy. V roce 2008 navíc došlo k opravám 
velkého počtu panelových domů, které pokračují i v roce 2010. V letech 2009–2010 byly 
také vloženy velké investice do revitalizace vrchu Háj a do úpravy Mikulášského vrchu. 

Prostor záměru je úzce svázán s hraničními přechody (silniční a železniční). 

Současný silniční přechod Aš/Selb navazuje na jednoduchou cestu, která spojovala 
město Aš s německou osadou Wildenau. Zobrazena je například na fotografii z roku 
1902. Mezi sloupy Bavorského království a Rakouského císařství je společně s 
uniformovanými úředníky zobrazen i hraniční mezník č. 29 s letopočtem 1844. Totéž 
pořadové číslo mezníku je vyznačeno na mapě Stabilního katastru z roku 1841. Po 
vzniku Československa se z přechodového místa stala plnohodnotná celní silnice 
spojující Aš a Selb. Hraniční mezník obdržel číslo II/1 a odděloval celní úřady postavené 
na obou stranách hranice - ten český vznikl v letech 1931-1932. Další dobová fotografie, 
tentokrát z vypjatého roku 1938, nám dokládá oba celní úřady a umístění železné závory 
s ochrannými zídkami coby objektu zvláštního zařízení před celním úřadem. I státní 
hranice je z fotografie patrná - umístění hraničního mezníku č. II/1 a hraničních sloupů 
obou zemí. Konec září roku 1938 byl ve znamení podpisu Mnichovské dohody a 
obsazení Sudet včetně ašského výběžku. 3. října 1938 po 11. hodině projel hraničním 
přechodem Adolf Hitler v limuzíně. 
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Obr.22 Hraniční přechod Aš/Selb v roce 1902, a v roce 1938 před obsazením Sudet a dne 3. října 1938 

Po válce nejprve na přechodu panoval omezený hraniční režim. Po zřízení 
hraničního pásma na začátku 50. let bylo přechodové místo Aš/Selb uzavřeno a na naší 
straně se překopala cesta vedoucí k němu. Jen 200 metrů od přechodu se nacházela linie 
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drátěného zátarasu doplněná protitankovými jehlany a ježky pro zabránění průjezdu 
vozidla. Celnice a za ní budova bývalého hotelu nebyla paradoxně zbourána, ale vlivem 
jejího opuštění místo zarůstalo a budovy chátraly. 

  
Obr. 23 Hraniční přechod Aš/Selb v roce 1965, s linií železné opony (přibližně vyznačen záměr) 

 
Obr. 24 Přechod v roce 1984 s linií železné opony (přibližně vyznačen záměr) 
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Od začátku roku 1990 se započalo s obnovou hraničního přechodu Aš/Selb, což se 
dotklo zejména české strany hranice - stará celnice s hotelem se zbourala a položila se 
nová silnice. Dne 1. července 1990 byl přechod otevřen. Z ospalého městečka na konci 
naší země bylo najednou místo, kam se za nákupy a službami začaly valit davy obyvatel 
z německého příhraničí. Pro odbavování se nejprve užívaly mobilní boxy, později se na 
české straně hranice vybudovalo společné celniště. O 10 let později se započalo 
s výstavbou jihozápadního obchvatu města Aš (silnice č. 64 vedoucí ke státní hranici). 
Do současnosti prošel zásadní rekonstrukcí i prostor celniště, a to v důsledku zrušení 
hraničních kontrol po vstupu ČR do Schengenského prostoru - rekonstrukce přinesly do 
objektů obchody a služby. 

Železniční přechod Aš/Selb má bohatou historii. Výstavba železnice v Aši byla čistě 
bavorskou záležitostí. Stavba byla posvěcena smlouvou ze dne 15. září 1863 mezi 
bavorskými dopravními zařízeními, městem Hof a majitelem továrny Theodorem von 
Cramer-Klett z Norimberku. Už o 2 roky později, dne 1. listopadu 1865, bylo 48 km 
dlouhé spojení Cheb - Aš - Oberkotzau uvedeno do provozu. Trať jakož i ašské nádraží 
bylo tenkrát v majetku Bavorska. Hraniční přechod Aš/Selb sloužil nejen pro osobní, ale 
i nákladní dopravu - trať byla významná pro vývoz západočeského uhlí. Osobní doprava 
na železničním přechodu nebyla po 2. světové válce obnovena s výjimkou neplánované 
jízdy tzv. Vlaku svobody v roce 1951. Komunistický režim do využívaných úseků 
železničních přechodů instaloval výkolejky uzamykatelné nikoliv železničáři, ale 
pohraničníky. Dále se přes kolejiště montovala vrata nebo zábrany vysunované 
z betonových bloků. Nákladní doprava přes železniční přechod Aš/Selb během 
socialismu neustala. Byla však z ekonomických důvodů ukončena k 1. červnu 1995. Na 
začátku 21. století vyvstal projekt na znovuobnovení železniční tratě a zprovoznění tak i 
železničního přechodu. Po komplikovaných přípravách stavební projekt proběhl, a to 
v letech 2013-2015.  

Benešův palouček 

Památník prezidentu Edvardu Benešovi, který v roce 1915 utíkal do Německa přes 
státní hranice v Aši. Jedná se o žulový kvádr, s českým znakem v horní části, reliéfem 
obličeje Edvarda Beneše ve střední části a s deskou s nápisem "Tudy se pan prezident dr. 
Edvard Beneš do ciziny ubíral, aby svému lidu ku svobodě brány na bojištích světa 
otvíral" ve spodní části. Tento památník byl odhalen v roce 1947 na tzv. Benešově 
paloučku, místě, kde Beneš státní hranici přešel. Toto místo bylo upraveno, a spolu s 
památníkem se zde nacházel také datum vyznačený kameny v zemi. Když se místo 
dostalo do hraničního pásma, na památník se zapomnělo, a místo se proměnilo v 
džungli. Památník byl nalezen v roce 1990, a v roce 1995 znovu odhalen před budovou 
základní školy na Okružní ulici. Vyznačené místo přechodu dr. Beneše s datem se rovněž 
dodnes zachovalo v těsné blízkosti hranice, lépe dostupné je z německé strany z 
příhraniční silnice. 
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Obr.  25 Edvard Beneš v roce 1922 v místech nedaleko vzdáleného Benešova paloučku, kde v roce 1915 
odešel do emigrace, a pak pomník přímo na státní hranici odhalený v roce 1947. 

 

 
Obr.   26 Současná podoba Benešova paloučku. 
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Obr.  27 Mapa indikační skici stabilního katastru z roku 1841, umístění záměru (zdroj: Archivní mapy ČÚZK) 

6.4 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU KRAJINY DOKP ,  
IDENTIFIKACE ZNAKŮ A HODNOT  

Širší území DoKP lze charakterizovat jako prostor hraničního přechodu s navazující 
leso-zemědělskou krajinou s postupným rozvojem zástavby podél komunikace směrem 
k městu. Zástavba je zcela nesourodá. Převažují utilitární stavby. Ve výše položených 
místech se uplatňují v krajinné scéně větrné elektrárny. 

Prostor je vizuálně ohraničen lesními kulturami na severu, východě a částečně na jihu, 
ten však dále na německé straně uzavírá vymezující horizont s luční kulturou. 

Na západě tvoří pohledovou barieru současná zástavba a v případě reklamních pylonu, 
které převyšují současnou zástavbu reliéf krajiny a lesní porosty. 

6.5 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A RYSY KRAJINY VYMEZENÉHO DOKP  

Pro každou z charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní, historická) v dotčeném 
prostoru (DoKP) je třeba specifikovat markantní znaky, které se nejsilněji uplatňují v 
krajinném rázu – přítomnost objektů a jevů a jejich uplatnění v krajině (pohledově, ve 
vztazích), pro účely hodnocení je třeba  identifikovat důležité rysy a znaky hodnocené 
krajiny, které ji definují a jsou důležité v souvislosti s charakterem uvedeného záměru. 

Znaky přírodní charakteristiky mohou tkvět v přítomnosti, charakteru, struktuře 
a vizuálním projevu následujících prvků a jevů: reliéf, lesy, porostní pláště okrajů lesů, 
rozptýlená dřevinná zeleň, louky, mokřady, vodní toky, vodní nádrže a jezera - břehové 
porosty, vodní plochy. Přítomnost přírodních hodnot v dotčeném krajinném prostoru je 
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též zpravidla indikována přítomností přírodních cenností, chráněných zákonem 
(rezervace, památky). 

Znaky kulturní a historické charakteristiky mohou tkvět v přítomnosti, charakteru, 
struktuře a vizuálním projevu následujících prvků a jevů: místa kulturně-historického a 
duchovního významu, stavby a stavební soubory dokládající historický vývoj a využití 
krajiny, struktura osídlení a urbanistická struktura sídel, obraz sídla, kulturně - 
historický význam zástavby, zapojení sídla do přírodního rámce. 

Přítomnost pozitivních hodnot v dotčeném krajinném prostoru je též indikována 
přítomností architektonických a památkových hodnot. 

Estetické hodnoty krajiny jsou spoluvytvářeny prostorovými vztahy a uspořádáním 
krajinné scény (prostorová skladba a charakter prostorů, konfigurace a charakter prvků, 
rozlišitelnost) harmonií vztahů a měřítka. 

Znaky prostorových vztahů a uspořádání krajinné scény mohou tkvět v přítomnosti, 
charakteru, struktuře a vizuálním projevu následujících prvků a jevů: mozaika 
krajinných složek, plošná struktura krajiny, liniová struktura krajiny, bodová struktura 
krajiny, barevnost v krajinné scéně, kontrast hranic krajinných složek, geometrizace 
krajinných složek, horizonty a prostorové vymezení krajinné scény.  

Přítomnost pozitivních hodnot v dotčeném krajinném prostoru je též indikována 
přítomností některých specifických hodnot prostorového uspořádání krajiny (mozaika 
krajiny – rytmické střídání ploch, horizont). 

Znaky harmonických vztahů v krajině a harmonického měřítka jsou vyjádřeny zejména v 
souladu lidských činností v krajině, tedy v souladu znaků a jevů přírodní charakteristiky 
na jedné straně a kulturní a historické charakteristiky na straně druhé. Dále tkví v 
souladu měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků, ve formách prostorů a v zastoupení 
přírodních a přírodě blízkých složek a prvků krajiny. 

6.5.1 KLASIFIKACE ZNAKŮ A HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU 

Každému znaku jsou dány vlastnosti, které definují jejich míru uplatnění – význam 
(zásadní, spoluurčující, doplňkový), projev (pozitivní, neutrální, negativní) a cennost 
(jedinečné, význačné, běžné) 

Významem rozumíme určitý podíl znaku nebo hodnoty v celkovém výrazu krajiny. 
Význam stanovujeme ve třech stupních podle následující stupnice:  

▪ Zásadní – dává vymezení oblasti nebo místa, odlišuje jej od okolních 

▪ Spoluurčující - dává základní obsah vymezené oblasti či místu 

▪ Doplňující – je nezanedbatelný, působí však jako doplňující prvek 

Klasifikace pozitivních a negativních projevů znaků, které byly identifikovány v 
dotčeném krajinném prostoru (DoKP). Každý identifikovaný znak, krom toho, že má 
určitý podíl na výrazu dané krajiny, se vyznačuje projevem. Projev může být pozitivní, 
tzn., že daná charakteristika působí v celkové krajinné scéně kladně, nebo negativní, 
příp. neutrální. Určení projevu je velmi důležité pro následné vyhodnocení 
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charakteristik. Negativní projev je stanovován těm znakům, které svou přítomností 
působí rušivě v celkové krajinné scéně, jsou z nějakého důvodu nepřijatelné, cizorodé, 
narušují dílčím způsobem harmonické vztahy a měřítko, stírají pozitivní vnímání částí 
krajiny apod. 

Klasifikace cennosti znaků, které byly identifikovány v dotčeném krajinném prostoru 
(DoKP). Identifikované znaky nemají z hlediska obdoby stejnou cennost. Některé z nich 
můžeme proto označit jako jedinečné, jiné jako význačné nebo běžné. Pozn.: Je zřejmé, 
že zásahy do jedinečných hodnot nebo jejich degradace budou považovány za 
konfliktnější než zásahy do znaků a hodnot, které takovou cennost nemají. 

Pro přehlednost hodnocení byl vytvořen výčet znaků všech tří charakteristik 
podílejících se na obou hodnotách krajinného rázu. Tyto znaky byly dále vyhodnoceny a 
hodnocení zaznamenáno (viz následující kapitoly). Vlastnosti jednotlivých znaků jsou 
pak vyjádřeny dle následujícího klíče: 

▪ Význam: 3 – zásadní – vytváří základ obrazu a charakteru krajiny, 2 – 
spoluurčující – spoludotváří specifický charakter obrazu a charakteru 
krajiny, 1 – doplňující – významným způsobem doplňuje obraz a charakter 
krajiny 

▪ Projev: negativní (-) snižují hodnotu krajinného rázu, pozitivní (+) vytváří 
hodnotu krajinného rázu, neutrální (0) indiferentní vůči hodnotě krajinného 
rázu 

▪ Cennost: 1 – běžný – obvyklý prvek nebo jev, 2 – význačný – prvek či jev 
ojedinělý vyznačující vyšší hodnotou oproti obvyklým, 3 – jedinečný – prvek 
či jev výjimečný svou hodnotou a kvalitou 

 

6.5.2 VÝZNAMNÉ ZNAKY A RYSY KRAJINNÉHO RÁZU DOKP 

6.5.2.1 PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

▪ Reliéf vrchoviny [30/1] 

▪ Vodoteče doprovázené úzkým lemem břehových porostů s keři a vyššími dřevinami 

[2+/1] 

▪ Krajinná zeleň doprovázející zejména liniové objekty v krajině - komunikace [2+/1] 

▪ Sídlení zeleň v okrajích sídel [1+/1] 

▪ Izolační zeleň doprovázející stavební objekty průmyslových areálů v krajině [1+/1] 

▪ V agrárních kulturách vysoké zastoupení lučních porostů [1+/2] 

▪ Vysoké zastoupení lesních porostů (smrkových monokultur) [2+/1] 

6.5.2.2 INDIKÁTORY ZVÝŠENÉ PŘÍRODNÍ HODNOTY 

V DOKP nejsou vyhlášena ZCHÚ. 

▪ Přírodní park Smrčiny. 

6.5.2.3 KULTURNĚ HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 
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▪ Scelené bloky agrárních kultur, jež utváří nepřirozené měřítko krajiny vytvářející základ 

obrazem i vztahy kulturní zemědělskou krajinou s typickými prvky intenzivního 

zemědělství (technické úpravy vodotečí, odvodňování krajiny) [2-/1] 

▪ Drobné a ojedinělé fragmenty zbytků mezí se zelení [1+/1] 

▪ Vysoké zastoupení kulturních monokulturních lesů [2+/1] 

▪ Pozůstatky hraničního přechodu [2+/1] 

▪ Nepředimenzovaný silniční tah částečně v historické stopě [20/1] 

▪ Nesourodá zástavba  [3-/1] 

▪ Drobná železnice  [10/1] 

▪ Několik průmyslových zón [1-/1] 

▪ Místo tvořící genius loci – Benešův palouček [1+/2] 

6.5.2.4 INDIKÁTORY ZVÝŠENÉ KULTURNÍ A HISTORICKÉ HODNOTY 

V prostoru se nenachází památkově chráněné objekty. 

6.5.2.5 PROSTOROVÉ VZTAHY, MĚŘÍTKO, DOMINANTY KRAJINY  

▪ Pohledově uzavřený prostor vytvářející malý konvizuální celek [30/1] 

▪ Potlačení přírodní a estetické hodnoty krajinného rázu [2-/1] 

▪ Přírodní charakter drobných ojedinělých míst (např. Benešův palouček, lesní enklávy 

s palouky)) [1+/1] 

▪ Kontrast lesního a zemědělského obhospodařování s aglomeračními prvky  [2-/1] 

▪ Značné množství technicistních prvků v krajině a prvku globální vrstvy (průmyslové 

stavby, billboardy, sklady, větrné elektrárny [2-/1] 

6.5.2.6 MOŽNÉ OVLINĚNÍ HORIZONTŮ A POHLEDOVĚ  
EXPONOVANÝCH ČÁSTÍ KRAJINY  

Záměr je situován do místa, které není součástí dílčích či vymezujících horizontů nebo 
krajinných předělů. 

6.6 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY MÍSTA  

Obecně lze říci, že urbanistické a architektonické hodnoty místa jsou velice nízké a 
odpovídají porevolučnímu živelnějšímu vývoji. V současnosti je patrný vliv územně 
plánovací dokumentace (a to i ZÚRK), kdy silnice I/64 slouží jako „rozvojový koridor“ 
pro tranzit, průmysl a komerční služby.  
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7 HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ  

7.1 VYHODNOCENÍ VLIVU NA UVEDENÉ CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY 
KRAJINNÉHO RÁZU DOKP  

Následující tabulka předkládá vyhodnocení možného vlivu záměru na uvedené znaky a 
rysy krajinného rázu DoKP. Tabulka je členěna na několik částí:  

▪ Seznam charakteristických znaků a rysů vytvářejících krajinný ráz DOKP 
o Jednotlivé identifikované charakteristické rysy a znaky krajinného rázu 

▪ Klasifikace znaků 
o A - Význam (3 – zásadní; 2 – spoluurčující; 1 – doplňující) 
o B - Projev (+ zvyšuje hodnotu; snižuje hodnotu krajinného rázu;0 je 

neutrální, indiferentní) 
o C - Cennost (1 – běžný; 2 – význačný; 3 – jedinečný) 

▪ Hodnota krajinného rázu, kterou daný znak utváří nebo potlačuje 
o D - estetická hodnota,  
o E - přírodní hodnota,  
o F - harmonické měřítko,  
o G - harmonické vztahy,  
o H - kulturní dominanty 

▪ Vliv záměru na krajinný ráz 
o Dílčí (0 – žádný, zanedbatelný; 1 - mírný; 2 - středně silný; 3 - silný; + 

posilující) 
o Celkový na danou charakteristiku (zanedbatelný, únosný, na hranici 

únosnosti, neúnosný) 
 

Charakteristický rys/znak 
Klasifikace Hodnota kr. rázu. Vliv 

A B C D E F G H Dílčí Celkový 

Přítomné znaky a rysy přírodní charakteristiky území DOKP 

Reliéf vrchoviny  3 0 1 X X X X  0 

únosný 

Vodoteče doprovázené úzkým lemem 
břehových porostů s keři a vyššími dřevinami  

2 + 1 X X  X  0 

Krajinná zeleň doprovázející zejména liniové 
objekty v krajině - komunikace  

2 + 1 X X X X  0 

Sídlení zeleň v okrajích sídla  1 + 1 X X  X  0 

Izolační zeleň doprovázející stavební objekty 
průmyslových areálů v krajině  

1 + 1 X X X X  0 

V agrárních kulturách vysoké zastoupení 
lučních porostů  

1 + 2 X X X X  1 

Vysoké zastoupení lesních porostů (smrkových 
monokultur)  

2 + 1 X X X X  0 

Přítomné znaky a rysy kulturní a historické charakteristiky území DOKP 

Scelené bloky agrárních kultur, jež utváří 
nepřirozené měřítko krajiny vytvářející základ 
obrazem i vztahy kulturní zemědělskou 
krajinou s typickými prvky intenzivního 
zemědělství (technické úpravy vodotečí, 
odvodňování krajiny) 

2 - 1 X X X X  0 

únosný 

Drobné a ojedinělé fragmenty zbytků mezí se 
zelení  

1 + 1 X X X X  0 
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Vysoké zastoupení kulturních monokulturních 
lesů  

2 + 1 X X X X  0 

Pozůstatky hraničního přechodu  2 + 1 X   X  0 

Nepředimenzovaný silniční tah částečně 
v historické stopě  

2 0 1 X  X X  0 

Nesourodá zástavba   3 - 1 X  X X  + 

Drobná železnice   1 0 1 X  X X  0 

Několik průmyslových zón  1 - 1 X  X X  0 

Místo tvořící genius loci – Benešův palouček  1 + 2 X   X  1 

Přítomné znaky a rysy harmonického měřítka a harmonických vztahů, kult. dominanty v krajině území DOKP 

Pohledově uzavřený prostor vytvářející malý 
konvizuální celek  

3 0 1 X  X X  0 

únosný 

Potlačení přírodní a estetické hodnoty 
krajinného rázu  

2 - 1 X X    + 

Přírodní charakter drobných ojedinělých míst 
(např. Benešův palouček, lesní enklávy 
s palouky)  

1 + 1 X X X X  1 

Kontrast lesního a zemědělského 
obhospodařování s aglomeračními prvky   

1 - 1 X   X  + 

Značné množství technicistních prvků v 
krajině a prvku globální vrstvy (průmyslové 
stavby, billboardy, sklady, větrné elektrárny  

2 - 1 X  X X X + 

  

7.1.1 ODŮVODNĚNÍ UVEDENÉHO VLIVU NA KONKRÉTNÍ CHARAKTERISTICKÉ 
ZNAKY A RYSY KRAJINNÉHO RÁZU DOKP 

Zásah do přírodní charakteristiky území DOKP: 
▪ Záměr je situován do prostoru trvalého travního porostu, byť s prvky 

marginalizace krajiny (nálet dřevin, absence obhospodařování)  
Zásah do kulturní a historické charakteristiky území DOKP: 

▪ Nesourodá zástavba [3-/1] zásah zesilující 
Odůvodnění: Záměr představuje objemnou stavbu, která plošně bude v místě 
největší. Podél komunikace se objevují tradičněji pojaté stavby (při příjezdu od 
Německa. Plochostřešní objekty se objevují v navazující zástavbě.  Mírně tak posílí 
vnímání nesourodosti. Z pohledu ovlivnění krajinného rázu je změna v území 
hodnocena jako zesilující, avšak únosná. 

▪ Místo tvořící genius loci – Benešův palouček [1+/2] zásah mírný 
Odůvodnění: V bezprostředním okolí tohoto místa se budou uplatňovat reklamní 
pylony při výšce 16 m. V území se již uplatňují i jiné technicistní dominanty. 
Z pohledu ovlivnění krajinného rázu je změna v území hodnocena jako mírná, 
avšak únosná. Zároveň je možné tento vliv zcela eliminovat zvolením výšky pylonů 
do 10 m (viz dále) 

Zásah harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině a kulturních dominant 
území DOKP: 

▪ Potlačení přírodní a estetické hodnoty krajinného [2-/1] zásah zesilující 
o Odůvodnění: Záměr představuje stavbu umístěnou do prostoru s přírodním 

charakterem (nálet dřevin, louka, les), na druhou stranu je estetická 
hodnota výrazně potlačena přítomností reklamních staveb a dvou 
chátrajících objektů. Změna vyplývající z uvedeného záměru mírně význam 
prvků v krajině, jež jsou příčinou potlačení přírodní a estetické hodnoty 
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krajinného rázu, zesílí. Z pohledu ovlivnění krajinného rázu je změna 
v území hodnocena jako zesilující, avšak únosná. 

▪ Přírodní charakter drobných ojedinělých míst (např. Benešův palouček, lesní 
enklávy s palouky) [1+/1] zásah mírný 

o Odůvodnění: Záměr zasahuje přímo jeden z drobných míst přírodního 
charakkteru, taktéž reklamní pylony vizuálně zasáhnou obdobné prostory 
západně od záměru.  Díky už současnému vlivu výstavby na daný prostor je 
vliv hodnocen jako únosný. Zároveň vliv pylonů lze minimalizovat při 
nepřekročení výšky 10 m. 

▪ Kontrast lesního a zemědělského obhospodařování s aglomeračními prvky [1-
/1] zásah zesilující 

o Odůvodnění: Plocha, kam je záměr umístěn, představuje stavbu velkého 
objemu, která bude v daném prostoru posilovat tento antropogenní projev. 
Vliv je, vzhledem k rozšíření, jež se bude prakticky odehrávat v ploše, jež se 
stavbou souvisí, mírně zesilující a tedy únosný. 

▪ Značné množství technicistních prvků v krajině a prvku globální vrstvy 
(průmyslové stavby, billboardy, sklady, větrné elektrárny) [2-/1] 

o Odůvodnění: Záměr představuje velkoobjemovou stavbu velkého plošného 
rozsahu. Architektonické pojetí stavby sice hmotu částečně zjemňuje a 
spolu s ozeleněním povede k zmírnění tohoto vlivu. Záměrem tak dojde do 
jisté míry k posílení tohoto znaku, ale v celku uzavřeném prostoru bez 
dalšího uplatnění obrazu stavby v krajině. Vliv na krajinný ráz lze tak 
očekávat mírný a tedy únosný. 

7.2 SOUHRNNÝ VLIV NA KRAJINNÝ RÁZ DOKP  

Základním cílem ochrany krajinného rázu je zachování zákonem deklarovaných 
hodnot. Jde tedy o: 

▪ zachování estetické hodnoty krajinného rázu hodnoceného území 

▪ zachování přírodní hodnoty krajinného rázu hodnoceného území 

▪ zachování významných krajinných prvků,  

▪ zachování zvláště chráněných území,  

▪ zachování kulturních dominant krajiny,  

▪ zachování harmonického měřítka krajiny 

▪ zachování harmonických vztahů v krajině 

▪ respektování případných ochranných podmínek přírodního parku či 
památkové zóny a rezervace stanovenými vyhláškou, nebo zásad ZÚR 
příslušného kraje 

7.2.1 SOUHRNNÉ VLIVY NA OBJEKTY ZVÝŠENÝCH HODNOT  
KRAJINNÉHO RÁZU DOKP 

Následující tabulka uvádí přehled odpovídajících hodnot a jejich ovlivnění uvedeným 
záměrem: 
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Charakteristika 
Plochy pro 
umístění a 
výstavbu záměru 

Dotčené území 
(DoKP) 

Zvýšené přírodní hodnoty 

Velkoplošná chráněná území Ne Ne 

Maloplošná zvláště chráněná území Ne Ne 

Území NATURA 2000 Ne Ne 

Ptačí oblast Ne Ne 

Významné biotopy vytvářející přírodní hodnotu 
krajinného rázu 

Ne Ne 

Území RAMSAR Ne Ne 

Územní přírodních parků Ano Ano 

Místa a prvky vytvářející zvýšenou kulturní a historickou hodnotu v území 

Památné stromy Ne Ne 

Památky Ne Ne 

Památné zóny a rezervace Ne Ne 

Historické krajiny (památková krajinná zóna) Ne Ne 

Archeologická naleziště Ne Ne 

Krajinné hodnoty vytvářející harmonické vztahy a měřítko a estetickou hodnotu krajinného rázu 

Významná struktura krajiny Ne Ne 

Významná struktura zástavby, urbanistické 
hodnoty, specifické hodnoty prostorového 
uspořádání sídla 

Ne Ne 

Významné komponované prostory v krajině Ne Ne 

Krajinné kulturní dominanty (obraz, uplatnění) Ne Ne 

Významné přírodní dominanty (obraz, uplatnění) Ne Ne 
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7.2.2 SOUHRNNÝ VLIV NA ZÁKONEM VYMEZENÉ A SOUVISEJÍCÍ HODNOTY  
KRAJINNÉHO RÁZU MÍSTA VYMEZENÉHO DOKP 

Uvedený souhrn vycházející z předchozího hodnocení předkládá očekávaný potenciální 
vliv záměru na krajinný ráz ovlivněním zjištěných hodnot: 

Očekávané ovlivnění  Vliv hodnoceného záměru 

estetické hodnoty krajinného rázu  mírný, únosný vliv 

přírodní hodnoty krajinného rázu mírný, únosný vliv 

významných krajinných prvků zanedbatelný vliv 

zvláště chráněných území žádný vliv 

kulturních dominant krajiny žádný vliv 

harmonického měřítka krajiny mírný, únosný vliv 

harmonických vztahů v krajině mírný, únosný vliv 

území přírodních parků a památkových zón a rezervací jako 

prostorů zvýšené estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu 
mírný, únosný vliv 

8 NÁVRH SNÍŽENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ  

Cílem této kapitoly je návrh možného zmírnění zjištěného vlivu na krajinný ráz. Kapitola 
předkládá seznam doporučení: 

- Z předchozího hodnocení vyplývá potenciální negativní vliv reklamních pylonů 
(A a B) s výškou až 16 m na prostor v okolí místa tvořícího genius loci – Benešův 
palouček. Pro vyhodnocení případného návrhu na snížení negativního vlivu, či 
jeho celkovou eliminaci je nutné provést analýzy viditelnosti pro jednotlivé 
výškové úrovně: 
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15 m (uplatní s 1 m billboardu často s osvětlením) 12m 

 

 

10 m 8 m 

 

Z uvedené analýzy vyplývá, že při výšce 8 m se již nebude v reklamní pylon v prostoru 
Benešova paloučku vizuálně uplatňovat. Pro zmírnění vlivu lze za zcela dostačující horní 
limit považovat výšku 10 m, kdy se ve velice omezeném prostoru uplatní jen malá část 
stavby. 
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9 ZÁVĚREČNÉ  SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ HODNOTITELE  

Cílem tohoto odborného posudku je posouzení stavby „Novostavba multifunkčního 
resortu, ul. Selbská, Aš“ v k.ú. Aš na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon OPK“) dle citované 
metodiky hodnocení krajinného rázu. Předmětem hodnocení byl záměr výstavby 
multifunkčního centra.  

Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz místa či oblasti mělo za cíl prověřit vliv 
vyplývajících změn v území na krajinný ráz a případně stanovit podmínky k jeho 
případnému zmírnění. 

Místo, kam je záměr umístěn představuje prostor, v němž se nachází komplex se 
s různorodou zástavbou s obdobnými funkcemi. Dojde tak de facto k rozšíření 
stávajícího areálu. 

Hodnotitel provedl analýzu vizuálního uplatnění stavby v okolním prostoru a 
zároveň vyhodnocení vztahů, jež záměr může ovlivnit v souvislosti s přítomností hodnot 
krajinného rázu. Na základě analýzy byl vymezen dotčený krajinný prostor, v němž se 
může projevit vliv záměru a v němž mohou být zasaženy estetická a přírodní hodnota, 
harmonické měřítko či harmonické vztahy v krajině. Dotčený krajinný prostor 
představuje území přiléhající k městu Aš. Toto území tvoří vrchovina s leso-
zemědělským využitím, které výrazně doplňují aglomerační prvky jako průmyslové 
stavby, sklady a velkokapacitní komerční objekty. 

  Provedená analýza viditelnosti stavby, terénní průzkum a rozbory podkladů 
ukázaly, že daný záměr se uplatní ve vztazích v krajině i pohledově především v místě. 
Stavba svou výškou nepřekračuje stromové patro. Přímému pohledu brání krajinná 
zeleň, lesy, reliéf krajiny a současná zástavba. Dále bylo zjištěno, že ve vztazích se změna 
realizovaná záměrem v krajině projeví pouze posílením charakteru daného místa. Jak 
ukázalo hodnocení, toto posílení se projeví v daném místě mírně a z pohledu ochrany 
krajinného rázu, vzhledem k charakteru krajiny, je vliv hodnocen jako únosný.  

Vzhledem k nedalekému místu tvořícímu Genius loci (Benešův palouček) hodnotitel 
doporučuje za limitní výšku reklamních pylonu 10 m, což by zmírnilo identifikovaný 
dopad na krajinný ráz v dané lokalitě.  

Na základě uvedených zjištění, hodnotitel došel k závěru, že předložený záměr 
ovlivní hodnoty krajinného rázu v únosné míře ve smyslu ustanovení §12 zákona č. 
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v úplném znění. 

 

 

            Mgr. et Ing. Roman Bukáček 

               Studio B&M 

Autor metodiky hodnocení záměru na krajinný ráz 
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1. Úvod 

1.1. Zadání 

Předmětem hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK) 
je záměr „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš“.  
 
Předmětem záměru je novostavba multifunkčního resortu včetně vybudování souvisejících 
doplňkových staveb, úprav předmětného území, demolice nepotřebných staveb v předmětném území 
a zajištění napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba bude komplexně sloužit k 
provozování kasina, hotelu, stravovacích služeb, prodejny, klubu, wellnessu a dalších doplňkových 
služeb.  
 
Jedná se o hodnocení ve smyslu § 67 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb.  
Hodnocení splňuje náležitosti posouzení vlivu záměru podle vyhlášky MŽP č. 142/2018. 
 
Hodnocení obsahuje zevrubnou charakteristiku biologické rozmanitosti území dotčeného záměrem 
zejména formou přírodovědeckých průzkumů uvedených v přílohách a také v kapitole 4.  
 
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy chráněné podle § 67 ZOPK je zpracováno na základě 
Výzvy k doplnění žádosti o vydání závazného stanoviska - souhlasu k zásahu do krajinného rázu podle 
§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kterou vydal Městský úřad v Aši, odbor 
životního prostředí dne 5. 5. 2022 pod č. j. MUAS/15670/2022/OŽP/Z. 

1.2. Cíl hodnocení podle § 67 

Cílem provedeného hodnocení je posoudit dopady záměru na zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 
Sb. podle jeho části druhé, třetí a páté, zejména na územní systémy ekologické stability, významné 
krajinné prvky, obecně i zvláště chráněné rostliny a živočichy, dřeviny rostoucí mimo les, jeskyně, 
paleontologické nálezy, krajinný ráz a přírodní parky, přechodně chráněné plochy, památné stromy a 
zvláště chráněná území v celém jeho průběhu. Stanovuje únosnost dopadů záměru na biologickou 
rozmanitost při zohlednění kritické úrovně pro její zachování. Vyhodnocuje významnost případných 
negativních vlivů záměru a navrhuje účelná opatření, která negativní vlivy vylučují, snižují, vyrovnávají 
nebo kompenzují. 

1.3. Postup zpracování, použité podklady pro hodnocení 

Postup prací při zpracování hodnocení byl následující: 
 
Nejprve jsem prostudoval podkladovou dokumentaci záměru poskytnutou objednatelem: 

 Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva (MM Projekt cv, březen 2022). 
 Výzva k doplnění žádosti o vydání závazného stanoviska - souhlasu k zásahu do krajinného rázu 

podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Městský úřad v Aši, 
odbor životního prostředí dne 5. 5. 2022, č. j. MUAS/15670/2022/OŽP/Z. 

 Situační výkres širších vztahů (MM Projekt cv, březen 2022). 
 Katastrální situační výkres, Koordinační situační výkresy (A, B), (MM Projekt cv, březen 2022). 
 Architektonická studie – řezy a pohledy (ing. arch. Tadeáš Matoušek, 11/2021). 
 Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz (Bukáček, 6/2022). 

 
Následně jsem provedl rešerši dostupných odborných podkladů (viz kapitola Literatura). 
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Poté jsem v dotčeném území provedl v termínech 2. 5., 18. 6. 2022, přírodovědecké průzkumy – 
botanický, entomologický a vertebratologický průzkum. Výsledky průzkumů jsou podrobně popsány 
v textu hodnocení. Odborné průzkumy jsou uvedeny v samostatných přílohách (Příloha 9.1-9.3). 
 
Biologické údaje byly doplněny vyžádanými daty o výskytu druhů z nálezové databáze AOPK ČR (na 
základě licenční smlouvy o vytěžování databáze): AOPK ČR (2022): Nálezová databáze ochrany přírody. 
(on-line georeferencovaná elektronická databáze; portal.nature.cz). Verze 2022. Praha. Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR. (Citováno 30-6-2022).  
 
Výčet všech dalších použitých podkladů je uveden v kapitole Literatura. 
 
Předběžné výstupy průzkumů a z nich vyplývající omezení byly konzultovány se zástupci investora. Byly 
konzultovány i technické možnosti řešení jednotlivých střetů a z nich vyplývající omezení. 
 
Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu záměru 
Předložená dokumentace, provedené průzkumy a další zjištěné údaje, rešerše nálezových dat, literární 
a internetové zdroje jsou dostatečnými podklady pro posouzení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody.  

1.4. Seznam zkratek 

ad. – dospělý jedinec 
CR – critically endangered (kriticky ohrožený druh), dle ČS 
ČS – Červený seznam 
dom. – dominantní (druh) 
DD – data deficient (druh, o němž nejsou dostatečné údaje), dle ČS 
EIA – Environmental Impact Assessment, česky posuzování vlivů na životní prostředí 
EN – endangered (ohrožený druh), dle ČS 
EVL – evropsky významné lokalita 
ex. – jedinec 
F – samice 
(H) – (hnízdící) ptačí druh 
HP – hnízdní pár 
CHKO – Chráněná krajinná oblast 
juv. – letošní mladý pták 
KO – kriticky ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb. 
k.ú. – katastrální území 
LC  – least concern (málo dotčený druh), dle ČS 
M – samec 
MZCHÚ – maloplošná zvláště chráněná území 
NDOP -  nálezová data ochrany přírody, portál 
NPP – Národní přírodní památka 
NT  - near threatened (téměř ohrožený), dle ČS 
O, OH – ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb. 
P – pár 
(P) – (přelétající) ptačí druh 
PO – ptačí oblast 
PP – přírodní památka 
PUPFL – pozemek určený k plnění funkce lesa 
RBC – regionální biocentrum 
RBK – regionální biokoridor 
rVKP – registrovaný významný krajinný prvek 
roztr. – roztroušený výskyt  
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SO – silně ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb. 
ÚP – územní plán 
ÚSES – územní systém ekologické stability 
VKP – významný krajinný prvek 
VU – vulnerable (zranitelný druh), dle ČS 
Vz. – vzácný výskyt 
ZPF – zemědělský půdní fond 
ZCHD – zvláště chráněný druh 
ZCHÚ – zvláště chráněné území 
ZOPK – zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) 
! – jinak významný druh 
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2. Údaje o záměru 

2.1. Základní údaje 

Název záměru 

Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš. 
 
Popis záměru 

Předmětem záměru je novostavba multifunkčního resortu včetně vybudování souvisejících 
doplňkových staveb, úprav předmětného území, demolice nepotřebných staveb v předmětném území 
a zajištění napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba bude komplexně sloužit k 
provozování kasina, hotelu, stravovacích služeb, prodejny, klubu, wellnessu a dalších doplňkových 
služeb.  
 
Umístění záměru a situační výkres je zobrazen na obr. č. 1 a 2. 
 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje: 
3177/1, 3177/54, 3214/4, 3222/1, 3222/2, 3222/3, 3225/2, 3225/3, 3230/1, 3232/1, 3232/2, 3232/3, 
3232/7, 3250/53, 3250/54, 3250/56, 3250/62, 3488/19, 4057, 4058, 4059, st. 4414, st. 4506, st. 4758, 
3225/1 (lesní pozemek), 3181/3. 
 
Dotčené území se nachází poblíž ul. Selbská v obci Aš. V současné době je zastavěno objekty č. p. 2706 
a č. p. 2736, zbylá část je nevyužívána a nachází se na ní stromy, náletové dřeviny, travní porost a 
drobné stavební objekty v podobě reklamních zařízení. V okolí řešeného území se nachází objekty 
služeb, silnice, železniční trať, les a vodní tok. Území je svažité k jihovýchodu.  
 
V rámci záměru vzniká požadavek na odstranění stávajících objektů č. p. 2706 a č. p. 2736, včetně 
stávající vodovodní a splaškové kanalizační přípojky a zpevněných ploch náležících k těmto objektům, 
stávajících reklamních zařízení a drobných objektů v řešeném území.  
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Obr. č. 1: Umístění záměru na podkladu základní mapy. 
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Obr. č. 2: Katastrální situační výkres. 
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2.2. Lokalizace 

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj  Okres ORP Obec Katastrální území 

Karlovarský  Cheb Aš Aš Aš 

2.3. Rozsah (kapacita) záměru 

Označení objektu  Název objektu   Zastavěná plocha (m2) 
SO 01    Multifunkční objekt  9510 m2 
SO 03    Komunikace a zpevněné plochy 
      Zpevněná plocha pojízdná – komunikace 6162 m2 
      Zpevněná plocha pojízdná – parkovací stání 4397 m2 
      Zpevněná plocha pochozí – chodníky 2454 m2 
      Nezpevněná plocha – okapové chodníky 107 m2 
      Celkem 13120 m2 
SO 04   Reklamní pylony 
      Reklamní pylon A 16 m2 
      Reklamní pylon B 16 m2 
      Reklamní pylon C 9 m2 
      Celkem 41 m2 
Celkem 22670 m2 

 
SO 01 – multifunkční objekt: 
Objekt je navržen o půdorysu tvaru U „otvírající“ se do ulice o maximálních rozměrech 95,00 x 122,00 
m s plochým zastřešením lemovaným atikou. Objekt bude řešen jako částečně zapuštěný do terénu. 1. 
nadzemní podlaží bude o půdorysu tvaru obdélníku o maximálních rozměrech 43,00 x 122,00 m, bude 
částečně zapuštěno do terénu a navazovat na středovou část objektu. 2. nadzemní podlaží bude celé 
v úrovni nebo nad úrovní terénu a bude tvořeno středovou částí a dvěma navazujícími bočními křídly. 
Maximální výška objektu od přilehlé zpevněné plochy bude ve vyšší části činit 10,20 m, v nižší části 
poté 5,85 m. Pohledová plocha objektu bude tvořena povrchovou úpravou sendvičových panelů, 
speciálními fasádními prvky, dekorativními doplňky a reklamními prvky. Barevně bude objekt řešen do 
světlých barev, jako je bílá, stříbrná nebo šedá. 
 
SO 02 – hrubé terénní úpravy: 
Hrubé terénní úpravy budou řešit základní bilance zemních prací a požadavky na přísun nebo deponii 
zemin. Hrubé terénní úpravy budou detailně řešeny v dalším stupni dokumentace. 
 
SO 03 – komunikace a zpevněné plochy: 
Zpevněné plochy jsou navrženy z živičného krytu a betonové zámkové dlažby. Komunikace jsou 
navrženy z živičného krytu. Parkovací stání a chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. 
Zpevněné plochy budou pro odtok dešťových vod spádovány do soustavy uličních vpustí a 
odvodňovacích žlabů. 
 
SO 04 – reklamní pylony: 
Reklamní pylony budou sloužit k označení jednotlivých provozoven. Základová konstrukce objektů 
bude tvořena železobetonovou základovou patkou. Svislá nosná konstrukce objektů bude tvořena 
sloupem, případně příhradovou konstrukcí. Reklamní plocha bude kotvena do svislé nosné konstrukce. 
Objekty pylon A a B umístěné podél komunikace v ul. Selbská, tedy v jihovýchodním a 
severovýchodním cípu areálu, budou o výšce maximálně 16 m. Objekt pylon C umístěný v 
severozápadním cípu areálu bude o maximální výšce 8,00 m. 
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SO 05 – demolice stávajících objektů: 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde k odstranění stávajících objektů č. p. 2706 a č. p. 2736 včetně 
stávající vodovodní a splaškové kanalizační přípojky a zpevněných ploch náležících k těmto objektům, 
stávajících reklamních zařízení a drobných objektů v řešeném území. Demolice stávajících objektů bude 
detailně řešena v dalším stupni dokumentace. 
 
SO 06 – zábrany proti pádu stromů: 
Zábrany proti pádu stromů budou sloužit k zachycení padajících stromů, případně větví ze stromů 
nacházejících se na pozemku parc. č. 3225/1, k. ú. Aš. Základová konstrukce objektu bude tvořena 
železobetonovými základovými patkami. Svislá nosná konstrukce objektu bude tvořena ocelovými 
sloupy. Mezi ocelové sloupy bude napnuta ocelová síť sloužící k záchytům stromů nebo větví. Objekt 
bude o maximální výšce 10,00 m. Ocelové sítě mohou být zarostlé popínavými rostlinami. 
 
Varianty 
Záměr je předložen v jediné variantě. Nulová varianta, tedy nerealizace záměru není uvažována.  
 
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Předpokládané zahájení stavby je odhadováno ve 2Q 2023. Předpokládaná lhůta dokončení stavby je 
odhadována na dva roky od započetí stavebních prací. 
 
Záměr je podmíněn a časově vázán na vybudování plánované okružní křižovatky v ul. Selbská, na kterou 
bude dopravně napojen, a na vybudování přípojek technické infrastruktury. Další jiné požadavky na 
věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice nevznikají. 
 
Možnost kumulace s jinými záměry 
Záměr z hlediska vlivu na biotu nemá potenciál kumulovat s dalšími plánovanými záměry. Synergické 
efekty jsou vyloučeny.  
 
Možné přeshraniční vlivy 
Přeshraniční a dálkové vlivy záměru nejsou uvažovány. 

2.4. Údaje o vstupech 

2.4.1. Půda 

V rámci záměru dojde k trvalému záboru dvou celých pozemků p. č. 3232/3 a 3232/7, které jsou 
součástí zemědělského půdního fondu (dle KN se jedná o pozemky s druhem pozemku orná půda o 
výměře 827 m2 a 775 m2). Další zábory zemědělského půdního fondu se nepředpokládají.  
 
V rámci záměru dojde k trvalému záboru části pozemku určeného k plnění funkce lesa p. č. 3177/1. 

2.4.2. Voda 

Záměr bude napojen na stávající vodovodní řad, přečerpávací stanici splaškových vod a vodní tok.  
Předpokládaná průměrná roční potřeba vody je 52326 m3. 

2.4.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Záměr bude napojen na stávající plynovodní řad, elektrizační soustavu a datové vedení. 
Předpokládaná roční potřeba plynu je 332004 m3. 

2.4.4. Biologická rozmanitost 

Bez nároků. 
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2.4.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Záměr bude dopravně napojen na plánovanou okružní křižovatku v ul. Selbská, která bude zajišťovat 
napojení na silnici I. třídy s označením 64. Pěší spojení bude zajištěno propojením přes stávající chodník 
vedoucí podél silnice v ul. Selbská. 

2.5. Údaje o výstupech 

2.5.1. Emise do ovzduší 

Bez výstupů. Pouze během výstavby může být bezprostřední okolí krátkodobě vystaveno emisím ze 
stavebních strojů. 

2.5.2. Odpadní vody 

Předpokládané roční množství splaškových vod bude zhruba odpovídat předpokládané roční potřebě 
vody. 
 
Srážkové vody ze zastřešení objektů a zpevněných pojízdných a pochozích ploch budou odváděny do 
vodního toku Račí potok. Znečištěné vody ze zpevněných ploch budou před odváděním do vodního 
toku vyčištěny v odlučovačích lehkých kapalin na požadovanou hodnotu. 
Předpokládaného množství srážkových vod činí 14752 m3. 

2.5.3. Odpady, hluk a vibrace 

Vzhledem k charakteru záměru bude produkce odpadů odpovídat předpokládanému využití objektu. 
Odvoz a likvidace tohoto odpadu bude řešena v rámci smluvních vztahů s jednotlivými 
specializovanými organizacemi. V rámci provozu projekt předpokládá vznik odpadů vzniklých při 
servisní činnosti provozního zařízení, popřípadě opravách. Tyto odpady budou řešeny v rámci 
smluvního stavu s dodavatelem prací, co by původcem odpadů. 
Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován odděleně 
do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
 
V rámci realizace a provozu záměru nebude vznikat hluk, který by ohrožoval okolní prostředí. 

2.5.4. Doplňující údaje 

Žádné. 
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3. Popis současného stavu území 

3.1. Charakteristika dotčeného území 

Lokalita záměru se nachází v Ašském bioregionu (1.58). Bioregion tvoří vrchovina na žulách a kyselých 
krystalických břidlicích, s chladným vlhkým oceánickým klimatem. Má biotu 4., bukového a 5., jedlovo-
bukového vegetačního stupně. V bioregionu dominují bukojedliny, místy podmáčené. Biota je 
ochuzená hercynská, se silným západním vlivem, který se projevuje přítomností řady subatlantických 
prvků i obecně západních migrantů. Východní hranici rozšíření zde má čolek hranatý. Nachází se zde 
zvláštní autochtonní ekotyp borovice - vogtlandská borovice. Nereprezentativní části jsou 
charakteristické výskytem skalních útvarů a tvoří přechody do Krušných hor. Celkovou koncepci 
bioregionu včetně území v SRN bude třeba upřesnit mezinárodní spoluprací. V lesích dominují smrkové 
kultury, přirozené lesy téměř chybějí, četnější jsou vlhké louky. 

3.2. Horniny a reliéf 

Geologické podloží pozemků tvoří půdní profil, deluvio-eluvium - hlinitý písek s polohami písčitých jílů 
a hluboce zvětralé svory podložního krystalinika s omezenou propustností. 
 
Zájmového území spadá dle geomorfologického členění ČR do Hercynského systému, provincie Česká 
vysočina, subprovincie Krušnohorská soustava, oblasti Krušnohorská hornatina, celku Smrčiny, 
podcelku Ašská vrchovina, okrsku Hájská vrchovina. 
 
Nadmořská výška lokality záměru je 645 m n. m. 

3.3. Podnebí 

Podle klimatografického členění České republiky (Quitt, 1971) leží zájmová oblast v mírně teplé 
klimatické oblasti MT5.  Klimatická oblast MT5 se vyznačuje přechodným obdobím mírného jara a 
podzimu, normální délkou mírně chladné až suché zimy a normálním trváním sněhové pokrývky. 

3.4. Vodstvo 

Posuzované území patří dle vodopisného členění do hlavního povodí Labe, dílčího povodí Ohře. Dle 
povodí IV. řádu spadá do povodí Ohře, č. hydrologického pořadí 1-13-01-0010. 
 
V dotčeném území neleží žádná vodní plocha a neprotéká jím žádný vodní tok. Nejsou zde vymezena 
záplavová území (Q20, Q50, Q100) ani aktivní zóny.  
Kilometr severně od lokality leží hranice ochranného pásma podzemního vodního zdroje Krásná u Aše. 
Nejbližší chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Chebská pánev a Slavkovský les se 
rozkládá 3,5 jihovýchodně od lokality záměru.  
Záměr se nachází v citlivé oblasti dle § 32 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). 
Zájmové území není součástí zranitelných oblastí dle NV 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 
a akčním programu. 

3.5. Biota 

Posuzované území se podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (Skalický et al. 1977) 
pro účely Flóry ČR nachází v obvodu Českomoravského mezofytika, v okrese 22 – Halštrovská 
vrchovina.  
 
Podle rekonstrukční mapy přirozené vegetace (Mikyška et al. 1972) pokrývaly zájmové území bikové 
bučiny (Luzulo-Fagion). 
 



BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ 

16 
 

MGR. VLADIMÍR MELICHAR 
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz 

Potenciální přirozenou vegetaci území záměru (Neuhäuslová, Moravec 1997) představují bikové bučiny 
(Luzulo-Fagetum). 

3.6. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
z hlediska biologické rozmanitosti (fauna, flóra, ekosystémy) 

Charakteristika 
Plochy pro 
umístění a 

výstavbu záměru 
Dotčené území 

národní park ne ne 

chráněná krajinná oblast ne ne 

maloplošná zvláště chráněná území ne ne 

lokality Natura 2000 (evropsky významné lokality) ne ne 

lokality Natura 2000 (ptačí oblasti) ne ne 

územní systém ekologické stability nadregionální ne ne 

územní systém ekologické stability regionální ano ano 

územní systém ekologické stability lokální ne ne 

migrační koridor (biotop) zvláště chráněných druhů velkých 
savců 

ne ne 

významný krajinný prvek registrovaný ne ne 

významný krajinný prvek ze zákona ano ano 

přírodní parky  ano ano 

památný strom ne ne 

výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ne ne 

výskyt zvláště chráněných druhů živočichů ano ano 
Pozn. Za dotčené území se považuje přímo ovlivněné území vstupy a výstupy záměru při výstavbě a provozu. 
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4. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti vlivů na biologickou 
rozmanitost   

V této kapitole je provedena charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných 
přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, 
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby 
a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci) na biologickou 
rozmanitost (faunu, flóru a ekosystém), na jednotlivé environmentální charakteristiky biologické 
rozmanitosti. 
 
Významnost vlivů a stupnice pro hodnocení vlivu záměru na biotu 

 
Vliv 

 
Hodnota 

 

 
Popis 

 
Významný 
negativní 

-2 

Významný rušivý až likvidační vliv chráněné území, funkci VKP, na 
stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu 
nebo do přirozeného vývoje druhu. 

Mírně 
negativní 

-1 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv. 
Mírný rušivý vliv na chráněné území, funkci VKP, stanoviště či populaci 
druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, 
okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

Nulový 0 Záměr nemá žádný vliv. 

Mírně 
pozitivní 

+1 
Mírný příznivý vliv na chráněné území, funkci VKP, stanoviště či populaci 
druhu; mírné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně 
příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

Významný 
pozitivní 

+2 

Významný příznivý vliv na chráněné území, funkci VKP, stanoviště či 
populaci druhu; významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo 
druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje 
druhu. 

 

4.1. Identifikace předpokládaných vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny  

Dle metodiky hodnocení jsou jako relevantní vlivy zvažovány takové přímé a nepřímé vlivy záměru, 
které svojí podstatou mohou ovlivnit kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jednotlivých zvláště 
chráněných nebo ohrožených druhů. Jako možné vlivy záměru byly identifikovány následující: 
 
1/ Zábor biotopu. 

Tento vliv zahrnuje trvalý zábor biotopu druhu, narušení úkrytů, líhnišť a hnízdišť. Zahrnuje také 
nepřímé ovlivnění druhu v podobě záboru potravního biotopu. 

 
2/ Ovlivnění kvalitativních charakteristik biotopu. 

Kvalitativní charakteristiky biotopu v tomto případě zahrnují pouze narušení vegetačního pokryvu 
pojezdy stavebních strojů a mechanizace, vyřezávání dřevin a kácení. 

 
3/ Rušení a škodlivý zásah do přirozeného vývoje.  

Rušení přináší zejména období výstavby a případně i související kácení či vyřezávání dřevin. 
Projevuje se přímo v zájmovém území a také v jeho těsné blízkosti. 

 
4/ Náhodné usmrcení, zraňování jedinců či ničení a poškozování vývojových stadií. 

Při terénních pracích, výstavbě nebo odstraňování dřevin mohou být jednotlivé exempláře 
živočichů přímo ohroženy. U ptáků se jedná zejména o případné kácení a vyřezávání dřevin v době 
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hnízdění, u zemních hnízdičů a terestrických obratlovců je jisté riziko úhynů i při pojezdech techniky 
a terénních pracích.   

 
5/ Ovlivnění krajinného rázu. 

Objekt a reklamní pylony mohou měnit krajinný ráz dotčeného krajinného prostoru.  

4.2. Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněná území 

Jako dotčené budou identifikovány lokality, které: 

 jsou v přímém územním střet u se záměrem nebo v jeho bezprostřední blízkosti, 

 jsou ovlivněny v souvislosti se vstupy (těžba surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.), a 
to ve fázi přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru, 

 jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) ve fázi přípravy, 
realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru. 

 
Potenciálně dotčená (nejbližší) zvláště chráněná území: 

Název Vzdálenost od záměru 
Hodnocení 

vlivu 

NPP Bystřina – Lužní potok 
Předmět ochrany:  
a) travinných a mokřadních ekosystémů luk a pastvin, 
smilkových trávníků, slatinných a přechodových rašelinišť a 
rákosin a vegetace vysokých ostřic,  
b) lesních ekosystémů mokřadních vrbin, lužních lesů, 
smrčin a pramenišť,  
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů 
perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), mihule 
potoční (Lampetra planeri) a hnědáska chrastavcového 
(Euphydryas aurinia), včetně jejich populací,  
d) systému oligotrofních tekoucích vod sestávajícího z 
vodních toků Lužního potoka, Rokytnice a Bystřiny, včetně 
přítoků, pramenišť a přilehlých břehových pozemků. 

3,9 km severně 0 

PP Vernéřovské doly  
Předmět ochrany: Odval ze starého důlního díla, kde se 
vyskytuje žilník složený z křemene, amblygonitu a K-živce. 
Ve světovém měřítku se jedná o výjimečný typ 
mineralizace. 

5 km východně 0 

 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
Maloplošná ani velkoplošná zvláště chráněná území se v blízkém okolí záměru nenachází, a proto 
nebudou záměrem nijak ovlivněna. Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je 3,9 km 
severním směrem vzdálená NPP Bystřina – Lužní potok. O trochu dále, cca 5 km východním směrem, 
leží PP Vernéřovské doly. Předměty ochrany nejbližších MZCHÚ nemohou být ovlivněny v souvislosti se 
vstupy (suroviny, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.) a výstupy (odpady, emise, hluk atd.) záměru, 
neboť se předpokládá, že vliv vstupů a výstupů záměru na zvláště chráněná území bude nulový. 
 Ostatní ZCHÚ nejsou považována ani za potenciálně dotčená.  

4.3. Území soustavy Natura 2000 

Přehled nejbližších lokalit soustavy Natura 2000, vč. předmětů ochrany: 

Název Předměty ochrany Vzdálenost od záměru 

EVL CZ0413177 
Bystřina – Lužní potok 

přirozená dystrofní jezera a tůně (3160) 
3,9 km 
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vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a 
horského až alpínského stupně (6430) 
hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) 
mihule potoční (Lampetra planeri) 
perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) 

EVL CZ0410047 
Štítarský rybník 

tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací 
parožnatek (3140) 
přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu 
Magnopotamion nebo Hydrocharition (3150) 
vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a 
horského až alpínského stupně (6430) 
přechodová rašeliniště a třasoviště (7140) 

5,1 km 

 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění 
Za potenciálně ovlivněné lokality Natura 2000 jsou považovány všechny lokality, které jsou se záměrem 
v územním střetu, a také ty, které by mohly být ovlivněny v souvislosti se vstupy a výstupy záměru. 
Záměr nezasahuje do území soustavy Natura 2000 (Evropsky významné lokality, Ptačí oblasti). Nejbližší 
lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL CZ0413177 Bystřina – Lužní potok, která se nachází 3,9 km 
severně od dotčeného území. Nejbližší ptačí oblastí je PO Doupovské hory ležící 52 km východně od 
lokality záměru. 
 Vzhledem k povaze záměru a dostatečným vzdálenostem okolních lokalit soustavy Natura 2000 
se předpokládá, že nebudou dotčeny žádné předměty ochrany ani narušena jejich integrita. Zároveň se 
důvodně předpokládá, že předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 nebudou 
ovlivněny ani v souvislosti se vstupy a výstupy záměru. 

4.4. Vyhodnocení vlivu záměru na významné krajinné prvky  

Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny 
č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“  
VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách: 
VKP „ze zákona“ – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy; 
registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, 
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy či 
odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické zahrady nebo parky. Jako VKP 
je možné registrovat i jiné části krajiny. 
 
Významné krajinné prvky jsou chráněny podle §4, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb.: „Významné krajinné 
prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich 
obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést 
k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-
stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“ 
 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
Záměr je zčásti umístěn na pozemku určeném k plnění funkce lesa (parc. č. 3177/1, k. ú. Aš, celková 
výměra 107690 m2). Výstavbou záměru dojde k záboru cca 250 m2, což činí přibližně 0,25% rozlohy 
tohoto lesního pozemku.  Zásah lze považovat za nevýznamný. 
 Záměrem nebudou dotčeny žádné jiné významné krajinné prvky definované v § 3, odst. 1) 
zákona č. 114/1992 Sb., a ani nebudou dotčeny žádné registrované VKP.  
 Z důvodu ochrany přilehlého lesního porostu se navrhuje zákaz vjíždění techniky a stavebních 
strojů mimo území vymezené hranicí záměru. 
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4.5. Vyhodnocení vlivu záměru na územní systém ekologické stability 

Přehled dotčených prvků ÚSES (dle § 3 zákona  114/92 Sb.): 
Zdroj dat: územní plán Aše 

Druh prvku ÚSES Název prvku ÚSES 
Délka průchodu vedení přes 

prvek ÚSES 
Délka přerušení / 

plocha v OP 

Nadregionální a regionální úroveň 

RBK  RK973 - 22670 m2 

 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
Záměr je lokalizován v ose regionálního biokoridoru. Dle ÚP se jedná o regionální biokoridor označený 
jako „RK 973“ mezi RBC č. 1179 Lužní potok a mezofilním bučinným RBC č. 1941 Nový Žďár. V tomto 
biokoridoru bylo na území města Aš vymezeno celkem 7 vložených LBC a 7 dílčích segmentů RBK. 
Regionální biokoridor RK973 je poměrně rozsáhlý a záměr zabere jeho nepatrnou část. Lokalita záměru 
se mimoto nachází v urbanizované části biokoridoru, jež je považována za nefunkční část RK973. Nadto 
zde není vymezen žádný lokální biokoridor ani biocentrum. V dotčeném území nejsou definovány žádné 
jiné prvky ÚSES dle § 3 zákona 114/92 Sb.  

4.6. Vyhodnocení vlivu záměru na přírodní parky a krajinný ráz  

Ochrana krajinného rázu je prováděna podle § 12 ZOPK. Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, 
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu.  
 
Přírodní parky se zřizují k ochraně krajinného rázu v místech s významnými soustředěnými estetickými 
a přírodními hodnotami.  
 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
Lokalita záměru se nachází na území přírodního parku Smrčiny. Záměr se nalézá v místě, které je blízké 
současné okrajové zástavbě města a nezpůsobí žádné narušení hodnot dotčeného přírodního parku. 
 
Za účelem posouzení vlivu stavby na krajinný ráz byl zpracován samostatný posudek (Bukáček, červen 
2022). Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz místa či oblasti mělo za cíl prověřit vliv vyplývajících 
změn v území na krajinný ráz a případně stanovit podmínky k jeho případnému zmírnění. 
 
Krajinný ráz je utvářen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa či oblasti. Tyto 
základní charakteristiky jsou v krajině zastoupeny přítomností určitých charakteristických znaků 
přírodní, kulturní či historické povahy. Znaky při tom představují prvky a složky krajiny v určité 
konfiguraci a vzájemném vztahu a jsou nositeli estetické a přírodní hodnoty území. 
 
Lokalita záměru je situována do uzavřeného prostoru na periférii města Aš, který je tvořený nesourodou 
zástavbou různé architektonické úrovně. Jedná se o prostor hraničního přechodu s pokleslou a 
zanedbanou úrovní (reklamní objekty, torza stánků, plochostřešní velkoobjemová shopingcentra, 
kasina apod. Prostor je odloučený a nenavazuje na město. Je zde částečně patrná vazba na městskou 
okrajovou zónu s obchodními domy a velkokapacitními objekty průmyslu a skladů. V bezprostředním 
okolí prostoru se uplatňují jak tyto velkoobjemové budovy, tak výškové negativní dominanty větrných 
elektráren. Harmonické vazby nebyly identifikovány.  
 
Stavba se v dálkových pohledech nebude významně uplatňovat. Změna krajinného rázu bude patrná 
především jen v místě. Za zmínku stojí uplatnění reklamních pylonů. Ty se s výškou 16 m uplatní 
severozápadně od záměru v prostoru tzv. Benešova paloučku (především v jeho okolí). Analýza 
viditelnosti nebyla z důvodu absence datových zdrojů provedena na Německé straně. 
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Na základě analýzy viditelnosti byl vymezen dotčený krajinný prostor (DOKP), v němž se může projevit 
vliv záměru a v němž mohou být zasaženy estetické a přírodní hodnoty, harmonické měřítko či 
harmonické vztahy v krajině. Dotčený krajinný prostor představuje území přiléhající k městu Aš. Toto 
území tvoří vrchovina s leso-zemědělským využitím, které výrazně doplňují aglomerační prvky jako 
průmyslové stavby, sklady a velkokapacitní komerční objekty. 
 
Vliv na konkrétní charakteristické znaky a rysy krajinného rázu DOKP: 
 
Předpokládaný zásah do přírodní charakteristiky území DOKP:  
 Záměr je situován do prostoru trvalého travního porostu, byť s prvky marginalizace krajiny 
(nálet dřevin, absence obhospodařování). 
 
Předpokládaný zásah do kulturní a historické charakteristiky území DOKP: 

 Nesourodá zástavba, zásah zesilující 
Záměr představuje objemnou stavbu, která plošně bude v místě největší. Podél komunikace se 
objevují tradičněji pojaté stavby (při příjezdu od Německa. Plochostřešní objekty se objevují v 
navazující zástavbě. Mírně tak posílí vnímání nesourodosti. Z pohledu ovlivnění krajinného rázu 
je změna v území hodnocena jako zesilující, avšak únosná. 
 

 Místo tvořící genius loci – Benešův palouček, zásah mírný 
V bezprostředním okolí tohoto místa se budou uplatňovat reklamní pylony při výšce 16 m. V 
území se již uplatňují i jiné technicistní dominanty. Z pohledu ovlivnění krajinného rázu je 
změna v území hodnocena jako mírná, avšak únosná. Zároveň je možné tento vliv zcela 
eliminovat zvolením výšky pylonů do 10 m (viz dále)  
 

Předpokládaný zásah harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině a kulturních dominant 
území DOKP: 

 Potlačení přírodní a estetické hodnoty krajinného rázu, zásah zesilující 
Záměr představuje stavbu umístěnou do prostoru s přírodním charakterem (nálet dřevin, louka, 
les), na druhou stranu je estetická hodnota výrazně potlačena přítomností reklamních staveb 
a dvou chátrajících objektů. Změna vyplývající z uvedeného záměru mírně význam prvků v 
krajině, jež jsou příčinou potlačení přírodní a estetické hodnoty krajinného rázu, zesílí. Z pohledu 
ovlivnění krajinného rázu je změna v území hodnocena jako zesilující, avšak únosná.  
 

 Přírodní charakter drobných ojedinělých míst (např. Benešův palouček, lesní enklávy s palouky), 
zásah mírný 
Záměr zasahuje přímo jeden z drobných míst přírodního charakteru, taktéž reklamní pylony 
vizuálně zasáhnou obdobné prostory západně od záměru. Díky už současnému vlivu výstavby 
na daný prostor je vliv hodnocen jako únosný. Zároveň vliv pylonů lze minimalizovat při 
nepřekročení výšky 10 m.  
 

 Kontrast lesního a zemědělského obhospodařování s aglomeračními prvky, zásah zesilující 
Plocha, kam je záměr umístěn, představuje stavbu velkého objemu, která bude v daném 
prostoru posilovat tento antropogenní projev. Vliv je, vzhledem k rozšíření, jež se bude prakticky 
odehrávat v ploše, jež se stavbou souvisí, mírně zesilující a tedy únosný. 

 Značné množství technicistních prvků v krajině a prvku globální vrstvy (průmyslové stavby, 
billboardy, sklady, větrné elektrárny) 
Záměr představuje velkoobjemovou stavbu velkého plošného rozsahu. Architektonické pojetí 
stavby sice hmotu částečně zjemňuje a spolu s ozeleněním povede k zmírnění tohoto vlivu. 
Záměrem tak dojde do jisté míry k posílení tohoto znaku, ale v celku uzavřeném prostoru bez 
dalšího uplatnění obrazu stavby v krajině. Vliv na krajinný ráz lze tak očekávat mírný a tedy 
únosný.  
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Shrnutí vlivu záměru na krajinný ráz 
Místo, kam je záměr umístěn představuje prostor, v němž se nachází komplex s různorodou zástavbou 
s obdobnými funkcemi. Dojde tak de facto k rozšíření stávajícího areálu. 
 Na základě provedené analýzy viditelnosti stavby, terénního průzkumu a rozborů podkladů se 
ukázalo, že záměr se uplatní ve vztazích v krajině i pohledově především v místě. Stavba svou výškou 
nepřekračuje stromové patro. Přímému pohledu brání krajinná zeleň, lesy, reliéf krajiny a současná 
zástavba. Dále bylo zjištěno, že ve vztazích se změna realizovaná záměrem v krajině projeví pouze 
posílením charakteru daného místa. Toto posílení se projeví v daném místě mírně a z pohledu ochrany 
krajinného rázu, vzhledem k charakteru krajiny, je vliv hodnocen jako únosný. 
 Vzhledem k nedalekému místu tvořícímu Genius loci (Benešův palouček) hodnotitel doporučuje 
za limitní výšku reklamních pylonu 10 m, což by zmírnilo identifikovaný dopad na krajinný ráz v dané 
lokalitě. 

4.7. Vyhodnocení vlivu záměru na dřeviny rostoucí mimo les  

Ochrana dřevin rostoucích mimo les je definovaná v § 7 zákona ZOPK. Dřeviny jsou chráněny podle 
tohoto ustanovení před poškozováním a ničením. Povolení ke kácení dřevin pro hodnocený záměr, 
včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, vydává příslušný stavební úřad na základě závazného 
stanoviska orgánu ochrany přírody.  
 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
V rámci záměru vzniká požadavek na kácení 10 vzrostlých stromů a většího množství náletových dřevin. 
Umístění stromů, které jsou v dotčeném území hodnotné, je zobrazeno na obrázku v kapitole v kap. 
9.1.5. Povolení ke kácení by měl předcházet standardní dendrologický průzkum lokality. 

4.8. Vyhodnocení vlivu záměru na památné stromy  

Památné stromy definované podle odst. 1, § 46 ZOPK. jsou mimořádně významné stromy, jejich 
skupiny a stromořadí vyhlášené rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Dle odst. 2 
je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji.  
 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
V dotčeném území se nenachází žádné památné stromy. Nejbližším památným stromem je Zedwitzův 
javor v Aši, který je od záměru vzdálený cca 1600 m severovýchodním směrem. 
 

4.9. Vyhodnocení vlivu záměru na jeskyně a paleontologické nálezy  
Jeskyně jsou chráněny podle § 10 ZOPK před ničením a poškozováním.  
 
Dle karsologického členění se záměr nachází v karsologické jednotce č. 130 – Krasová a pseudokrasová 
území Krušných hor. 
 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
Dle dostupných údajů se v těsné blízkosti záměru jeskyně nevyskytují a nebudou tudíž ovlivněny.  
 
Paleontologické nálezy jsou chráněny podle § 11 ZOPK před ničením, poškozováním a odcizením. 
Jejich ochrana proto fakticky počíná až učiněním jejich nálezu a rozpoznáním. Taková situace může při 
stavebních pracích nastat a pak je třeba postupovat podle ustanovení § 11.  
 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
Dle dostupných údajů se v těsné blízkosti záměru paleontologické nálezy nevyskytují a nebudou tudíž 
ovlivněny.  
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4.10. Vyhodnocení vlivu záměru na přechodně chráněné plochy  

Přechodně chráněné plochy mohou být vyhlašovány podle § 13 ZOPK včetně omezujících podmínek.  
 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
V dotčeném území není v současnosti vyhlášena žádná přechodně chráněná plocha. 

4.11. Vyhodnocení vlivu záměru na cévnaté rostliny 

4.11.1. Přírodní stanoviště 

V zájmovém území byl proveden průzkum vegetace. V tabulce níže je uveden přehled zastoupení všech 
biotopů dotčených záměrem (dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2010): 

Kód a název biotopu 
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol. 2000) 

Hodnocení vlivu 
(+/0/-) 

X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty nehodnoceno 

X12B Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty nehodnoceno 

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky -1 

 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
Na lokalitě záměru se vyskytují zejména nepřírodní biotopy řady X a degradovaný luční biotop T1.1. 
Vegetace je druhově chudá, převládají ruderální a plevelné druhy. Žádná kvalitní přírodní stanoviště 
proto nebudou záměrem ovlivněna. 

4.11.2. Obecná ochrana rostlin 

Obecná ochrana rostlin a živočichů je definována v § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 
Sb., který zejména uvádí v odst. 1 a 3:  
„1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, 
který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení 
rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou 
součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit 
rušivou činnost.  
(3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, 
při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití 
takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama.“ 
 
Přehled zjištěných druhů rostlin uvedených v Červeném seznamu v posuzovaném území, včetně 
vyhodnocení vlivu:  
Ve sloupci „Hodnocení vlivu“ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací 
záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – nevýznamný negativní vliv, -2 – významný negativní 
vliv)    

Druh 
Vliv záměru 

(identifikace) 

Hodnocení 
vlivu záměru 

(+/0/-1,-2) 
Komentář 

Kategorie C3 (ohrožené taxony) 

hrachor horský  
(Lathyrus linifolius) 

ano -1 
Na lokalitě záměru byl zjištěn na 5 místech 
v celkovém počtu cca 100 ex. 

 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
Ve zkoumaném území bylo zjištěno celkem 94 druhů cévnatých rostlin. Žádný druh rostliny nebude 
významně dotčen na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či ekosystému podmiňujícího jeho 
existenci. Záměrem bude dotčen jeden druh cévnaté rostliny uvedený v Červeném seznamu ČR (Grulich 
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2012) – hrachor horský (Lathyrus linifolius). Jedná se o druh, který je v okolní krajině celkem častý. 
Případný záchranný transfer rostlin nemá z odborného pohledu  smysl.  
 Seznam všech zaznamenaných druhů cévnatých rostlin je uveden v příloze (9.1). 

4.11.3. Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy rostlin  

Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů rostlin v posuzovaném území, vč. vyhodnocení vlivu:  
Ve sloupci „Hodnocení vlivu“ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací 
záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – nevýznamný negativní vliv, -2 – významný negativní 
vliv).   

Druh 
 

Fáze 
záměru 

Vliv 
záměru 
(Identifi

kace) 

Charakteristika vlivu 
(kapacita záměru, časový rozsah 

záměru, intenzita vlivu) 

Hodnocení 

vlivu záměru  

(+2/+/0/-1/-

2) 

Komentář 

Silně ohrožené druhy – příloha 2 vyhl. 395/1992 Sb.  

chrpa horská 
(Centaurea 
montana) 

výstavba
/provoz 

ne  0 
Zplanělá 
z někdejší 
kultury. 

 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění 
Během botanického průzkumu lokality byl zjištěn výskyt jednoho zvláště chráněného druhu rostliny dle 
vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. Nalezená chrpa horská (Centaurea montana) je sice zvláště chráněným 
druhem dle vyhl. č. 395/1992 Sb., ale v dotčeném území je zplanělá a proto se na její zdejší exempláře 
zvláštní ochrana nevztahuje.  

4.12. Vyhodnocení vlivu záměru na faunu 

4.12.1. Obecná ochrana živočichů  

Obecná ochrana rostlin a živočichů je definována v § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 
Sb. (viz kap. 4.11.2.).  
 Posuzovaný záměr je umístěn mimo migrační koridory a jádrová území zvláště chráněných 
druhů velkých savců (kategorie A). 

V případě volně žijících živočichů byl v sezóně 2022 proveden zoologický průzkum (Příloha 9.2 
Vertebratologický průzkum a 9.3. Entomologický průzkum) formou opakovaných terénních návštěv. V 
rámci průzkumu a rešerší nálezových dat byly kromě běžných druhů živočichů zjištěny i zvláště 
chráněné druhy bezobratlých, obojživelníků, plazů, ptáků a savců.  
 Z průzkumů je zřejmé, že záměrem nebudou negativně ovlivněny žádné druhy na úrovni 
populací. Ochranu běžných druhů obratlovců před nadměrným zraňováním a úhyny lze realizovat 
formou zmírňujících opatření (viz níže). 
  
Přehled zjištěných druhů živočichů uvedených v Červeném seznamu ČR, K. Chobot & Michal Němec, 
2017: 
Ve sloupci „Stupeň ohrožení “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací 
záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – nevýznamný negativní vliv, -2 – významný negativní 
vliv) 

Druh 
Fáze 

záměru 
v území 

Vliv záměru 
(Identifikace) 

Charakteristika vlivu 
(kapacita záměru, 

časový rozsah 
záměru, intenzita 

vlivu) 

Hodnocení 
vlivu záměru 

(+/0/-1,-2) 
Komentář 

Vulnerable/zranitelný taxon  
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Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
Záměr nepředstavuje pro živočichy významné ohrožení. Období výstavby způsobí krátkodobé rušení 
v okolí lokality záměru. Záměr není umístěn do migračních koridorů ani jádrových území zvláště 
chráněných druhů velkých savců. Záměrem bude  
 Z důvodu obecné ochrany živočichů se zmírňující opatření nenavrhují. Žádný druh živočicha 
nebude dotčen na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či ekosystému podmiňujícího jeho existenci.  

4.12.2. Ochrana volně žijících ptáků 

Ochrana volně žijících ptáků je definována v § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Z 
pohledu posouzení vlivu záměru jsou podstatné zejména některá ustanovení v odst. 1:  
 1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států 
Evropských společenství (dále jen „ptáci“), je zakázáno:  
a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,  

b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd.  
 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
V rámci průzkumu byl na lokalitě záměru zjištěn hnízdní výskyt několika hnízdících druhů ptáků. Dle 
dikce ustanovení § 5a ZOPK je nutné formou zmírňujících opatření zajistit, aby nedocházelo k úhynům 
ptactva. Nebudou-li zmírňující opatření akceptována, je nezbytné si vyžádat výjimku pro odchylný 
postup dle ZOPK.  
 Z důvodu minimalizace vlivu záměru na volně žijící ptáky jsou navržena adekvátní zmírňující 
opatření a podmínky spočívající zejména v omezení doby kácení dřevin a doby zahájení terénních prací.  

4.12.3. Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy obratlovců 

Celkem byl zjištěn výskyt 27 druhů obratlovců – 2 druhy obojživelníků, 3 druhy plazů, 13 druhů ptáků 
a 9 druhů savců. Přestože výskyt, zejména přechodný (např. ptáci na tahu, netopýři), u dalších druhů 
nelze vyloučit, předložený seznam poskytuje dobrý přehled o dotčené fauně obratlovců. Ze zjištěných 
5 zvláště chráněných druhů obratlovců patří 2 mezi silně ohrožené a 3 mezi ohrožené. 
 Seznam zjištěných druhů živočichů je uveden v příloze (Příloha 9.2.). 
 
 

skokan hnědý 
(Rana temporaria) 

výstavba/ 
provoz 

ne  0 

Klíčové biotopy druhu 
(rozmnožiště, 
zimoviště) nebudou 
vůbec dotčeny. 
Pohyblivý druh.  

Near Threatened/téměř ohrožený taxon  

zajíc polní 
(Lepus europaeus) 

výstavba/ 
provoz 

ne  0 
Pohyblivý druh, není 
citlivý na rušení.   
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Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců: 
Ve sloupci „Stupeň ohrožení “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – 
nevýznamný negativní vliv, -2 – významný negativní vliv) 

 

Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
 Záměrem mohou být ovlivněny jednotlivé exempláře slepýše křehkého a ropuchy obecné, u ostatních druhů jde o nevýznamný zábor biotopu, jinak se 
žádné významnější ovlivnění obratlovců nepředpokládá. U zvláště chráněných druhů obratlovců se doporučuje požádat o výjimku ze základních podmínek 
ochrany zejména pro druhy, u nichž byl shledán negativní vliv (tj. vliv na úrovni -1).  

Z důvodu minimalizace vlivu záměru na obratlovce jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a podmínky zahrnující zejména termínové omezení 
kácení a vyřezávání dřevin. 

Druh 
Fáze záměru 

v území 
Vliv záměru 

(Identifikace) 

Charakteristika vlivu 
(kapacita záměru, časový rozsah záměru, 

intenzita vlivu) 

Hodnocení 
vlivu 

záměru 
(+/0/-1,-2) 

Komentář 

Silně ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 2 vyhl. 395/1992 Sb. 

ještěrka živorodá 
(Zootoca vivipara) 

výstavba ano 1/ Zábor biotopu. -1 
Klíčové biotopy druhu (rozmnožiště, zimoviště) nebudou 
vůbec dotčeny. Pohyblivý druh. 

slepýš křehký  
(Anguis fragilis) 

výstavba ano 
1/ Zábor biotopu. 
4/ Náhodné usmrcení, zraňování jedinců či 
ničení a poškozování vývojových stadií. 

-1 
Druh bude ovlivněn záborem biotopu a náhodným 
usmrcením při výstavbě. 

Ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 3 vyhl. 395/1992 Sb. 

ropucha obecná  
(Bufo bufo) 

výstavba ano 
1/ Zábor biotopu 
4/ Náhodné usmrcení, zraňování jedinců či 
ničení a poškozování vývojových stadií. 

-1 
Druh bude ovlivněn záborem biotopu a náhodným 
usmrcením při výstavbě. 

užovka obojková  
(Natrix natrix) 

výstavba ano 1/ Zábor biotopu -1 
Pohyblivý druh s plošným výskytem v území. Druh bude 
ovlivněn záborem biotopu. Klíčové biotopy druhu 
(rozmnožiště, zimoviště) nebudou vůbec dotčeny.   

veverka obecná 
(Sciurus vulgaris) 

výstavba ano 1/ Zábor biotopu. -1 
Druh bude ovlivněn záborem biotopu. Pohyblivý druh 
s plošným výskytem v území v lesíku a v náletových 
porostech. 
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4.12.4. Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů 

Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů: 
Ve sloupci „Stupeň ohrožení “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – 
nevýznamný negativní vliv, -2 – významný negativní vliv) 

 
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění  
Při entomologickém průzkumu byly zjištěny 3 zvláště chráněné druhy dle Vyhlášky 395/1992 Sb. Lokalita záměru leží v biologicky hodnotné příhraniční krajině 
s výskytem bezkolencových luk a motýla hnědáska chrastavcového, který má jedno z hlavních těžišť výskytu právě v Ašském výběžku. Zájmové území však 
vzhledem k jeho lokaci v bezprostřední blízkosti hraničního přechodu kvalitu nevykazuje. 

Bombus terrestris (čmelák zemní) – hnízda jsou obtížně dohledatelná a jejich případný transfer je obtížný. Charakter okolní krajiny poskytuje dostatek 
vhodných míst ke stavbě zemních hnízd a je tedy doporučeno výkopové práce zahájit v brzkém jaře nebo naopak na podzim, kdy jsou již hnízda opuštěná. 

Formica sp. (mravenec) – hnízda jsou obtížně dohledatelná a jejich případný transfer je obtížný. Po ukončení prací však dojde ke vzniku nového biotopu 
s obnaženým substrátem, který poskytne mravencům nové možnosti ke stavbě hnízd. Na lokalitě záměru byla nalezena jedna hnízdní kupa. 

Apatura iris (batolec duhový) -  negativním vlivem je kácení živných stromů (vrby). Vzhledem k přítomnosti rozsáhlých porostů s vrbami 
v bezprostředním okolí záměru se nejedná o významný negativní vliv. 

  

Druh 
Fáze záměru 

v území 
Vliv záměru 

(Identifikace) 

Charakteristika vlivu 
(kapacita záměru, časový rozsah záměru, 

intenzita vlivu) 

Hodnocení 
vlivu záměru 

(+/0/-1,-2) 
Komentář 

Ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 3 vyhl. 395/1992 Sb. 

batolec duhový  
(Apatura iris) 

výstavba ano 
1/ Zábor biotopu 
4/ Náhodné usmrcení, zraňování jedinců či ničení 
a poškozování vývojových stadií. 

-1 
Pokud nebudou významně likvidovány živné stromy 
(vrby), nebude druh záměrem významně negativně 
dotčen. 

čmelák zemní  
(Bombus terrestris)  

výstavba ano 
1/ Zábor biotopu 
4/ Náhodné usmrcení, zraňování jedinců či ničení 
a poškozování vývojových stadií. 

-1 

Čmeláci nebudou záměrem významně negativně 
ovlivněni. Nelze vyloučit náhodné usmrcení jedinců 
při výstavbě.   Druh bude dále ovlivněn záborem 
biotopu.   

mravenec 
(Formica sp.) 

výstavba ano 
1/ Zábor biotopu 
4/ Náhodné usmrcení, zraňování jedinců či ničení 
a poškozování vývojových stadií. 

-1 
Druh bude ovlivněn záborem biotopu a náhodným 
usmrcením při výstavbě. 
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4.13. Vyhodnocení kumulativních záměrů, synergických vlivů a spolupůsobících jevů  

V této kapitole jsou dle platné metodiky hodnocení uvedeny již zveřejněné záměry, které mohou mít 
negativní vliv na zájmy ochrany přírody v dotčeném území a jejichž negativní vliv zároveň může 
interferovat s negativními vlivy hodnoceného záměru. Rešerší z dostupných zdrojů (zejména 
informační systém EIA/SEA) se nepodařilo identifikovat takové záměry. 
 
Případná kumulace s jinými rozvojovými záměry by spočívala v dalším záboru podobných biotopů 
(neobhospodařovaných pozemků, luční vegetace a lesního porostu), negativním ovlivnění obdobných 
druhů živočichů a fragmentace území. 
 
Spolupůsobící vlivy s jinými rozvojovými záměry nejsou aktuálně známy.  
 
Přímo z dotčeného území a bezprostředního okolí nejsou známy žádné relevantní záměry, ať už ve fázi 
přípravy nebo realizace, které by v dotčeném území mohly působit spolu se záměrem aditivně či 
synergicky na jednotlivé složky životního prostředí.  

4.14. Stanovení pořadí variant záměru 

Záměr je v této fázi projektu předkládán v jedné variantě. Nulová varianta, tedy derealizace záměru 
není uvažována.  
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5. Souhrnné vyhodnocení vlivu záměru na biologickou rozmanitost 

Biologická rozmanitost je (dle čl. 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti) definována jako variabilita všech 
žijících organismů včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických 
komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy a ekosystémy. 
V souladu s metodickým pokynem MŽP ze dne 20. 10. 2017 je v případě posuzovaného záměru proto 
nezbytné vzhledem k jeho umístění a negativním vlivům zejména: 

 Vyhodnotit vliv na zachování diverzity druhů s důrazem na druhy v zájmu společenství, 

 vyhodnotit vliv na zachování diverzity stanovišť s důrazem na stanoviště v zájmu 
společenství, 

 vyhodnotit vliv na zachování reprodukční kapacity ekosystémů, 

 vyhodnotit vliv na zachování vnitřních funkčních vazeb ekosystémů, 

 vyhodnotit vliv na rozmanitost předmětů ochrany zvláště chráněných území, 

 vyhodnotit vliv na šíření nepůvodních invazních druhů, 

 stanovit opatření pro podporu druhů klíčových pro zachování biologické rozmanitosti, 

 stanovit opatření k bránění introdukci a zdomácnění nových nepůvodních invazních druhů,  

 stanovit environmentální limit záměru pro zachování biologické rozmanitosti. 
 
Vyhodnocení vlivu záměru na kritéria stavu biologické rozmanitosti  

Hodnocený parametr 
Hodnota 

(0,-,+) 
Odůvodnění 

Diverzita druhů 0 Záměr nijak neovlivní diverzitu druhů.  

Diverzita stanovišť 0 Záměr nijak neovlivní diverzitu stanovišť. 

Reprodukční kapacita ekosystémů 0 
Materiálové, energetické a informační toky 
v ekosystémech nebudou záměrem dotčeny. 

Funkční vazby ekosystémů 0 Funkční vazby ekosystémů zůstanou zachovány.  

Rozmanitost předmětů ochrany 
zvláště chráněných území 

0 
Záměr nijak neovlivní předměty ochrany zvláště 
chráněných území. 

Vliv na šíření invazních druhů 0 
Nepředpokládá se, že by záměr měl významný vliv na 
šíření invazních druhů.  

Environmentální limit záměru 0 
Environmentálním limit ve vztahu k biologické 
rozmanitosti bude dodržen.   

 
Souhrn vlivu záměru na jednotlivé charakteristiky biologické rozmanitosti   

Charakteristika 
Hodnota 

(-2,-1, 0,+1,+2) 
národní park 0 

chráněná krajinná oblast 0 

maloplošná zvláště chráněná území 0 

lokality Natura 2000 (evropsky významné lokality) 0 

lokality Natura 2000 (ptačí oblasti) 0 

územní systém ekologické stability nadregionální 0 

územní systém ekologické stability regionální -1 

územní systém ekologické stability lokální 0 

migračně významné území, dálkový migrační koridor 0 

významný krajinný prvek registrovaný 0 

významný krajinný prvek ze zákona -1 

přírodní parky  -1 

památný strom 0 

zvláště chráněné druhy rostlin 0 

zvláště chráněné druhy živočichů -1 
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Opatření navržená za účelem vyloučení, prevence, snížení a k vyrovnání negativních vlivů 

  
Opatření Popis 

Opatření na podporu klíčových druhů Termínové omezení pro kácení dřevin a zahájení terénních prací. 

Opatření proti invazním druhům 
Nenavrhují se, šíření invazních druhů v důsledku realizace záměru se 
nepředpokládá. Aktuálně se na ploše v omezené míře vyskytuje 
křídlatka japonská a hojně nepůvodní tavolník. 

 
Stanovení environmentálního limitu záměru ve vztahu k biologické rozmanitosti: 
Nesmí být významně negativně dotčeny místní populace rostlin a živočichů ani jejich stanoviště.  
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6. Návrh opatření k vyloučení, zmírnění nebo kompenzaci vlivů záměru na 
zájmy ochrany přírody a krajiny 

6.1. Souhrn navržených zmírňujících opatření  

Z důvodu minimalizace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena 
zmírňující opatření:  

1. Terénní a stavební práce se doporučuje zahájit mimo období hnízdění ptactva, tj. v období VII. 
– III. 

2. Kácení a výřez dřevin z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a ZOPK) provádět jen mimo období 
hnízdění ptactva, tj. kácení nebude probíhat v měsících III. – VIII.  

3. Doporučuje se zvážit zakomponování alespoň některých ze vzrostlých stromů (viz obr. č. 3), 
zejména lípy srdčité a jejich zakomponování  do areálu. 

6.2. Souhrn navržených kompenzačních opatření  

Z důvodu kompenzace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena 
kompenzační opatření:  

1. Na okraji areálu by bylo vhodné vybudovat retenční nádrž přírodního charakteru břehů a dna, 
která by měla zároveň funkci rozmnožovacího biotopu pro obojživelníky. 

6.3. Porovnání míry negativního vlivu záměru bez provedení zmírňujících a kompenzačních 
opatření 

V případě neprovedení zmírňujících a kompenzačních opatření lze očekávat vyšší míru negativního 
vlivu záměru spočívající zejména v: 

- vyšším riziku náhodných úhynů živočichů při terénních pracích, kácení a výřezu dřevin a křovin. 

6.4. Návrh následného monitoringu negativních vlivů záměru a jeho vyhodnocování  

- nenavrhuje se. 



BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ 

32 
 

MGR. VLADIMÍR MELICHAR 
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz 

7. Závěry 

Byl popsán současný stav lokality včetně přímých a nepřímých vlivů zamýšleného záměru. Zamýšlený 
záměr byl vyhodnocen v celém průběhu, při jeho přípravě a provozu. V rámci hodnocení vlivu 

zamýšleného záměru na jednotlivé skupiny organismů bylo provedeno také srovnání se stávajícím 
stavem lokality. Bylo identifikováno zhoršení stavu.  

 
Hodnocený záměr „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš“ 

nemá významný negativní vliv na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 
Sb., zejména na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a 

zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 
 

Záměr bude mít mírný negativní vliv na funkčnost a stabilitu významných krajinných prvků, na 
dřeviny rostoucí mimo les a na jednotlivé exempláře zvláště chráněných druhů živočichů a jejich 
biotopy. Místní populace zvláště chráněných druhů podstatným způsobem narušeny nebudou.  

 
Záměr oproti stávajícímu stavu nezvýší podstatně v negativním smyslu fragmentaci krajiny a 

nepředpokládá se, že by mohl významněji přispívat k šíření invazních druhů rostlin. 
 

Záměr ovlivní krajinný ráz na lokální úrovni v místě. Míra ovlivnění byla stanovena jako únosná.  
 

V rámci záměru se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje následujících zvláště 
chráněných druhů: 

batolec duhový (Apatura ilia), 
čmelák (Bombus sp.), 

ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), 
mravenec (Formica sp.), 

ropucha obecná (Bufo bufo), 
slepýš křehký (Anguis fragilis), 

užovka obojková (Natrix natrix), 
veverka obecná (Sciurus vulgaris). 

a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku z jejich základních ochranných podmínek. 
U tučně vyznačených druhů se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje i přes realizaci 

všech zmírňujících opatření. 
 

Doporučuje se záchranný transfer hnízda mravenců r. Formica nalezeného přímo na lokalitě záměru. 
 

Některé negativní vlivy záměru budou mít trvalý charakter i během provozu. 
 

Celková míra negativního vlivu je vyhodnocena jako akceptovatelná.  
 

Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k prevenci, omezení, 
vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru. 
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8.3. Legislativa 

Metodický výklad MŽP k aplikaci vybraných nových pojmů a požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a zejména ve znění zákona č. 326/2017 Sb.    

http://www.natura2000.cz/
http://drusop.nature.cz/
http://www.cenia.cz/
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Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákon č. 114/1992 Sb., 
v platném znění. 

Vyhláška MŽP ČR č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany 
přírody a krajiny.  

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
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9. Přílohy 

9.1. Botanický průzkum 

9.1.1. Úvod a metodika 

Při zpracování průzkumu jsem vycházel z  vlastních terénních průzkumů a z rešerše dostupných 
odborných podkladů. Podrobný floristický průzkum byl prováděn na celé ploše záměru v průběhu 
vegetační sezóny 2022 (2. 5. a 18. 6. 2022).  
 Pokud zde byly nalezeny druhy ochranářsky významnější – chráněné podle vyhlášky 395/92 Sb. 
nebo zařazené do Červeného seznamu (Grulich 2012) – byl jejich výskyt alespoň odhadem 
kvantifikován. Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002). Součástí floristického 
průzkumu je popis a charakteristika aktuální vegetace. Vegetace byla zařazena do jednotek dle 
Katalogu biotopů Chytrý a kol. 2000. 
 Výstupem floristického průzkumu jsou navržené podmínky a zmírňující opatření z hlediska 
ochrany flóry.  

9.1.2. Popis vegetace lokality 

Lokalitu záměru představuje neudržovaná plocha s travobylinnou vegetací a náletem dřevin stáří cca 
30 let. Roztroušeně zde roste invazní vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) a velké polykormony 
tavolníku (Spirea sp.). Celá plocha je nekosená a neudržovaná.  
 V centrální části se nalézá zarůstající mezofilní louka s dominantním ovsíkem vyvýšeným 
(Arrhenatherum elatius) a medyňkem (Holcus) a dalšími odolnými lučními druhy. Ústředí louky je 
chudší s dominantní metličkou křivolakou (Avenella flexuosa) a mochnou nátržník (Potentilla erecta). 
Z dřevin zde roste několik vzrostlých starších bříz bělokorých (Betula pendula). 
 U silnice se nachází dva opuštěné stánky a billboard, okraje lokality u silnice jsou sečené. Po 
obvodu louky roste ruderální porost, který se vyskytuje i v mezerách náletu. Dominuje v něm kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica).  
 V náletovém porostu byl zjištěn javor klen, jasan ztepilý, topol osika, několik druhů vrb, 
především vrba jíva, i dub zimní. V podrostu převládá  tavolník (Spirea sp.) a pámelník bílý 
(Symphoricarpos rivularis). V bylinném patře dominuje bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). 
Porost podléhá eutrofizaci. Ojediněle se zde vyskytuje křídlatka japonská (Reynoutria japonica). Břízy 
a vrby jívy jsou ve stavu rozpadu. Místy se vyskytují lemové druhy. 
 Na lokalitě roste 5 velkých stromů, jež jsou zobrazeny na ortofotomapě v kap. 9.1.5. 
 
Zjištěné biotopy:  
- Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty (X7B), 
- Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty (X12B), 
- Mezofilní ovsíkové louky (T1.1W). 

9.1.3. Floristický seznam   

Český název Vědecký název 
Stupeň 

ohrožení dle 
ZOPK / ČS 

Poznámka 

bez černý Sambucus nigra   
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria  Dm 

brusnice borůvka Vaccinium myrtillus   
bříza bělokorá Betula pendula   
dub zimní Quercus petraea   
hloh jednosemenný Crataegus monogyna   



HODNOCENÍ PODLE §67 ZOPK 

 

 
37 

 
MGR. VLADIMÍR MELICHAR 

Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz 

 

hrachor horský Lathyrus linifolius C3  
hrachor luční Lathyrus pratensis   
chrastavec rolní Knautia arvensis   
chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea   

chrpa horská Centaurea montana §2, C2r 
10 m2, 2 

mikrolokality 

jabloň domácí Malus x domestica   
jasan ztepilý Fraxinus excelsior   
javor klen Acer pseudoplatanus   
javor mléč Acer platanoides   
jeřáb ptačí pravý Sorbus aucuparia   
jestřábník chlupáček Hieracium pilosella   
jetel luční Trifolium pratense   
jetel plazivý Trifolium repens   
jetel prostřední Trifolium medium   
jitrocel kopinatý Plantago lanceolata   
kalina tušalaj Viburnum lantana  Dm 

kapraď osténkatá Dryopteris carthusiana   
kapraď samec Dryopteris filix - mas   
kontryhel Alchemilla sp.   
kopřiva dvoudomá Urtica dioica  Dm 

kostřava červená Festuca rubra   
kostřava luční Festuca pratensis   
křen selský Armoracia rusticana   
křídlatka japonská Reynoutria japonica  invazní druh 

kuklík městský Geum urbanum   
lípa srdčitá Tilia cordata   
lipnice hajní Poa nemoralis   
líska obecná Corylus avellana   
medyněk měkký Holcus mollis   
medyněk vlnatý Holcus lanatus   
metlice trsnatá Deschampsia caespitosa   
metlička křivolaká Avenella flexuosa   
mochna nátržník Potentilla erecta   
orsej jarní Ficaria verna   
ostružiník maliník Rubus idaeus   
ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius   
pámelník bílý Symphoricarpos rivularis  invazní druh, Dm 

pampeliška smetánka Taraxacum sect. ruderalia   
pelyněk černobýl Artemisia vulgaris   
pcháč oset Cirsium arvense   
pcháč různolistý Cirsium heterophyllum   
plicník tmavý Pulmonaria obscura   
pryskyřník plazivý Ranunculus repens   
pryskyřník prudký Ranunculus acris   
psárka luční Alopecurus pratensis   
ptačinec trávovitý Stellaria graminea   
rdesno hadí kořen Bistorta major   
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rozchodník velký Sedum maximum   
rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys   
rožec obecný Cerastium holosteoides   
růže šípková Rosa canina   
řebříček obecný Achillea millefolium   
silenka dvoudomá Silene dioica   
slivoň švestka Prunus x domestica   
smrk ztepilý Picea abies   
srha říznačka Dactylis glomerata   
střemcha obecná Prunus padus   
svízel bílý Galium album   
svízel přítula Galium aparine   
svízel syřišťový Galium verum   
svízel vonný Galium odoratum   
svlačec rolní Convolvulus arvensis   
šeřík obecný Syringa vulgaris  invazní druh 

škarda bahenní Crepis paludosa   
štírovník růžkatý Lotus corniculatus   
šťovík kyselý Rumex acetosa   
tavolník (kult.) Spirea sp.cult.  invazní druh 

tolice dětelová Medicago lupulina   
tomka vonná Anthoxanthum odoratum   
tořice rolní Anthriscus arvensis     
trojštět žlutavý Trisetum flavescens   
třešeň ptačí Prunus avium   
třezalka skvrnitá Hypericum maculatum   
vikev plotní Vicia sepium   
vikev ptačí Vicia cracca   
violka psí Viola canina   
vlčí bob mnoholistý Lupinus polyphyllus  invazní druh, Dm 

vratič obecný Tanacetum vulgare   
vrba jíva Salix caprea   
vrba košíkářská Salix viminalis   
vrba křehká Salix fragilis   
vrbina obecná Lysimachia vulgaris   
vrbovka úzkolistá Epilobium angustifolium   
vřes obecný Calluna vulgaris   
zerav západní Thuja occidentalis   
zlatobýl kanadský Solidago canadensis  invazní druh 

zvonečník klasnatý Phyteuma spicatum   
zvonek okrouhlolistý Campanula rotundifolia   
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9.1.4. Komentář ke zvláště chráněným a ohroženým druhům rostlin   

Zvláště chráněné druhy  
 
Chrpa horská (Centaurea montana) 
Jedná se o zvláště chráněný druh, zařazený do kategorie „ohrožený“ dle §2 vyhl. č. 395/1992 Sb. V 
Červeném seznamu je uvedena v kategorii silně ohrožené druhy naší květeny (C2r). 
 Roste na horských loukách, lesních světlinách a okrajích lesů, zplanělá také na hřbitovech, 
starých zahradách nebo rumištích. Upřednostňuje stinná a vlhčí stanoviště a na živiny bohatou 
půdu. V ČR je původní pouze v podhůří Šumavy a Novohradských hor, druhotně zplaňuje ze zahrádek 
v podhorských oblastech.  
 V posuzovaném území se jedná jistě o zplanělý druh. Roste celkem na ploše cca 10 m2. Zvláštní 
ochrana se na tento výskyt tedy nevztahuje. 

Druhy uvedené v Červeném seznamu ČR (Grulich 2012) 
 
Hrachor horský (Lathyrus linifolius)  
V Červeném seznamu ČR je zařazen k ohroženým druhům (C3). 
 Roste na kyselých, nevápnitých půdách, obvykle v polostínu ve světlých listnatých lesích, v 
lesních lemech, na pasekách, podél lesních cest, na loukách a mezích. V ČR se vyskytuje roztroušeně v 
západních a severozápadních Čechách od pahorkatin do hor, druhotně i jinde. 
 V posuzovaném území byl nalezen na pěti místech v celkovém počtu dohromady cca 100 ex., 
viz ortofotomapa v kap. 9.1.5. v okolí je celkem častým druhem lemů, luk a světlých  lesů. Případný 
záchranný tarnsfer nedává smysl. 

9.1.5. Závěry a doporučení   

Ve zkoumaném území bylo zjištěno celkem 94 druhů cévnatých rostlin. Nalezená chrpa horská 
(Centaurea montana) je sice zvláště chráněným druhem dle vyhl. č. 395/1992 Sb., ale v dotčeném 
území je zplanělá. Dále bylo nalezeno několik rostlin hrachoru horského (Lathyrus linifolius), který je 
Červeným seznamem ČR hodnocen jako druh ohrožený. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HODNOCENÍ PODLE §67 ZOPK 

 

 
40 

 
MGR. VLADIMÍR MELICHAR 

Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz 

 

Obr. č. 3: Ortofotomapa s výskytem ohroženého hrachoru horského, chrpy horské, polohou mraveniště a zobrazením vzrostlých stromů. 
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9.2. Vertebratologický průzkum 

9.2.1. Úvod a metodika 

Vertebratologický průzkum lokality záměru a přilehlého okolí byl proveden rovněž ve vegetační 
sezóně 2022 (2. 5. a 18. 6. 2022). Průzkum byl prováděn standardními metodami, byl zaměřen na 
obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Všechny tyto skupiny byly sledovány vizuálně, u ptáků a 
obojživelníků samozřejmě také akusticky, zároveň byly cíleně vyhledávány další pobytové stopy (nory, 
požerky, okusy, svlečky atd.). Byla též zjišťována přítomnost kadáverů. Průzkum byl rozšířen i na 
sousední pozemky. Při průzkumu byl pořízen soupis zjištěných druhů obratlovců. 
 Během průzkumu byl pořízen soupis zjištěných druhů obratlovců. Zvláště chráněné druhy dle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. jsou ve vertebratologickém seznamu zvýrazněny tučně a je uveden jejich 
ochranný status (§3 – ohrožený (O), §2 – silně ohrožený (SO), §1 – kriticky ohrožený (KO)). Je uveden i 
jejich status v červeném seznamu (Chobot, Němec 2017). Latinské názvy ptáků byly použity ze 
Seznamu ptáků České republiky uveřejněného na webu faunistické komise České společnosti 
ornitologické, který byl naposledy aktualizován dne 15. 12. 2011 (http://fkcso.cz/cz-list.htm). Pro české 
názvy byla použita nomenklatura dle Hudce et al. 2003. 

Jednotlivé zjištěné zvláště chráněné druhy jsou podrobněji komentovány, je popsán charakter 
jejich výskytu, lokality, odhadnuta početnost a vyhodnocen možný vliv záměru.   
 Při zpracování jsem vycházel z  terénních průzkumů uskutečněných v roce 2022 a z rešerše 
dostupných odborných podkladů.  
 
Batrachologický (obojživelníci) průzkum lokality záměru a přilehlého okolí byl prováděn především 
v době rozmnožování obojživelníků. Byl rozložen do více návštěv tak, aby bylo možné zastihnout 
všechny předpokládané druhy a jejich vývojová stadia. Průzkum byl prováděn kombinací více metod 
(např. Vojar 2007). Vokalizující druhy byly zjišťovány akusticky při všech návštěvách. Při každé návštěvě 
byl prováděn odchyt vývojových stadií herpetologickou síťkou ve vodních plochách poblíž trasy 
záměru. Přímo na trase záměru žádné vhodné vodní plochy neleží.  Odchyt byl prováděn ve vodních 
nádržích v litorálních porostech na úseku 10 až 20 m v hloubce 0,1-0,5 m. Obojživelníci byli též 
sledováni vizuálně a byly vyhledávány jejich kadávery. Údaje byly doplněny náhodnými pozorováními 
obojživelníků mimo místa rozmnožování a též rešerší dostupných údajů.  
 
Herpetologický (plazi) průzkum lokality záměru a přilehlého okolí byl prováděn vždy ve vhodném 
počasí (slunečné, dostatečně teplé dny) v příhodných obdobích vegetační sezóny (květen - červen). Byl 
prováděn zejména pochůzkou v terénu, přičemž byly systematicky prohledávány potenciální úkryty. 
Soustředěn byl na strukturálně zachovalé biotop, ekotony, okolí vod i staveb a zahrádek. Údaje byly 
doplněny náhodnými pozorováními včetně nálezů kadáverů a též rešerší dostupných údajů.  
 
Ornitologický (ptáci) průzkum lokality záměru a přilehlého okolí byl prováděn v hnízdním období a byl 
doplněn i údaji z období tahu. Kontroly proběhly i v ranních hodinách, kdy je aktivita ptáků nejvyšší, za 
vhodných klimatických podmínek (bezvětří/slabý vítr, bez silných a dlouhotrvajících srážek). Byly 
registrovány všechny druhy ptáků vizuálně nebo akusticky zaznamenané v území. U každého z druhů, 
na něž byl průzkum zacílen, byla zaznamenána aktivita (zpěv, sběr potravy, krmení mláďat, varování 
apod.), která během zpracování vedla k určení kategorie výskytu. Pro hodnocení hnízdění byla užita v 
současné době celoevropsky používaná stupnice průkaznosti hnízdění, zahrnující 3 kategorie: možné, 
pravděpodobné a prokázané hnízdění (Hagemeijer & Blair 1997). Pro každý druh je uveden stupeň 
legislativní ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a stupeň ohrožení dle červeného seznamu ohrožených 
druhů obratlovců (Chobot, Němec 2003). Údaje z průzkumu byly doplněny dalšími vlastními údaji 
z předchozích let a rešerší dostupných údajů. Pro vyhodnocení pravděpodobnosti hnízdění v zájmovém 
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území byly jednotlivé druhy ptáků přiřazeny do jedné z kategorií dle nové metodiky pro celostátní 
mapování hnízdního rozšíření ptáků 2014–2017 (http://bigfiles.birdlife.cz):  

0: druh nehnízdící,  
A: možné hnízdění,  

o A1 – druh pozorovaný v době hnízdění ve vhodném hnízdním prostředí,  
o A2 – pozorování zpívajícího samce či zaslechnutí hlasů souvisejících s hnízděním, 

B: pravděpodobné hnízdění,  
o B3 – pár pozorovaný v době hnízdění ve vhodném prostředí,  
o B4 – stálý okrsek s opakovaným zjištěním teritoriálního chování,  
o B5 – pozorování toku či páření,  
o B6 – navštěvování pravděpodobných hnízdišť,  
o B7 – vzrušené chování či varování pravděpodobně u hnízda,  
o B8 – přítomnost hnízdní nažiny,  
o B9 – pozorování ptáků při stavbě hnízda, 

C: prokázané hnízdění,  
o C10 – odpoutávání pozornosti u hnízda,  
o C11 – nález použitého hnízda,  
o C12 – nález čerstvě vyvedených mláďat,  
o C13 – pozorování starých ptáků přilétávajících k hnízdu či odlétávajících od něho, 

popř. sezení na hnízdě,  
o C14 – pozorování ptáků při krmení či odnášení trusu z hnízda,  
o C15 – nález hnízda s vejci,  
o C16 – nález hnízda s mláďaty. 

 
Mammaliologický (savci) průzkum lokality záměru a přilehlého okolí byl vzhledem k rozsahu řešeného 
území prováděn tak, aby zahrnoval všechny přítomné typy stanovišť.  Hlavní metodou byla pochůzka 
v terénu, přičemž byly systematicky prohledávány potenciální úkryty a vyhledávány pobytové stopy 
(nory, požerky, okusy, svlečky atd.). Kromě vizuálního sledování bylo u některých druhů využito i 
akustické sledování. Byla též zjišťována přítomnost kadáverů na přilehlých komunikacích. Vodní toky 
byly prozkoumávány výhradně vizuálně. Údaje byly doplněny rešerší dostupných údajů. Cílený 
batdetectoring a odchyt drobných savců pomocí pastí prováděn nebyl.  

9.2.2. Vertebratologický seznam 

Český název Latinský název 
Stupeň ohrožení 

dle ZOPK/ČS 
Charakter výskytu v území 

Obojživelníci (Amphibia) 

skokan hnědý  Rana temporaria -/VU plošný výskyt, terestrický biotop 

ropucha obecná Bufo bufo O/VU plošný výskyt, terestrický biotop 

Plazi (Reptilia) 

ještěrka živorodá  Zootoca vivipara SO/NT plošný výskyt, biotop 

slepýš křehký Anguis fragilis SO/NT plošný výskyt, biotop 

užovka obojková Natrix natrix O/NT migrace 

Ptáci (Aves) 

čížek lesní Carduelis spinus 
 

A2 

drozd kvíčala Turdus pilaris 
 

A2, B3 

drozd zpěvný Turdus philomelos 
 

A2 

kos černý Turdus merula 
 

A2, B7 

pěnice hnědokřídlá Sylvia communis 
 

A2 
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pěnice pokřovní Sylvia curruca 
 

A2 

strakapoud velký Dendrocopos major 
 

A2, B4 

strnad obecný Emberiza citrinella 
 

A2 

sýkora babka Parus palustris 
 

A2 

sýkora koňadra Parus major 
 

A2 

sýkora modřinka Parus caerulea 
 

A2 

špaček obecný Sturnus vulgaris 
 

A2, B6 

zvonohlík lesní Crithagra scotops 
 

A2 

Savci (Mammalia) 

liška obecná Vulpes vulpes 
 

pobytové stopy  

myšice Apodemus sp. 
 

náhodné pozorování 

norník rudý Clethrionomys glareolus 
 

náhodné pozorování 

prase divoké Sus scrofa 
 

pobytové stopy  

rejsek obecný Sorex araneus 
 

rešerše, běžný druh 

rejsek malý Sorex minutus 
 

rešerše, běžný druh 

srnec obecný Capreolus capreolus 
 

pobytové stopy, pozorování  

veverka obecná Sciurus vulgaris O/DD nalezeny požerky 

zajíc polní Lepus europaeus -/NT pobytové stopy, pozorování 

9.2.3. Výsledky vertebratologického průzkumu 

Celkem byl zjištěn výskyt 27 druhů obratlovců – 2 druhy obojživelníků, 3 druhy plazů, 13 druhů ptáků 
a 9 druhů savců. Přestože výskyt, zejména přechodný (např. ptáci na tahu, netopýři), u dalších druhů 
nelze vyloučit, předložený seznam poskytuje dobrý přehled o dotčené fauně obratlovců. Ze zjištěných 
5 zvláště chráněných druhů obratlovců patří 2 mezi silně ohrožené a 3 mezi ohrožené. 
 
Komentář ke zvláště chráněným druhům, které by záměrem mohly být potenciálně dotčeny: 
Popisy ekologie a rozšíření druhů jsou převzaty z: 
https://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=5704, 
www.wikipedia.cz a dále doplněny a upraveny. 
 
Ropucha obecná (Bufo bufo) 
Ohrožený druh, zvláště chráněný.  
 Vyskytuje se plošně v celé ČR v nejrůznějších biotopech včetně lidských sídel. K rozmnožování 
využívá všechny typy nádrží. V posledním období se její početnost v souvislosti s intenzitou rybářského 
a zemědělského hospodaření snižuje, řada ropuch hyne kvůli menší pohyblivosti na silnicích.  
  V dotčeném území se vyskytuje pravděpodobně plošně. Východně od lokality se nacházejí 
příležitosti k rozmnožování – mokřady a zarůstající nádrže. Populace druhu nijak dotčena nebude. 
Záměrem bude zabrána malá část jejího biotopu. Jednotlivé exempláře mohou být ohroženy při 
výstavbě, jedná se o méně pohyblivý druh.   
 
Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) 
Silně ohrožený druh, zvláště chráněný. 
 Obývá vlhčí a chladnější oblasti zejména v lesních biotopech a na horách. V ČR se vyskytuje 
převážně v sudetských pohořích, v okolních pahorkatinách, na Vysočině, ale i na Hané a Plzeňsku. Její 
výskyt v ČR je udáván od 400 m n. m., ale lze se s ní setkat i v nižších polohách. Jelikož se druh vyskytuje 
v oblasti pramenišť, bylo již prokázáno, že je schopný se pohybovat jak ve vodě, tak pod její hladinou. 
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 V dotčeném území byla pozorována zejména v ekotonech. Obývá zejména okrajové lemové 
partie lesa, nálety, louky. Pohyblivý druh, záměrem bude dotčen její biotop. 
 
Slepýš křehký (Anguis fragilis) 
Silně ohrožený druh, zvláště chráněný. 
 Slepýš vyhledává pro svůj život různé typy biotopů. Mezi ty hlavní patří okraje lesů (listnatých 
i jehličnatých), paseky, pole, louky, rumiště i lomy. Vyhýbá se bezlesé krajině. Vystupuje do nadmořské 
výšky až 1000 m a to již od nížin.  
 Slepýš žije skrytě, ať už pod kameny, v děrách v lesní hrabance, pod listím či v trávě s vlhčím 
podkladem. Aktivní je převážně v noci a za soumraku. Ve dne jen po dešti. Na slunci vyhřívající se jednici 
jsou převážně gravidní samice. 
 V ČR se vyskytuje v západní části republiky. Na území Moravy dochází ke společnému výskytu 
se slepýšem východním.  
  V dotčeném území byl stejně jako ještěrka pozorován v ekotonech a v porostech. Populace 
druhu nijak dotčena nebude. Záměrem bude zabrána malá část jejího biotopu. Jednotlivé exempláře 
mohou být ohroženy při výstavbě, jedná se o méně pohyblivý druh.   

 
 
Užovka obojková (Natrix natrix) 
Ohrožený druh, zvláště chráněný.   
 Vyskytuje se většinou v blízkosti vody, ale není to pravidlo. Často se objeví v různých typech 
otevřených stanovišť nebo v blízkosti lidských obydlí, běžně po krajině migruje. Obývá různé 
antropogenní biotopy.  Celé území ČR leží uvnitř areálu rozšíření, do nadmořské výšky cca 1000 m n. 
m. se vyskytuje souvisle. 

V dotčeném území byla pozorována ojediněle, nejspíše při migraci. Lokalita je součástí 
terestrického biotopu.  
 
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 
Ohrožený druh, zvláště chráněný. 
 Obývá lesy všech typů, parky, zahrady, ale i hřbitovy.  Je to druh dobře přizpůsobený k životu 
v korunách stromů. Výborně šplhá a skáče. Veverka je druh s denní aktivitou (převážně ráno a v 
podvečer). Zimní období tráví spánkem ve svém hnízdě, to je umístěno v korunách stromů nebo v 
dutině. V ČR se veverka vyskytuje po celém území, včetně městských aglomeracích.  
 V dotčeném území se vyskytuje v okolních lesích a křovinách, byla ověřována pomocí požerků 
šišek a oříšků. Záměr nebude mít na veverku zásadní vliv, ke kácení porostu dojde jen na malé ploše. 
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9.3. Entomologický průzkum 

9.3.1. Úvod a metodika 

Přibližný střed lokality: 50.2132650N, 12.1720153E. Jedná se o dlouhodobě neudržované louky 
zarůstající náletovými dřevinami. Převažují degradované ovsíkové porosty s patrnou invazí lupiny 
mnoholisté. Nedostatek kvetoucích dvouděložných bylin se projevil jak v druho diverzitě hmyzu, tak i 
v jeho početnosti. Hojně se rozšiřuje tavolník, růže šípková a hloh. Okraje luk postupně zarůstají 
náletem osik, bříz a vrb. Rozpadající se dřevo místy hostí dřevní druhy brouků, jako třeba zlatohlávka 
zlatého. V zájmovém území byly zjištěny pouze běžné ahojné druhy hmyzu. 
 Lokalita byla navštívena v jarním období a byla prochytána na vhodných místech. Hmyz byl 
odchytáván smykem vegetace pomocí smýkací sítě; větve stromů a keřů (živé i mrtvé) byly oklepávány 
do sklepávače o rozměrech 1x1m. Dále byl zaznamenáván hmyz sedící na květech či v letu (nápadné 
druhy). Součástí průzkumu bylo individuální vyhledávání imag na vegetaci, pod kameny atp. Další hmyz 
byl vyhledáván pod kůrou, ve dřevě byly zkoumány typické požerky či výletové otvory xylofágních 
druhů. Determinace většiny jedinců proběhla v terénu, u obtížněji určitelných druhů byl odebrán 
reprezentativní vzorek a jedinci byli autorem determinováni v laboratorních podmínkách. Průzkum byl 
zaměřen zejména na brouky (Coleoptera) a denní motýly (Lepidoptera), protože v těchto skupinách 
hmyzu se nachází většina zvláště chráněných druhů, taktéž se jedná o nejlépe prostudované skupiny 
bezobratlých, na jejichž základě lze spolehlivě usuzovat na biologickou hodnotu lokalit. 
 
V textu i v přiložené tabulce s nalezenými druhy jsou použity tyto zkratky: 
OH = zvláště chráněný druh zařazený do kategorie ohrožený 
ZCHD§ = zvláště chráněné druhy podle Vyhlášky 395/1992 Sb. 
Všechny významné druhy jsou vyznačeny tučným červeným písmem. 

9.3.2. Entomologický seznam 

Přehled všech zjištěných druhů hmyzu: 

Kategorie Druh České jméno ZCHD 
Červený 
seznam 

Blattaria Ectobius laponnicus rusec laponský     

Coleoptera Agelastica alni bázlivec     

Coleoptera Agriotes sputator kovařík     

Coleoptera Agriotes ustulatus kovařík     

Coleoptera Agrypnus murinus kovařík     

Coleoptera Byturus ochraceus malinovník     

Coleoptera Cantharis fusca páteříček     

Coleoptera Carabus hortensis střevlík zahradní     

Coleoptera Cetonia aurata zlatohlávek     

Coleoptera Coccinella septempunctata slunéčko sedmitečné     

Coleoptera Hemicrepidius niger kovařík     

Coleoptera Chrysanthia geniculata stehenáč     

Coleoptera Chrysomela populi mandelinka     

Coleoptera Lagria hirta měkkokrovečník huňatý     

Coleoptera Meligethes aeneus blýskáček řepkový     

Coleoptera Phylloperta horticola listokaz zahradní     

Coleoptera Poecilus cupreus střevlíček     

Coleoptera Prosternon tesselatum kovařík     

Coleoptera Aclypea opaca mrchožrout     

Coleoptera Algelastica alni bázlivec     

Coleoptera Amara aenea střevlík     
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Coleoptera Dalopius marginatus kovařík     

Coleoptera Nicrophorus vespillo hrobařík     

Heteroptera Graphosoma lineatum kněžice páskovaná     

Hymenoptera Bombus terrestris čmelák zemní OH   

Hymenoptera Formica sp. mravenec OH   

Lepidoptera Apatura iris batolec duhový OH  

Lepidoptera Aphantopus hyperantus okáč prosíčkový     

Lepidoptera Araschnia levana babočka síťkovaná     

Lepidoptera Coenonympha pamphilus okáč poháňkový     

Lepidoptera Goneteryx rhamni žluťásek řešetlákový     

Lepidoptera Inachis io babočka paví oko     

Lepidoptera Maniola jurtina okáč luční     

Lepidoptera Melanargia galathea okáč bojínkový     

Lepidoptera Polygonia c-album babočka bílé C     

Lepidoptera Vanessa cardui babočka bodláková     

Lepidoptera Aglais urticae babočka kopřivová     

9.3.3. Výsledky entomologického průzkumu 

Seznam zjištěných zvláště chráněných druhů dle přílohy Vyhlášky 395/1992 Sb. s komentáři 
 
Kategorie „ohrožení“ §OH 
 
Blanokřídlí (Hymenoptera) 
 
Bombus terrestris (čmelák zemní) - Nejběžnější druh čmeláka na sledovaném území s vysokou 
ekologickou valencí. Vyskytují se všude na květech, zvláště ruderální porosty s přítomností bobovitých 
rostlin jsou význačným refugiem těchto druhů. Jejich hnízda bývají zpravidla umístěna v zemi, ale i v 
dírách ve zdi, pod podlahou kůlen, v drnech atp.  
 
Formica sp. (mravenec) – Zaznamenaní mravenci si staví svá hnízda v zemi nebo pod kameny, někdy 
také nad zemí v podobě hliněné kupky. Hnízda jsou většinou nenápadná a špatně dohledatelná. 
Mravenci se pomístně nacházejí jednak přímo v lučních porostech a jednak při okrajích luk na rozhraní 
louka – náletové dřeviny. Druhy z této skupiny mravenců nejsou v ČR fakticky ohroženy a lze je označit 
za běžné a takřka všudypřítomné.  
 Na lokalitě záměru byla nalezena jedna hnízdní kupa – viz obr. kap. 9.1.5 
 
Motýli (Lepidoptera) 
 
Apatura iris (batolec duhový) - rozšířen po celém území, byť mohou populace imág dosahovat nízkých 
hustot. V současné době není fakticky ohrožený. Vystupuje i do hor (až kolem 1000 m n. m.). Chybí 
pouze v zemědělsky intenzivně obhospodařovaných odlesněných oblastech. Obývá vlhká lesní údolí, 
lemy a lesní cesty podél vodotečí v rozsáhlejších lesích. Často kolem umělých vodních nádrží. Imága 
vyhledávají stanoviště, kde se střídá stinné prostředí s intenzivně osluněnými ploškami. Živnými 
rostlinami housenek jsou vrby (Salix spp.), především vrba jíva (Salix caprea), v. popelavá, v. ušatá a 
v. křehká. Vývoj je jednogenerační (červen – srpen). Housenky se líhnou v červenci a užírají listy od 
špičky. První larvální instary nemají ještě charakteristické “růžky” a jsou zbarveny tmavě, začínají 
zelenat teprve po druhém svlékání. Starší instary i kukla napodobují vrbový list. Larvy žijí solitérně a 
přezimují v hibernakulech, upředených z lístku a připevněných k větvičkám poblíž pupenů 
(charakteristika z www.lepidoptera.cz).  

http://www.lepidoptera.cz/
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9.3.4. Závěry a doporučení 

Předmětná lokalita leží v biologicky hodnotné příhraniční krajině s výskytem bezkolencových luk a 
motýla hnědáska chrastavcového, který má jedno z hlavních těžišť výskytu právě v Ašském výběžku. 
Zájmové území však vzhledem k jeho lokaci v bezprostřední blízkosti hraničního přechodu kvalitu 
nevykazuje. 
 
Bombus terrestris (čmelák zemní) – hnízda jsou obtížně dohledatelná a jejich případný transfer je 
obtížný. Charakter okolní krajiny poskytuje dostatek vhodných míst ke stavbě zemních hnízd a je tedy 
doporučeno výkopové práce zahájit v brzkém jaře nebo naopka na podzim, kdy jsou již hnízda 
opuštěná. 
 
Formica sp. (mravenec) – hnízda jsou obtížně dohledatelná a jejich případný transfer je obtížný. Po 
ukončení prací však dojde ke vzniku nového biotopu s obnaženým substrátem, který poskytne 
mravencům nové možnosti ke stavbě hnízd. 
 
Apatura iris (batolec duhový) -  negativním vlivem je kácení živných stromů (vrby). Vzhledem 
k přítomnosti rozsáhlých porostů s vrbami v bezprostředním okolí záměru se nejedná o významný 
negativní vliv. 
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9.4. Fotodokumetace 

Popis: Ruderální vegetace a náletové porosty v severní části lokality. Foto V. Melichar. 

 

 
Popis: Mezofilní louka ve střední části lokality. Foto V. Melichar. 
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Popis: Náletové porosty v jižní části lokality. Foto V. Melichar. 

 
 
Popis: Interiér náletového porostu se vzrostlou lípou srdčitou v severní části lokality. Foto V. Melichar. 
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Popis: Hrachor horský (Lathyrus montanus). Foto V. Melichar. 

 
 
Popis: Chrpa horská (Centaurea cyanus). Foto V. Melichar. 
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Popis: Mraveniště mravenců rodu Formica. Foto V. Melichar. 

 
 
Popis: Rozsáhlé porosty tavolníků (Spiraea sp.). Foto V. Melichar. 
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9.5. Kopie rozhodnutí o autorizaci 

 



HODNOCENÍ PODLE §67 ZOPK 

 

 
53 

 
MGR. VLADIMÍR MELICHAR 

Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz 

 

 

 

 



HODNOCENÍ PODLE §67 ZOPK 

 

 
54 

 
MGR. VLADIMÍR MELICHAR 

Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz 

 

9.6. Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz 
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1 TITULNÍ LIST 
 

Název úkolu:   Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš 

 
    Hluková studie  
Umístění:   Kraj:  Karlovarský   

                           Obec:  Aš              
                            Kat.území:    Aš   
Tabulka 1  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
Kraj Karlovarský 

Okres Cheb 

Obec Aš 

Katastrální území Aš (600521) 

Parc. číslo Výměra (m2) Druh pozemku Vlastnické právo Poznámka 

3177/1 107690 Lesní pozemek 

Česká republika 
- 
Právo hospodařit s majetkem státu: 
Lesy České republiky, s.p. 
Přemyslova 1106/19 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

Pozemek určený k 
plnění funkce lesa 

3177/54 211 Ostatní plocha 

Česká republika 
- 
Právo hospodařit s majetkem státu: 
Lesy České republiky, s.p. 
Přemyslova 1106/19 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

- 

3214/4 31 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3222/1 8468 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3222/2 837 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3222/3 894 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3225/2 2189 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3225/3 246 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3230/1 6181 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 
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Kraj Karlovarský 

Okres Cheb 

Obec Aš 

Katastrální území Aš (600521) 

Parc. číslo Výměra (m2) Druh pozemku Vlastnické právo Poznámka 

3232/1 11470 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3232/2 1369 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3232/3 827 Orná půda 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

Zemědělský půdní 
fond 

3232/7 775 Orná půda 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

Zemědělský půdní 
fond 

3250/53 858 Ostatní plocha 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

- 

3250/54 980 Ostatní plocha 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

- 

3250/56 157 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3250/62 160 Ostatní plocha 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

- 

3488/19 4442 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

4057 579 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

4058 1482 Ostatní plocha 

Česká republika 
- 
Právo hospodařit s majetkem státu: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
Nusle, 140 00 Praha 4 

- 

4059 41 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

st. 4414 113 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

ROLAM s.r.o. 
Janáčkovo nábřeží 1153/13 
Smíchov, 150 00 Praha 5 

Objekt č.p. 2706: 
V rámci záměru 

demolice 

st. 4506 51 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

ROLAM s.r.o. 
Janáčkovo nábřeží 1153/13 
Smíchov, 150 00 Praha 5 

Objekt č.p. 2736: 
V rámci záměru 

demolice 

st. 4758 1434 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

Objekt č.p. 2722 



  

NOVOSTAVBA MULTIFUNK. RESORTU, UL. SELBSKÁ, AŠ  7 

HLUKOVÁ STUDIE 

RNDr.Jaroslav Růžička,  

Arbesova 1014/10, 360 17 K.Vary 

 

Kraj Karlovarský 

Okres Cheb 

Obec Aš 

Katastrální území Aš (600521) 

Parc. číslo Výměra (m2) Druh pozemku Vlastnické právo Poznámka 

3225/1 7282 Lesní pozemek 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

Pozemek určený k 
plnění funkce lesa 

3181/3 4794 Trvalý travní porost 

Česká republika 
- 
Právo hospodařit s majetkem státu: 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a 
Žižkov, 130 00 Praha 3 

Zemědělský půdní 
fond 

3177/9 722 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3177/45 337 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3177/8 4454 Ostatní plocha 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

- 

3232/8 4080 Lesní pozemek 
Město Aš 
Kamenná 473/52 
352 01 Aš 

Pozemek určený k 
plnění funkce lesa 

POZNÁMKA 1 Z důvodu zásahu do pozemků cizího vlastnictví musí být dle § 184a zákona č. 183/2006, zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajištěn souhlas se záměrem od 
vlastníka dotčeného pozemku. 

Doba řešení úkolu : 25.7.2022 - 15.8.2022 

Objednatel:     Resort Aš s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov   

     150 00, Praha 5         
 

Řešitelská organizace : RNDr.Jaroslav Růžička  - ENVIKV    

     Arbesova 1014/10 

     Karlovy Vary 

     360 17    

Řešitel :   RNDr.Jaroslav Růžička     ………………………………. 

     Tel.: 602133864 

     E-mail: envikv@seznam.cz 

 

Datum vyhotovení:  15.8.2022 
 

mailto:envikv@seznam.cz
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2 ZADÁNÍ ÚKOLU A ÚDAJE O ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

2.1 Cíl zadaného úkolu 
Tato hluková studie na záměr „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš " byla zadána 
zpracovateli s cílem posouzení současné hlukové situace v jihozápadní části města Aš, v prostoru u 
hraničního přechodu se SRN u silnice I/64, kde je projektována výstavba multifunkčního resortu a 
posouzení vlivu budoucího nového záměru na hlukovou situaci v blízkém i vzdálenějším okolí.  

2.2 Údaje o záměru 
Popis záměru: 

Řešené území, ve kterém se záměr plánuje, se nachází poblíž ul. Selbská v obci Aš. Řešené území je z 
malé části zastavěno stávajícími objekty č.p. 2706 a č.p. 2736, zbylá část je nevyužívána a nachází se na 
ní stromy, náletové dřeviny, travní porost a drobné stavební objekty v podobě reklamních zařízení. 
Řešené území je svažité k jihovýchodu. V okolí řešeného území se nachází objekty služeb, silnice, 
železniční trať, les a vodní tok. Dle platného územního plánu obce Aš se jedná z části o zastavěné i 
nezastavěné území. Záměr je svým řešením v souladu s charakterem řešeného území a okolní zástavbou, 
a to vzhledem k tomu, že se poblíž nachází stavba podobného charakteru. 

Stavba bude komplexně sloužit k provozování kasina, hotelu, stravovacích služeb, prodejny, klubu, 
wellnessu a dalších doplňkových služeb. 

Popis stavby 

SO 01 – multifunkční objekt: 
Základová konstrukce objektu bude tvořena železobetonovými základovými patkami. Svislá a vodorovná 
nosná konstrukce objektu bude tvořena montovaným železobetonovým skeletem skládajícím se ze sloupů, 
průvlaků, ztužidel a stropních dílců. Opláštění nosné konstrukce objektu bude tvořeno sendvičovými 
panely. Atika objektu bude tvořena vytažením obvodových sendvičových panelů. Objekt je navržen o 
půdorysu tvaru U o maximálních rozměrech 95,00 x 122,00 m s plochým zastřešením lemovaným atikou. 
Objekt bude řešen jako částečně zapuštěný do terénu. 1. nadzemní podlaží bude o půdorysu tvaru 
obdélníku o maximálních rozměrech 43,30 x 122,00 m, bude částečně zapuštěno do terénu a navazovat 
na středovou část objektu. 2. nadzemní podlaží bude celé v úrovni nebo nad úrovní terénu a bude tvořeno 
středovou částí a dvěma navazujícími bočními křídly. Maximální výška objektu od přilehlé zpevněné plochy 
bude ve vyšší části činit 11,00 m, v nižší části poté 6,35 m. Pohledová plocha objektu bude tvořena 
povrchovou úpravou sendvičových panelů, speciálními fasádními prvky, dekorativními doplňky a 
reklamními prvky. Barevně bude objekt řešen do světlých barev jako je bílá, stříbrná nebo šedá. 

Objekt bude členěn do dvou provozně propojených podlaží a bude sloužit k provozování kasina, hotelu, 
stravovacích služeb, prodejny, klubu, wellnessu a dalších doplňkových služeb. Předpokládané dispoziční 
řešení jednotlivých provozů je zřejmé z výkresové části dokumentace a bude detailně řešeno v dalším 
stupni dokumentace. 

SO 02 – hrubé terénní úpravy: 
Hrubé terénní úpravy budou řešit základní bilance zemních prací a požadavky na přísun nebo deponii 
zemin. Hrubé terénní úpravy budou detailně řešeny v dalším stupni dokumentace. 

SO 03 – komunikace a zpevněné plochy: 
Zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltu, betonové zámkové dlažby a zatravňovací dlažby. Komunikace 
jsou navrženy z asfaltu. Parkovací stání a chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby a 
zatravňovací dlažby. Zpevněné plochy budou pro odtok dešťových vod spádovány do soustavy uličních 
vpustí a odvodňovacích žlabů. 

SO 04 – reklamní pylony: 

Reklamní pylony budou sloužit k označení jednotlivých provozoven. Základová konstrukce objektů bude 
tvořena železobetonovou základovou patkou. Svislá nosná konstrukce objektů bude tvořena sloupem, 
případně příhradovou konstrukcí. Reklamní plocha bude kotvena do svislé nosné konstrukce. Objekty 
pylon A a B umístěné podél komunikace v ul. Selbská, tedy v jihovýchodním a severovýchodním cípu 
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areálu, budou o výšce maximálně 16,00 m. Objekt pylon C umístěný v severozápadním cípu areálu bude o 
maximální výšce 8,00 m. 

SO 05 – demolice stávajících objektů: 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde k odstranění stávajících objektů č.p. 2706 a č.p. 2736 včetně 
stávající vodovodní a splaškové kanalizační přípojky a zpevněných ploch náležících k těmto objektům, 
stávajících reklamních zařízení a drobných objektů v řešeném území. Demolice stávajících objektů bude 
detailně řešena v dalším stupni dokumentace. 
SO 06 – zábrany proti pádu stromů: 
Zábrany proti pádu stromů budou sloužit k zachycení padajících stromů, případně větví ze stromů 
nacházejících se na pozemku parc. č. 3225/1, k. ú. Aš. Základová konstrukce objektu bude tvořena 
železobetonovými základovými patkami. Svislá nosná konstrukce objektu bude tvořena ocelovými sloupy. 
Mezi ocelové sloupy bude napnuta ocelová síť sloužící k záchytů stromů nebo větví. Objekt bude o 
maximální výšce 10,00 m. Ocelové sítě mohou být zarostlé popínavými rostlinami. 

SO 07 – opěrné zdi: 
Opěrné zdi budou vyrovnávat výškové úrovně terénu a komunikací a budou tvořeny betonovými 
tvarovkami ztraceného bednění prolitého betonem, betonovými palisádami a gabionovými sítěmi 
vyskládanými kamenivem. 

 

Základní popis technických a technologických zařízení 

TEZ 01 – vodovodní řad: 
Nový vodovodní řad bude sloužit jako prodloužení stávajícího vodovodního řadu a bude proveden v délce 
76,90 m z potrubí HDPE SDR 17 o dimenzi dn 90. Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad 
PVC dn 90. Vodovodní řad bude zakončen podzemním hydrantem DN 80. 

TEZ 02 – vodovodní přípojka: 
Vodovodní přípojka bude sloužit k zásobování areálu pitnou vodou a bude provedena v délce 135,4 m 
(část od napojení po vodoměrnou šachtu včetně napojení vnitřního vodovodu) z potrubí PE 100 SDR 11 o 
dimenzi dn 63. Vodovodní přípojka bude napojena na prodlužovanou trasu vodovodního řadu. Na trase 
vodovodní přípojky bude umístěna vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou a vodovodní šoupě. 

TEZ 03 – plynovodní řad: 
Nový plynovodní řad bude sloužit jako prodloužení stávající plynovodního řadu a bude proveden v délce 
85,50 m z potrubí PE 100RC SDR 17,6 o dimenzi dn 90. Plynovodní řad bude napojen na stávající 
plynovodní řad PE 100 SDR 11 dn 90. Plynovodní řad bude zakončen zaslepením. 

TEZ 04 – plynovodní přípojka: 
Plynovodní přípojka bude sloužit k zásobování areálu zemním plynem a bude provedena v délce 136,8 m 
(část od napojení po hlavní uzávěr plynu včetně napojení vnitřního plynovodu) z potrubí PE 100RC SDR 
11 o dimenzi dn 32 (plynovodní přípojka STL) a potrubí PE 100RC SDR 11 o dimenzi dn 63 (napojení 
vnitřního plynovodu NTL). Plynovodní přípojka bude napojena na prodlužovanou trasu plynovodního řadu. 
Na trase plynovodní přípojky bude umístěn hlavní uzávěr plynu. 

TEZ 05 – splašková kanalizační přípojka: 
Splašková kanalizační přípojka bude sloužit k odvádění splaškových vod z areálu a bude provedena v 
délce 219,30 m z potrubí PVC KG o dimenzi DN 200. Splašková kanalizační přípojka bude napojena na 
stávající přečerpávací stanici splaškových vod. Tato čerpací stanice kapacitně postačuje pro 
odkanalizování areálu, přičemž nebude nijak navýšen odtok z této čerpací stanice, ten zůstane ve stejném 
množství. Na trase splaškové kanalizační přípojky budou umístěny kanalizační revizní šachty. 

TEZ 06 – likvidace srážkových vod: 
Parkoviště a plochy komunikací budou díky morfologii terénu odvodněny gravitační dešťovou kanalizací 
odvádějící povrchové vody přibližně do jihovýchodního cípu areálu, kde budou umístěny před nátokem do 
retenční nádrže odlučovače lehkých kapalin (OLK). Vlastní objekt resortu bude odvodněn pomocí 
vtokových střešních gul (nekontaminovaná dešťová voda) a vnitřní dešťovou kanalizací objektu bude voda 
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přivedena až do retenční nádrže. Na konci nádrže bude umístěn odtokový objekt (požerák) v provedení se 
škrtící šablonou či vírovým ventilem, kterým bude regulován povolený odtok do recipientu o hodnotě Q = 
1,5 l.s-1. Předpokládá se svedení dešťové vody dále přirozeným sklonem k umělé vodní nádrži na parc. č. 
3181/4, ze které je odtok do propustku pod železniční tratí a dále do Hraničního (Račího) potoka. Správce 
povodí (Povodí Ohře, s.p.) povolil maximální možné vypouštění dešťových vod do Račího potoka s 
odtokem Qodt = 1,5 l.s-1. 

V areálu je navržena jižní (Dešťová stoka I) a severní (Dešťová stoka II) dešťová kanalizace na odvedení 
kontaminovaných dešťových vod na odlučovače lehkých kapalin. OLK jsou umístěny ve východní části 
areálu za hlavním objektem resortu před nátokem do retenční nádrže. V OLK dojde k odstranění 
případných úkapů lehkých ropných látek z parkoviště a zpevněných ploch v areálu a vyčištěná voda bude 
dále pokračovat do retenční nádrže. 

Dešťové vody v areálu jsou odváděny gravitačním způsobem a dále pomocí liniových dešťových žlabů a 
uličních vpustí. Ve spodní části areálu je jižní propojovací komunikace odvodněna pomocí vyspádování do 
retenčního příkopu. Vzhledem k zatravnění vsakovacího rigolu a velikosti zpevněné plochy je možné na 
takto malé množství vody ponechat k likvidaci srážkových vod zatravněný rigol. Dojde zde k retenci vody a 
jejímu postupnému vsaku a odparu. 

TEZ 07 – přípojka elektrické energie: 
Přípojka elektrické energie bude sloužit k zajištění přívodu elektrické energie do areálu a bude provedena v 
délce 309,30 m z kabelu.. . Přípojka elektrické energie bude napojena na stávající trafostanici. Tato 
trafostanice projde v rámci samostatné dokumentace zkapacitněním, aby byla zajištěna potřebná kapacita 
pro areál. 

TEZ 08 – přípojka datového vedení: 
Přípojka datového vedení bude sloužit k zajištění napojení areálu na datovou síť a bude provedena v délce 
133,10 m z kabelu TCEPKPFLE 3x4x0,4. Rozvaděč datového vedení bude umístěn na fasádě objektu. 

TEZ 09 – veřejné osvětlení: 
Veřejné osvětlení bude sloužit k osvětlení parkovišť a přilehlých zpevněných ploch areálu. Bude využito 
zatím nespecifikovaných svítidel na jednoduchém nebo dvojitém výložníku. Rozvaděč veřejného osvětlení 
bude umístěn na fasádě objektu. Z toho rozvaděče bude vyvedena elektroinstalace z kabelu CYKY-J 4x16 
mm2. 

2.3 Charakteristika území 

2.3.1 Geografická situace 
Řešené území leží v České republice, Karlovarském kraji, okrese Cheb, městě a katastrálním území Aš, u 
silnice I/64, na jihozápadním okraji města Aš.  

2.3.2 Přírodní poměry 

2.3.2.1 Klimatické poměry 

Území leží v mírně teplé oblasti MT 5 (QUITT 1971). Jaro je mírné až  dlouhé, léto je suché až mírně suché 
– krátké, podzim je mírný až dlouhý, zima je mírně chladná, suchá.  

 

Klimatické poměry jsou charakterizovány údaji z dlouhodobých pozorování na stanici ČHMÚ v Aši. 
Průměrná teplota vzduchu je nízká a činí 5,9 °C. Průměrný počet letních dnů je 17,4 (s maximem 
červenec, srpen), průměrný počet mrazových dnů je 138,2 (s maximem v prosinci až březnu) a průměrný 
počet arktických dnů (teplota nižší než 10 °C) 3,1 (s maximem v lednu). Převládající směr větru je západní, 
resp. jihozápadní. Průměrný roční úhrn srážek je 750 mm, s maximem v červenci a srpnu. Nejvyšší denní 
úhrn srážek byl zaznamenán 14. 8. 1924 a činil 75,2 l/m2. Srážky nad 10 mm, které mohou způsobovat 
plošnou erozi, se vyskytují průměrně 19,5 dne v roce, z toho nejčastěji v květnu až srpnu. 
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2.3.2.2 Morfologické poměry 

Lokalita je z geomorfologického hlediska součástí hercynského systému, provincie Česká vysočina, 
subprovincie Krušnohorská soustava, oblasti Krušnohorská hornatina, celku Smrčiny, podcelku Ašská 
vrchovina a okrsku Hájská vrchovina na východě a Studánecká vrchovina na západě. 

2.3.2.3 Hydrologické poměry 

Lokalita náleží do povodí řeky Ohře (1-13-01), do dílčího povodí Ohře po Libský potok (-0010). Lokální 
erozivní bázi tvoří Račí potok, který ústí do potoka Selbbach na území SRN. 

3 POSTUP ŘEŠENÍ, METODIKA PRACÍ,ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

3.1 Postup řešení úkolu 
Při zpracování hlukové studie byla nejprve provedena rešeršní práce za účelem získání veškerých 
dostupných materiálů o lokalitě (údaje o připravovaném záměru a jeho parametrech, údaje o intenzitách 
dopravy prováděné v rámci celorepublikového sčítání, podklady o jiných sčítáních intenzit dopravy i 
výpočtech úrovně hlukové hladiny atd.).   

Následně bylo provedeno odvození dopravy vyvolané posuzovaným záměrem a stanoveny intenzity 
dopravy. Tyto intenzity dopravy byly hlavním podkladem pro softwarové zpracování pomocí programového 
vybavení Hluk +. Dalšími vstupy do softwarového zpracování byly údaje o jednotlivých komunikacích 
(výpočtová rychlost, sklon vozovky, typ povrchu, rozmístění křižovatek atd.), zadání objektů - domů do 
souřadnicového systému včetně výšek jednotlivých objektů, zadání vrstevnic apod.  

Byly zpracovány dvě modelové situace pro rok 2022 bez posuzovaného obchodního centra - pro denní i 
noční dobu. Další situace byly zpracovány pro rok 2025 po výstavbě multifunkčního resortu rovněž pro 
denní i noční období. 

Dále bylo posouzeno hlukové ovlivnění související pouze se stacionárními zdroji v roce 2022 a 2025 (se 
záměrem) rovněž pro denní a noční dobu. Pro možnost využít tzv. Staré hlukové zátěže byla posouzena 
situace v roce 2000. 

Pro posouzení hlukové úrovně ve venkovním prostoru bylo zadáno v nejbližším okolí záměru 7 
referenčních výpočtových bodů (dále RVB), umístěné v chráněném venkovním prostoru staveb i mimo něj.  

Výpočtové body byly umístěny na vnějším plášti budov – 2 m od fasády. 

Výsledky softwarového zpracování jsou textově, tabulkově i graficky prezentovány v této zprávě a 
následně je provedeno zhodnocení v závislosti na platné legislativě. 

3.2 Metodická východiska 
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 13.01 profi13 (č. licence 5228), který 
umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku 
v území.  

Verze 13 reaguje na nejnovější změny legislativy a implementuje dvě metodiky, které byly publikovány na 
stránkách SD a pro výpočet hluku jsou závazné.  

TP 219 "Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí"  
(schváleno MD ČR s účinností od 15.5.2019). 

"Manuál 2018 - Výpočet hluku z automobilové dopravy" - metodika byla schválena Centrální  
komisí MD ČR dne 5.2.2019 a na stránkách ŘSD uveřejněna v dubnu 2019. Řeší především:  

• Problematiku obměny vozidlového parku v letech 2000-2020 a jejího hlukového vývoje. 
Došlo k aktualizaci všech emisních hodnot L_OA a L_NA, Hluk+ dává přesnější výsledky.  

• Postup pro přepočet intenzit dopravy mezi rokem 2000 a stávajícím (posuzovaným) stavem 
Problematiku kategorie vozidel N1 (LN) - Hluk+ ve vlastním sčítání doplnil kategorii LN.  
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• Aktualizaci koeficientů pro kryty (povrchy)  vozovek s důrazem na povrchy se sníženou hlučností. 

3.3 Silniční síť a intenzita silniční dopravy 
Vzhledem k tomu, že na přilehlé komunikační síti byl prováděn v roce 2020 dopravní průzkum, byly 
z podkladů Ředitelství silnic a dálnic převzaty tyto údaje o intenzitách dopravy. Pro výpočtový rok 2022 a 
2025 byly následně intenzity přepočteny.  

Tabulka 2  Stávající doprava na komunikační síti v okolí – rok 2020, 2022 a  2025 - počet jízd vozidel 
za 24 hod. bez záměru 

Popis Silnice Sčítací 
úsek 

TĚŽKÁ 
VOZIDLA 

2020 

OSOBNÍ 
VOZIDLA 

2020 

CELKEM  

2025 

TĚŽKÁ 
VOZIDLA 

2022 

OSOBNÍ 
VOZIDLA 

2022 

CELKEM 

2022 

TĚŽKÁ 
VOZIDLA 

2025 

OSOBNÍ 
VOZIDLA 

2025 

CELKEM  

2025 

Od vjezdu do 
lokality 
záměru – 
hranice SRN 
(SRN) 

I/64 5-5090 911 5958 6913 929 6375 7351 957 6439 7443 

Od vjezdu do 
lokality 
záměru směr 
Aš 

I/64 5-5090 911 5958 6913 929 6375 7351 957 6439 7443 

Ulice Selbská 
– do centra 
Aše 

  40 1000 1058 41 1070 1131 42 1081 1143 

Silnice I/64 – 
obchvat Aše 

I/64  871 4958 5855 888 5305 6220 915 5358 6300 

 

Doprava generovaná záměrem: 

Pro výpočet hlukové studie byla zadána následující intenzita generované dopravy. Jedná se celkem o 1134 
jízd všech vozidel za 24 hodin, z toho 1124 jízd osobních vozidel, 10 jízd nákladních vozidel za 24 hodin.  

Konkrétní intenzity dopravy na modelované silniční síti v okolí navrhovaného záměru jsou vyjádřeny 
v následující tabulce v počtu vozidel za den. 

Tabulka 3  Intenzity generované dopravy na dotčené silniční síti 
Popis Jízd NA/den Jízd OA/den Celkem jízd za den 

I/64 v úseku Kasino- SRN 6 786 792 

I/64 v úseku Kasino- Aš 4 338 342 

Centrum Aše 0 50 50 

Obchvat Aše 4 288 292 

Vnitřní komunikace 1 0 270 270 

Vnitřní komunikace 2 0 120 120 

Vnitřní komunikace 3 10 974 984 

Vnitřní komunikace 4 0 854 854 

Vnitřní komunikace 5 0 854 854 

Vnitřní komunikace 6 0 100 100 

Vnitřní komunikace 7 0 854 854 

Vnitřní komunikace 8 0 974 974 

Vnitřní komunikace 9 10 1124 1134 
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Na následujícím obrázku je zobrazena situace stavby s umístěním vjezdů, jednotlivých vnitřních 
komunikací (VK) parkoviště a prostoru pro zásobování. 

 

 
 

Tabulka 4  Budoucí doprava na komunikační síti včetně dopravy záměru – rok  2025 - počet jízd 
vozidel za 24 hod. 

Popis Silnice Sčítací úsek TĚŽKÁ VOZIDLA 
2025 + ZÁMĚR 

OSOBNÍ 
VOZIDLA 2025 + 
ZÁMĚR 

CELKEM 2025 + 
ZÁMĚR 

Od vjezdu do lokality 
záměru – hranice SRN 
(SRN) 

I/64 5-5090 963 7225 8245 

Od vjezdu do lokality 
záměru směr Aš 

I/64 5-5090 961 6777 7791 

Ulice Selbská – do centra 
Aše 

  42 1131 1195 

Silnice I/64 – obchvat Aše I/64  919 5646 6596 

3.4 Parkovací a odstavné plochy 
Do modelu byly pro situaci ve stávajícím stavu zahrnuty parkovací plochy v okolí objektů, které jsou 
umístěny severozápadně a západně od budoucího záměru. V rámci řešené stavby je navrženo umístění 
288 parkovacích stání pro osobní automobily. Při vstupním atriu je navrženo VIP parkoviště s 24 místy 
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k parkování. V jižní a východní části řešené plochy je navrženo hlavní parkoviště se 168 místy k parkování. 
V části orientované k severní fasádě je navrženo 50 parkovacích stání. Výhradně pro personál je určeno 
46 parkovacích stání orientovaných ve východní části území. 

3.5 Průmyslové (stacionární) zdroje hluku 

3.5.1 Stávající zdroje 
Pro posouzení vlivu stacionárních zdrojů hluku z nového záměru a stavem v současné byly odhadnuty 
stávající stacionární zdroje: 

Grand Casino – vzduchotechnika – 1 zdroj umístěný na střeše, hladina akustického výkonu zdroje 80 
dB(A); 

Grand Casino – vzduchotechnika - 1 zdroj umístěný na plášti budovy (sever), hladina akustického výkonu 
zdroje 70 dB(A); 

Grand Casino – tepelné čerpadlo – 3 zdroje umístěné na terénu – západní strana, hladina akustického 
výkonu zdroje 70 dB(A); 

Grand Casino – tepelné čerpadlo – 3 zdroje umístěné na terénu – severní strana, hladina akustického 
výkonu zdroje 70 dB(A); 

Grand Casino - hotel – tepelné čerpadlo - 1 zdroj umístěný na plášti budovy (severovýchod), hladina 
akustického výkonu zdroje 70 dB(A); 

Grand Casino - hotel – tepelné čerpadlo - 1 zdroj umístěný na plášti budovy (severozápad), hladina 
akustického výkonu zdroje 70 dB(A); 

Shopping Center Travel FREE - tepelné čerpadlo - 1 zdroj umístěný na plášti budovy (jih), hladina 
akustického výkonu zdroje 70 dB(A); 

Shopping Center Travel FREE - tepelné čerpadlo - 2 zdroje umístěné na plášti budovy (západ), hladina 
akustického výkonu zdroje 70 dB(A); 

Shopping Center Travel FREE - – 1 zdroj umístěný na střeše, hladina akustického výkonu zdroje 80 dB(A). 

3.5.2 Zdroje po uvedení do provozu 
Po uvedení do provozu budou působit i stávající stacionární zdroje hluku (viz předchozí kapitola). 

Záměr je charakterizován 20 bodovými zdroji pro hluk ze vzduchotechnických a chladících jednotek, které 
jsou umístěny na střeše i fasádě.  

 

Jejich parametry udává následující tabulka, umístění je patrné z grafických příloh. 

Tabulka 5 Posuzovaný záměr - stacionární zdroje hluku 
Typ zdroje Hladina 

akustického 
výkonu 

Umístění 

Vzduchotechnika střecha 80 severovýchod 

Vzduchotechnika střecha 80 atrium 

Vzduchotechnika střecha 80 jihozápad 

Vzduchotechnika střecha 80 jihovýchod 

Vzduchotechnika střecha 80 severozápad 

Vzduchotechnika sáni fasáda 70 východ 

Tepelné čerpadlo terén 70 severovýchod 

Tepelné čerpadlo terén 70 severovýchod 

Tepelné čerpadlo terén 70 severovýchod 
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Tepelné čerpadlo terén 70 severovýchod 

Tepelné čerpadlo terén 70 jihovýchod 

Tepelné čerpadlo terén 70 jihovýchod 

Tepelné čerpadlo terén 70 jihovýchod 

Tepelné čerpadlo terén 70 jihovýchod 

Tepelné čerpadlo terén 70 jihozápad 

Tepelné čerpadlo terén 70 jihozápad 

Tepelné čerpadlo terén 70 jihozápad 

Tepelné čerpadlo terén 70 jihozápad 

Tepelné čerpadlo terén 70 jihozápad 

Vzduchotechnika sáni střecha 70 severovýchod 

Vzduchotechnika sáni střecha 70 severozápad 

 

Hladina akustického výkonu je zadána na maximální úrovni, i když výrobci deklarují výrazně nižší hodnotu. 
V modelové situaci jsou počítány všechny tyto zdroje hluku současně (což v praxi pravděpodobně 
nenastane), a to z důvodu předběžné opatrnosti. 

3.6 Výpočtové body 
Pro posouzení hlukové úrovně ve venkovním prostoru bylo zadáno v nejbližším okolí záměru 7 
referenčních výpočtových bodů (dále RVB) v chráněných venkovních prostorách staveb, i mimo ně. 
Výpočtové body byly umístěny na vnějším plášti budovy – 2 m od fasády. Charakteristiku a lokalizaci 
těchto bodů dokladuje následující tabulka.  

Tabulka 6  Charakteristika výpočtových bodů v okolí záměru 

Č.B. POPIS A 
ORIENTACE RVB 

UMÍSTĚNÍ VÝŠKA NAD  

TERÉNEM 
(M) 

TYP POZN. VZDÁLENOST 
OD ZÁMĚRU (M) 

  1+ Objekt SRN, č. 35a (JV) U fasády 3,0 Občanská 
vybavenost  

Není chráněným venkovním 
prostorem stavby 

100 

2+ Objekt SRN, č. 35b (JV) U fasády 3,0 Občanská 
vybavenost 

Není chráněným venkovním 
prostorem stavby 

110 

3+ Objekt SRN, č. 30 (SZ) U fasády 3,0 Obytný objekt Je chráněným venkovním 
prostorem stavby 

165 

4+ Objekt SRN, č. 32 (Z) U fasády 3,0 Obytný objekt Je chráněným venkovním 
prostorem stavby 

110 

5+ Objekt SRN, č. 31 (JZ) U fasády 3,0 Obytný objekt Je chráněným venkovním 
prostorem stavby 

120 

6+ Aš, Selbská č.p. 2241, 
(JV) 

U fasády 3,0 Rodinný dům Je chráněným venkovním 
prostorem stavby 

460 

7+ Aš, Selbská č.p. 1408, (J) U fasády 3,0 Rodinný dům Je chráněným venkovním 
prostorem stavby 

590 

       

4 DOKUMENTACE A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKU PRACÍ 
Vyhodnocení hlukových situací je v následujícím textu slovně popsáno, číselné hodnoty dokladují tabulky a 
v příloze jsou hlukové hladiny jednotlivých posuzovaných situací uvedeny v měřítku 1:5000, 1: 3000 a 
1:2000.  
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4.1 Hygienické limity 
Ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v 
platném znění, se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokofrekvenčního impulsního hluku) stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a 
korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době. 

Tabulka 7  Korekce pro stanovení hyg. limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v 
chráněném venkovním prostoru dle NV č. 272/2011 Sb. 

Způsob využití území 
Korekce [dB] 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 

zdravotnických zařízení včetně lázní 
-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 

zdravotnických zařízení včetně lázní 
0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 

chráněný ostatní venkovní prostor 
0 +5 +10 +20 

Pozn.: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku z 
dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce  -5 dB. 

Pravidla použití korekce uvedené v předchozí tabulce. 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména 
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné 
práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB. 
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 
7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na 
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na 
dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.“. 

Tabulka 8  Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro 
použití další korekce +5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí 

Pozemní komunikace a železniční dráhy Doba dne LAeq,T [dB] 

Dálnice, silnice I. a II.tř., místní komunikace I. a II.tř. Denní 65 

Noční 55 

Silnice III. tř, komunikace III.tř. a účelové komunikace Denní 60 

Noční 50 

Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy Denní 65 

Noční 60 

Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy Denní 60 

Noční 55 

 

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších zákonů, se: 

- chráněným venkovním prostorem staveb rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných 
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, 

- chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. 
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Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají pro posouzení vlivu projektované novostavby následující 
hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru staveb: 

Období demolic a výstavby  
 
Hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti pro maximální 14-ti hodinové působení stavebního 
hluku 

LAeq,s = 65 dB ve dne v době 7:00 - 21:00 hod 

 
Pro provoz na veřejných komunikacích 
Vzhledem k tomu, že v současné době se RVB 1, 2 a 3 se nachází v bezprostřední blízkosti silnice I. třídy 
64,  je navržen následující hygienický limit: 

LAeq,16 h = 70 dB v denní době (6:00 – 22:00) 

LAeq,8 h  = 60 dB v noční době (22:00 – 6:00) 

 

Korekci na Starou hlukovou zátěž lze pro chráněné venkovní prostory uplatnit pouze tehdy, jsou-li 
současně splněny tři podmínky: 

 
a) Komunikace existovala před 1. 1. 2001. Pro pozemní komunikace a dráhy uvedené do provozu po 1. 1. 
2001 nelze režim SHZ uvažovat. 

Silnice I/64 existovala prokazatelně před 1.1.2000, podmínka splněna. 

b) V roce 2000 byl překročen hygienický limit (prokazuje se v posuzovaném chráněném venkovním 
prostoru, resp. v chráněném venkovním prostoru staveb). Jde o hygienický limit stanovený podle NV č. 
272/2011 Sb. bez korekce na starou hlukovou SHZ. 

Programem HLUK+ byla spočtena úroveň hlukové zátěže v roce 2000.  U RVB 1, 2 a 3 byly v roce 
2000 dosahovány hodnoty vyšší než 65 dB(A) následovně - RVB 1 – 70,8 dB(A), RVB 2 – 71,1 dB(A),  
RVB 3 – 67,0 dB(A),. Podmínka splněna.   

 
c) V době posuzování (v roce 2023) nedošlo ke zvýšení hluku v posuzovaném chráněném venkovním 
prostoru o více než 2,0 dB oproti stavu v roce 2000. 

U RVB 1 jsou oproti roku 2000 hlukové hladiny v roce 2025 po uvedení záměru do provozu naopak 
nižší. Podmínka splněna.   

Vzhledem k tomu, že na ostatní RVB působí hluk z dopravy na silnici I. třídy 64 a místních komunikacích I. 
a II. třídy a hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích se navrhuje hygienický limit následovně: 

LAeq,16 h = 60 dB v denní době (6:00 – 22:00) 

LAeq,8 h  = 50 dB v noční době (22:00 – 6:00) 

 

Hodnocení podle platné legislativy (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací) v platném znění, je však plně v kompetenci dotčeného orgánu 
ochrany veřejného zdraví, tj. místně příslušnému územnímu pracovišti Krajské hygienické stanice 
Karlovarského kraje. 

4.2 Ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ (hluku)  
Vypočtené hlukové hladiny u jednotlivých výpočtových bodů v oblasti posuzovaného záměru jsou uvedeny 
v následující tabulce pro dopravní i stacionární zdroje hluku. Textové vyjádření úrovně hlukových hladin 
v jednotlivých obdobích je uvedeno v následujících podkapitolách. 
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Tabulka 9  Celkové hodnoty LA eq (dB) ve výpočtových bodech v okolí záměru 
Č.BODU POPIS  VÝŠKA 

NAD  

TERÉNEM 
(M) 

2022 ST. 
STAV 
DEN 

2025  BEZ 
ZÁMĚRU 

DEN 

NÁVRH – 
2025 
DEN 

2022 ST. 
STAV 
NOC 

2025  BEZ 
ZÁMĚRU 

NOC 

NÁVRH 
– 2025 
NOC 

  1+ Objekt SRN, č. 35a (JV) 3 
 

67,1 67,2 67,3 61,4 61,5 61,6 

2+ Objekt SRN, č. 35b (JV) 3 67,6 67,7 67,7 61,9 61,9 62 

3+ Objekt SRN, č. 30 (SZ) 3 63,4 63,5 63,5 57,7 57,8 57,7 

4+ Objekt SRN, č. 32 (Z) 3 51,8 51,9 51,8 46,1 46,1 46 

5+ Objekt SRN, č. 31 (JZ) 3 46,9 47 47,5 41 41 41,9 

6+ Aš, Selbská č.p. 2241, 
(JV) 

3 50,5 50,5 50,6 42,2 42,3 42,3 

7+ Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 3 49,1 49,2 49,3 39,5 39,5 39,5 

5 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

5.1 Celkové zhodnocení 
Předkládaná hluková studie za využití programového produktu HLUK+ hodnotí následující prostorově 
modelové situace: 

Ø Hluková situace v okolí záměru - stávající stav - rok 2022 - den (pozadí) 

Ø Hluková situace v okolí záměru - stávající stav - rok 2022 - noc (pozadí) 

Ø Hluková situace v okolí záměru - stávající stav - rok 2025 bez záměru - den (pozadí) 

Ø Hluková situace v okolí záměru - stávající stav - rok 2025 bez záměru - noc (pozadí) 

Ø Hluková situace  v okolí záměru - rok 2025 – situace i s provozem záměru - den 

Ø Hluková situace  v okolí záměru - rok 2025 – situace i s provozem záměru – noc 

Ø Hluková situace v okolí záměru - rok 2000 (stará hluková zátěž) – den 

Ø Hluková situace  v okolí záměru - rok 2025 – situace i s provozem záměru, pouze stacionární 
zdroje - den 

 

5.1.1 Celková situace 
V následující tabulce jsou postihnuty rozdíly v úrovni hlukových hladin mezi rokem 2022 a 2025 bez 
provozu záměru (pozadí), a obdobím za provozu záměru v roce 2025. 

 

Tabulka 10  Rozdíly v hlukové úrovni u výpočtových bodů (dB) – okolí záměru 
Č.BODU POPIS  VÝŠKA 

NAD  

TERÉNEM 
(M) 

ROZDÍL 
2025 S 

BEZ 
ZÁMĚRU  – 
2022 BEZ  
ZÁMĚRU - 

DEN 

ROZDÍL 
2025 S 

PROVOZE
M ZÁMĚRU  
– 2022 BEZ 
ZÁMĚRU - 

DEN 

ROZDÍL 
2025 S 

PROVOZE
M ZÁMĚRU  
– 2025 BEZ 
ZÁMĚRU - 

DEN 

ROZDÍL 
2025 S 

BEZ 
ZÁMĚRU  – 
2022 BEZ  
ZÁMĚRU - 

NOC 

ROZDÍL 
2025 S 

PROVOZE
M ZÁMĚRU  
– 2022 BEZ 
ZÁMĚRU - 

NOC 

ROZDÍL 
2025 S 

PROVOZE
M ZÁMĚRU  
– 2025 BEZ 
ZÁMĚRU - 

NOC 
  1+ Objekt SRN, 

č. 35a (JV) 
3 
 

0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 
2+ Objekt SRN, 

č. 35b (JV) 
3 

0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

3+ Objekt SRN, 
č. 30 (SZ) 

3 
0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 
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Č.BODU POPIS  VÝŠKA 
NAD  

TERÉNEM 
(M) 

ROZDÍL 
2025 S 

BEZ 
ZÁMĚRU  – 
2022 BEZ  
ZÁMĚRU - 

DEN 

ROZDÍL 
2025 S 

PROVOZE
M ZÁMĚRU  
– 2022 BEZ 
ZÁMĚRU - 

DEN 

ROZDÍL 
2025 S 

PROVOZE
M ZÁMĚRU  
– 2025 BEZ 
ZÁMĚRU - 

DEN 

ROZDÍL 
2025 S 

BEZ 
ZÁMĚRU  – 
2022 BEZ  
ZÁMĚRU - 

NOC 

ROZDÍL 
2025 S 

PROVOZE
M ZÁMĚRU  
– 2022 BEZ 
ZÁMĚRU - 

NOC 

ROZDÍL 
2025 S 

PROVOZE
M ZÁMĚRU  
– 2025 BEZ 
ZÁMĚRU - 

NOC 

4+ Objekt SRN, 
č. 32 (Z) 

3 
0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 

5+ Objekt SRN, 
č. 31 (JZ) 

3 
0,1 0,6 0,5 0,0 0,9 0,9 

6+ Aš, Selbská 
č.p. 2241, (JV) 

3 
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

7+ Aš, Selbská 
č.p. 1408, (J) 

3 
0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v případě realizace posuzovaného záměru nedochází u RVB 
v chráněném venkovním prostoru staveb ke zhoršení hlukové situace ani v denní ani v noční době.  
Posuzovaným záměrem u těchto RVB nebudou překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku LAeq T  oproti současnému stavu v denní době, jak dokládá následující tabulka.  

V noci jsou v současné době překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T  
u většiny posuzovaných referenčních výpočtových bodů (RVB 1, 2, 3, 4 a 5), posuzovaný záměr zhorší 
hlukovou situaci maximálně o 0,1 dB(A). Důvodem je skutečnost, že převažujícím zdrojem hluku je 
doprava na silnici I/64.  

Tabulka 11  Překročení nejvyšších přípustných hodnot (dB) – okolí záměru 
Č.BODU POPIS  VÝŠKA 

NAD  

TERÉNEM 
(M) 

2025 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

DEN 

2025 S 
PROVOZEM 

ZÁMĚRU - DEN  

2025 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

NOC 

2025 S 
PROVOZEM 

ZÁMĚRU - NOC 

  1+ Objekt SRN, č. 35a (JV) 3 
 

-2,8 -2,7 1,5 1,6 

  2+ Objekt SRN, č. 35b (JV) 3 -2,3 -2,3 1,9 2,0 

3+ Objekt SRN, č. 30 (SZ) 3 -6,5 -6,5 -2,2 -2,3 

4+ Objekt SRN, č. 32 (Z) 3 -8,1 -8,2 -3,9 -4,0 

5+ Objekt SRN, č. 31 (JZ) 3 -13,0 -12,5 -9,0 -8,1 

6+ Aš, Selbská č.p. 2241, 
(JV) 

3 -9,5 -9,4 -7,7 -7,7 

7+ Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 3 -10,8 -10,7 -10,5 -10,5 

 

Tabulka prokazuje, že navržené hygienické limity (70 dB pro RVB 1, 2 a 3; 60 dB pro ostatní RVB) jsou 
v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb v denní době s rezervou plněny, a to i za 
předpokladu současného působení všech zdrojů hluku (stacionárních i dopravních), což v praxi 
pravděpodobně nenastane. V noci jsou tyto hygienické limity překračovány i bez výstavby záměru u RVB 1 
a 2 (nejsou chráněným venkovním prostorem), provoz záměru zhorší hlukovou situaci maximálně o 0,1 
dB(A). Důvodem je skutečnost, že převažujícím zdrojem hluku je doprava na silnici I/64.  

5.1.2 Stacionární zdroje hluku 
Stacionární zdroje záměru v roce 2022 jsou odborně odhadnuty (viz kap. 3.5.1) a jsou relativně významné 
u RVB 3, 4 (referenční výpočtové body v SRN), ostatní RVB jsou stacionárními zdroji ovlivněny méně, jak 
dokladuje následující tabulka.  

V případě realizace a provozu záměru dojde u RVB 1, 2  k významným navýšením (až o 26,5 dB(A)), které 
však u jednotlivých RVB i po uvedení provozu záměru dosahují hodnot pod nebo okolo 30 dB(A). 
S významnou rezervou jsou tedy plněny i hygienické limity v denní i noční době.  
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Tabulka 12  Stacionární zdroje v denní době 
Č.
B. 

POPIS  STAC. 
ZDROJE 2025 

BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

DEN 

STAC. 
ZDROJE 2025 
S PROVOZEM 

ZÁMĚRU - 
DEN  

STAC. 
ZDROJE – 

ROZDÍL MEZI 
2025 

S PROVOZEM 
ZÁMĚRU A 
2025 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

DEN 

STAC. 
ZDROJE 
OPROTI 

HYG.LIMITU 
(50 DB(A)) 

2025 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

DEN 

STAC. 
ZDROJE 
OPROTI 

HYG.LIMITU 
(50 DB(A)) 

2025 S 
PROVOZEM 
ZÁMĚRU - 

DEN 

1
+ 

Objekt SRN, č. 35a (JV) 7,2 31,8 24,6 -42,8 -18,2 

2
+ 

Objekt SRN, č. 35b (JV) 2 28,5 26,5 -48,0 -21,5 

3
+ 

Objekt SRN, č. 30 (SZ) 14,5 22,4 7,9 -35,5 -27,6 

4
+ 

Objekt SRN, č. 32 (Z) 22,4 22,8 0,4 -27,6 -27,2 

5
+ 

Objekt SRN, č. 31 (JZ) 1 13,5 12,5 -49,0 -36,5 

6
+ 

Aš, Selbská č.p. 2241, (JV) 13,9 11,4 -2,5 -36,1 -38,6 

7
+ 

Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 14 14,7 0,7 -36,0 -35,3 

V noční době (za předpokladu působení všech stacionárních zdrojů současně a na plný výkon) je situace 
obdobná (ovšem hygienický limit je o 10 dB(A) nižší).  V případě realizace a provozu záměru dojde u RVB 
1 a 2 k významným navýšením (o více než 25 dB(A)), ale nejedná se o  RVB v chráněném venkovním 
prostoru; u jednotlivých RVB i po uvedení provozu záměru budou hodnoty pod 30 dB(A). Důvodem je 
vzdálenost od zdrojů hluku. Hygienické limity jsou plněny významnou rezervou, jak dokládá následující 
tabulka.  

Tabulka 13  Stacionární zdroje v noční době 
Č.B
. 

POPIS  STAC. 
ZDROJE 2022 

BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

NOC 

STAC. 
ZDROJE 2025 
S PROVOZEM 

ZÁMĚRU - 
NOC  

STAC. 
ZDROJE – 

ROZDÍL MEZI 
2025 

S PROVOZEM 
ZÁMĚRU A 
2022 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

NOC 

STAC. 
ZDROJE 
OPROTI 

HYG.LIMITU 
(40 DB(A)) 

2022 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

NOC 

STAC. 
ZDROJE 
OPROTI 

HYG.LIMITU 
(40 DB(A)) 

2025 S 
PROVOZEM 
ZÁMĚRU - 

NOC 

1+ Objekt SRN, č. 35a (JV) 7,2 31,8 24,6 -32,8 -8,2 

  2+ Objekt SRN, č. 35b (JV) 2 28,5 26,5 -38,0 -11,5 

3+ Objekt SRN, č. 30 (SZ) 14,5 22,4 7,9 -25,5 -17,6 

4+ Objekt SRN, č. 32 (Z) 22,4 22,8 0,4 -17,6 -17,2 

5+ Objekt SRN, č. 31 (JZ) 1 13,5 12,5 -39,0 -26,5 

6+ Aš, Selbská č.p. 2241, (JV) 13,9 11,4 -2,5 -26,1 -28,6 

7+ Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 14 14,7 0,7 -26,0 -25,3 
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5.1.3 Dopravní zdroje hluku 
Ovlivnění RVB v okolí záměru vlivem dopravy na silnici I/64 a ostatních komunikací v okolí posuzovaného 
záměru, dokladují následující tabulky. Z nich (a z předchozích tabulek) je patrné, že rozhodujícím zdrojem 
hluku, který působí na hlukovou hladinu v posuzovaných referenčních výpočtových bodech, je doprava na 
komunikacích (převážně na silnici I/64). 

 

Tabulka 14  Dopravní zdroje v denní době 
Č.B. POPIS  DOPRAVNÍ 

ZDROJE 2025 
BEZ 

PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

DEN 

DOPRAVNÍ 
ZDROJE 2025 
S PROVOZEM 

ZÁMĚRU - 
DEN  

DOPRAVNÍ. 
ZDROJE – 

ROZDÍL MEZI 
2025 

S PROVOZEM 
ZÁMĚRU A 
2025 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

DEN 

DOPRAVNÍ 
ZDROJE 
OPROTI 

HYG.LIMITU 
(70 DB(A), 
RESP. 60 

DB(A)) 

2025 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

DEN 

DOPRAVNÍ 
ZDROJE 
OPROTI 

HYG.LIMITU 
(70 DB(A), 
RESP. 60 

DB(A)) 

2025 S 
PROVOZEM 
ZÁMĚRU - 

DEN 
  1+ Objekt SRN, č. 35a (JV) 67,2 67,3 0,1 -2,8 -2,7 

  2+ Objekt SRN, č. 35b (JV) 67,7 67,7 0,0 -2,3 -2,3 

3+ Objekt SRN, č. 30 (SZ) 63,5 63,5 0,0 -6,5 -6,5 

4+ Objekt SRN, č. 32 (Z) 51,9 51,8 -0,1 -8,1 -8,2 

5+ Objekt SRN, č. 31 (JZ) 47 47,5 0,5 -13 -12,5 

6+ Aš, Selbská č.p. 2241, 
(JV) 

50,5 50,6 0,1 -9,5 -9,4 

7+ Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 49,2 49,3 0,1 -10,8 -10,7 

 

V noční době bude navýšení hlukových hladin rovněž minimální, nebudou překračovány hygienické limity, 
s výjimkou RVB 1 a 2, které však nejsou umístěny v chráněném venkovním prostoru. 

Tabulka 15  Dopravní zdroje v noční době 
Č.B. POPIS  DOPRAVNÍ 

ZDROJE 2025 
BEZ 

PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

NOC 

DOPRAVNÍ 
ZDROJE 2025 
S PROVOZEM 

ZÁMĚRU - 
NOC  

DOPRAVNÍ. 
ZDROJE – 

ROZDÍL MEZI 
2025 

S PROVOZEM 
ZÁMĚRU A 
2025 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

NOC 

DOPRAVNÍ 
ZDROJE 
OPROTI 

HYG.LIMITU 
(60 DB(A), 
RESP. 50 

DB(A)) 

2025 BEZ 
PROVOZU 
ZÁMĚRU - 

NOC 

DOPRAVNÍ 
ZDROJE 
OPROTI 

HYG.LIMITU 
(60 DB(A), 
RESP. 50 

DB(A)) 

2025 S 
PROVOZEM 
ZÁMĚRU - 

NOC 
  1+ Objekt SRN, č. 35a (JV) 61,7 61,6 -0,1 1,7 1,6 

  2+ Objekt SRN, č. 35b (JV) 62,1 62 -0,1 2,1 2,0 

3+ Objekt SRN, č. 30 (SZ) 58 57,7 -0,3 -2,0 -2,3 

4+ Objekt SRN, č. 32 (Z) 46,2 46 -0,2 -3,8 -4,0 

5+ Objekt SRN, č. 31 (JZ) 41,1 41,9 0,8 -8,9 -8,1 

6+ Aš, Selbská č.p. 2241, 
(JV) 

42 42,3 0,3 -8,0 -7,7 

7+ Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 39,5 39,5 0,0 -10,5 -10,5 
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5.2 Hluk v období výstavby 

5.2.1 Zdroje hluku v období výstavby 
Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém průběhu stavebních prací. Jejich lokalizace 
bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. 

Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření 
hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava stavebních materiálů, odvoz demoličních 
odpadů) a bodové (např. čerpadlo, zhutňovací stroj apod.).  

Příjezd ke staveništi bude po stávající komunikaci Selbská (silnice I/64).  

Práce na výstavbě lze rozdělit zhruba do čtyř etap:  

– 1. etapa: zemní práce – stavební jáma – pažení a hloubení 
– 2. etapa: betonáž spodní stavby 
– 3. etapa: přípojky 
– 4. etapa: vrchní stavba. 

 

Vzhledem k tomu, že lokalizace jednotlivých strojů a zařízení se během stavebních prací mění a jejich 
vzdálenost od obytné zástavby není konstantní, byl pro výpočet a hodnocení hluku ze stavební činnosti 
zvolen nejbližší referenční výpočetní bod, který je který je chráněným venkovním prostorem – RVB 4 
(Objekt SRN, č. 32 (Z)), který se nachází ve vzdálenosti 110 m od stavebních strojů. 

Tabulka 16  Použité stroje – 1. etapa: zemní práce – stavební jáma – pažení, hloubení 

TYP STROJE POČET AKUSTICKÉ 
PARAMETRY 

LPA,XX 

PRŮMĚRNÁ DOBA 
POUŽITÍ ZA SMĚNU 
(MIN) 

LAEQ,14H 

VE 110 M 

Rypadlo (kolové nebo pásové) 1 LpA,5 = 74 dB 8 / 480 47,2 

Kolový nakládací stroj 1 LpA,5 = 76 dB 8 / 480 49,2 

Hutní a vibrační válec 1 LpA,5 = 79 dB 4 / 240 52,2 

Nákladní automobil 4 LAeq,7,5 = 53,5 dB 

Tabulka 17  Použité stroje – 2. etapa: betonáž spodní stavby 

TYP STROJE POČET AKUSTICKÉ 
PARAMETRY 

LPA,XX 

PRŮMĚRNÁ DOBA 
POUŽITÍ ZA SMĚNU 
(MIN) 

LAEQ,14H 

VE 110 M 

Ponorný vibrátor bet. směsi 1 LpA,5 = 66 dB 7 / 420 39,2 

Čerpadlo betonové směsi 1 LpA,5 = 80 dB 7 / 420 53,2 

Autodomíchávač 4/hod LAeq,7,5 = 53,5 dB 

 
Tabulka 18  Použité stroje – 3. etapa: přípojky 

TYP STROJE POČET AKUSTICKÉ 
PARAMETRY 

LPA,XX 

PRŮMĚRNÁ DOBA 
POUŽITÍ ZA SMĚNU 
(MIN) 

LAEQ,14H 

VE 110 M 

Rypadlo 1 LpA,5 = 74 dB 5 / 300 47,2 

Kolový nakládací a vykl. stroj 1 LpA,5 = 73 dB 5 / 300 46,2 

Hutní a vibrační válec 1 LpA,5 = 73 dB 2 / 120 46,2 

Nákladní automobil 2/hod LAeq,7,5 = 48,4 dB 
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Tabulka 19  Použité stroje – 4. etapa: vrchní stavba 

TYP STROJE POČET AKUSTICKÉ 
PARAMETRY 

LPA,XX 

PRŮMĚRNÁ DOBA 
POUŽITÍ ZA SMĚNU 
(MIN) 

LAEQ,14H 

VE 200 M 

Jeřáb 1 LpA,5 = 65 dB 7 / 420 38,2 

Elektrická řetězová pila 1 LpA,5 = 73 dB 1 / 60 46,2 

Smykem řízený nakladač 1 LpA,5 = 73 dB 3 / 180 46,2 

Stavební míchačka 1 LpA,5 = 64 dB 4 / 240 37,2 

Vibrátor betonové směsi 1 LpA,5 = 66 dB 7 / 420 39,2 

Čerpadlo betonové směsi 1 LpA,5 = 80 dB 7 / 420 53,2 

Nákladní automobil 1/hod LAeq,7,5 = 48,4 dB 

 
Legenda: 

LpA,mo - hladina akustického tlaku v místě obsluhy (dB), 

LpA,5 - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje (dB), 

LAeq,T     - je ekvivalentní hladina akustického tlaku od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení v časovém 
intervalu stavební činnosti T (od 700 – 2100 hodin, tj. 840 minut) (dB). 

5.2.2 Výsledky výpočtů a hodnocení hluku z výstavby 
Výsledky výpočtů 110 m od lokality výstavby udává následující tabulka. 

 
Tabulka 20  Hluk v období výstavby 

I. ETAPA 

LAeq, 14hod 

 

II. ETAPA 

LAeq, 14hod 

 

III. ETAPA 

LAeq, 14hod 

 

IV. ETAPA 

LAeq, 14hod 

55,4 56,0 51,3 42,2 

Předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou dle provedených výpočtů výrazně pod hranicí 
hygienického limitu (v rozmezí nejistoty ± 1,8 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. (LAeq,14h = 65,0 
dB). 

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům výpočtů jsou pro omezení negativního vlivu výstavby 
posuzovaného záměru navržena pouze obecná protihluková opatření uvedená v následující kapitole. 

5.3 Navržená protihluková opatření 

5.3.1 Období výstavby 
Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů jsou zde navržena protihluková opatření ke snížení hlukové 
zátěže ze stavebních prací realizovaných v souvislosti s posuzovaným záměrem: 
• Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností. 

Při provádění bouracích, zemních stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou 
patří k významným zdrojům hluku. Při výběru dodavatele těchto prací bude jedním z požadavků 
investora používat stroje a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během 
výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při 
pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. 

• Časové omezení použití hlučných mechanismů. 
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Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled 
nasazení popř. jejich méně častější využití. Je třeba vypracovat takový plán prací a nasazení strojů, 
aby nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací, pokud to není technologicky nezbytně 
nutné. V době nočního klidu (22:00 – 6:00) nebudou stavební práce prováděny. 

• Použití protihlukových clon. 
Pro stacionární zdroje hluku je nutné důsledně používat zástěny jako protihlukové clony, popř. stabilní 
stavební technologie vybavit akustickým krytem (či zástěnou). 

5.3.2 Období provozu 
Pro období provozu nejsou požadována protihluková opatření.  

5.4 Uvážení nejistot  
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 13.01 profi13 (č. licence 5228), který 
umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku 
v území.  

Verze 13 reaguje na nejnovější změny legislativy a implementuje dvě metodiky, které byly publikovány na 
stránkách SD a pro výpočet hluku jsou závazné.  

TP 219 "Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí"  
(schváleno MD ČR s účinností od 15.5.2019). 

"Manuál 2018 - Výpočet hluku z automobilové dopravy" - metodika byla schválena Centrální  
komisí MD ČR dne 5.2.2019 a na stránkách ŘSD uveřejněna v dubnu 2019. Řeší především:  

• Problematiku obměny vozidlového parku v letech 2000-2020 a jejího hlukového vývoje. 
Došlo k aktualizaci všech emisních hodnot L_OA a L_NA, Hluk+ dává přesnější výsledky.  

• Postup pro přepočet intenzit dopravy mezi rokem 2000 a stávajícím (posuzovaným) stavem 
Problematiku kategorie vozidel N1 (LN) - Hluk+ ve vlastním sčítání doplnil kategorii LN.  

Aktualizaci koeficientů pro kryty (povrchy)  vozovek s důrazem na povrchy se sníženou hlučností. 

Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 1,8 dB. 

5.5 Závěr 
Stávající hluková situace v okolí posuzovaného záměru „Novostavba multifunkčního resortu, ul. 
Selbská, Aš " není v denní době příznivá, a to zejména s ohledem na vysokou intenzitu dopravy na 
silnici I/64 – Selbská ulice. Přesto nejsou nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací překračovány.  
V noci jsou však (s ohledem na vysokou intenzitu dopravy na silnici I/64 a nižší hodnotu 
hygienického limitu) jsou nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, překračovány u RVB 1 a 2 (ty však nejsou 
součástí chráněného venkovního prostoru). 
Případná realizace posuzovaného záměru zvýší, v denním období, hladiny hluku v bezprostředním 
okolí pouze o maximálně 0,5 dB(A). Ani toto navýšení nevyvolá překračování nejvyšších 
přípustných hodnot ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací v denní době. Navržené hygienické limity (70 dB pro RVB 1, 2 a3; 60 dB pro 
ostatní RVB) jsou v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb s rezervou plněny, a to i 
za předpokladu současného působení všech zdrojů hluku (stacionárních i dopravních), což v praxi 
pravděpodobně nenastane.  
Případná realizace posuzovaného záměru zvýší, v nočním období, hladiny hluku v bezprostředním 
okolí pouze o 0,1 – 0,9 dB(A). Vzhledem k tomu, že nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nejsou v 
chráněném venkovním prostoru překračovány, bude vliv záměru nepodstatný. 
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Pokud by byly hodnoceny pouze stacionární zdroje hluku provozem záměru je nutné konstatovat, 
že u všech RVB, které se nacházejí v chráněném venkovním prostoru stavby, jsou hodnoty výrazně 
nižší než 50 dB(A). 
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Hluková situace – okolí záměru bez provozu záměru - rok 
2022  - den (1:5000, 1:3000, 1:2000) 
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 Hluková situace – Okolí záměru bez provozu záměru - rok 
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 Hluková situace – Okolí záměru bez provozu záměru - rok 
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1 Úvod 
Předmětem této rozptylové studie je, jak již z názvu záměru vyplývá, provoz multifunkčního resortu 
navrženého na jihozápadním okraji města Aš při ulici Selbské. Stavba bude komplexně sloužit k provozování 
kasina, hotelu, stravovacích služeb, prodejny, klubu, wellnessu a dalších doplňkových služeb. 
Novými zdroji znečišťování ovzduší budou plynové spalovací zdroje pro vytápění a přípravu TUV  a dále 
generovaná osobní i nákladní automobilová doprava  
V rámci řešené stavby je navrženo umístění 288 parkovacích stání pro osobní automobily. Při vstupním atriu 
je navrženo VIP parkoviště s 24 místy k parkování. V jižní a západní části řešené plochy je navrženo hlavní 
parkoviště se 168 místy k parkování. V části orientované k severní fasádě je navrženo 50 parkovacích stání. 
Výhradně pro personál je určeno 46 parkovacích stání orientovaných ve východní části území. 
Předmětem rozptylové studie je posouzení míry vlivu navrhovaných zdrojů znečišťování na kvalitu ovzduší. 
Rozptylová studie počítá imisní příspěvek provozu posuzovaného záměru, na kterém se podílí plynové 
spalovací zdroje a areálová doprava i tato doprava realizovaná na veřejných příjezdových komunikacích. 
Hodnocení vlivu škodlivin je zpracováno programem SYMOS´97, disperzním modelem s Gaussovým 
rozložením koncentrací škodlivin. Program SYMOS´97 je zařazen prováděcí vyhláškou č. 330/2012 Sb. 
k zákonu č. 201/2012 Sb. mezi referenční metody modelování imisí. Pomocí tohoto programu jsou vyčísleny 
maximální krátkodobé i průměrné roční imisní příspěvky z nových zdrojů emisí vždy ve vztahu k platným 
imisním limitům. 
Zpracovatelka rozptylové studie je držitelkou autorizace udělené Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 
3500/740/03 ze dne 1. 12. 2003 ve znění  č. j. 599/820/10/KS ze dne 18. 2. 2010. 

2 Podklady 
Rozptylová studie je zpracována s využitím následujících podkladů: 

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
- Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu 

informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 
- Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 

dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
- Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12, odst. 1, písm. b) vyhlášky 

č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, 

- databáze emisních faktorů pro automobilovou dopravu MEFA13 
- Metodická příručka modelu SYMOS´97 –   aktualizované verze on-line 
- Pětileté průměry 2016 - 2020, grafické znázornění imisních koncentrací v ČR, ČHMÚ, on-line 

- Projekční podklady předané zadavatelem rozptylové studie 

3 Klimatické faktory a současná imisní situace 
Stávající imisní situace 
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se stávající imisní situace hodnotí podle mapy úrovně 
znečištění konstruované v síti 1 x 1 km, publikované ČHMÚ. Tato mapa obsahuje v každém čtverci hodnotu 
klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro ty znečišťující látky, které mají 
stanoven roční imisní limit. Z krátkodobých imisí je zhodnocena dále 36. nejvyšší denní imise PM10 a 
maximální denní imise SO2. V současné době je zobrazen červeně ohraničený čtverec z mapy znečištění 
ovzduší, na jehož území leží zájmové pozemky pro výstavbu záměru. Na obrázku jsou také hodnoty 
pozaďových pětiletých průměrů imisních koncentrací sledovaných škodlivin v tomto čtverci ležícím na 
částečně již na území SRN. 
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V rámci mapy úrovně znečištění není řešena krátkodobá imisní koncentrace oxidu dusičitého. Pro zhodnocení 
tohoto ukazatele imisního pozadí v řešeném území lze využít dále výsledky imisních měření na stanicích imisního 
monitoringu. Maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého byly v posledním zveřejněném roce 2020 
sledovány na 102 imisních stanicích v České republice. Hodinová maxima se na těchto stanicích pohybovala 
v tomto roce v rozmezí 20,9 µg/m3 (na přírodní imisní stanici Košetice na Pelhřimovsku) až 163,9 µg/m3 (na 
imisní stanici Karviná ZÚ). Hodinové maximum převyšující 200 µg/m3 nebylo naměřeno v roce 2020 na žádné 
imisní stanici v České republice a imisní limit tak byl v roce 2020 stejně jako v předchozích letech plněn na 
všech imisních stanicích v České republice se značnou imisní rezervou. 
Na základě imisních měření na imisních stanicích v ČR lze v řešené lokalitě odhadnout 19. nejvyšší hodinové 
koncentrace NO2 do 130 µg/m3. 
V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší hodnoty koncentrací posuzovaných škodlivin v imisním pozadí a 
jejich srovnání s hodnotami příslušných imisních limitů stanovených v příloze 1 k zákonu 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší.  
 
Tab. 1: Hodnoty nejvyšších koncentrací škodlivin v imisním pozadí a jejich srovnání s hodnotami platných 
imisních limitů dle zákona 

Škodlivina Doba průměrování 
Imisní pozadí 

2016-2020 
Imisní  
limit 

Podíl  
imisního limitu (%) 

NO2 (µg/m3) 
Max. hodinová imise  pod 130 (odhad) 200 - 
19. nejvyšší hodinová imise  Pod 130  200 pod 65 
Průměrná roční imise  6,9 40 17,3 

PM10 (µg/m3) 
Max. denní imise - -  
36. nejvyšší denní imise 23,4 50 46,8 
Průměrná roční imise 13,8 40 34,5 

PM2,5 (µg/m3) Průměrná roční imise 9,7 20 48,5 
Benzen (µg/m3) Průměrná roční imise 0,7 5 14,0 
BaP (ng/m3) Průměrná roční imise 0,2 1 20,0 
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Z tabulky vyplývá, že v řešené lokalitě jsou imisní limity pro průměrné roční koncentrace všech záměrem 
emitovaných škodlivin, kterými jsou NO2, PM10, PM2,5, benzen i benzo(a)pyren, bezpečně plněny. Také 
maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého i maximální denní koncentrace PM10 lze očekávat 
pod hodnotou příslušných imisních limitů.  
 
Klimatické faktory 
Klasifikace meteorologických situací pro potřeby rozptylových studií se provádí podle stability mezní vrstvy 
atmosféry. Stabilitní klasifikace HMÚ rozeznává pět tříd stability. 
        Vertikální teplotní gradient 
         (C/100 m) 
I. superstabilní           - 1,6 
II. stabilní        - 1,6    - 0,7 
III. izotermní        - 0,6    + 0,5 
IV. normální        + 0,6    + 0,8 
V. konvektivní           + 0,8 
gradient má kladnou hodnotu, jestliže teplota ovzduší s výškou klesá a naopak. 
Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně: 
I. stabilitní třída superstabilní  
- vertikální výměna vzduchu prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů. Výskyt v nočních a 

ranních hodinách, především v chladném období. Maximální rychlost větru 2 m.s-1. 
II. stabilitní třída stabilní 
- vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními situacemi. Výskyt v nočních 

a ranních hodinách po celý rok. Maximální rychlost větru 3 m.s-1. 
III. stabilitní třída izotermní 
- projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném období lze 

očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. 
IV. stabilitní třída normální 
- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se 

přes den v době bez významného slunečního svitu. Společně se III. stabilitní třídou mají v našich 
podmínkách výrazně vyšší četnost než ostatní třídy. 

V. stabilitní třída konvektivní 
- projevuje se vysokou turbulencí ovzduší ve vertikálním směru, která může způsobovat nárazový výskyt 

vysokých koncentrací znečišťujících látek. Maximální rychlost větru 5 m.s-1. Výskyt v letních měsících při 
vysoké intenzitě slunečního svitu. 

V místě stavby se odhaduje s ohledem ke konfiguraci terénu následující větrná růžice.  
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Tab. 2: Hodnoty četnosti výskytu větru - větrná růžice (%) 

 

4 Etapa výstavby 
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a stavební 
práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí 
prachu do ovzduší ve fázi výstavby je problematické. Významný podíl na emisi prachu budou mít 
resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných 
okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod.  
Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. Z emitovaných škodlivin 
si v období výstavby zaslouží pozornost částice suspendovaného prachu a částečně oxid dusičitý. Objem 
emise sekundární a resuspendované složky prachových částic z dopravy závisí také na řadě dalších faktorů 
jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. 
Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární 
prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti je rozsah 
vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má 
řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost.  
Ve fázi výstavby lze očekávat především ovlivnění krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin. 
Vzhledem ke složitosti a proměnlivosti fáze výstavby bývají případné výpočty imisních koncentrací pouze 
orientační. Obecně lze na základě zkušeností s výpočty v období výstavby u podobných staveb očekávat 
relativně vysoké příspěvky k maximálním denním maximům PM10, které bývají počítány pro nejhorší místní 
rozptylové podmínky v nejintenzivnější fázi výstavby. Hodnoty těchto příspěvků se budou pohybovat na řádové 
úrovni dvou až tří desítek mikrogramů. Jedná se o píkové hodnoty, které odrážejí teoreticky nejhorší možnou 
situaci. Vypočteny bývají pro nejhorší fázi výstavby a nemusejí nastat za nejméně příznivých rozptylových 
podmínek a směru větru. Imisní příspěvek k maximálním imisím navíc nelze jednoduše sčítat s hodnotami 
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předpokládaného imisního pozadí. Jednává se každopádně o relativně vysoké hodnoty imisního příspěvku 
bez ohledu na hodnoty imisního pozadí, z čehož vyplývá nutnost v maximální možné míře realizovat opatření 
na snížení emisí prachu. 
Z hlediska ochrany ovzduší je tedy třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při 
provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními 
prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska dopravy 
dodavatel stavby zajistí vyčlenění plochy, která bude sloužit k čištění, případně mytí znečištěných vozidel 
odjíždějících ze staveniště, zajistí dále účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a 
další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude 
zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení 
staveniště pro celou dobu výstavby. 
Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek atp. Lze 
očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové omezenosti 
přijatelný.  

5 Etapa provozu 
Zdrojem emisí při provozu posuzovaného záměru bude plynový spalovací zdroj pro vytápění a přípravu teplé 
vody a dále generovaná osobní i nákladní automobilová doprava.  
Na následujícím obrázku je zobrazeno umístění komína tepelného zdroje, dopravní napojení areálu, umístění 
parkovacích stání i obslužných areálových komunikací. 
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5.1 Plynový spalovací zdroj 

Zdrojem tepla budou plynové kotle 
Projektované spotřeby zemního plynu: 
 Max hod.:  37,9 m3/h 
 Roční:   332 004 m3/rok 
 
Jmenovitý tepelný příkon kotelny, který odpovídá maximální hodinové spotřebě 37,9 m3/h zemního plynu a 
jeho výhřevnosti 33,48 MJ/m3 činí 0,352 MW. Tímto příkonem spadá plynová kotelna mezi vyjmenované 
stacionární zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod 
kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně. 
Palivem bude výlučně zemní plyn. 
Dominantní škodlivinou emitovanou ze spalování zemního plynu jsou oxidy dusíku, v menší míře oxid 
uhelnatý. Vzhledem k tomu, že v imisním pozadí je v případě oxidu uhelnatého imisní rezerva na úrovni tisíců 
mikrogramu, není dále v rozptylové studii této škodlivině věnována pozornost. Pro výpočet emisí jsou využity 
emisní faktory uvedené ve „Sdělení Odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 
12 odst. 1 písm. b) vyhlášky 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší“. Hodnoty emisních faktorů uvedené ve Věstníku 
MŽP jsou obsaženy v následující tabulce. 
 
 
Tab. 3: Emisní faktory pro škodliviny produkované ze spalování zemního plynu 
Palivo Topeniště NOx CO jednotka 

zemní plyn jakékoliv 1130 48 kg/106 m3 spáleného plynu 
 
Výsledné emise oxidů dusíku jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Tab. 4: Vypočtené hodnoty emisí NOx pomocí emisních faktorů dle Sdělení MŽP 

Zdroj g/s ve špičce g/hod ve špičce kg/rok 

Kotelna  0,0119 42,8 375,2 
Poznámka : Podíl NO2 v emisích NOx při spalování zemního plynu v kotlích činí 5 %, podíl NO činí 95% (Příloha 2 Metodického 

pokynu pro vypracování rozptylových studií, Věstník MŽP 8/2013). 

 
Takto vypočítané emisní toky podle legislativně stanovených emisních faktorů jsou obvykle vyšší než emise 
skutečné – naměřené autorizovaným měřením. Rozptylová studie je tak postavena na straně rezervy. 
 

5.2 Generovaná automobilová doprava 

V rámci řešené stavby je navrženo umístění 288 parkovacích stání pro osobní automobily. Při vstupním atriu 
je navrženo VIP parkoviště s 24 místy k parkování. V jižní a východní části řešené plochy je navrženo hlavní 
parkoviště se 168 místy k parkování. V části orientované k severní fasádě je navrženo 50 parkovacích stání. 
Výhradně pro personál je určeno 46 parkovacích stání orientovaných v západní části území. 
Pro výpočet rozptylové studie byla zadána následující intenzita generované dopravy. Jedná se celkem o 1134 
jízd všech vozidel za 24 hodin, z toho 1124 jízd osobních vozidel, 10 jízd nákladních vozidel l za 24 hodin. 
V rámci rozptylové studie je uvažováno nulové zastoupení vozidel s elektrickým pohonem. Tato rezerva je 
dostatečná pro nezahrnutí jednostopých vozidel do výpočtu. 
Konkrétní intenzity dopravy na modelované silniční síti v okolí navrhovaného záměru jsou vyjádřeny 
v následující tabulce v počtu vozidel za den. 
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Tab. 5: Intenzity generované dopravy na dotčené silniční síti 
Popis Jízd NA/den Jízd OA/den Celkem jízd za den 

I/64 v úseku Kasino- SRN 6 786 792 
I/64 v úseku Kasino- Aš 4 338 342 
Centrum Aše 0 50 50 
Obchvat Aše 4 288 292 
Vnitřní komunikace 1 0 270 270 
Vnitřní komunikace 2 0 120 120 
Vnitřní komunikace 3 10 974 984 
Vnitřní komunikace 4 0 854 854 
Vnitřní komunikace 5 0 854 854 
Vnitřní komunikace 6 0 100 100 
Vnitřní komunikace 7 0 854 854 
Vnitřní komunikace 8 0 974 974 
Vnitřní komunikace 9 10 1124 1134 

 
Na následujícím obrázku je zobrazena situace stavby s umístěním vjezdů, jednotlivých vnitřních komunikací 
(VK) parkoviště a prostoru pro zásobování. 
 

 
 
Výpočet emisních toků z automobilové dopravy je proveden pomocí emisních faktorů z databáze MEFA13. Při 
výpočtu je uvažován podíl osobních vozidel s naftovými motory na úrovni 50 %. Plynulost dopravy je 
uvažována z důvodu předběžné opatrnosti na úrovni 5 (popojíždění).  
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Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního ovzduší zohledněna 
resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze představuje významný příspěvek ovlivňující 
celkovou koncentraci suspendovaných částic v ovzduší. Pro výpočet emisního toku z vyvolané dopravy jsou 
tedy využity dále také emisní faktory pro sekundární prašnost vyvolanou pojezdem nákladních automobilů, 
k jejichž odvození byla využita metodika stanovená organizací United States Environmental Protection Agency 
(dále jen „US EPA“) – Metodika EPA 42. Pro výpočet emise prachových částic na zpevněných komunikacích 
lze využít metodiku 13.2.1 Paved Roads (www.epa.org). Uvedený výpočet je převzat i do doporučení MŽP 
uvedeného ve věstníku 8/2013 v příloze 3 „Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících 
látek z povrchu zpevněných komunikací. Výpočet je dán empirickým vzorcem:  
E = [k (sL)0.91 x (Wx1,1)1,02] (1 –P/4N) 
Kde:  E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem) 

k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem) 
sL = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m2) 
W = průměrná hmotnost vozidla (t) 
P = počet dnů s úrovní srážek ≥ 1mm z celkového počtu dnů N  

Výsledné emisní vydatnosti oxidů dusíku, tuhých látek PM10, benzenu a benzo(a)pyrenu z parkoviště osobních 
vozidel i areálových komunikací uvádí následující tabulka. Délka pojezdu vozidel v areálu je uvažována 
v průměru 700 m. 
 
Tab. 6: Emise znečišťujících látek z automobilové dopravy realizované v areálu resortu  

Emisní tok NOx NO2 PM10 Benzen Benzo(a)pyren 

g/den 359,78 72,94 36,76 4,52 0,00301 
kg/rok 131,32 26,62 13,42 1,65 0,001099 

 
Do modelování imisních příspěvků jsou zahrnuty pojezdy navazující dopravy také na veřejných komunikacích. 
Souhrnný emisní tok veškeré navazující dopravy na veřejných příjezdových komunikacích po přepočtu na 
úsek dlouhý 1 km je uveden v následující tabulce.  
 
Tab. 7: Emise z navazující dopravy na veřejných komunikacích (g/km/den) 

Emisní tok NOx NO2 PM10 Benzen Benzo(a)pyren 

I/64 v úseku Kasino- SRN 435,7 42,8 55,9 4,31 0,0056 
I/64 v úseku Kasino- Aš 190,4 18,5 25,0 1,90 0,0024 
Centrum Aše 26,9 2,7 3,3 0,26 0,0004 
Obchvat Aše 163,4 15,8 21,7 1,64 0,0021 

6 Způsob modelování imisní situace  
Při modelování přírůstků imisních koncentrací oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10, benzenu a 
benzo(a)pyrenu v zájmovém území byl použit program SYMOS´97, který umožňuje výpočet maximálních 
hodinových, maximálních denních i průměrných ročních imisních koncentrací vždy ve vztahu řešených 
škodlivin k příslušným imisním limitům. Výsledné imisní koncentrace pro grafický výstup jsou počítány ve 
výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna).  
Novými zdroji emisí zahrnutými do výpočtu rozptylové studie je plynový spalovací zdroj tepla a dále 
generovaná osobní i nákladní automobilová doprava realizovaná na parkovišti v areálu resortu, na areálových 
komunikacích i na veřejných příjezdových komunikacích. 
Hodnoty imisních příspěvků jsou hodnoceny na pozadí dle mapy znečištění ovzduší ČHMÚ zpracované pro 
pětileté klouzavé průměry let 2016 - 2020. O hodnotách imisního pozadí je částečně dále usuzováno 
z výsledků imisních měření na stanicích imisního monitoringu vzhledem k tomu, že v mapách klouzavých 
průměrů nejsou zpracovány maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého. 

http://www.epa.org/
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Pro grafický list mapující imisní pole celé mapované plochy byl výpočet proveden v podrobné síti s krokem 
12 m ve směru osy X a 11 m  ve směru osy Y. Jedná se celkem o 6364 referenčních bodů. Příspěvky k imisním 
koncentracím jsou dále počítány v pěti referenčních bodech zvolených v místech nejbližší a nejexponovanější 
zástavby. Umístění referenčních bodů je znázorněno v příloze č. 1 této studie 
  Referenční bod č. 1 objekt na území SRN č. 1 při hlavní komunikaci 

Referenční bod č. 2 obytný objekt na území SRN č. 2 při hlavní komunikaci 
Referenční bod č. 3 obytný objekt na území SRN č. 3 při hlavní komunikaci 
Referenční bod č. 4 objekt k bydlení Selbská č.p. 2241, Aš 
Referenční bod č. 5 rodinný dům Selbská č.p. 1408, Aš 

7 Imisní limit 
Posouzení vlivu všech emisních zdrojů na kvalitu ovzduší je provedeno přepočtem emisních vydatností 
z jednotlivých zdrojů emisí na imisní koncentrace a porovnáním výsledných imisních koncentrací spolu 
s imisním pozadí s imisními limity. V zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou stanoveny imisní limity 
pro předmětné znečišťující látky:  
 
Tab. 8: Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za rok 

Oxid dusičitý 
1 hodina 200 g/m3  18 

1 kalendářní rok 40 g/m3  - 

PM10 
24 hodin 50 g/m3 35 

1 kalendářní rok 40 g/m3 - 
PM2,5 1 kalendářní rok 20 g/m3 *) - 
benzen 1 kalendářní rok 5 g/m3 - 
benzo-a-pyren 1 kalendářní rok 1 ng/m3  - 

*) imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 ve výši 20 g/m3 platí dle novely 369/2016 Sb. od 1. ledna 2020 

8 Výsledné hodnoty imisních příspěvků a jejich zhodnocení 
Při hodnocení současného stavu ovzduší v řešené lokalitě bylo využito imisních map pětiletých průměrů (2016 
- 2020), které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav na svých stránkách. Pro hodnocení kvality ovzduší 
v pozadí jsou použity dále výsledky imisních měření na imisních stanicích v ČR.  
Na grafických znázorněních v příloze č. 2 této studie jsou zobrazeny hodnoty imisních příspěvků způsobených 
provozem posuzovaného záměru v jeho okolí ve výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna) včetně změn na 
okolní silniční síti.  
V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty imisních příspěvků provozu záměru spočítané 
ve zvolených referenčních bodech umístěných u okolní nejbližší zástavby. Výpočet byl proveden v úrovni 
jednotlivých obytných pater. V následující tabulce je v každém referenčním bodě uvedena hodnota nejvyššího 
imisního příspěvku, která byla v jednotlivých výškách na fasádě zjištěna. V imisním příspěvku PM10 je zahrnuta 
také sekundární prašnost vyvolaná automobilovou dopravou. 
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Tab. 9: Imisní příspěvek provozu záměru v místech nejbližší obytné zástavby 

Referenční bod 

NO2  
(µg/m3) 

PM10  
(µg/m3) 

benzen 
(µg/m3) 

BaP 
(ng/m3) 

Průměrná 
roční imise 

Max. 
hod.imise 

Průměrná 
roční 

Max. denní 
imise 

Průměrná 
roční imise 

Průměrná 
roční imise 

RB 1  objekt v SRN č. 1 0,041 0,90 0,041 0,39 0,0040 0,0039 
RB 2  obytný objekt v SRN č. 
2 0,039 0,89 0,040 0,37 

0,0037 
0,0038 

RB 3  obytný objekt v SRN č. 
3 0,031 0,73 0,031 0,35 

0,0029 
0,0029 

RB 4  Selbská č.p. 2241, Aš 0,015 0,44 0,012 0,18 0,0012 0,0011 
RB 5  Selbská č.p. 1408, Aš 0,011 0,39 0,008 0,16 0,0008 0,0007 

MIN 0,011 0,39 0,008 0,16 0,0008 0,0007 
MAX 0,041 0,90 0,041 0,39 0,004 0,0039 

 
V následující tabulce je uvedeno dále rozpětí imisních příspěvků zjištěné v rámci výpočtu pro grafický výstup, 
který byl spočítán v husté síti referenčních bodů pokrývajících celou mapovanou lokalitu včetně samotného 
areálu navrhované prodejny. 
 
Tab. 10: Rozmezí výsledných imisních příspěvků provozu v celé mapované lokalitě  

 

NO2  
(µg/m3) 

PM10  
(µg/m3) 

benzen 
(µg/m3) 

BaP  
(ng/m3) 

Průměrná 
roční imise 

Max. hod. 
imise 

Průměrná 
roční imise 

Max. denní 
imise 

Průměrná 
roční  

Průměrná 
roční  

MIN 0 0 0 0 0 00 
MAX 0,1 0,9 0,1 0,45 0,012 0,009 

 
V následující tabulce je přehledně provedeno zhodnocení imisních příspěvků spolu s hodnotami imisního 
pozadí a srovnání výsledných hodnot s imisními limity. Pro výsledné hodnocení byly upřednostněny hodnoty 
imisního pozadí dle mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry. Dle platného zákona 
o ochraně ovzduší (prováděcí předpis – vyhláška 415/2012, Příloha 15 Obsahové náležitosti rozptylové studie) 
se má při hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě vycházet právě z map znečištění 
konstruovaných v síti 1 x 1 km pro pětileté klouzavé průměry koncentrací. Pouze v případě maximálních 
hodinových koncentrací oxidu dusičitého byly využity a výsledky měření na imisních stanicích v ČR vzhledem 
k tomu, že mapa znečištění ovzduší hodnoty těchto koncentrací neobsahuje. V následujících tabulkách jsou 
v řádku „celkem po realizaci: pozadí + nejvyšší příspěvek“ hodnoty nejvyššího imisního příspěvku přičteny 
k hodnotě koncentrace příslušné škodliviny v imisním pozadí. 
 
Tab. 11: Shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků k průměrným ročním koncentracím 

 NO2  

(µg/m3) 
PM10 

(µg/m3) 
PM2,5 

(µg/m3) 
benzen 
(µg/m3) 

BaP  
(ng/m3) 

imisní pozadí  6,9 13,8 9,7 0,7 0,2 
nejvyšší imisní příspěvek záměru  0,1 0,1 <0,1 0,012 0,009 
celkem po realizaci: 
pozadí + nejvyšší příspěvek  7,0 13,9 <9,8 0,712 0,209 

imisní limit (g/m3) 40 40 20 5 1 
podíl imisního limitu (%) 17,5 34,8 <49,0 14,2 20,9 

 
Z tabulky vyplývá, že provoz posuzovaného záměru nezpůsobí překročení platných imisních limitů ročních pro 
oxid dusičitý, suspendované částice PM10 i PM2,5, benzen i benzo(a)pyren. V imisním pozadí lze na základě 
mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry předpokládat spolehlivé plnění platných 
ročních limitů stanovených pro tyto škodliviny.  
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Hodnocení imisních příspěvků PM2,5 je zpracováno konzervativně - využito je imisních příspěvků PM10 
vzhledem k tomu, že imise PM2,5 tvoří pouze určitý podíl imisí PM10. Vzhledem k hodnotám kumulativního 
imisního příspěvku částic frakce PM10 (včetně zahrnuté sekundární prašnosti) na řádové úrovni nejvýše setin 
mikrogramu lze konstatovat, že provoz řešeného záměru nezpůsobí při přibližném zachování imisního pozadí 
překročení platného imisního limitu pro PM2,5, který je od ledna 2020 snížen na 20 µg/m3. 
V následující tabulce jsou obdobně zhodnoceny imisní příspěvky ke krátkodobým koncentracím NO2 a PM10 
ve vztahu k příslušným imisním limitům. 
 
Tab. 12: Shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků k maximálním krátkodobým koncentracím (g/m3)  

 NO2 

maximální hodinové imise 
PM10 

maximální denní imise 
imisní pozadí pod 130 (19MV odhad) 23,4 (36 MV) 
nejvyšší imisní příspěvek záměru  0,9 0,45 
celkem po realizaci: pozadí + nejvyšší 
příspěvek  pod 130 až 130,9 * 23,4 až 23,85*  

imisní limit (g/m3) 200 50 
podíl imisního limitu (%) 65,0 až 65,5 46,8 až 47,7 

* Poznámka: Maximální krátkodobé imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení, jak je provedeno v tabulce, 
představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných maximálních imisí. V tomto rozmezí lze dle 
výsledků rozptylové studie tedy výsledné maximální hodnoty očekávat. 

 
Imisní limit pro denní maximum částic frakce PM10 i imisní limit pro hodinové maximum NO2 je v řešené lokalitě 
dle mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry, resp. dle výsledků měření na stanicích 
imisního monitoringu v ČR, plněn. Dle výsledků rozptylové studie imisní příspěvek posuzovaného záměru na 
řádové úrovni desetin mikrogramu nezpůsobí překročení imisního limitu pro denní maximum PM10 ani imisního 
limitu pro hodinové maximum NO2 (za předpokladu přibližného zachování stávajícího imisního pozadí). Imisní 
příspěvky ke krátkodobým maximálním koncentracím na řádové úrovni desetin mikrogramu lze obecně označit 
za zanedbatelné. 

9 Kompenzační opatření 
V řešené lokalitě jsou imisní limity pro všechny emitované škodliviny, tj. pro NO2, PM10, PM2,5, benzen a 
benzo(a)pyren, s rezervou plněny.  
Dle výsledků rozptylové studie nezpůsobí provoz záměru takové navýšení imisí všech škodlivin, které by 
způsobilo překročení příslušných platných imisních limitů. 
Z tohoto důvodu nejsou v souladu s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v rámci rozptylové 
studie kompenzační opatření navrhována. 

10 Zvážení nejistot 
Hodnocení výsledků a závěrů rozptylové studie je vždy spojeno s určitými nejistotami. V případě tohoto 
hodnocení lze nejistoty vyjmenovat takto: 
1. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým modelem. Základem metodiky 

je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny 
děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně 
zatížené jistou chybou a nedají se interpretovat zcela striktně.  

2. Klimatické vstupní údaje jsou průměrné hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečný 
průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru obsaženém ve 
větrné růžici značně lišit (např. výskyt inverzí, existence rozptylově příznivějších let s menším počtem 
smogových epizod atp.). 

3. Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu emisí použit 
konzervativní způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné opatrnosti nadhodnocuje (výpočet 
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kumulativních imisních příspěvků vycházejících ze současného provozu plynového spalovacího 
zdroje na maximální projektovaný výkon za současné dopravní špičky, vztažení maximálních denních 
intenzit dopravy na celý rok). 

4. Nejistota spočívající v imisním pozadí. Přímo v řešené lokalitě není umístěna žádná imisní stanice, 
která by kontinuálně kvalitu ovzduší monitorovala. Mapa znečištění ovzduší konstruovaná ČHMÚ pro 
pětileté klouzavé průměry jsou pouze modely, které jsou také zatíženy nejistotou výpočtu. 

5. Nejistota tkvící v hodnotách emisních faktorů z databáze MEFA13. Postupně aktualizovaná databáze 
(MEFA02, MEFA06) obsahuje i několikařádové rozdíly v emisních faktorech (např u BaP). 

 
 
11 Závěr 
Předmětem této rozptylové studie je posouzení vlivu provozu stavby „Novostavba multifunkčního resortu, ul. 
Selbská, Aš“ na kvalitu ovzduší. Novým zdrojem znečišťování ovzduší vznikajícím v rámci posuzované stavby 
je plynový spalovací zdroj tepla a generovaná automobilová doprava.  

K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým v emisích z nových zdrojů, pro které je tato rozptylová studie 
řešena, patří oxidy dusíku, suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Rozptylová studie 
počítá imisní příspěvek provozu posuzovaného záměru ke koncentracím uvedených škodlivin vždy ve vztahu 
k imisnímu limitu. Hodnoty výsledných imisních příspěvků jsou ve studii porovnány spolu s imisním pozadím 
s platnými imisními limity dle zákona o ochraně ovzduší. 

Na základě mapy znečištění ovzduší i na základě výsledků imisních měření v ČR lze v řešené lokalitě očekávat 
spolehlivé plnění platných imisních limitů pro všechny záměrem emitované škodliviny, tj. pro oxid dusičitý, 
částice PM10 i PM2,5, benzen i benzo(a)pyren.  

Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že imisní příspěvky řešeného záměru v řešené lokalitě 
k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého, částic PM10 i PM2,5, benzenu i benzo(a)pyrenu nezpůsobí 
překročení příslušných platných imisních limitů pro roční průměr těchto škodlivin. Lze předpokládat také, že 
kumulativní imisní příspěvky k hodinovým maximům NO2 i k denním maximům PM10 nezpůsobí při provozu 
záměru při přibližném zachování imisního pozadí překročení příslušných platných imisních limitů pro 
krátkodobá maxima těchto škodlivin. 

Posuzovaný záměr „Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš“ splňuje všechny požadavky 
uvedené v zákoně o ochraně ovzduší, jeho provoz nezpůsobí v řešené lokalitě překročení žádného 
imisního limitu stanoveného pro záměrem emitované škodliviny. 

. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 
 

Situace s umístěním referenčních bodů 
  



Referenční bod č. 1 

Referenční bod č. 2 

Referenční bod č. 3 

Referenční bod č. 4 

Referenční bod č. 5 

objekt na území SRN č. 1 při hlavní komunikaci 

objekt na území SRN č. 2 při hlavní komunikaci 

obytný objekt na území SRN č. 3 při hlavní komunikaci 

objekt k bydlení Selbská č.p. 2241, Aš 

rodinný dům Selbská č.p. 1408, Aš 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2 
 

Grafická znázornění imisních koncentrací 
  



 

 
Imisní příspěvek provozu záměru k průměrným ročním imisím NO2  (µg/m3) 

 
 
 
 
 

Imisní příspěvek provozu záměru k maximálním hodinovým imisím NO2  (µg/m3)  

 
  



 

 
Imisní příspěvek provozu záměru k průměrným ročním imisím PM10 (µg/m3)  

 
 
 
 
Imisní příspěvek provozu záměru k maximálním denním imisím PM10 (µg/m3)  

  



 

 
Imisní příspěvek provozu záměru k průměrným ročním imisím benzenu (µg/m3)  

 
 
 
 
 
Imisní příspěvek provozu záměru  průměrným ročním imisím benzo(a)pyrenu (ng/m3)  
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1 Úvod 
Toto posouzení vlivu na veřejné zdraví je zpracováno na základě objednávky od zpracovatele 
posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb., kterým je RNDr. Jaroslav Růžička, 
Arbesova 1014/10, Karlovy Vary. Předmětem posouzení je záměr „Novostavba multifunkčního resortu 
ul Selbská, Aš“, toto posouzení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno jako příloha k dokumentaci podle 
zákona č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Předmětem záměru je stavba, která bude komplexně sloužit k provozování kasina, hotelu, 
stravovacích služeb, prodejny, klubu, wellnessu a dalších doplňkových služeb. stavba haly pro lehkou 
výrobu a skladování. Jedná se o novou trvalou stavbu umístěnou v k.ú. Aš (600521) na pozemcích č. 
3177/1, 3177/54, 3214/4, 3222/1, 3222/2, 3222/3, 3225/2, 3225/3 a 3230/1. 
Novými zdroji znečišťování ovzduší budou plynové spalovací zdroje pro vytápění a přípravu TUV  a 
dále generovaná osobní i nákladní automobilová doprava  
V rámci řešené stavby je navrženo umístění 288 parkovacích stání pro osobní automobily. Při 
vstupním atriu je navrženo VIP parkoviště s 24 místy k parkování. V jižní a východní části řešené 
plochy je navrženo hlavní parkoviště se 168 místy k parkování. V části orientované k severní fasádě je 
navrženo 50 parkovacích stání. Výhradně pro personál je určeno 46 parkovacích stání orientovaných 
v západní části území.Posouzení vlivu na veřejné zdraví (Health impact assessment – HIA) v rámci 
posouzení vlivů na životní prostředí EIA je kombinace postupů a metod, kterými mohou být posouzeny 
dopady předkládaných záměrů na zdraví populace. Vlastní hodnocení zdravotního rizika obecně 
zahrnuje čtyři základní kroky: 

1) Identifikace nebezpečnosti – popis nepříznivých účinků sledovaného faktoru na zdraví 
2) Charakterizace nebezpečnosti – zahrnuje charakterizaci vztahu dávky a účinku 
3) Hodnocení expozice – popis velikosti, četnosti a doby trvání expozice, cesty vstupu do 

organismu, odhad velikosti a složení exponované populace 
4) Charakterizace rizika – kvantitativní či kvalitativní vyhodnocení velikosti rizika vlivu na zdraví 

na základě dat z předchozích kroků  
Nezbytnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, se kterými každý odhad rizika nevyhnutelně 
pracuje. Jejich přehled a rozbor napomáhá objektivnějšímu pohledu na zhodnocení rizika při jeho 
řízení. 
 

2 Hlavní podklady 
Základním podkladem pro posouzení vlivu na veřejné zdraví byly studie zpracované v rámci oznámení 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů životního prostředí, v platném znění. 

• Rozptylová studie pro záměr „Novostavba multifunkčního resortu ul Selbská, Aš“, zpracovatel 
RNDr. Marcela Zambojová, Praha, diben 2022 

• Hluková studie pro záměr „Novostavba multifunkčního resortu ul Selbská, Aš“, zpracovatel 
RNDr. Jaroslav Růžička, Karlovy Vary, srpen 2022  

 
3 Charakteristika území 

Posuzovaný záměr je umístěn při ulici Selbská na její východní straně, jižně od zástavby města Aš 
v blízkosti hraničního přechodu. Na západní straně ulice Selbská na úrovni navrhované stavby je 
v současné době umístěna stavba č-p. 2721 vedená v katastru nemovitostí jako „stavba pro 
administrativu“. 
Na řešených pozemcích určených pro výstavbu navrhovaného multifunkčního centra jsou v 
současnosti umístěny dvě drobné stavby č.p. 2706 a čp. 2736, které budou odstraněny. Jinak jsou 
zájmové pozemky nezastavěné. 
Dopravně je záměr napojen na ulici Selbská. 
Umístění záměru je patrné z následujícího obrázku, na kterém jsou zvýrazněny výpočtové referenční 
body zvolené v rozptylové studii. 
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Obr. 1: Vyznačení umístění záměr , zdroj https://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/, Rozptylová studie 
 
Pro účely rozptylové i hlukové studie byly zvoleny výpočtové body umístěné u nejexponovanější 
obytné zástavby. Vzhledem k umístění záměru jižně od města Aš při komunikaci vedoucí na hraniční 
přechod je exponovaná obytná zástavba tvořena v daném případě pouze několika domy umístěnými 
podél přepravních tras. Jedná se konkrétně o 3 domy umístěné na území Spolkové republiky Německo 
a reprezentované referenčními výpočtovými body RB1 až RB3 zvolenými v rámci rozptylové studie (viz 
výše obrázek umístění záměru. Na území České republiky je exponovaná zástavba umístěna na 
Selbské ulici vedoucí do města Aš, kudy bude však realizováno necelých 5 % generované osobní 
automobilové dopravy. Jedná se o obytnou zástavbu reprezentovanou referenčními body RB4 a RB5 
v rozptylové studii. Veškerá vyvolaná nákladní automobilová doprava a více než 95 % osobní dopravy 
bude vedeno po Selbské ve směru k přechodu a na druhou stranu po Selbské na sever a dále po 
obchvatu města Aš. 
Na německé straně lze odhadnout počet exponovaných osob ve výši cca 20, na Seblské ulici ve směru 
do města se jedná dle nahlížení do katastru nemovitostí o cca 40 bytových jednotek umístěných 
v rodinných i bytových domech na ulici Selbské. Při uvažovaném průměrném počtu 2,5 obyvatele na 
jednu bytovou jednotku se jedná o cca 100 obyvatel. 
 

4 Znečištění ovzduší 
4.1 Identifikace nebezpečnosti 

Nebezpečnost je chápána jako vlastnost daného posuzovaného faktoru a jeho potencionálního vlivu na 
zdraví. Druhy a množství škodlivin obsažených ve výfukových plynech v jednotlivých variantách jsou 
uvedeny v rozptylové studii, která byla počítána pro dominantní škodliviny, kterými jsou částice 
polétavého prachu PM10 i PM2,5, oxid dusičitý, benzen a benzo(a)pyren. 
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4.1.1 Oxidy dusíku – oxid dusičitý 

Oxid dusičitý (NO2) je dráždivý plyn červenohnědé barvy s charakteristickým štiplavým zápachem. 
Čichový práh je různými autory uváděn v rozmezí 100 až 410 μg/m3, při zvýšení koncentrace se na 
čichový vjem projevuje adaptace. Ze zdravotního hlediska je ze sumy oxidů dusíku nejvýznamnější 
právě oxid dusičitý. Jeho význam je dán nejen přímými účinky na zdraví, ale dále si zasluhuje 
pozornost i vzhledem k tomu, že je prekurzorem ozonu. 
Hlavními antropogenními zdroji oxidů dusíku jsou emise ze spalování fosilních paliv, v praxi především 
automobilová doprava v kombinaci se stacionárními spalovacími zdroji pro vytápění. 
Monitorováním venkovního ovzduší byly zjištěny v České republice maximální hodinové imisní 
koncentrace oxidu dusičitého za poslední publikované roky v rozmezí 24 µg/m3 na pozaďových 
přírodních stanicích až po např. 436 µg/m3 na imisní stanici v Praze 2 Legerova ulice v roce 2009. 
Imisní koncentrace převyšující hodinový imisní limit 200 µg/m3 byly naměřeny ve městech především 
na dopravních stanicích. Uvnitř budov však mohou k individuální expozici významně přispívat např. 
plynové spotřebiče nebo cigaretový kouř. V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého se 
pohybují naměřené průměrné roční imise oxidu dusičitého za poslední roky na imisních stanicích 
publikovaných v ročenkách ČHMÚ (Znečištění ovzduší v datech) v rozmezí 5 až maximálně 76 µg/m3 . 
Při vdechování může být absorbováno 80 až 90 % oxidu dusičitého. Významná část vdechnutého 
oxidu dusičitého je odstraněna z nosohltanu; proto při změně dýchání nosem na dýchání ústy lze 
očekávat zvýšené pronikání oxidu dusičitého do dolních cest dýchacích. Studie řízených expozic u lidí 
uvádějí smíšené a vzájemně rozporné výsledky týkající se respiračních účinků u astmatiků a 
normálních jedinců. Ačkoliv v základních souborech zdravotních údajů zůstávají nejistoty, 
pravděpodobně nejcitlivějšími subjekty jsou astmatičtí pacienti, u nichž bylo opakovaně popsáno 
ovlivnění plicních funkcí při krátkodobé expozici na úrovni 560 µg/m3. Naopak u zdravých dobrovolníků 
v klinických studiích objevilo toto ovlivnění až při krátkodobých koncentracích nad 1880 µg/m3. 
Z řady studií vyplývá, že specifická imunitní obrana u lidí (např. alveolární makrofágy) může být oxidem 
dusičitým změněna. Akutní expozice (řádově v hodinách) nízkým koncentracím oxidu dusičitého jen 
zřídka vyvolají pozorovatelné účinky. Chronické a subchronické expozice (měsíce a týdny) nízkým 
koncentracím oxidu dusičitého však způsobují řadu poškození včetně změn plicního metabolismu, 
struktury a funkce, zvýšení vnímavosti k infekcím plic a změn podobných emfyzému (rozedma plic - 
trvale nadměrný obsah vzduchu v plicích při současném úbytku a poškození vlastní plicní tkáně, 
nejčastěji následek chronického zánětu průdušek, často u kuřáků, zhoršuje výměnu plynů v plicích).  
Dosud nebylo popsáno, že by oxid dusičitý způsoboval maligní tumory, mutagenezi nebo teratogenezi. 
Za normálních fyziologických podmínek nebyly získány žádné důkazy o tvorbě potenciálně 
karcinogenních nitrosaminů. 

4.1.2 Suspendované částice PM10 a PM2,5  

Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor 
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, nýbrž 
představují směs látek s různými účinky. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak i 
NO2.  
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik 
a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 
10 m, která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější 
respirabilní frakce s aerodynamickým průměrem do 2,5 m označená jako PM2,5 pronikající až do 
plicních sklípků.  
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 m a hrubší frakce většího průměru 
významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry rozpustné a obsahují 
sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv včetně  dopravy a 
znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně 
reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou 
zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a 
nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek. 
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může 
být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů 
v imisích mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných 
částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.  
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Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným spalováním, 
mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě na neupravených 
komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během minut až hodin 
s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.  
Maximální denní imisní koncentrace PM10 na imisních stanicích publikovaných v ročenkách ČHMÚ 
(Znečištění ovzduší v datech) se pohybují v posledních letech v rozmezí 33,0 µg/m3 (Tanvald) až po 
567 µg/m3 (Věřňovice na Karvinsku). V případě průměrných ročních imisí PM10  se pohybují naměřené 
průměrné roční imise v posledních letech v rozmezí 5,9 µg/m3 (Churáňov) až maximálně 89,8 µg/m3 
(Stehelčeves na Kladensku). 
Měření suspendovaných částic frakce PM2,5 probíhalo v roce 2021 na 93 stanicích. Průměrné roční 
koncentrace se pohybovaly od 4,4 (imisní stanice Churáňov na Prachaticku) do 26,6 μg/m3 (imisní 
stanice Ostrava Radvanice). Hodnota ročního imisního limitu platného k uvedenému roku 20 μg/m3 
byla překročena na 9 stanicích, tj. na 2,2 % stanic. Podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci 
PM10 se na městských stanicích pohybuje od 0,5 po 0,8.  Imisní limit platný od roku 2020 byl překročen 
na 9 imisních stanicích (9,7 % stanic). 
Částice nad 10 µm aerodynamického průměru pravděpodobně nepředstavují z hlediska zdravotních 
účinků zásadní problém a jejich vliv na obyvatelstvo je posuzován na úrovni obtěžování, jako je 
dráždění krku, nosu a očí.  
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění sliznice 
dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece 
bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím 
vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný 
přechod akutních zánětlivých změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické 
obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento 
proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního 
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.  
K nepříznivým zdravotním účinkům polétavého prachu patří kromě i řada mimorespiračních 
zdravotních účinků, které se vysvětlují různými mechanismy. Důležitou roli zde zřejmě hrají mediátory 
vznikající při zánětlivé reakci a oxidační stres, ovlivnění krevní srážlivosti, může se však např. jednat i 
o přímé působení rozpustných látek a ultrajemných částic, které pronikají do krevního oběhu a 
nervového systému a ovlivňují nervovou regulaci srdeční činnosti. Mezi chronické účinky patří i 
urychlení procesu aterosklerózy cév. Nejnovější studie naznačují i vliv na nemocnost cukrovkou. 
Významné je též nedávné zařazení znečištění ovzduší zejména jemnou frakcí suspendovaných částic 
mezinárodní agenturou WHO pro výzkum rakoviny mezi prokázané lidské karcinogeny. 
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především z výsledků 
epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti 
především na kardiovaskulární a respirační onemocnění již při velmi nízké úrovni expozice, přičemž 
není možné jasně určit prahovou koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším 
ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce.  

4.1.3 Benzen 

Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se při pokojové teplotě 
rychle odpařuje. Čichový práh benzenu se udává při koncentraci 4,8 mg/m3. 
Je obsažen v ropě a ropných produktech. Automobilové benziny mají limitovaný obsah benzenu do 1 
%. Antropogenními zdroji benzenu jsou výfukové plyny, vypařování pohonných hmot, petrochemie a 
spalovací procesy. Poločas degradace benzenu v ovzduší reakcemi s hydroxylovými radikály je asi 13 
až 14 dnů, což postačuje k možnosti transportu na velké vzdálenosti. 
Ovzduší představuje hlavní cestu vstupu benzenu do těla. V těle je absorbováno okolo 50 % benzenu 
vdechovaného se vzduchem. Příjem benzenu založený na denním 24hodinovém objemu 
vdechovaného vzduchu v klidovém stavu je 10 mg denně na každý 1 mg/m3 (0,3 ppm) koncentrace 
benzenu v ovzduší. 
Zvýšené expozice připadají na životní styl spojený s kouřením, na pobyt ve vnitřních prostředích, ve 
kterých jsou materiály uvolňující benzen např.  lepidla, tmely, rozpouštědla, čistící prostředky aj. 
Cigaretový kouř obsahuje relativně vysoké koncentrace benzenu a je důležitým zdrojem expozice pro 
kuřáky. WHO uvádí, že 99 % expozice připadá na inhalaci. Ve vnitřním ovzduší jsou nalézány vyšší 
koncentrace benzenu než ve venkovním. Hygienická služba při měření koncentrací benzenu 
v interiérech bytů a školek zjistila průměrné koncentrace kolem 6 µg/m3, maxima však dosahovala 
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desítek, v extrémních případech až stovek µg/m3. 
Ke zvýšeným expozicím přispívá též cestování motorovými vozidly. Průměrná koncentrace benzenu 
uvnitř automobilů je asi do 12 µg/m3. 
U nekuřáků žijících ve venkovských oblastech je odhadován denní příjem benzenu na 0,3 mg, zatímco 
silní kuřáci žijící v městech mohou přijmout až pětinásobek tohoto množství. Expozice benzenu v 
zaměstnání mohou přispívat dalšími dávkami k uvedeným příjmům. 
Vysoká lipofilita benzenu a jeho nízká rozpustnost ve vodě způsobuje jeho přednostní rozdělování do 
tkání bohatých tukem, jako je tuková tkáň a kostní dřeň. Benzen se v průběhu dlouhodobé expozice 
akumuluje v tukových zásobách. V pokusech se zvířaty (na myších) byla akumulace metabolitů 
benzenu pozorována v kostní dřeni, kde byly nalezeny nevyšší koncentrace, a dále v játrech. 
Benzen je v těle oxidován a metabolity benzenu jsou hematotoxické. V případě benzenu je třeba 
posuzovat jeho toxikologické i karcinogenní účinky. 
Toxikologické účinky 
Akutní toxicita benzenu je nízká, projevuje se podrážděním kůže a sliznic, útlumem CNS. Expozice 
vyšším koncentracím benzenu (nad 3200 mg/m3) vyvolávají neurotoxické příznaky. Trvalá expozice 
toxickým úrovním benzenu může poškozovat lidskou kostní dřeň, což vede k perzistentní pancytopenii. 
Prvními příznaky toxicity jsou anémie, leukocytopenie a trombocytopenie. Několik studií ukázalo, že 
expozice benzenu při koncentracích způsobujících škodlivé hematotoxické účinky jsou spojeny se 
stabilními i nestabilními chromozomálními aberacemi u krevních lymfocytů a buněk kostní dřeně. O 
fetotoxických či teratogenních účincích nebyla nalezena žádná přesvědčivá zpráva.  
Karcinogenní účinky 
Benzen je známý lidský karcinogen (kvalifikovaný IARC ve skupině 1). V literatuře je popsán velký 
počet případů myeloblastické a erytroblastické leukémie spojené s expozicemi benzenu. Několik 
epidemiologických studií o pracovnících exponovaných benzenu prokázalo statisticky významné 
spojení mezi akutní leukémií a profesionální expozicí benzenu.  
Karcinogenita byla rovněž prokázána u myší a krys, kde se projevily multisystémové karcinogenní 
účinky, nikoliv pouze leukémie. 
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek na 
základě dlouhodobé chronické expozice. 

4.1.4 Benzo(a)pyren  

Benzo(a)pyren je významným představitelem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Skupina 
PAU zahrnuje směs různorodých aromatických uhlovodíků se dvěma či více aromatickými jádry. 
Vznikají při nedokonalém spalování, z čehož vyplývá jejich hojné rozšíření v atmosféře 
z antropogenních i přírodních zdrojů. Ve vnitřním ovzduší je významným zdrojem PAU kouření. 
V ovzduší bylo zjištěno okolo 500 PAU. Tvoří komplexní směsi, avšak většina měření se týká 
benzo(a)pyrenu (dále BaP), který je nejlépe prostudován. Polyaromatické uhlovodíky jsou v ovzduší 
většinou vázány na nižší frakce pevných částic a jsou tak transportovány na větší vzdálenosti.  
V městských lokalitách jsou dva hlavní zdroje emisí PAU, tj. domácí topeniště a doprava, s variabilním 
podílem emisí z domácích topenišť. Ve větších městských celcích lze zátěž z dopravy již 
charakterizovat jako plošnou, kdy rozdíly mezi málo zatíženými a dopravně významně exponovanými 
lokalitami jsou minimální. V okrajových částech měst a v místech s majoritním podílem spalování 
fosilních paliv je zřejmý vliv domácích topenišť; významné navýšení měřených hodnot způsobuje těžký 
průmysl. Specifickým případem je průmyslem a starou zátěží exponovaná ostravsko-karvinská 
aglomerace, kde se k obvyklým typům zdrojů přidávají velké průmyslové zdroje. 
Hlavním expozičním zdrojem PAU pro člověka je potrava. PAU vznikají jednak při tepelné přípravě 
potravy a dále pak z kontaminace plodin z atmosférického spadu. PAU se snadno vstřebávají plícemi, 
zažívacím traktem i kůží, jsou vysoce lipofilní a podobně jako u benzenu mohou některé jejich 
metabolity iniciovat vznik nádorového bujení. V organismu jsou metabolizovány za vzniku reaktivních 
meziproduktů a metabolitů odpovědných za mutagenní, karcinogenní i toxické účinky (diol-epoxidy 
reagující s DNA). Potvrzeným mechanismem účinku je dále indukce enzymové aktivity způsobená 
aktivací buněčného Ah receptoru. 
K toxickým účinkům zjištěným na pokusných zvířatech patří oční a kožní dráždivost, toxické poškození 
ledvin a jater, hematotoxicita, imunosuprese, reprodukční toxicita, genotoxicita a karcinogenita.  
Současné poznatky nově dále prokazují významný vliv PAU obsažených v jemné frakci 
suspendovaných částic v ovzduší a to zejména ve vztahu k nepříznivému ovlivnění nitroděložního i 
pozdějšího vývoje a nemocnosti u dětí. Otázkou existence nových poznatků, které by mohly ovlivnit 
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současné cílové hodnoty PAU v ovzduší, se též zabývali experti WHO v rámci projektu REVIHAAP. 
V závěrečné zprávě konstatují, že nové poznatky sice ukazují na řadu nekarcinogenních účinků těchto 
látek, ale zatím neumožňují stanovit nové cílové hodnoty. 
Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je karcinogenita, která je u BaP 
dostatečně prokázána v experimentech na zvířatech a svědčí o ní i výsledky epidemiologických studií 
u profesionálně exponované populace. Plicní karcinogenita BaP může být potencována současnou 
expozicí dalším škodlivinám obsaženým např. v cigaretovém dýmu. 
Benzo(a)pyren (CAS 50-32-8) je nejznámějším zástupcem PAU při posuzování karcinogenity. 
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí benzo(a)pyren do skupiny 1: karcinogenní pro 
člověka (Overall Evaluations of Carcinigenicity to Humans, IARC Monographs, 16.červenec 2013). 

4.2 Charakterizace nebezpečnosti 
4.2.1 Oxidy dusíku – oxid dusičitý 

WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány 
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 g/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u této 
části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. S ohledem na 
rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou plicní, je třeba 
na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest 
při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3. 
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího 
z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2  k doporučené 1 hodinové limitní 
koncentraci 200 g/m3. V roce 2021 vydala Světová zdravotnická organizace revizi původní směrnice 
Air Quality Guidelines z roku 2005 pod názvem WHO global air quality guidelines, ve které jsou 
aktualizovány, v případě některých škodlivin změněny, hodnoty cílových koncentrací PM2,5 , PM10, O3, 
NO2 , SO2 a CO. 
Směrnicová limitní hodnota WHO pro průměrné roční koncentrace NO2 je zpřísněna z původních 
40 g/m3 (WHO 2005) na 10 µg/m3. Nově je stanoveny hodnota doporučené koncentrace NO2  pro 
maximální denní průměr ve výši 25 µg/m3.  Jedná se o 99. percentil, tj. povoleno je překročení hodnoty 
3 až 4 dny za rok. Hodnota cílové maximální hodinové koncentrace NO2  není v materiálu WHO z roku 
2021 oproti směrnici z roku 2005 změněna a zůstává její 99. percentil na hodnotě 200 µg/m3. 
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusičitého ve vnitřním ovzduší pobytových místností 
stanovená Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 100 g/m3.   
Pro oxidy dusíku je stanovena hodnota přípustného expozičního limitu v nařízení vlády 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, která činí 10 mg/m3. 

4.2.2 Suspendované částice PM10 a PM2,5  

WHO ve směrnici „WHO global air quality guidelines“ z roku 2021 stanovuje směrnicovou hodnotu pro 
roční průměr suspendovaných částic PM10 na úrovni 15 g/m3 a pro roční průměr části PM2,5 na 
úrovni 5 g/m3. Pro 99. percentil maximální denní imise PM10 činí směrnicová hodnota 45 g/m3, 
pro 99. percentil maximální denní imise PM2,5 činí 15 g/m3. 
Uvedené hodnoty představují cílové hodnoty, kterých má být dosaženo v celosvětovém zájmu ochrany 
veřejného zdraví . Proto jsou v materiálu stanoveny dále hodnoty prozatímních limitů (Interim Target 
IT) pro čtyři přechodná období. 
 
 
Tab. 1 Směrnicové cílové hodnoty koncentrací PM2,5  a PM10 stanovené WHO 2021 
škodlivina časový průměr IT1 IT2 IT3 IT4 AQG 
PM2,5  roční průměr 35 25 15 10 5 
PM2,5   24h průměr 75 50 37,5 25 15 
PM10  roční průměr 70 50 30 20 15 
PM10  24h průměr 150 100 75 50 45 
 
Na základě vyhodnocení epidemiologických studií uvádí WHO kvantitativní vztah akutní expozice a 
účinku denní zvýšení celkové úmrtnosti zhruba o 0,5 % při nárůstu 24hodinové průměrné koncentrace 
PM10 o 10 g/m3 nad 50 g/m3.  



  

 

   

 Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš srpen 2022 

  Posouzení vlivu na veřejné zdraví strana 9 z 32 

 

V případě dlouhodobých chronických účinků pevných částic v ovzduší bylo prokázáno ovlivnění 
nemocnosti a úmrtnosti na onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Opět zde nebylo 
možné zjistit bezpečnou prahovou úroveň, riziko je úměrné míře expozice a projevuje se i při velmi 
nízkých koncentracích nedaleko nad přírodním pozadím, které se odhaduje na 3 – 5 g/m3 PM2,5. 
Zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 10 g/m3 zvyšuje podle výsledků největších 
epidemiologických kohortových studií celkovou úmrtnost exponované populace o 6,2 %.  
 

4.2.3 Benzen 

Pro chronický nekarcinogenní toxický účinek jsou v  databázi IRIS uvedeny hodnoty pro orální 
referenční dávku RfDo = 0,004 mg/kg*den (UF = 300 a MF = 1) a  inhalační referenční koncentraci RfC 
= 0,03 mg/m3 (UF = 300 a MF = 1). EPA odvodila referenční koncentraci z tzv. Benchmark dose BMD 
(dávky ležící na začátku křivky závislosti dávky a účinku) odvozené v epidemiologické studii, ve které 
byl sledován celkový počet lymfocytů u profesionálně inhalačně exponovaných pracovníků. EPA užila 
faktor nejistoty 10 s ohledem na citlivé skupiny obyvatelstva a faktor 3 vzhledem k užití hodnot dávek 
získaných v subchronické studii namísto chronické. 
RIVM uvádí, že tolerovatelná koncentrace v ovzduší činící 156 g/m3 odvozená na základě 
hematologických účinků u exponovaných pracovníků je pouze orientační, nutné je vztáhnout přísnější 
kritéria karcinogenního účinku k preventivní ochraně před toxickými nekarcinogenními účinky. 
Z důvodu, že dosud není mechanismus vzniku benzenem vyvolané leukémie dostatečně dobře znám, 
aby bylo možno navrhnout optimální extrapolační model, byl pro odhad přírůstku jednotkového rizika 
použit model průměrného relativního rizika. Na základě výsledků dvou nezávislých epidemiologických 
studií byly získány velmi si blízké výsledné hodnoty jednotkového karcinogenního rizika UR, tj. 3,8 x 
10-6 a 4 x 10-6. WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní 
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6 x 10-6, která představuje 
geometrický průměr z hodnot, odvozených různými modely z aktualizované epidemiologické studie u 
profesionálně exponované populace. Tato jednotka karcinogenního rizika bude proto dále použita při 
kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační expozici. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 
vychází koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního 
rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 g/m3 .  
Tato hodnota byla odvozena ze studie úmrtnosti na leukémii u profesionálně exponovaných pracovníků 
filmového průmyslu, u nichž průměrná expoziční koncentrace činila 128 mg/m3. Novější 
epidemiologické studie z pracovního prostředí s koncentracemi benzenu do 3,2 mg/m3 zvýšený výskyt 
leukémie neprokázaly, což by naznačovalo nadhodnocení skutečného karcinogenního rizika benzenu. 
Naopak Úřad pro hodnocení zdravotních rizik z prostředí (OEHHA) Kalifornské EPA odvodil ještě 
přísnější UCR (2,9 x 10-5). 
Ze závěrů výzkumu pracovní skupiny expertů Evropské komise z roku 1998 vyplývá, že přes uvedené 
nejistoty je třeba zachovat bezprahový přístup k hodnocení rizika benzenu. Pro kvantifikaci však 
dospěla k poměrně širokému rozmezí, ve kterém se dle jejího názoru riziko benzenu pravděpodobně 
nachází. Výslednému rozmezí jednotek karcinogenního rizika 6*10-6 až 5*10-8 odpovídají průměrné 
roční koncentrace v rozmezí 0,2 až 20 g/m3. 
V hodnoceni rizika benzenu pro evropskou populaci experty výzkumného centra Evropské komise 
publikovaného v roce 2008 se však uvádí, že poslední data podporuji názor o zvýšeném riziku 
leukémie při velmi nízké expozici benzenu bez jasně stanovitelné prahové koncentrace. 
Limitní jednohodinová koncentrace benzenu ve vnitřním ovzduší pobytových místností stanovená 
Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 7 g/m3. Pro benzen je stanovena dále hodnota přípustného 
expozičního limitu v nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
která činí 3 mg/m3. 

4.2.4 Benzo(a)pyren  

Světová zdravotnická organizace (WHO Air Quality Guidelines-second edition) nestanovuje pro PAU 
ve vnějším ovzduší sm ěrnicovou hodnotu vzhledem k tomu, že se vyskytují ve směsích především 
se suspendovanými částicemi. Různí zástupci mají též dále různou karcinogenní potenci. Ve směrnici 
je dále uvedeno, že ačkoli jsou potraviny hlavním expozičním zdrojem pro člověka, je potřeba imise 
v ovzduší držet na co nejnižší úrovni. 
Také ATSDR a Health Canada, které hodnotily nekarcinogenní účinky inhalační expozice, nestanovily 
konkrétní hodnotu referenční koncentrace vzhledem k absenci údajů o dávce a účinku, na jejichž 
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základě by bylo možné určit bezpečnou prahovou hodnotu. 
Pro benzo(a)pyren je stanoven v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, imisní limit pro 
průměrnou roční imisi 1 ng/m3. 
Přípustný expoziční limit v pracovním prostředí (PEL) pro osmihodinovou pracovní dobu je v ČR dle 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. stanoven pro benzo(a)pyren ve výši 0,005 mg/m3. 
Při posouzení karcinogenního rizika vyplývajícího z expozice polyaromátům bývá používán přes 
všechna omezení a nejistoty jako ukazatel hlavní představitel polyaromátů – benzo(a)pyren. WHO 
doporučuje ve směrnici Air quality guedelines pro hodnocení karcinogenního rizika použít jednotku 
karcinogenního rizika pro BaP o hodnotě 8,7*10-2. Její hodnota vychází z výsledků epidemiologické 
studie profesionálně exponovaných pracovníků u vysokých pecí, kteří byli exponováni směsi 
polyaromatických uhlovodíků. Při aplikaci výše uvedené UCR 8,7x10-2 pak vychází koncentrace BaP 
ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x10 - 6 

v úrovni roční průměrné koncentrace 0,012 ng/m3. 

4.3 Hodnocení expozice a charakterizace rizika 
Hodnocení expozice vychází z výsledků rozptylové studie zpracované pro řešenou stavbu v dubnu 
2022. Studie používá k výpočtu disperzní model SYMOS´97.  
Výpočty imisních koncentrací byly v rámci rozptylové studie zpracovány příspěvkovým způsobem 
jednak graficky a dále tabelárně ve zvolených pěti referenčních bodech umístěných do míst nejbližší a 
imisně nejzatíženější obytné zástavby. Právě vypočtené hodnoty v referenčních bodech umístěných 
u obytné zástavby jsou reprezentativní pro posuzování vlivů na veřejné zdraví, které vychází převážně 
z hodnocení dlouhodobé expozice obyvatel. Jedná se konkrétně o následujích pět bodů zobranených 
výše v kapitole 3 na obrázku převzatém z rozptylové studie: 
  Referenční bod č. 1 obytný objekt na území SRN č. 1 při hlavní komunikaci 

Referenční bod č. 2 obytný objekt na území SRN č. 2 při hlavní komunikaci 
Referenční bod č. 3 obytný objekt na území SRN č. 3 při hlavní komunikaci 
Referenční bod č. 4 objekt k bydlení Selbská č.p. 2241, Aš 
Referenční bod č. 5 rodinný dům Selbská č.p. 1408, Aš 

Tyto referenční body představují nejexponovanější zástavbu.  
Pro vyhodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové lokalitě 
je využita aktuální mapa znečištění ovzduší zpracovaná a zveřejněná ČHMÚ pro pětileté klouzavé 
průměry. Modelově je zpracováno imisní pozadí v České republice ve čtvercové síti 1 x 1 km 
především pro roční průměry těch škodlivin, které mají stanoven imisní limit pro roční průměr. 
Z krátkodobých imisí je zhodnocena dále také 36. nejvyšší denní imise PM10 a 4. nejvyšší denní imise 
SO2. V případě hodinových maxim NO2, pro které tato mapa koncentrace nevyhodnocuje, lze pro 
přibližnou orientaci vyjít z výsledků imisních měření na imisních stanicích automatického imisního 
monitoringu v ČR. V rámci celého posouzení se pohlíží na hodnoty v mapě znečištění ovzduší jako na 
pozaďové, na kterých se provoz lomu nepodílí. Na imisní příspěvky provozu lomu je tedy pohlíženo 
jako na nový nárůst. Tím je celé hodnocení postaveno významně na straně bezpečnosti. 
Při inhalační expozici dochází k pronikání vdechovaných škodlivin do organismu a dále část těchto 
škodlivin je vstřebána jako tzv. vnitřní dávka. 
Rozlišují se dva typy účinků chemických látek. U látek, které nejsou podezřelé z účasti na 
karcinogenním působení, se předpokládá tzv. prahový účinek. Tento účinek se projeví až po 
překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních obranných mechanismů v organismu. 
Při hodnocení rizika toxických účinků látek v ovzduší je k tomuto účelu definována referenční dávka 
pro inhalační  příjem (RfDi), nebo referenční koncentrace (RfC), které uvádějí např. toxikologické 
databáze U.S. EPA nebo směrnicové hodnoty WHO (Guideline Value) pro kvalitu ovzduší. 
Charakteristika rizika pak vyplývá z porovnání expoziční dávky či koncentrace s referenční. Tento 
poměr se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ), popřípadě při součtu kvocientů 
nebezpečnosti u současně se vyskytujících látek s podobným systémovým toxickým účinkem se jedná 
o index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Při kvocientu nebezpečnosti vyšším než 1 již hrozí riziko 
toxického účinku. Mírné překročení hodnoty 1 po kratší dobu však ještě nepředstavuje závažnou míru 
rizika.   
Druhým způsobem hodnocení je použití vztahů odvozených z epidemiologických studií zaměřených 
na vztah mezi dávkou (expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup je používán právě např. 
u suspendovaných částic PM10 a v minulosti i u oxidu dusičitého, kde současné znalosti neumožňují 
odvodit prahovou dávku či expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních 
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účinků u exponovaných osob. 
U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se přitom 
ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv 
kontakt  s karcinogenní látkou. Nulové riziko je tedy při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě 
bezpečnou dávku a závislost dávky a účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru 
karcinogenního potenciálu dané látky. Tento ukazatel se nazývá faktor směrnice rakovinového rizika 
(Cancer Slope Factor – CSF, nebo Cancer Potency Sloup – CPS). Jedná se o horní okraj intervalu 
spolehlivosti směrnice vztahu mezi dávkou a účinkem, tedy vznikem nádorového onemocnění, získaný 
matematickou extrapolací z vysokých dávek experimentálních na nízké dávky reálné v životním 
prostředí. Pro zjednodušení se někdy u rizika z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika 
(Unit Cancer Risk – UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky v ovzduší.  
V případě možného karcinogenního účinku je míra  rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup 
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR)  u jedince 
z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů nádorového 
onemocnění na počet exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno 
celoživotní zvýšení pravděpodobnosti  vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy jeden 
případ onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše 
v řádové úrovni 10-6. Z předmětných, záměrem emitovaných škodlivin byl karcinogenní potenciál 
prokázán u benzenu a benzo(a)pyrenu. 

4.3.1 Oxidy dusíku – oxid dusičitý 

Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se v řešené lokalitě pohybují dle mapy znečištění 
ovzduší konstruované Českým hydrometeorologickým ústavem pro klouzavé pětileté průměry za 
poslední zpracované pětiletí 2016 – 2020 na úrovni 6,9 µg/m3. 
Vzhledem k tomu, že pětileté průměry neobsahují hodnoty hodinových koncentracích NO2, byly tyto 
maximální hodinové koncentrace v rámci tohoto posouzení odhadnuty ve výši pod 130 µg/m3.  
Hodnoty imisních příspěvků provozu záměru vypočítané  v rámci rozptylové studie u obytné zástavby 
reprezentované referenčními body 1 až 5 umístěnými u nejexponovanější obytné zástavby se pohybují 
na následujících úrovních: 
příspěvek k maximálním hodinovým imisím NO2:  0,39 až 0,9 μg/m3  
příspěvek k průměrným ročním imisím NO2:  0,011 až 0,041 μg/m3  
Vypočítané maximální hodinové imise oxidu dusičitého se týkají extrémně nepříznivých podmínek, 
které nastanou v každém referenčním bodě jindy, např. za jiného směru větru. Tyto hodnoty spolu 
s hodnotami imisního pozadí slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví. 
Naopak hodnoty naměřených průměrných ročních imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto hodnotám 
mají vztah k riziku chronických účinků na zdraví. 
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko toxických 
akutních i chronických účinků. 
 
Charakterizace rizika akutních toxických účinků 
Vzhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a epidemiologických studií, kdy 
nebylo možné stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice, není v případě oxidů dusíku a 
především oxidu dusičitého stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční inhalační dávky. 
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou 
plicní, je třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity 
dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3. 
Maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého lze v imisním pozadí očekávat na úrovni 
pod 130 µg/m3.  
Hodnoty imisních příspěvků k maximálním hodinovým koncentracím oxidu dusičitého v místech 
nejbližší obytné zástavby se pohybují na úrovni maximálně desetin mikrogramu ( nejvýše 0,9 μg/m3). 
Tento imisní příspěvek nezpůsobí spolu s imisním pozadím ve výši cca 130 µg/m3 překročení zmíněné  
koncentrace 400 µg/m3 spojené s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest, 
ale ani překročení jednohodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučené experty WHO vycházející 
z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. Hodnoty imisních příspěvků ke krátkodobým 
maximům nelze navíc jednoduše sčítat s očekávanými maximy v imisním pozadí. 
Lze předpokládat, že provozem záměru nedojde k takovému navýšení maximálních hodinových imisí 
oxidu dusičitého, které by bylo spojeno se vznikem rizika akutních toxických účinků vyplývajících 
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z inhalační expozice NO2. Imisní příspěvky k hodinovým maximům na řádové úrovni desetin 
mikrogramu lze označit za zanedbatelné. 
 
Charakterizace rizika chronických toxických účinků 
Dle mapy znečištění ovzduší se pohybuje průměrná roční imisní koncentrace oxidu dusičitého v řešené 
lokalitě v průměru za posledních pět let na úrovni 6,9 µg/m3. 
Hodnoty imisních příspěvků provozu záměru k průměrným ročním koncentracím NO2 se pohybují na 
řádové úrovni nejvýše setin mikrogramu (0,041 μg/m3). 
V případě průměrných ročních koncentrací NO2 stanovila Světová zdravotnická organice v roce 2021 
cílovou směrnicovou směrnou hodnotu AQG pro roční průměr ve výši 10 µg/m3. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o velice nízkou hodnotu (původní hodnota WHO stanovená v roce 2005 činila 40 µg/m3)  
stanovuje dále i hodnoty pro přechodná období ve výši, 40, 30 a 20 µg/m3. Imisní příspěvky provozu 
záměru na řádové úrovni nejvýše setin mikrogramu nezpůsobí spolu s koncentracemi NO2 v imisním 
pozadí překročení žádné ze směrnicových hodnot stanovených pro přechodné období, ale za 
předpokladu zachování přibližné stávající kvality ovzduší v lokalitě ani překročení cílové směrnicové 
hodnoty stanovené WHO v roce 2021.  
WHO dále zdůrazňuje, že nebylo možné naleznout bezpečnou prahovou hodnotu průměrných ročních 
koncentrací NO2, u které by nebylo možné očekávat negativní zdravotní účinky. Na druhou stranu 
podle současných názorů WHO nejsou v minulosti odvozené vztahy expozice a účinku pro NO2 

spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo být kvantitativně hodnoceno komplexně na základě 
vztahů pro suspendované částice, ve kterých je zahrnut i vliv dalších komponent znečištěného 
ovzduší. 

4.3.2 Suspendované částice PM10 a PM2,5  

V imisním pozadí lze na základě mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací (ČHMÚ 
Praha) předpokládat následující imisní koncentrace prachových částic PM10 a PM2,5: 
36 nejvyšší maximální denní imise PM10:  23,4 μg/m3  
průměrné roční imise PM10:   13,8 μg/m3  
průměrné roční imise PM2,5:   9,7 μg/m3  
Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se 
vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů. Světová zdravotnická organizace 
ve směrnici „WHO global air quality guedelines“ z roku 2021 stanovuje cílovou směrnicovou hodnotu 
pro roční průměr suspendovaných částic PM10 na úrovni 15 g/m3. Pro 99. percentil maximální denní 
imise PM10 činí směrnicová hodnota 45 g/m3. V případě částic frakce PM2,5 stanovuje směrnicovou 
hodnotu pro roční průměr na úrovni 5 g/m3. Pro 99. percentil maximální denní imise PM2,5 činí 
směrnicová hodnota 15 g/m3. Jedná se tedy o podstatně přísnější hodnoty oproti hodnotám platných 
imisních limitů (směrnicová maximální denní imise PM10 na úrovni 45 g/m3 se týká 4. nejvyšší denní 
imise v roce oproti 36. nejvyšší denní imisi 50 µg/m3 v případě platného imisního limitu). Jak je ale již 
výše uvedeno, jedná se o jakési cílové hodnoty, od nichž se s více než 95% mírou spolehlivosti 
zvyšuje úmrtnost v závislosti na imisní zátěži, přičemž se zdůrazňuje že se nejedná o prahové 
hodnoty, pod kterými by bylo riziko nulové. 
Uvedené pozaďové průměrné roční koncentrace PM10 splňují a koncentrace PM2,5 překračují příslušné 
hodnoty Světovou zdravotnickou organizací doporučených cílových ročních koncentrací. Na druhou 
stranu se koncentrace PM10 i PM2,5 v imisní pozadí pohybují hluboko pod úrovní příslušných platných 
imisních limitů stanovených v české legislativě na ochranu zdraví lidí. Platné imisní limity tak netvoří 
jakousi bezpečnou hranici, ale lze je chápat, jako v současné době společensky přijatelné riziko.  
Pro toto posouzení vlivů na veřejné zdraví byly dopočteny dále hodnoty imisních příspěvků ke 
koncentracím částic frakce PM2,5 .Příspěvky provozu posuzovaného záměru vypočítané v rámci 
rozptylové studie u nejexponovanější obytné zástavby reprezentované referenčními body 1 až 5 se 
pohybují v následujícím rozmezí: 
maximální denní imise PM10:  0,16 až 0,39 μg/m3  
průměrné roční imise PM10:  0,008 až 0,041 μg/m3 
průměrné roční imise PM2,5:  0,005 až 0,025 μg/m3 
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti 
na respirační a kardiovaskulární onemocnění prokázané v epidemiologických studiích. Vliv 
znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, že není jedinou příčinou a uplatňuje se 
především u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u starších osob a lidí s vážným 
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kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, u kterých zhoršuje průběh onemocnění a výskyt 
komplikací a zkracuje délku života. Jedná se tedy o počet předčasných úmrtí. Nárůst průměrných 
ročních imisí v sobě vždy zahrnuje výkyvy denních maxim. Studie dlouhodobých chronických účinků 
částic v ovzduší prokazují daleko významnější ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti především na 
onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Riziko zde narůstá s expozicí a projevuje se i 
při velmi nízkých koncentracích. Z tohoto důvodu je dále hodnocen vliv změn průměrných ročních 
imisí, které v sobě zahrnují nárůsty denních maxim (počet dnů v roce s akutními příznaky…). 
U úmrtnosti se vycházelo ze vztahu odvozeného z největší kohortové studie z USA, zahrnující 1,2 
milionu dospělých obyvatel, který udává zvýšení celkové úmrtnosti u dospělé populace nad 30 let o 6% 
(CI 95% 2-11%) spojené se změnou dlouhodobé koncentrace PM2,5 o 10 g/m3. Obdobně je úmrtnost 
dětí vyčíslena nárůstem o 4 % (CI 95% 2-7 %). Platnost tohoto vztahu se předpokládá pro změny 
imisní zátěže z antropogenních emisních zdrojů, tedy hodnoty nad přírodním pozadím PM10 a PM 2,5 v 
ročních imisních průměrech, které se odhadují na 10 µg/m3 pro PM10, resp. 3 až 5 µg/m3 pro PM2,5 
odhadovaných pro USA a Evropu. 
V projektu WHO HRAPIE z roku 2013, který je zaměřen na hodnocení funkcí koncentrací a účinků pro 
polétavý prach, ozón a oxid dusičitý, je vyčísleno relativní riziko úmrtnosti v závislosti na zvýšení 
koncentrací PM2,5 nad přirozené pozadí o 10 mikrogramů ve výši 1,062 (95 % CI 1,040 - 1,083), tj. 
zvýšení celkové úmrtnosti v přibližně stejné výši o 6,2 %. V materiálu WHO z roku 2021 je tato hodnota 
aktualizována na 1,08.  
Na základě odhadu relativního rizika úmrtnosti způsobené zvýšenou prašností byl odvozen vztah pro 
další ukazatel zdravotního rizika – tzv. YOLL (years of life lost), tj. ztráta let života exponované 
populace. Vztah pro chronickou mortalitu vyjádřený tímto ukazatelem je vyčíslen na 4*10-4 let ztráty 
života na osobu, rok a 1 µg/m3 . Tato závislost se tedy dá vyjádřit jako celková ztráta 400 let života u 
populace čítající jeden milion exponovaných zvýšené průměrné roční koncentraci PM10 o 1 µg/m3. 
Hodnota stejného ukazatele vztažená však na imisní koncentrace frakce PM2,5 je pro orientační 
výpočet vyčíslena ve výši průměrné ztráty délky života o 0,22 dne na osobu a rok (Leksell I., Rabl A.) 
při zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 1 µg/m3. V následující tabulce je uveden odhad vlivu 
celkových koncentrací suspendovaných částic PM2,5 na počet předčasných úmrtí (zejména u 
předisponovaných jedinců) a na počet let ztráty života. Do výpočtu byla zahrnuta úmrtnost u populace 
starší 30 let. Pro výpočet této hodnoty byly použity údaje o počtu zemřelých z ročenky Středočeského 
kraje 2021 (za rok 2020). Od celkového počtu zemřelých byl odečten podíl zemřelých na vnější příčiny. 
Výsledná hodnota úmrtnosti v kraji činí 18,63 zemřelých na 1000 obyvatel kraje. 
 
Tab. 2 Odhad počtu předčasných úmrtí v populaci a počet let ztráty života v důsledku znečištění 
ovzduší imisemi PM2,5   
účinek pozadí pozadí + příspěvek záměru  imisní limit 
Počet předčasných úmrtí u populace nad 30 let 0,06 0,06 0,18 
Souhrnný počet let ztráty života (YOLL)  0,340 0,342 1,085 
Počet dnů ztráty života na osobu za rok 1,034 1,040 3,300 
 
Z tabulky vyplývá, že v případě dlouhodobé expozice obyvatel imisním koncentracím uvedeným 
v mapě znečištění ovzduší a hodnotám imisních příspěvků z rozptylové studie lze u hodnocené části 
exponované populace (osob 30+) teoreticky předpokládat významně méně než jedno úmrtí za rok .  
Počet let ztráty života byl počítán souhrnně pro celou populaci. Byl zjištěn průměrně necelý ztracený 
rok života u populace 120 osob exponovaných emisím z generované automobilové dopravy. Realizace 
záměru tuto hodnotu významně neovlivní. 
Průměrná ztráta délky života odpovídající hladině imisních koncentrací PM2,5 se realizací záměru 
navýší u dotčené exponované populace ze současných 0,340 let na 0,342 let za rok. To znamená, že 
průměrná ztráta délky života odpovídající navýšení imisních koncentrací PM2,5 v důsledku realizace 
záměru činí dle teoretického výpočtu 0,002 roku na celou populaci na osobu a rok. V přepočtu na 
jednu exponovanou osobu se teoreticky jedná o ztrátu 0,006 dne za rok.  
Podle provedeného výpočtu nedochází provozem hodnoceného provozu k hodnotitelné změně oproti 
stávající situaci. V případě, že by v mapovaném území byly koncentrace PM2,5 na úrovni platného 
imisního limitu, byly by souhrnné počty let ztráty života v exponované populaci vyšší. Z uvedeného 
vyplývá, že na imisní limity je třeba pohlížet nikoli jako na bezpečnou úroveň koncentrací v ovzduší, ale 
jako na jakousi společensky přijatelnou míru rizika. 
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Pro kvantitativní vyhodnocení rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi byla využívána 
metodika kvantitativního hodnocení vlivu na zdraví vypracovaná v rámci programu CAFE (Clean Air for 
Europe) v roce 2005 (Hurley F et al.: Methodology for the cost-benefit analysis for CAFE. Volume 2: 
Heath Impact Assessment, European Commision 2005). V rámci této metodiky byly odvozeny vztahy 
expozice a účinku zohledňující průměrný výskyt hodnocených zdravotních ukazatelů u populace zemí 
EU a umožňující vyjádřit v závislosti na průměrné roční koncentraci PM10 přímo počet atributivních 
případů za rok. Tyto lineární vztahy byly odvozeny pro celkovou úmrtnost a některé ukazatele 
nemocnosti. Z tohoto podkladu vyplývají vztahy mezi zvýšením průměrné roční koncentrace PM10 nad 
přirozené pozadí o 10 g/m3 a přímo počtem nových případů bronchitis, hospitalizací či počtem dnů 
s určitými negativními zdravotními projevy. 
Skupina expertů WHO v roce 2013 aktualizovala tyto vztahy na základě nejnovějších poznatků, 
shrnuty jsou pak v materiálu „Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project, 
Recommendations for concentration-response functions for cost-benefit analysis of particulate matter, 
ozone and nitrogen dioxide, WHO Regional Office for Europe, 2013“. Aktualizované vztahy nejsou již 
vyjádřeny přímo vyčíslením počtu nových negativních zdravotních projevů, ale pomocí relativních 
ukazatelů, konkrétně pomocí relativního rizika RR, které odpovídá expozici 10 g/m3 průměrné roční 
koncentrace PM10 , resp. PM2,5. Jedná se o následně vyčíslená relativní rizika: 
▪ PM2,5 – hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění: RR 1,0091 (95% CI 1,0017-1,0166)   
▪ PM2,5 – hospitalizace pro respirační onemocnění: RR 1,019 (95% CI  0,9982-1,0402)   
▪ PM2,5 – dny s omezenou aktivitou (RADs): RR 1,047 (95% CI  1,042-1,053) vztažené na celou 

populaci 
▪ PM10 – incidence chronické bronchitis u dospělých (+18 let):  RR 1,117 (95% CI 1,040-1,189)  
▪ PM10  – prevalence bronchitis u dětí (6-12 let): RR 1,08 (95% CI 0,98-1,19)  
▪  PM10  – incidence astmatických symptomů u astm. dětí (5-19 let): RR 1,028 (95% CI 1,006-1,051)  
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou relevantní výsledné imise z rozptylové studie ve zvolených 
referenčních bodech v místech nejbližší obytné zástavby.  
Vyčíslení atributivního rizika vyplývajícího z expozice imisím PM10 či PM2,5 je provedeno z výše 
uvedených vztahů v následující tabulce. Hodnoty imisního pozadí jsou převzaty z mapy znečištění 
ovzduší a činí nejvýše 13,8 µg/m3 v případě PM10 a 9,7 µg/m3 v případě PM2,5.  
Výpočet je proveden pro cca 120 exponovaných obyvatel v širším okolí záměru. Míra expozice 
obyvatel těchto sídel je převzata z rozptylové studie a zahrnuta do výpočtů kvantitativní charakterizace 
rizika z imisí prachových částic uvedené v následující tabulce.  
 
Tab. 3 Kvantitativní charakterizace rizika z expozice imisím PM10 a PM2,5  
účinek  pozadí pozadí +  

příspěvek záměru  
imisní limit 

Počet nových případů chronické bronchitis u dospělých 0 0 0 
Počet hospitalizací pro srdeční choroby (celá populace) 0 0 0 
Počet hospitalizací pro respirační obtíže (celá populace) 0 0 0 
Počet dní s omezenou aktivitou RAD (celá populace) 420 422 1340 
Prevalence bronchitis u dětí 6 až 12 let 14 14 110 
Incidence astmatických příznaků u dětí 5 až 19 let 0,55 0,55 4,31 
 
Jako podklad pro odhad počtu exponovaných obyvatel v jednotlivých věkových skupinách byla použita 
věková struktura obyvatel ze statistické ročenky Pardubického kraje 2021 (za rok 2020). Dalším 
zdrojem informací je Zdravotnická ročenka České republiky za poslední zpracovaný rok 2019.  
Ze Zdravotnické ročenky ČR jsou převzaty hodnoty počtu hospitalizovaných na nemoci oběhové 
soustavy. tj 2374 na 100 000 ob. a počtu hospitalizovaných na nemoci dýchací soustavy tj. 1160 
na 100000 ob.. U ostatních ukazatelů jsou použity hodnoty doporučené v projektu HRAPIE – hodnoty 
typické pro Evropu. 
Celé hodnocení je provedeno pro odhadnutých 120 exponovaných obyvatel obytné zástavby umístěné 
podél přepravních tras. 
Výsledky výpočtu dokazují výše uvedený fakt, že polétavý prach představuje škodlivinu, u které nebyla 
nalezena prahová koncentrace negativních zdravotních účinků, ke kterým dochází i při podlimitní 
úrovni znečištění.  
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Průměrné roční koncentrace PM10 i PM2,5 v pozadí splňují hodnoty platných imisních limitů 
stanovených v české legislativě na ochranu zdraví lidí s velkou rezervou. Stávající průměrné roční 
imisní koncentrace PM10 v imisním pozadí na úrovni 13,8 µg/m3 jsou dokonce nižší než cílová 
směrnicová hodnota 15 µg/m3 stanovená WHO v roce 2021. Stávající průměrné roční imise PM2,5 na 
úrovni 9,7 µg/m3 jsou vyšší než příslušná hodnota směrnicové cílové koncentrace 5 µg/m3 stanovené 
WHO na celosvětovou ochranu veřejného zdraví. Imisní příspěvky posuzovaného provozu spočítané 
v rámci rozptylové studie se budou na tomto překračování spolupodílet, avšak hodnoty těchto 
příspěvků na úrovni nejvýše 0,041 μg/m3 PM10, resp. 0,025 μg/m3 PM2,5 z hlediska zdravotních účinků 
nezpůsobí předčasnou úmrtnost, nezvýší významně počet let ztráty života ani vznik nových případů 
onemocnění chronickou bronchitidou dospělých ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či 
respiračních onemocnění, které by si vynutilo hospitalizaci.  
Dle teoretického výpočtu dle výše uvedené metodiky nedojde v důsledku zvýšení imisních koncentrací 
prachových částic PM10 a PM2,5 ani k významnému navýšení počtu dní s onemocněním u celé 
exponované populace. Tak např. počet dnů s omezenou aktivitou v důsledku nemocnosti připadající na 
vrub znečištění ovzduší prachovými částicemi PM2,5 se vlivem posuzovaného záměru dle teoretického 
výpočtu zvýší ze 420 na 422 dnů za rok, tedy o 2 dny na 120 exponovaných. V přepočtu na jednoho 
obyvatele se jedná o navýšení o 0,017 dne za rok na jednoho obyvatele. Pokud by však v řešené 
lokalitě byly průměrné roční imisní koncentrace PM2,5 na úrovni imisního limitu zvýšil by se počet dnů 
s omezenou aktivitou na 1340 dnů, tj. o 920 dnů za rok. V přepočtu na 120 obyvatel by to znamenalo 
navýšení o 7,7 dne na jednoho obyvatele za rok. Toto dokládá, že imisní limity nepředstavují 
bezpečnou ochranu veřejného zdraví, ale je třeba je chápat jako jakousi v současné době společensky 
přijatelnou míru rizika.  
Ve spojení se znečištěním ovzduší částicemi polétavého prachu se často hovoří o vlivu na chronickou 
respirační nemocnost u dětí. Vztah doporučený k hodnocení tohoto ukazatele ve výše citovaném 
podkladovém materiálu „Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project“ vychází z prevalence 
tohoto ukazatele na úrovni 18,6 %, což dává 611 dnů s příznaky v této skupině dětí (v exponované 
skupině 120 obyvatel je cca 9 dětí ve věku 6 až 12 let). Podle výsledků provedeného výpočtu připadá 
z celkového počtu 611 dní s příznaky respirační nemocnosti 14 dnů na vrub znečištění ovzduší 
částicemi PM10. V důsledku realizace záměru se tento počet dnů dle teoretického výpočtu nenavýší. 
Imisní příspěvky provozu řešeného multifunkčního resortu umístěného v blízkosti hraničních 
Přechodu jižně od Aše ke koncentracím částic frakce PM10 a PM2,5 nezpůsobí významné zvýšení 
zdravotního rizika pro obyvatele v okolí. Celý výpočet je postaven významně na straně rezervy 
vzhledem k tomu, že hodnoty nejvyššího imisního příspěvku jsou vztaženy na celou exponovanou 
populaci, přestože významná část posuzovaného obyvatelstva zástavby podél které se pohybuje 
pouze část generované osobní automobilové dopravy, je exponována významně nižším hodnotám 
imisních příspěvků PM10 i PM2,5. 
 

4.3.3 Benzen 

V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší za poslední zpracované pětiletí 2016-2020 
konstruované pro klouzavé pětileté průměry předpokládat průměrné roční imisní koncentrace benzenu 
na úrovni 0,7 μg/m3. 
Imisní příspěvky provozu záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu vypočítané v rámci 
rozptylové studie u obytné zástavby reprezentované referenčními body 1 až 5 se pohybují 
v následujícím rozmezí: 

0,0008 až 0,004 µg/m3 
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek 
(cílovým orgánem kostní dřeň, akutní leukémie) na základě dlouhodobé chronické expozice. Odhad 
rizika je dále založen na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných 
ročních koncentrací. K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení 
výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny 
při celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat 
pomocí referenční hodnoty jednotky rakovinového rizika UR pro inhalační expozici, která udává horní 
hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 
1 µg/m3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR. Hodnota IHr  je průměrná roční imisní koncentrace benzenu 
(µg/m3), jednotka rizika UR činí jak je výše (kapitola 4.2.3 Charakterizace rizika) uvedeno 6*10-6. 
V následující tabulce jsou pro výpočtové body dosazeny koncentrace IHr vypočtené v rozptylové studii 
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pro řešený záměr a jim odpovídající hodnoty ILCR. Do výpočtu je dosazena nejprve průměrná roční 
imise benzenu v pozadí a dále tato hodnota pozaďové imisní zátěže navýšená o výsledné imisní 
příspěvky záměru k průměrným ročním koncentracím z rozptylové studie.  
 
Tab. 4: Výpočet celoživotního karcinogenního rizika z inhalační expozice benzenu  
 Roční imise (µg/m3) ILCR 
Pozadí 0,7 4,2000E-06 
Očekávané imisní koncentrace – MIN 0,7008 4,2048E-06 
Očekávané imisní koncentrace - MAX 0,704 4,2240E-06 
 
V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje, stejně 
jako v USA a zemích EU, hodnota ILCR = 10-6, tedy jeden případ nádorového onemocnění na jeden 
milion exponovaných obyvatel. Tomuto kritériu však většina míst v ČR nevyhovuje. Realizací záměru 
se stávající riziko (4 až 5 případů z jednoho milionu celoživotně exponovaných obyvatel) prakticky 
nezmění a zůstane na řádově přijatelné úrovni jednotek případů na milion exponovaných (10-6).  

4.3.4 Benzo(a)pyren  

V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší konstruované pro klouzavé pětileté průměry 
předpokládat průměrné roční imise benzo(a)pyrenu na úrovni 0,2  ng/m3  
Imisní příspěvky provozu záměru k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu vypočítané 
v rámci rozptylové studie u obytné zástavby reprezentované referenčními body 1 až 5 se pohybují 
v následujícím rozmezí: 

0,0007 až 0,0039 ng/m3 
Podstatou zdravotního rizika benzo(a)pyrenu je jeho karcinogenní účinek (plicní karcinogenita). Odhad 
rizika je dále založen na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných 
ročních koncentrací. K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení 
výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při 
celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat 
pomocí referenční hodnoty jednotky rakovinového rizika UR pro inhalační expozici, která udává horní 
hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 
1 µg/m3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR. Hodnota IHr je průměrná roční imisní koncentrace 
benzo(a)pyrenu (µg/m3), UR činí jak je výše (kapitola 3.2.4) uvedeno 8,7x10-2. 
V následující tabulce jsou dosazeny nárůsty průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu 
vypočtené v rozptylové studii a jim odpovídající hodnoty ILCR. Do výpočtu je dosazena nejprve 
průměrná roční imise benzo(a)pyrenu v pozadí a dále tato hodnota pozaďové imisní zátěže navýšená 
o rozmezí výsledných hodnot imisního příspěvku k průměrným ročním koncentracím z rozptylové 
studie pro výpočtové body umístěné u blízké obytné zástavby.  
 
Tab. 5: Výpočet celoživotního karcinogenního rizika z inhalační expozice benzo(a)pyrenu  
 Roční imise (ng/m3) ILCR 
Pozadí 0,2 1,7400E-05 
Očekávané imisní koncentrace – MIN 0,2007 1,7461E-05 
Očekávané imisní koncentrace - MAX 0,2039 1,7739E-05 
 
V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje, stejně 
jako v USA a zemích EU, hodnota ILCR = 10-6, tedy jeden případ nádorového onemocnění na jeden 
milion exponovaných obyvatel. Tomuto kritériu však většina míst v ČR nevyhovuje. Stávající riziko 
odpovídá dle výpočtu 1 až 2 případům na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel, což překračuje 
obecně používanou hraniční úroveň rizika. S tímto nálezem se lze setkat po celé ČR vzhledem k tomu, 
že průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu zjištěné např. za poslední rok 2021 na imisních 
stanicích v ČR se pohybují v rozmezí 0,3 až 8,9 ng/m3 (v řešené lokalitě na relativně velice příznivé 
úrovni 0,2 ng/m3). Z tabulky vyplývá, že změny karcinogenního rizika jsou nevýznamné, odpovídající 
hodnotám imisního příspěvku na řádové úrovni nejvýše jednotek pikogramů. Tyto běžnými způsoby 
nedetekovatelné změny imisních koncentrací benzo(a)pyrenu v důsledku realizace posuzovaného 
záměru lze z hlediska vlivu na veřejné zdraví označit za nevýznamné. Realizací se stávající riziko (cca 
6 případů na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel) prakticky nezmění. 
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5 Hluk 

5.1 Identifikace nebezpečnosti 
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu informací, 
mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v nevhodné situaci a 
době však mohou na člověka působit nepříznivě. 
Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají 
hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk do jisté míry třeba považovat za 
bezprahově působící noxu. 
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční 
změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu 
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením rozdělit na 
účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti 
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí 
různých systémů organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém 
rozsahu intenzit hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a 
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a 
zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou 
manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž 
působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patogenetického děje. 
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození 
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování 
řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé 
biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost 
člověka. 
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a 
zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění 
pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se 
za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících 
fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku 
pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku 
na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období . 
Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o nepříznivých 
účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto: 
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na 
výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u hluku 
v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického 
hlediska jsou podstatou poškození zprvu přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny 
smyslových a nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha. 
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k poškození 
sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném čase 
do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB. S vyšší expozicí hluku v mimopracovním 
prostředí se můžeme setkat jen ve velmi specifických případech např. u lidí žijících v těsné blízkosti 
frekventovaného letiště nebo velmi rušných komunikací. 
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému 
sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i 
vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že zvýšená hlučnost v místě bydliště 
přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob profesionálně exponovaným rizikových hladinám hluku na 
pracovišti. Nezanedbatelně může zvyšovat expozici hlukem, zejména u mládeže, dlouhodobý poslech 
velmi hlasité reprodukované hudby doma (sluchátka), účast na diskotékách, případně koncertech 
populárních hudebních skupin. K odhadu rizika sluchových ztrát je možné využít normu ČSN ISO 1999 
s tím, že hlukovou expozici je třeba přepočítat na dobu trvání 8 hodin. Tuto normu je možné použít i 
pro odhad rizika poškození sluchu při profesionální a neprofesionální expozici. 
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých 



  

 

   

 Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš srpen 2022 

  Posouzení vlivu na veřejné zdraví strana 18 z 32 

 

důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity a 
pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je 
domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a 
zejména malé děti v období osvojování řeči. Jde tedy o podstatnou část populace. 
Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická 
konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a to 
nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech 
převyšovat 35 dB. 
Zvláštní pozornost zde zasluhují domy, kde bydlí malé děti a třídy předškolních a školních zařízení, 
neboť neúplné porozumění řeči u nich ztěžuje a poškozuje proces osvojení řeči a schopnosti číst s 
dalšími nepříznivými důsledky pro jejich duševní a intelektuální vývoj. Zvláště citlivé jsou pak děti s 
poruchami sluchu, potížemi s učením a děti, pro které vyučovací jazyk není jejich mateřským jazykem. 
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací 
délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, 
zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. V rušení spánku hlukem se 
setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku. Efekt narušeného spánku se 
projevuje i následující den např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy 
nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. 
Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními 
poruchami, osoby s potížemi se spaním. 
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení spánku při 
ustáleném hluku v interiéru se dle různých autorů začínají objevovat od ekvivalentní hladiny hluku 27 – 
30 dB. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu hluku 
pro noc 40 dB. Při přerušovaném hluku roste rušivost spánku s maximální hladinou hluku. I při nízké 
ekvivalentní hladině hluku již malý počet hlukových událostí s vyšší hladinou akustického tlaku 
ovlivňuje spánek. Význam zřejmě má i rozdíl mezi hladinou akustického tlaku pozadí a vlastní hlukové 
události a taktéž délka intervalu mezi dvěma hlukovými událostmi. Nepříznivé ovlivnění nálady 
následující den bylo prokázáno při hodnotách hluku během spánku vně budov již pod 60 dB a 
předpokládá se, že k ovlivnění dochází i z hlediska výkonnosti. 
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 45 dB, 
přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti 
zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř 
místností přesáhnout LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl 
přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku měly být ještě 
nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci obyvatel ani po více letech. 
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly dle WHO 
prokázány v řadě epidemiologických a klinických studií u populace (včetně dětí) žijící v hlučných 
oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací. 
Akutní hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede k přechodným změnám, jako 
je zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po dlouhodobé expozici se u citlivých jedinců z 
exponované populace mohou vyvinout trvalé účinky, jako je hypertenze a ischemická choroba srdeční 
(nedostatečné prokrvení srdečního svalu, projevující se klinicky jako angina pectoris až infarkt 
myokardu). 
V případě hypertenze je významná teorie, podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, 
který je vlivem hluku uvolňován z buněk a vylučován z organismu a není u evropské populace 
dostatečně saturován příjmem z potravy. Deficit hladiny hořčíku v krvi může přispívat k vasokonstrikci 
a nedostatečnému prokrvení s následnou hypertenzí a srdeční ischemií. 
Všeobecným závěrem WHO je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí 
ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB a více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. 
Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro ischemickou chorobu srdeční (dále ICHS) než 
pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto 
exponovaných osob. Na základě některých epidemiologických studií odhadují holandští odborníci míru 
relativního rizika kolem 1,5 pro hypertenzi a ICHS u lidí exponovaných denní ekvivalentní hladině hluku 
mezi 70 – 80 dB. 
Obsáhlý přehled a analýzu výsledků epidemiologických studií zabývajících se rizikem 
kardiovaskulárních onemocnění ve vztahu k hlukové expozici z dopravy publikoval v roce 2000 W. 
Babisch. Dospěl k závěru, že neexistují epidemiologické důkazy o vztahu mezi hlukovou expozicí a 
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zvýšeným průměrným krevním tlakem u dospělých osob. Vyšší hodnoty tlaku krve ve vztahu k hluku 
však byly opakovaně zjištěny u dětí, zdravotní význam těchto nálezů zatím není jasný. Dle jiných 
podkladů je vztah mezi hlukem z dopravy a rizikem hypertenze prokázán. 
Z hlediska statistické významnosti výsledků jsou nejkonzistentnější nálezy vztahu dopravního hluku a 
rizika ICHS při hlukové expozici od 65 – 70 dB v exteriéru s rozmezím relativního rizika 1,1-1,5. 
Této úrovni relativního rizika odpovídají i výsledky statistického vyhodnocení výsledků Systému 
monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí v ČR, jehož subsystém 3 je 
věnován hodnocení úrovně hlukové zátěže dopravnímu hluku ve městech a účinkům této hlukové 
expozice na zdravotní stav obyvatel. Vyplývá z nich, že lidé žijící minimálně 5 let v lokalitách s noční 
ekvivalentní hladinou hluku vyšší než 62 dB mají i po zohlednění možných interferujících faktorů 1,2 x 
vyšší šanci (odds ratio) onemocnět hypertenzí a 1,4 x vyšší šanci onemocnět infarktem myokardu. 
Statisticky významný vztah se projevil mezi výskytem hypertenze a hlučností v místě bydliště a to od 
LAeq 45 dB v noci . 
Při interpretaci těchto závěrů je nezbytné mít na paměti, že hluk je s ohledem na individuální rozdíly v 
citlivosti v podstatě bezprahová noxa. U citlivých podskupin a jednotlivců je proto nutné nepříznivé 
účinky předpokládat i při hladinách venkovního hluku významně nižších, nežli jsou úrovně expozice 
hodnocené z hlediska statistické významnosti pro celou populaci. 
Pozorování mnoha účinků hlukové expozice, jako jsou již zmíněné změny v hladině stresových 
hormonů, vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo snížená 
porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku v době těhotenství, nejsou 
natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku. 
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a projevů 
poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních nemocí, 
ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních 
poruch. 
Vztah mezi pocity obtěžování hlukem, individuální citlivostí vůči působení hluku a nemocností 
na duševní choroby je komplexní a dosud nepříliš objasněný. Zvýšená citlivost vůči rušivým účinkům 
hluku může být indikátorem subklinické duševní poruchy. Za indikátor latentních duševních poruch 
nebo onemocnění u populace exponované hluku je považována spotřeba sedativ a prášků na spaní. 
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních 
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní práce a 
plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a komplikované analýzy. 
Rušivý účinek hluku je významný zejména při činnostech náročných na pracovní paměť, kdy je třeba 
udržovat část informací v krátkodobé paměti, jako jsou matematické operace a čtení. 
Ve školách v okolí letišť byla v řadě studií u dětí chronicky exponovaných leteckému hluku 
při ekvivalentní hladině hluku nad 70 dB měřené vně školy pozorována snížená schopnost motivace, 
nižší výkonnost při poznávacích úlohách a deficit v osvojení čtení a jazyka. Děti byly více roztržité a 
dělaly více chyb. Nepříznivý účinek byl větší u dětí s horšími školními výkony. Zdá se také, že 
pravděpodobnější je deficit v osvojení čtení u dětí chronicky exponovaných hluku doma i ve škole ve 
srovnání s dětmi pouze navštěvujícími školu v hlučném prostředí. 
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční složka 
vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. Vyvolává celou řadu 
negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, 
deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání. U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, 
respektive tolerance k rušivému účinku hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V 
normální populaci je 10-20 % vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u 
zbylých 60-80 % populace víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové 
zátěže. Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na 
řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k 
různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u 
exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých 
lokalitách v různých zemích. Obecně např. u obyvatel rodinných domů nastává srovnatelný stupeň 
obtěžování až při hladinách o cca 10 i více dB vyšších, oproti obyvatelům bytových domů. Významnou 
úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj 
má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk, u nějž je předem známo, že bude trvat 
jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě působí i nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti 
přestěhovat se v případě nutnosti po dobu provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu. 
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Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí. Rozmrzelost 
může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje. Kromě toho však 
může být významně ovlivněna zdravotním stavem. Kromě negativních emocí je možné obtěžování 
hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, 
stížnosti a petice. Obecně se ovšem odhaduje, že na stížnostech a peticích se účastní pouze 5 až 10 
% obyvatel skutečně hlukově exponovaných. 
Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných 
jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde hraje i 
zhoršená verbální komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke slovní pomoci, 
než k pomoci fyzické. 
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní 
hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB. Tam, kde je to možné, zejména 
při novém rozvoji území, by proto měla být limitující hladina hluku nižší, přičemž během večera a noci 
by hladina hluku měla být o 5 až 10 dB nižší, nežli ve dne. 
Vztah mezi hlučností z dopravy ve městech a ukazateli zdravotního stavu u obyvatel ČR je 
obsáhle sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu 
prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním 
hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo osob užívajících denně 
sedativa, zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. 
Opakovaně zde byla ověřena i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností 
na civilizační choroby, přičemž bylo zjištěno, že zvýšená hluková expozice se na nemocnosti podílí asi 
z 10 %. Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují předpovědět zvýšení procenta 
takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti. 
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot, kterými je tento 
proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních parametrů hluku, které 
máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události a 
druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní nejen intraindividuálně, ale i situačně, 
sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé 
postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z 
exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí 
jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5 až 20 % 
celého souboru. 
Z hlediska zvýšené citlivosti některých populačních skupin vůči nepříznivým zdravotním účinkům hluku 
bylo např. prokázáno, že lidé starší, nemocní a lidé s potížemi se spaním jsou zvýšeně citliví vůči 
narušení spánku hlukem. U lidí s narušeným spánkem v důsledku hluku je vyšší riziko ICHS a 
negativního účinku na psychosociální pohodu. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je 
nutné počítat u lidí senzitivních, lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad 
danou hlukovou situací nemají možnost kontroly. 
 

5.2 Charakterizace nebezpečnosti 

Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku pro kvalitativní charakterizaci rizika  
Světová zdravotnická organizace uvádí v materiálu „Environmental Noise Guidelines for the European 
Region“ hodnoty hlukových hladin spojených s prokázanými zdravotními účinky. Jedná se o následující 
hodnoty prahových hladin hluku v závislosti na různých zdrojích hluku: 
Silniční doprava:  nepříznivé zdravotní účinky:  Ldvn > 53 dB 
   nepříznivé účinky na spánek:  Ln > 45 dB 
Železniční doprava: nepříznivé zdravotní účinky:  Ldvn > 54 dB 
   nepříznivé účinky na spánek:  Ln > 44 dB 
Letecká doprava:  nepříznivé zdravotní účinky:  Ldvn > 45 dB 
   nepříznivé účinky na spánek:  Ln > 40 dB 
Větrné elektrárny nepříznivé zdravotní účinky:  Ldvn > 45 dB 
   nepříznivé účinky na spánek:  není určena 
. 
Pro orientační posouzení nebezpečí výskytu nepříznivých účinků hluku je možné použít prahové 
hodnoty hlukové expozice. Byly stanoveny na základě epidemiologických studií pro ty účinky hluku, 
které se dnes považují za dostatečně prokázané. Prahová hodnota je úroveň expozice, od které se 
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daný účinek začíná objevovat nebo začíná stoupat nad bazální hodnotu danou obvyklým výskytem 
účinku v populaci. Po překročení prahové hodnoty není vyloučena možnost výskytu daného 
nepříznivého účinku v případě dlouhodobé expozice hluku u příslušníků většinové populace s 
průměrnou citlivostí. Při interpretaci je nezbytné mít na paměti, že hluk je s ohledem na individuální 
rozdíly v citlivosti v podstatě bezprahová noxa. U citlivých podskupin a jednotlivců je proto nutné 
nepříznivé účinky předpokládat i při hodnotách hluku ve venkovním prostoru významně nižších, nežli 
jsou úrovně expozice statisticky vyhodnocené pro celou populaci. Prahové hodnoty prokázaných 
zdravotních účinků hluku a účinků na psychosociální zdraví a životní pohodu jsou shrnuty v tabulce 
převzaté z Good practice guide on noise exposure and potential health effect. 
 
Tab. 6: Dostatečně prokázané účinky hluku na zdraví a pohodu a jejich prahové hodnoty  

Účinek Rozsah působení Indikátor  Prahová hodnota Časová působnost 

Obtěžování  Psychosociální 
kvalita života 

Ldvn 42 Chronická 

Subjektivně udávané  
rušení spánku  

Kvalita života, 
tělesné zdraví Ln 42 Chronická 

Učení, paměť Výkonnost  
LAeq 50 

Akutní, 
chronická 

Stresové hormony Indikátor stresu 
Lmax LAeq - 

Akutní, 
chronická 

Spánek (EEG) Probuzení, spánkové 
pohyby, kvalita 
spánku 

Lmax indoors 32 
Akutní, 

chronická 

Subjektivně udávané  
probuzení 

Spánek  SELindoors 53 Akutní 

Subjektivně udávaný  
zdravotní stav 

Životní pohoda, 
klinické zdraví 

Ldvn 50 Chronická 

Hypertenze Tělesné zdraví Ldvn 50 Chronická 
Ischemická choroba 
srdeční 

Klinické zdraví Ldvn 50 Chronická 

 

Vztahy expozice a účinku pro kvantitativní charakterizaci rizika hluku  
V roce 2020 byla změněna příloha III směrnice komise EU 2020/367, která stanovuje metody 
hodnocení škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí. 
 
Hodnocené jsou následující škodlivé účinky hluku: 

• Ischemická choroba srdeční 
• Silné obtěžování hlukem 
• Silné rušení spánku 

 
Škodlivé účinky se vypočítají jedním z těchto způsobů 

• Relativní riziko (RR) škodlivého účinku definované jako poměr pravděpodobnosti výskytu 
škodlivého účinku v populaci vystavené konkrétní hladině hluku ve venkovní prostředí ku 
pravděpodobnosti výskytu škodlivého účinku v populaci nevystavené hluku ve venkovním 
prostředí 

• Absolutní riziko (AR) škodlivého účinku definované jako výskyt škodlivého účinku 
v populaci vystavené konkrétní hladině hluku ve venkovním prostředí 

 
Ischemická choroba srdeční 
Pro výpočet relativního rizika (RR), pokud jde o škodlivý účinek ischemické choroby srdeční a 
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míru incidence (i), se použijí tyto vztahy mezi dávkou a účinkem pro hluk ze silniční dopravy: 
 

 
. 
Pro Ldvn ˃ 53 dB lze vzorec zjednodušit do podoby: 
 

 
 
U ischemické choroby srdeční v případě hluku ze železniční a letecké dopravy se odhaduje, že 
obyvatelům, kteří byli vystaveni vyšším než přiměřeným hladinám Lden, hrozí zvýšené riziko této 
choroby, přičemž přesný počet N případů ischemické choroby srdeční nelze vypočítat. 
 
U ischemické choroby srdeční v případě hluku ze silniční dopravy se podíl případů konkrétního 
škodlivého účinku v populaci vystavené relativnímu riziku, u něhož se vychází z toho, že je způsobeno 
hlukem ve venkovním prostředí, vypočítá pro zdroj hluku x (silniční dopravu), škodlivý účinek y 
(ischemickou chorobu srdeční) a incidenci i pomocí vzorce: 
 

 
kde:  - PAF x,y je podíl přiřaditelný populaci, 

- soubor hlukových pásem j je tvořen jednotlivými pásmy o rozsahu nejvýše 5 dB (např.: 50–
51 dB, 51–52 dB, 52– 53 dB atd. nebo 50–54 dB, 55–59 dB, 60–64 dB atd.),  

- pj je podíl celkové populace P v hodnocené oblasti, která je vystavena expozičnímu pásmu j, 
jež je spojováno s daným relativním rizikem konkrétního škodlivého účinku RRj,x,y. RRj,x,y se 
vypočítá pomocí vzorců uvedených v bodě 2 přílohy III směrnice komise EU 2020/367 pro 
prostřední hodnotu každého hlukového pásma (např.: v závislosti na dostupnosti údajů pro 
hodnotu 50,5 dB v případě hlukového pásma vymezeného mezi 50–51 dB nebo 52 dB v 
případě hlukového pásma 50–54 dB). 

 
U ischemické choroby srdeční v případě hluku ze silniční dopravy se celkový počet N případů 
ischemické choroby srdeční (osob postižených škodlivým účinkem y; počet přiřaditelných případů) v 
důsledku působení zdroje x rovná: 
 

 
kde:  - PAF x,y,i   se vypočítá pro incidenci i 

- Iy je míra incidence ischemické choroby srdeční v hodnocené oblasti, kterou lze získat ze 
statistik o zdraví v regionu nebo zemí, kde se daná oblast nachází  

- P je celkový počet obyvatel v hodnocené oblasti (součet obyvatel v různých hlukových 
pásmech. 

 
Silné obtěžování hlukem 
Pro výpočet absolutního rizika (AR), pokud jde o škodlivý účinek silného obtěžování hlukem, se 
použijí tyto vztahy mezi dávkou a účinkem: 

  
pro hluk ze silniční dopravy, 

 
pro hluk z železniční dopravy, 

 
pro hluk z letecké dopravy. 
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Silné rušení spánku 
Pro výpočet absolutního rizika (AR), pokud jde o škodlivý účinek silného rušení spánku, se použijí tyto 
vztahy mezi dávkou a účinkem: 

 
pro hluk ze silniční dopravy, 

 
pro hluk z železniční dopravy, 

 
pro hluk z letecké dopravy. 
U silného obtěžování a silného rušení spánku hlukem ze silniční, železniční a letecké dopravy 
se celkový počet N osob postižených škodlivým účinkem y (počet přiřaditelných případů) z 
důvodu působení zdroje x pro každou kombinaci zdroje hluku (silniční, železniční nebo letecké 
dopravy) a škodlivého účinku y (silného obtěžování hlukem, silného rušení spánku) rovná: 

 
kde:  - AR x,y je absolutní riziko relevantního škodlivého účinku (silného obtěžování hlukem, silného 

rušení spánku), které se vypočítá pomocí vzorců uvedených v bodě 2 přílohy III směrnice 
komise EU 2020/367 pro prostřední hodnotu každého hlukového pásma (např.: v závislosti na 
dostupnosti údajů pro hodnotu 50,5 dB v případě hlukového pásma vymezeného mezi 50–51 
dB nebo 52 dB v případě hlukového pásma 50–54 dB 
- nj je počet osob, které jsou vystaveny expozičnímu pásmu j  

 
Hluk z průmyslové činnosti 
V současné době jsou k dispozici pouze omezené znalosti škodlivých účinků hluku z průmyslové 
činnosti, takže není možné navrhnout společnou metodu jejich hodnocení. I když byla zjištěna 
souvislost mezi hlukem ve venkovním prostředí a následujícími škodlivými účinky, v současné době 
neexistuje dostatek důkazů pro stanovení společné metody hodnocení těchto účinků, kterými jsou: 
cévní mozková příhoda, vysoký krevní tlak, cukrovka a další nepříznivé metabolické účinky na zdraví, 
poruchy kognitivních funkcí u dětí, zhoršení duševního zdraví a pohody, sluchové postižení, tinnitus, 
nepříznivý vliv na porodnost a lidský plod. 
 
Kvantitativní hodnocení rizik pomocí vztahů dávka – účinek vychází z výsledků epidemiologických 
studií, které sledují značně velké soubory osob. Vzhledem k velkým interindividuální rozdílům v 
citlivosti na hluk je kvantitativní hodnocení rizik hluku v postupu HRA prováděno pouze v případě 
dostatečně velkého počtu osob vystavených škodlivým účinkům hluku.  
V rámci metodiky hodnocení zdravotních rizik v současnosti neexistuje nástroj pro hodnocení 
kombinovaného (synergického) působení hluku ze zdrojů různé kategorie (např. různé typy dopravního 
hluku). 

5.3 Hodnocení expozice 
Hodnocení expozice vychází především z výsledků hlukové studie zpracované pro posuzovaný záměr 
RNDr. Jaroslavem Růžičkou v srpnu 2022. Předmětem této studie je posouzení vlivu hluku 
ze stacionárních areálových zdrojů a z automobilové dopravy generované provozem předmětného 
záměru a porovnání výsledných hladin akustického tlaku s platnými hygienickými limity. Dále je 
hodnocen i hluk v etapě výstavby. Vzhledem k tomu, že posuzování vlivů na veřejné zdraví v životním 
prostředí vychází ze vztahů odvozených pro dlouhodobou, i celoživotní, expozici, není etapa výstavby 
standardně v rámci posuzování vlivů na veřejné zdraví hodnocena. 
Jak je výše v předchozí kapitole uvedeno, není v současné době stanovena metodika pro hodnocení 
škodlivých účinků hluku z průmyslové činnosti – ze stacionárních zdrojů. Hodnocení je  v této studii 
zaměřeno na hodnocení vlivů hluku z automobilové dopravy na veřejné zdraví. 
Autor hlukové studie provedl výpočet hlukových hladin způsobených automobilovou dopravou na 
veřejných komunikacích ve zvolených referenčních bodech umístěných u nejbližších chráněných 
staveb, u kterých se očekává, že dojde k ovlivnění hlukových poměrů. Jedná se konkrétně o 
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následujících 7 referenčních bodů zobrazených dále na obrázku poskytnutém zpracovatelem hlukové 
studie. 
RB1 objekt v SRN, č. 35a (JV( 
RB2 objekt v SRN, č. 35b (JV) 
RB3 objekt v SRN, č. 30 (SZ) 
RB4 objekt v SRN, č. 32 (Z) 
RB5 objekt v SRN, č. 31 (JZ) 
RB6 Aš, Selbská č.p. 2241 (JV) 
RB7 Aš, Selbská č.p. 1408 (J) 
 

 
 
Vzhledem k tomu, že vztahy pro výpočet míry rizika jsou odvozeny pro dlouhodobou expozici, jsou pro 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví standardně využívány výsledné hlukové hladiny umístěné o trvale 
obytné zástavby. Hodnocení je tedy zaměřeno na výsledné hlukové hladiny vypočítané v referenčních 
bodech 3 až 7. 
Na německé straně lze odhadnout počet exponovaných osob ve výši cca 20, na Seblské ulici ve směru 
do města se jedná dle nahlížení do katastru nemovitostí o cca 40 bytových jednotek umístěných 
v rodinných i bytových domech na ulici Selbské. Při uvažovaném průměrném počtu 2,5 obyvatele na 
jednu bytovou jednotku se jedná o cca 100 obyvatel. 
Výsledné hlukové hladiny použité pro toto posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou převzaty z hlukové 
studie a uvedeny v následujících tabulkách. 
 
Tab. č. 7: Vypočítané hodnoty hladin hluku z automobilové dopravy pro denní dobu LAeq (dB) 

RB Popis Stávající 
situace 

Nulová 
varianta 

2025 

Aktivní 
varianta 

2025 

Rozdíl 
mezi 

nulovou v. 
a stávající 

situací 

Rozdíl 
mezi 

aktivní v. a 
stávající 
situací 

Rozdíl 
mezi 

nulovou a 
aktivní v. 

3 Objekt SRN, č. 30 (SZ) 63,4 63,5 63,5 0,1 0,1 0 
4 Objekt SRN, č. 32 (Z) 51,8 51,9 51,9 0,1 0,1 0 
5 Objekt SRN, č. 31 (JZ) 46,9 47 47,5 0,1 0,6 0,5 
6 Aš, Selbská č.p. 2241, (JV) 50,5 50,5 50,6 0 0,1 0,1 
7 Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 49,1 49,2 49,3 0,1 0,2 0,1 
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Tab. č. 8: Vypočítané hodnoty hladin hluku z automobilové dopravy pro noční dobu LAeq (dB) 

RB Popis Stávající 
situace 

Nulová 
varianta 

2025 

Aktivní 
varianta 

2025 

Rozdíl mezi 
nulovou v. 
a stávající 

situací 

Rozdíl mezi 
aktivní v. a 
stávající 
situací 

Rozdíl 
mezi 

nulovou a 
aktivní v. 

3 Objekt SRN, č. 30 (SZ) 57,7 58,0 58,0 0,3 0,3 0,0 
4 Objekt SRN, č. 32 (Z) 46 46,2 46,2 0,2 0,0 0,0 
5 Objekt SRN, č. 31 (JZ) 41 41,1 41,9 0,1 0,9 0,8 
6 Aš, Selbská č.p. 2241, (JV) 42,2 42 42,3 -0,2 0,1 0,3 
7 Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 39,5 39,5 39,5 0,0 0,0 0,0 
 
V hlukové studii jsou tyto výsledné hodnoty hlukových hladin zhodnoceny porovnáním s platnými 
hlukovými hygienickými limity. V následující kapitole jsou tyto hladiny zhodnoceny z hlediska vlivu na 
veřejné zdraví. 

5.4 Charakterizace rizika 
V rámci tohoto posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou výsledné hlukové hladiny posouzeny z hlediska 
jejich vlivů na zdraví, včetně míry vlivu na pocity obtěžování. 
V rámci tohoto posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou výsledné hlukové hladiny posouzeny z hlediska 
jejich vlivů na zdraví, včetně míry vlivu na pocity obtěžování. 
Jak je výše uvedeno pro posouzení konkrétní míry rizika vlivu hluku ze stacionárních zdrojů není 
v současné době stanovena metodika. Hodnocení je zaměřeno na hluk z dopravy. 
 
Kvalitativní charakterizace rizika 
Celkové hladiny hluku lze nejvýše porovnat s prahovými hodnotami hlukové expozice stanovenými na 
základě epidemiologických studií pro ty účinky hluku, které se dnes považují za dostatečně prokázané. 
Jedná se o prahové hodnoty uvedené výše v kapitole 5.2 v tabulce č. 5. Na uvedený záměr lze 
vztáhnout následující účinky se stanovenými mezními hodnotami: : 

Pocity obtěžování   mezní hodnota Ldvn = 42 dB 
Učení, paměť    mezní hodnota LAeq = 50 dB 
Subjektivně udávaný zdravotní stav mezní hodnota Ldvn = 50 dB 
Hypertenze    mezní hodnota Ldvn = 50 dB 
Ischemická choroba srdeční  mezní hodnota Ldvn = 50 dB 
Subj. udávané rušení spánku  mezní hodnota Ln = 42 dB 

Výstupem standardních hlukových měření nebo hlukových studií jsou údaje o expozici vyjádřené 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní nebo noční dobu. Vztahy doporučené v zemích 
EU pro hodnocení obtěžování a rušení spánku obyvatel hlukem z dopravy jsou odvozené pro expozici 
vyjádřenou v jiných hlukových deskriptorech, konkrétně Ldn (day-night level) nebo Ldvn. (day-evening-
night level). Některé uvedené mezní hodnoty jsou vyjádřeny právě v deskriptoru Ldvn. Vzhledem 
k tomu, že v rámci hlukové studie byly modelovány hlukové hladiny pro denní i noční dobu, jsou 
v rámci tohoto posouzení dopočítány příslušné hladiny Ldn a Ldvn (Ldvn = Ldn +0,2). Hodnoty celodenních 
hladin hluku u obytné zástavby reprezentované referenčními body 3 až 7 jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
 
Tab. č. 9: Celodenní hlukové hladiny Ldvn (dB) 

RB Popis Stávající 
situace 

Nulová 
varianta 

2025 

Aktivní 
varianta 

2025 

3 Objekt SRN, č. 30 (SZ) 65,54 65,76 65,76 
4 Objekt SRN, č. 32 (Z) 53,88 54,04 54,04 
5 Objekt SRN, č. 31 (JZ) 48,93 49,03 49,70 
6 Aš, Selbská č.p. 2241, (JV) 51,34 51,26 51,44 
7 Aš, Selbská č.p. 1408, (J) 49,44 49,50 49,57 
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Z tabulky vyplývá, že se celodenní hlukové hladiny z automobilové dopravy pohybují v jednotlivých 
variantách v celkovém rozmezí 48,93 až 65,76 dB. V následující tabulce jsou tyto hodnoty porovnány 
s příslušnými mezními hodnotami  
 
Tab. č. 10: Porovnání výsledných hladin hluku s prahovými hodnotami účinků 

RB 
 LAeq 

(dB) 

Ldvn  

(dB) 

Ln  

(dB) 

obtěžování učení, paměť subj. zdraví hypertenze spánek 

 Ldvn = 50 dB LAeq = 50 dB Ldvn = 50 dB Ldvn = 50 dB Ln = 42 dB 

3 
2022 63,4 65,5 57,7 X X X X X 

2025 bez 63,5 65,8 58,0 X X X X X 
2025 včetně 63,5 65,8 58,0 X X X X X 

4 
2022 51,8 53,9 46,0 X X X X X 

2025 nulová 51,9 54,0 46,2 X X X X X 
2025 aktivní 51,9 54,0 46,2 X X X X X 

5 
2022 46,9 48,9 41,0      

2025 nulová 47,0 49,0 41,1      
2025 aktivní 47,5 49,7 41,9      

6 
2022 50,5 51,3 42,2 X X X X X 

2025 nulová 50,5 51,3 42,0 X X X X X 
2025 aktivní 50,6 51,4 42,3 X X X X X 

7 
2022 49,1 49,4 39,5      

2025 nulová 49,2 49,5 39,5      
2025 aktivní 49,3 49,6 39,5      

 
Dle provedené kvalitativní charakterizace rizika se hlukové hladiny z dopravních zdrojů 
u nejexponovanější obytné zástavby reprezentované referenčními body č. 3 až 7 umístěnými u obytné 
zástavby pohybují ve velmi širokém rozmezí, na úrovních, na kterých nebyly prokázány žádné 
negativní účinky hluku (referenční body č. 5 a 7 umístěné u objektu SRN Č. 31 a u rodinného domu 
č.p. 1408 v Aši na ulici Selbská) až po hlukové hladiny spojené s pocity silného rušení celodenním 
hlukem i rušení ve spánku nočním hlukem, denní hladiny spojené s negativním vlivem na učení a 
paměť až po hladiny spojené se subjektivně vnímanými negativními účinky celodenního hluku na 
zdraví a dále hladiny spojené s negativními kardiovaskulárními účinky (v případě ostatních 
referenčních bodů č. 3, 4 a 6 umístěnými u objektů SRN č. 30 a 32 a u rodinného domu č.p. 2241 v Aši 
na ulici Selbská). 
 
 
Kvantitativní charakterizace rizika z expozice dopravnímu hluku 
Pro hlukové hladiny z dopravních zdrojů vyjádřené uvedeným deskriptorem Ldvn byly odvozeny vztahy 
pro výpočet výše rizika, které jsou uvedeny v Směrnici komise EU 2020/367, Příloze III pro následující 
účinky hluku z automobilové dopravy (viz také výše kapitola 5.2): 

- Vysoké obtěžování a rušení spánku  
- Ischemická choroba srdeční 

 
Posouzení míry obtěžování celodenním hlukem a rušení spánku nočním hlukem z dopravy 
Vztah pro výpočet absolutního rizika dle Přílohy III (viz výše kapitola 5.2) je použitelný od celodenních 
hlukových hladin 45 dB. Výpočet konkrétního počtu lidí obtěžovaných různou měrou hlukem je vhodné 
provádět při hodnocení hluku v rozsáhlejších lokalitách (např. podél dopravní tepny vedené přes město 
atp.) s vyšší hustotou obyvatel, tedy tam, kde je exponováno řádově tisíce obyvatel a kde např. 
individuální rozdíly ve vnímání hluku jsou překryty velkým množstvím dat. V daném případě se jedná 
pouze o 120 exponovaných. 
 
V následující tabulce jsou uvedeny vypočítané počty silně obtěžovaných celodenním hlukem a silně 
rušených nočním hlukem z automobilové dopravy v současnosti, v nulové i aktivní variantě 2025. 
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Na vypočítané počty obyvatel obtěžovaných hlukem uvedené v následující tabulce je třeba vzhledem 
k omezenému celkovému počtu exponovaných pohlížet pouze jako na orientační a nelze jim přičítat 
vážnější význam. 
 
Tab. 11: Počty osob silně obtěžovaných celodenním hlukem podél příjezdových komunikací 
varianta exponovaných HA HSD 

stávající situace 120 12 (10 %) 3 (2,5 %) 
nulová varianta 120 12 (10 %) 3 (2,5 %) 
aktivní varianta 120 12 (10 %) 3 (2,5 %) 
změna 0 0 0 
 
Z tabulky mj. vyplývá, že počet osob vnímajících celodenní hluk z dopravy jako silně obtěžující i noční 
hluk jako silně rušící je v současnosti, v nulové i aktivní variantě u obytné zástavby situované podél 
příjezdových tras totožný. To znamená, že počet osob vnímajících hluk z dopravy jako silně obtěžující 
a silně rušící bude po zprovoznění záměru totožný. Z tabulky dále vyplývá, že hluk jako silně obtěžující 
vnímá asi desetina všech obyvatel domů umístěných v bezprostřední blízkosti komunikací, na kterých 
se bude generovaná doprava realizovat. Podíl obyvatelstva vnímající noční hluk jako silně rušící je 
ještě nižší – na úrovni 2,5 % exponovaných obyvatel. Tyto příznivé výsledky odpovídají očekávaným 
změnám hlukových hladin z automobilové dopravy na řádové úrovni maximálně desetin decibelu. 
V této souvislosti je třeba si dále uvědomit, že v případě obtěžování se jedná o subjektivní vnímání. 
Při působení hluku se zde tedy kromě fyzikálních vlastností hluku uplatňuje řada neakustických faktorů 
sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, 
pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má zdroj nějaký ekonomický význam. 
Účinek hluku je dále variabilní nejen individuálně mezi různými jedinci, ale i situačně, sociálně, 
emocionálně atp. Skutečný počet osob tak může být odlišný. 
Světová zdravotnická organizace se však v současnosti přiklonila k názoru, že obtěžování je spíše 
otázkou komfortu než zdravotní ukazatel, a proto se již považuje obtěžování pouze za pomocný 
doplňkový faktor. 
 
Posouzení účinků na ischemické choroby srdeční (ICHS) 
Dalším hodnoceným účinkem hluku  je jeho vliv na ischemické choroby srdeční.  
Kvantifikace rizika ischemických chorob srdečních je v Příloze III vyčíslena pomocí hodnoty relativního 
rizika daného poměrem incidence ICHS u exponovaných ku incidenci ICHS u neexponovaných. Riziko 
při hodnotě relativního rizika RR = 1 je tedy nulové. Pro výpočet lze použít vzorec z uvedené přílohy III 
uvedený též výše v kapitole 5.2, který je použitelný od celodenních hladin hluku 53 dB a výše. 
V Příloze je uvedeno, že u hladin 53 dB a nižších je hodnota relativního rizika 1, tj riziko je nulové. 
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že těchto hladin Ldvn nad 53 dB je docíleno  v současnosti, v nulové 
i aktivní variantě pouze u obytné zástavby reprezentované referenčními body č. 3 a 4, tj. u dvou 
objektů umístěných při hlavní komunikaci na území sousedního státu – SRN. 
U nejbližší a nejexponovanější obytné zástavby v Aši jsou celodenní hlukové hladiny nižší, než je 
hraničních 53 dB. 
Výsledné hodnoty relativního rizika vypočítaná u dotčené zástavby v hlukové studii pro stávající situaci, 
pro nulovou i aktivní variantu jsou uvedeny v následující tabulce. Zvýšení rizika v důsledku realizace 
záměru odpovídá rozdílu hodnot relativního rizika v nulové a aktivní variantě. Hodnoty RR i jejich rozdíl 
jsou předmětem následující tabulky. 
 
Tab. č. 12: Vypočtené hodnoty relativního rizika míry incidence ICHS 

Bod výpočtu RR  - stávající situace  RR  - nulová var. 2025 

nulová varianta 

RR aktivní var. 2025 

aktivní varianta 

Rozdíl aktivní -  nulová 

3 1,1014 1,1032 1,1032 0,0000 
4 1,0068 1,0081 1,0081 0,0000 

 
Z tabulky vyplývá, že hodnoty relativního rizika vypočítané pomocí vztahu uvedeného v Příloze  III 
směrnice komise EU 2020/367, která stanovuje metody hodnocení škodlivých účinků hluku ve 
venkovním prostředí odpovídající výsledným hlukovým hladinám u dotčené obytné zástavby umístěné 
při hlavní komunikaci na území SRN jsou v nulové i aktivní variantě totožné. Lze konstatovat, že 
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realizace záměru multifunkčního resortu umístěného v ul. Selbská není spojena s takovým navýšením 
hlukových hladin z automobilové dopravy, které by bylo spojeno s navýšením rizika ischemických 
chorob srdečních. 
 

6 Analýza nejistot 
Hodnocení zdravotního rizika je vždy spojeno s určitými nejistotami danými použitými daty, 
expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z neopomenutelných 
součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny. 
V případě tohoto hodnocení se jedná o: 
1. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací a hlukových hladin použitým rozptylovým i 

hlukovým modelem. 
2. Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované populaci 

(přesné počty lidí, složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod.) 
3. Nejistota vyplývající ze stupně lidského poznání v případě stanovených doporučených 

referenčních hodnot WHO či US EPA a závěrů epidemiologických studií 
4. Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní 

způsob, který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje (použití výsledných nejvyšších 
imisních příspěvků, vztažení nejvyššího imisního příspěvku na příslušnou exponovanou 
populaci atp.  

 

7 Závěr 
V rámci řešené akce byl posouzen vliv provozu záměru, kterým je  novostavba multifunkčního centra 
umístěného v blízkosti hraničního přechodu jižně od obytné zástavby Aše při ulici Selbské na imisní a 
hlukovou situaci v řešené lokalitě z hlediska vlivu na veřejné zdraví. Z hlediska emisí do ovzduší byly 
hodnoceny chemické škodliviny z hlediska jejich toxických či karcinogenních účinků.  
Pro posouzení míry vlivu provozu lomu na znečišťování ovzduší byla hlavním podkladem rozptylová 
studie zpracovaná RNDr. Marcelou Zambojovou pro řešený záměr v dubnu 2022. Posuzovány byly 
z hlediska vlivu na veřejné zdraví imisní koncentrace škodlivin modelovaných v rámci rozptylové 
studie, tj. oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10 a PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu 
emitovaných z provozu řešeného záměru.  
Na pozaďové imisní hodnoty řešených škodlivin v řešené lokalitě je usuzováno především z výsledků 
modelového mapování klouzavých pětiletých průměrů ve čtvercích o velikosti 1krát 1 km zpracovaného 
Českým hydrometeorologickým ústavem (poslední zpracované pětiletí 2016 - 2020).  
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko 
toxických akutních i chronických účinků. Hodnoty imisních příspěvků k maximálním hodinovým imisím 
NO2 spolu s hodnotami imisního pozadí slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků 
na zdraví, naopak hodnoty naměřených a odvozených průměrných ročních imisí spolu s imisním 
příspěvkem k těmto hodnotám mají vztah k riziku chronických účinků na zdraví. 
V řešené lokalitě lze očekávat spolehlivé plnění maximálního hodinového limitu pro oxid dusičitý, který 
je stanoven na 200 μg/m3. Lze konstatovat, že imisní příspěvek posuzovaného provozu záměru 
k hodinovým maximům u nejbližší obytné zástavby na řádové úrovni nejvýše desetin μg/m3 vypočítaný 
v rámci rozptylové studie nezpůsobí v řešené lokalitě překročení nejnižší koncentrace 400 µg/m3 
spojené s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest, ale ani překročení 
jednohodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučené experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL 
a použité míry nejistoty 50 %. V imisním pozadí lze odhadnout hodnoty hodinových maxim 
pod 130 µg/m3. Hodnoty maximálních imisních příspěvků nelze navíc jednoduše sčítat s maximálními 
koncentracemi v imisním pozadí. 
Světová zdravotnická organizace stanovila v roce 2021 ve svém materiálu WHO global air quality 
guedelines hodnoty cílových směrných koncentrací na ochranu celosvětového veřejného zdraví. Jedná 
se o relativně velice nízké hodnoty a v uvedeném materiálu jsou stanoveny dále tedy hodnoty 
doporučených imisních koncentrací pro přechodná období. Hodnota cílové koncentrace pro průměrné 
roční koncentrace oxidu dusičitého je stanovena na úrovni 10 µg/m3. s tím, že pro přechodná období 
jsou stanoveny hodnoty postupně 40 μg/m3, 30 μg/m3 a 20 μg/m3. Imisní příspěvky provozu záměru 
na řádové úrovni nejvýše setin mikrogramu nezpůsobí spolu s imisním pozadím na úrovni až 6,9 µg/m3 
překročení žádné z doporučených směrnicových hodnot WHO stanovených pro přechodné období, ale 
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ani cílové hodnoty stanovené ve výši 10 μg/m3. 
Je však třeba si uvědomit, že WHO zdůrazňuje, že nebylo možné naleznout bezpečnou prahovou 
hodnotu průměrných ročních koncentrací NO2, u které by nebylo možné očekávat negativní zdravotní 
účinky. Na druhou stranu podle současných názorů WHO nejsou v minulosti odvozené vztahy 
expozice a účinku pro NO2 spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo být kvantitativně 
hodnoceno komplexně na základě vztahů pro suspendované částice, ve kterých je zahrnut i vliv 
dalších komponent znečištěného ovzduší. Částice polétavého prachu představují také dominantní 
škodlivinu emitovanou z provozu řešeného záměru. 
Prachové částice PM10 a PM2,5 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se 
vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů, ale především k výši 
doporučených koncentrací na ochranu zdraví stanovených ve směrnici WHO. 
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění úmrtnosti a nemocnosti (respirační 
a kardiovaskulární onemocnění) prokázané v epidemiologických studiích.  
K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 byly použity vztahy odvozené pro 
nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních symptomů publikované v materiálu „Health risks 
of air pollution in Europe – HRAPIE project, Recommendations for concentration-response functions 
for cost-benefit analysis of particulate matter, ozone and nitrogen dioxide, WHO Regional Office for 
Europe, 2013“. Dle výsledků těchto výpočtů nedojde k takovému navýšení ročních imisí, které by 
způsobilo u exponované populace takové zhoršení průběhu nemocí, které by si vyžádalo hospitalizace 
v rámci celého roku či incidenci nových případů bronchitis. Navýšení průměrných ročních imisí PM10 i 
PM2,5 není spojeno ani s významným nárůstem nemocnosti vyjádřeným v počtu dní s omezenou 
aktivitou v důsledku nemocí u celé populace, ani s nárůstem chronické respirační nemocnosti u dětí. 
Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím částic frakce PM10 i PM2,5 nezpůsobí významné 
zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí. 
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je dále především pozdní 
karcinogenní účinek projevující se v případě této škodliviny na onemocnění kostní dřeně. K vyjádření 
míry karcinogenního rizika byl použit výpočet pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorového 
onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. 
Pokračováním těžby se stávající riziko 4 až 5 případů z jednoho milionu celoživotně exponovaných 
obyvatel prakticky nezmění a zůstane na řádově přijatelné úrovni jednotek případů na milion 
celoživotně exponovaných (10-6). 
Z hlediska karcinogenního rizika bylo třeba dále posoudit imise další škodliviny, kterou je 
benzo(a)pyren. Karcinogenní riziko odpovídající pozaďovým koncentracím benzo(a)pyrenu se 
pohybuje v řešené lokalitě na relativně nepříznivé úrovni 1 až 2 případy na 100 000 celoživotně 
exponovaných obyvatel. S tímto nálezem se lze setkat po celé ČR vzhledem k tomu, že průměrné 
roční koncentrace benzo(a)pyrenu zjištěné např. za poslední rok 2021 na imisních stanicích v ČR se 
pohybují v rozmezí 0,3 až 8,9 ng/m3 (v řešené lokalitě na relativně velice příznivé úrovni 0,2 ng/m3). 
Imisní příspěvek řešeného provozu se dále pohybuje na prakticky nedetekovatelné úrovni jednotek 
pikogramu a stávající riziko prakticky nezmění. 
Zde je však třeba si dále uvědomit, že z výsledků imisních měření benzo(a)pyrenu na imisních 
stanicích v ČR vyplývá, že měsíční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný sezónní 
charakter s nejvyššími koncentracemi v topné sezóně, zejména v měsících prosinci a lednu, a naopak 
s minimálními až nulovými koncentracemi v letních měsících. To odpovídá faktu, že zdrojem emisí BaP 
jsou zejména lokální topeniště a reálný příspěvek automobilové dopravy obecně k průměrným ročním 
koncentracím benzo(a)pyrenu je spíše okrajový a může být nižší, než odpovídá současně používaným 
emisním faktorům z automobilové dopravy z databáze MEFA13. 
 
Při posouzení hlukové situace z hlediska vlivů na zdraví obyvatel byla hlavním podkladem hluková 
studie zpracovaná pro řešený záměr RNDr. Jaroslavem Růžičkou v srpnu 2022. Cílem této studie je 
posouzení hlukové situace v dané lokalitě v současnosti i po realizaci posuzovaného záměru a 
porovnání výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku A s příslušnými hygienickými limity dle 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a dále 
porovnání s nulovou variantou bez záměru. V rámci tohoto posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou 
zhodnoceny výsledné hlukové hladiny z hlediska zdravotních účinků včetně míry pocitů obtěžování 
hlukem.  
Toto posouzení vlivů na veřejné zdraví využívá standardně výsledné hlukové hladiny z hlukové studie 
vypočítané u trvale obytné zástavby vzhledem k tomu, že vychází ze vztahů odvozených pro 
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dlouhodobou expozici. Do výpočtu tak nejsou standardně zahrnuty výsledné hlukové hladiny z období 
výstavby. 
V rámci hlukové studie byl proveden výpočet hlukových hladin ze stacionárních zdrojů hluku i 
z automobilové dopravy ve vztahu k příslušným hygienickým limitům stanoveným pro tyto zdroje hluku.  
Vzhledem k tomu, že není v současné době stanovena metodika pro hodnocení škodlivých účinků 
hluku z průmyslové činnosti – ze stacionárních zdrojů, hodnocení je  v této studii zaměřeno na 
hodnocení vlivů hluku na veřejné zdraví z automobilové dopravy.. 
Dle provedené kvalitativní charakterizace rizika hlukové hladiny z dopravních zdrojů 
u nejexponovanější obytné zástavby v okolí záměru pohybují ve velmi širokém rozmezí, na úrovních, 
na kterých nebyly prokázány žádné negativní účinky hluku až po celodenní hladiny spojené s rizikem 
ischemických chorob srdečních.   
Pro vyčíslení míry rizika, tzv. kvantitativní charakterizaci rizika, byly odvozeny vztahy pro hluk z 
dopravy, které jsou uvedeny ve Směrnici komise EU 2020/367, Příloze III pro vysoké obtěžování a 
rušení spánku a pro vznik ischemické choroby srdeční (dále ICHS) působením hluku z automobilové 
dopravy. 
Pro výpočet rizika vzniku ICHS byl využit vztah uvedený v Příloze  III směrnice komise EU 2020/367, 
která stanovuje metody hodnocení škodlivých účinků vyjádřený pomocí hodnoty relativního rizika (RR), 
Tento vztah je použitelný od celodenních hladin hluku 53 dB a výše, příslušné riziko je u hlukových 
hladin pod 53 dB nulové. Z výsledků hlukové studie vyplývá, že těchto hladin Ldvn nad 53 dB je 
docíleno pouze u obytné zástavby reprezentované referenčními body č. 3 a 4, tj. u dvou objektů 
umístěných při hlavní komunikaci na území sousedního státu – SRN. U nejbližší a nejexponovanější 
obytné zástavby v Aši jsou celodenní hlukové hladiny nižší, než je hraničních 53 dB. 
Vypočítané hodnoty relativního rizika ischemických účinků jsou v nulové i aktivní variantě totožné, 
realizace záměru multifunkčního resortu umístěného v ul. Selbská není spojena s takovým navýšením 
hlukových hladin z automobilové dopravy, které by bylo spojeno s navýšením rizika ischemických 
chorob srdečních. 
Z výsledků výpočtů provedených pomocí vztahů pro hluk z automobilové dopravy a míru vysokého 
obtěžování celodenním hlukem a míru vysokého rušení spánku nočním hlukem vyplývá, že počet osob 
vnímajících celodenní hluk z dopravy jako silně obtěžující a počet osob vnímajících noční hluk jako 
silně rušící je v nulové i aktivní variantě u nejexponovanější obytné zástavby situované podél 
příjezdových tras totožný. To znamená, že počet osob vnímajících hluk z dopravy jako silně obtěžující 
a silně rušící ve spánku bude po zprovoznění záměru totožný. Z bližších výpočtů dále vyplývá, že hluk 
jako silně obtěžující vnímá asi desetina všech obyvatel domů umístěných v bezprostřední blízkosti 
dotčených komunikací. Podíl osob vnímajících noční hluk jako silně rušící je ještě nižší (2,5 % 
obyvatel) 
V souvislosti s hodnocením pocitů obtěžování je třeba si uvědomit, že se v tomto případě jedná 
o subjektivní vnímání. Při působení hluku se kromě fyzikálních vlastností hluku uplatňuje řada
neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. Účinek hluku je dále variabilní 
nejen individuálně mezi různými jednici dle jejich citlivosti, ale i situačně, sociálně, emocionálně atp. 
Skutečný počet osob tak může být odlišný. Světová zdravotnická organizace se však v současnosti 
přiklonila k názoru, že obtěžování je spíše otázkou komfortu než zdravotní ukazatel, a proto se již 
považuje obtěžování pouze za pomocný doplňkový faktor. 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Novostavba multifunkčního resortu,ul. 
Slebská, Aš“ označit za přijatelný. Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu 
lze i přes uvedené nejistoty předpokládat, že i v místech nejexponovanější obytné zástavby není 
provoz areálu spojen v významným rizikem vážných akutních ani chronických zdravotních 
účinků vyplývajících ze změněné imisní i hlukové situace. 
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8 Seznam zkratek  
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
EPA  Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency)  
HIA  proces posuzování vlivů na veřejné zdraví - Heath Impact Assessment 
IARC  Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on 

Cancer) 
ILCR  míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup pravděpodobnosti vzniku nádorového 
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1. ÚVOD, CÍL PRACÍ 
Na základě objednávky firmy MM Projekt s.r.o, provedly Geologické služby, s.r.o., průzkum 
hydrogeologických poměrů a filtračních (vsakovacích) parametrů horninového podloží, včetně 
jejich možného ovlivnění, v místech plánovaného zasakování srážkových vod z nově 
projektovaného objektu kasina s restaurací a dalšími službami v Aši na pozemcích p.č. 3230/1, 
3232/1, 3232/3, 3232/7, 3222/1, 3222/2, 3222/5 v k.ú. Aš.  
Vypouštění srážkových vod do horninového prostředí, resp. podzemních vod, se řídí 
ustanovením vodního zákona č. 254/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a platné normy 
ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Podle této normy musí být např. úroveň 
základové spáry (dno) vsakovacího zařízení srážkových vod z komunikací, střech, zpevněných 
ploch apod. alespoň 1 m nad volnou hladinou podzemní vody (viz odstavec 6.1.7). Podle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (ve znění pozdějších 
předpisů) se upřednostňuje likvidace srážkových vod ze stavby vsakováním do horninového 
podloží na pozemku se stavbou (viz §20, odst. 5, písm. c). Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby (ve znění pozdějších předpisů) je v §6 odst. 4 požadováno 
odvádění srážkových vod ze stavby přednostně zasakováním do horninového podloží, není-li 
to možné (doloženo hydrogeologickým posudkem), tak do povrchových vod. Pokud nelze 
srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací, případně odvozem mimo 
lokalitu. 
Možnost a způsob likvidace srážkových vod do horninového podloží závisí na geologických a 
hydrogeologických poměrech lokality. Při nedostatečné propustnosti hornin, zvýšené 
hladině podzemní vody (dále HPV), malém rozsahu pozemku či možnosti ovlivnění okolních 
jímacích a stavebních objektů, nelze srážkové vody vsakovat do horninového podloží. 
Cílem hydrogeologického posudku bylo ověřit geologickou stavbu a hydrogeologické poměry 
lokality v hloubkovém dosahu, jež připadá v úvahu pro zaústění zasakovaných vod, a zejména 
ověřit vsakovací parametry podložních hornin a úroveň HPV. Následně pak vydat doporučení 
z geologického a hydrogeologického hlediska. 
Ke zpracování posudku byly použity informace z dostupných archivních vrtů z Geofondu ČGS, 
dále osmi průzkumných vrtů odvrtaných na pozemku v rámci inženýrsko-geologického 
průzkumu (viz příloha č. 2), laboratorní stanovení koeficientu filtrace a dalších údajů z odborné 
literatury či mapových podkladů. Pro naplnění cílů hydrogeologického průzkumu byly 
provedeny následující terénní a kamerální práce: 

o porovnání skutečností s mapovými podklady (geologické, hydrogeologické a 
vodohospodářské mapy), prostudování dostupných archivních zpráv z vymezeného 
území 

o vrtná prozkoumanost území z archivu ČGS a Geologických služeb s.r.o. 
o terénní rekognoskace lokality 
o odvrtání osmi průzkumných vrtů, geologický popis, fotodokumentace 
o provedení 5 laboratorních zkoušek na vzorcích zemin ke stanovení koeficientu filtrace 

(vsaku) 
o vypracovaní hydrogeologického posudku. 

1.1 Základní údaje 
Pozemek p.č.:                      3230/1, 3232/1, 3232/3, 3232/7, 3222/1, 3222/2, 3222/5 
Katastrální území:           Aš (600521) 
Plocha stavby:                     cca výměra 9500 m2  
Obec:            Aš 
Vlastník pozemků dle KN: Město Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš  
Projektant stavby:          - 
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Zpracovatel posudku:         Geologické služby, s.r.o., Dukelská 1779, 430 01 Chomutov 
1.2 Umístění stavby, střety zájmů 
Lokalita se nachází na konci Aše, těsně u státní hranice se SRN. Pozemky v okolí jsou z části 
zpevněné komunikace, částečně zastavěny, nebo jsou zatravněny s dřevinami. Rozsah a 
ohraničení pozemků, včetně lokalizace stavby, je znázorněn v příloze č. 1 a projektové 
dokumentaci stavby.  
Přes pozemek či v jeho blízkosti protéká vodoteč (Hraniční – Račí potok), tudíž srážkové vody 
lze převádět do povrchového toku. K dispozici bude oddílná splašková i dešťová kanalizace. 
Pozemek se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů a CHOPAV. Na pozemku nebyla 
zjištěna žádná studna. Lokalita je napojena na veřejné vodovodní zásobování se zdrojem 
mimo posuzované území. 
Na výše uvedené lokalitě se počítá s odvodněním střešní plochy objektu, parkoviště a 
komunikací do horninového podloží, pokud to geologické a hydrogeologické poměry lokality 
dovolí. V opačném případě s jejich retencí a vypouštěním do recipientu (v regulovaném 
odtoku).   
1.3 Archivní geologická prozkoumanost 
V první fázi byla provedena rešerše geologických podkladů z archívu ČSG – Geofondu. 
Nejbližší evidovaný geologický objekt je průzkumný vrt V-111 (GDO548762) hluboký 8 m a 
vrt V-113 (GDO548763) hluboký 4 m, oba z roku 1975 (viz obr. 2). Ustálená hladina podzemní 
vody je uváděna v hloubce 3,50 (V-11) a 2,1 (V-113) m p.t. Geologická dokumentace vrtů je 
přiložena v následujících tabulkách. Bližší údaje na www.geology.cz 

  
Obr. 1: Mapa vrtné prozkoumanosti, s vyznačením zájmového území (podklad ČGS – Geofond) 
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Vrt V-111: základní litologická data 
Hloubka[m] Stratigrafie Popis            
0.00 - 0.15 Kvartér hlína humózní pevný, hnědá příměs: organický detrit [zbytky] 
0.15 - 0.30 Kvartér navážka hlinitý hlinitý ulehlý ulehlý, příměs: popel 
0.30 - 1.50 Kvartér hlína jemně písčitý pevný, hnědá 
1.50 - 2.50 Proterozoikum eluvium hlinitý jemně písčitý ulehlý, šedá příměs: kamínky 

2.50 - 3.20 Proterozoikum svor silně rozpukaný rozpadavý v ostrohranných úlomcích 
lokálně rozložený, šedá 

3.20 - 4.20 Proterozoikum svor velmi silně zvětralý rozložený, šedá 
4.20 - 4.80 Proterozoikum svor zvětralý silně rozpukaný, hnědá, šedá 

4.80 - 8.00 Proterozoikum svor velmi silně zvětralý rozpadavý v ostrohranných úlomcích, 
šedá, hnědá 

Vrt V-113: základní litologická data 
Hloubka[m] Stratigrafie Popis            

0.00 - 0.10 Kvartér písek slabě ulehlý, hnědá příměs: křemen 
svor v ostrohranných úlomcích, příměs: křemen 

0.10 - 0.50 Kvartér písek ulehlý, hnědá 
svor v ostrohranných úlomcích zastoupení horniny - 30 % 

0.50 - 1.20 Kvartér náplav hlinitý hlinitý bahnitý bahnitý, šedá, hnědá příměs: 
organický detrit [zbytky] 

1.20 - 1.60 Kvartér hlína písčitý tuhý pevný, hnědá příměs: valouny 
svor v ostrohranných úlomcích, příměs: valouny 

1.60 - 1.70 Kvartér hlína písčitý tuhý pevný, hnědá 
písek hlinitý 

1.70 - 2.70 Proterozoikum eluvium hlinitý písčitý ulehlý, šedá 
svor v ostrohranných úlomcích ojediněle 

2.70 - 3.10 Proterozoikum svor zvětralý silně rozpukaný rozpadavý v ostrohranných 
úlomcích, šedá 

3.10 - 3.30 Proterozoikum svor silně zvětralý rozpadavý, šedá 
3.30 - 4.00 Proterozoikum svor navětralý rozpukaný, šedá 

1.4 Průzkumné práce na lokalitě 
Pro zjištění geologické skladby podloží, úrovně hladiny podzemní vody a hodnoty koeficientu 
filtrace (vsaku) hornin bylo v ploše stavby, v rámci IG průzkumu, provedeno osm průzkumných 
vrtů do konečné hloubky 2-5 metrů (V1 – V8). Lokalizace vrtů je zanesena v příloze č. 1. 
Geologická a fotografická dokumentace vrtů je uvedena v příloze č. 2. 
Ze zastižených zemin bylo odebráno 5 vzorků ke stanovení koeficientu filtrace (vsaku). 
Rozbory zajišťovalo laboratoř T. Ouřada – Geotechnický servis Praha, výsledky rozborů jsou 
přiloženy v tabulce 1. 
Dále v rámci této práce byla provedena terénní rekognoskace lokality s vyhledáním okolních 
jímacích zdrojů podzemních vod, prověření odstupových vzdáleností dle vyhlášky č. 501/2006 
Sb. a fotodokumentace. 
 
 



 

Geologické služby s.r.o., Dukelská 1779, 430 02 Chomutov, tel. 605252144 

5 

2. MORFOLOGICKÉ, GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY  
2.1 Geomorfologie a geologie 
Projektovaná stavba se nachází v obci Aš, resp. za koncem její zástavby, po levé straně státní 
silnice č. 64 do Německa, těsně před hraničním přechodem Aš - Selb.  
Pozemek se mírně svažuje od hlavní silnice k východu, jihovýchodu a severovýchodu – viz obr. 
1. Pozemek je od hlavní silnice oddělen terénním stupněm vysokým 1-2 metry. Povrch terénu 
se pohybuje mezi 644 m n.m. (západní strana území) a 639-640 m n.m. na východě.  
Území je součástí provincie Česká vysočina, subprovincie Krušnohorská subprovincie, celek 
Smrčiny, jednotka Studánecká vrchovina, část Krásenská. 
Dle regionálně-geologického členění (Mísař a kol. 1983) náleží zájmové území do geologické 
oblasti Saxothuringika, jednotky: Smrčiny. Smrčiny jsou charakteristické výskytem různých 
typů metamorfovaných hornin s proniky žulových elevací.  
Geologická stavba oblasti je poměrně složitá a je budována komplexem kambricko-
ordovických metamorfitů (plášť), jimiž pronikají pozdně variské žuly (podloží). Z metamorfitů 
v území převládají svory a pararuly, často bohaté křemenem (kvarcitické svory). Kvartérní 
pokryv je reprezentován půdním profilem, svahovými deluvii a eluviem svorů – viz geologická 
mapa.   

 
Obr. 2: Výřez základní geologické mapy 1:50000, list 11-11 Aš (ČGS Praha), s vyznačením 

sledovaného území; 
vysvětlivky: 9 – deluviofluvium – písky, hlíny; 12 - deluvium, hlinito-písčité sedimenty; 1434 
-metamorfit – svor; 1458 - pararula 
Kvartérní sedimenty – zvětralinový plášť tvoří převážně hlinitopísčité svahoviny s kameny a 
eluvia až v metrových mocnostech.  
Z výsledků průzkumu vyplývá, že je celé území budováno, pokud pomineme svrchní vrstvu 
půdního profilu v mocnosti do 0,25-0,45 metru, vrstvou deluvia až eluvia, které v hloubkách 
okolo 2,35-4,20 m přechází do silně zvětralého až rozvětralého povrchu svorů.  
Deluvium – splachy z výše ležících míst s přechodem do eluvia svorů dle ČSN 731001 
Základové půda pod plošnými základy řadíme do třídy S4 SM (písek hlinitý) – ulehlý, pevné 
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konzistence, s polohami písčitých jílů dm mocnosti. Deluvium plynule přechází do eluvia svorů 
stejného charakteru. 
Směrem do hloubky klesá stupeň zvětrání a zeminy přechází do hluboce zvětralého skalního 
masívu třídy R6 od hloubek 2,35-4,52 metru, třídy R5 – rozpukaná, poloskalní hornina, nízké 
pevnosti. Podzemní voda nebyla žádným z vrtů do hloubky až 5 metrů zastižena.   
Hlubší podloží nebylo zastiženo, a ani nemá z pohledu posudku praktický význam. 
2.2 Hydrogeologie 
Podle hydrogeologické rajonizace ČR (Vyhláška č. 5/2011 Sb.) se zájmové území nachází 
v hydrogeologickém rajonu: 6213 – Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor a 
stejnojmenný útvar podzemní vody ID 62130. Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody 
činí 1-3 l.s-1.km-2 (Krásný et al. 1981). Sledované území je součástí hydrologického povodí č. 
1-15-05-001 Hraničního potoka, kterým je území odvodňováno do SRN (obr. 3). 

 
Obr. 3: Výřez základní vodohospodářské mapy 1:50000, list 21-41 Všeruby (HEIZ VÚV) 

V posuzované oblasti je vodohospodářsky významný připovrchový kolektor podzemní vody, 
jenž je vázán na tzv. zónu rozpukání a rozvolnění hornin krystalinika a nadložní eluvium a 
deluvium. Převažuje puklinová propustnost (průlinová v deluvio-eluviu a rozvětralém povrchu 
svorů) se sklonem hladiny podzemní body (směr odtoku) k místní drenážní bázi, jenž tvoří 
koryto Hraničního potoka. Hladina podzemní vody je volná a pohybuje se v hloubce větší jak 
5 metrů.   
Odhad úrovně HPV vychází z morfologie pozemku, geologie podloží a údajů z průzkumných 
vrtů. Zdrojem podzemních vod jsou výhradně srážky infiltrující v hydrogeologickém povodí 
v okolí posuzovaného pozemku. Směr odtoku podzemní vody je po spádu terénu k místní 
drenážní bázi. 
V rámci terénní rekognoskace byla v blízkosti pozemku, na povrchu níže ležících pozemků 
(jižním směrem), zastižena hladina zvodnění (prameny, podmáčení terénu) i shledány náznaky 
existence lokálních projevů zamokření terénu vlivem podzemní vody.  
2.3 Klimatické poměry  
Podle Quitta (1971) na zájmové území zasahuje klimatická oblast CH-7. Podrobné 
charakteristiky jednotlivých klimatických oblastí uvádí Quitt (1971). Srážkové poměry oblasti 
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jsou charakterizovány srážkovým úhrnem sledovaným ve srážkoměrné stanici Aš. Hodnoty 
jsou uvedeny v tab. 1. 
Tab. 1: Průměrné měsíční a roční úhrny srážek  

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 

Aš 49 59 48 57 66 73 85 83 58 58 56 58 750 

2.4 Filtrační parametry horninového podloží 
Pro zjištění reálné propustnosti horninového podloží pozemku bylo ze zastižených zemin 
odebráno 5 vzorků zemin na stanovení koeficientu filtrace – po přepočtu vsaku. Hodnoty 
propustnosti jsou uvedeny v následující tabulce. Pro písčité zeminy se používá metodiky 
Mallet-Pacquant. 

FILTRAČNÍ SOUČINITEL (K) 
 
VZOREK 

 
SONDA HLOUBKA 

 
 

 [ m ] 

METODA U. S. BUREAU 
 OF SOIL CLASSIFICATION 

 (CH. MALLET J.PACQUANT)  
[ m/s ] 

METODA 
PODLE 

HAZENA 
 [ m/s ] 

Koeficient 
vsaku 

přepočet 
[m3.s-1.m2] 

       
 131   V 1 1,6 - 1,6  2,500.10-5 4,000.10-6 2,5.10-5 
 132 V 2 1,1 - 1,3  1,000.10-7 9,000.10-8 1,0.10-7 
 133 V 3 1,8 - 2,0  4,000.10-7 1,356.10-6 4,0.10-7 
 134 V 5 1,3 - 1,5  4,000.10-7 1,000.10-7 4,0.10-7 
 135 V 6 0,8 - 1,0  2,800.10-6 3,180.10-6 2,8.10-6 

Hydraulická propustnost horninového podloží pozemku (hlinito-písčité zeminy kvartéru do 2,5 
– 4,2 m pod terénem) je charakterizována empiricky stanoveným koeficientem vsaku v řádu kv 
= 2,8.10-6 až 4,0.10-7 m3.s-1.m2 (dle normy ČSN 75 9010), jde tedy o omezeně propustné 
horninové prostředí.  
Podle hodnoty propustnosti se jedná o málo prostupné horninové prostředí podle vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovený koeficient vsaku podložních hornin od hloubky 2,5-4,2 m patří mezi nízké hodnoty 
tohoto vsakovacího parametru a prakticky neumožňuje, ani při technicky vhodně provedeném 
vsakovacím zařízení, bezproblémový zásak vod do horninového podloží, aniž by došlo k 
zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů. 

Při koncentrovaném vsakování srážkových vod by mohlo docházet k podmáčení terénu a 
následným svahovým pohybům či sesuvům půdy, případně negativnímu vlivu na 
stavebnětechnické prvky budov (praskání zdiva atd.). 
3. POSOUZENÍ MOŽNOSTI VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 
Podle platné ČSN 759010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“ musí být úroveň základové 
spáry vsakovacího zařízení alespoň 1 m nad volnou hladinou podzemní vody (viz odstavec 
6.1.7). Průzkumnými vrty do hloubky až 5 m HPV nebyla zastižena. 
Ze zjištěných geologických i hydrogeologických poměrů lokality vyplývá, že srážkové vody 
z projektovaného kasina v Aši NELZE zasakovat do horninového podloží na pozemcích p.č. 
3232/1, 3232/3, 3232/7, 3222/1, 3222/2, 3222/5 v k.ú. Aš z důvodu omezené hydraulické 
propustnosti hlinito-písčitých zemin (viz kap. 2.3) a negativního vlivu zasakované vody na 
základové konstrukce stavby. Při koncentrovaném vsakování srážkových vod by mohlo 
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docházet k podmáčení terénu a následným svahovým pohybům či sesuvům půdy, případně 
negativnímu vlivu na stavebnětechnické prvky budov (praskání zdiva atd.). 
Z důvodu nemožnosti likvidace srážkových vod vsakováním do horninového podloží 
doporučujeme srážkové vody ze stavby převádět do retenční nádrže jejichž objem vyplyne 
s výpočtu dle ČSN 75 9010, a z ní, ji v regulovaném (maximálním) objemu odvádět do 
blízkého recipientu – Hraničního (Račího) potoka. 
4. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 
Na pozemcích p.č. 3232/1, 3232/3, 3232/7, 3222/1, 3222/2, 3222/5 v k.ú. Aš se, v případě 
příznivých geologických a hydrogeologických poměrů, počítá s odvodněním střešních a 
zpevněných ploch projektovaného kasina s restaurací a dalšími službami do horninového 
podloží. 
Geologické podloží pozemků tvoří půdní profil, deluvio-eluvium - hlinitý písek s polohami 
písčitých jílů a hluboce zvětralé svory podložního krystalinika s omezenou propustností.  
Místní drenážní bázi tvoří koryto Hraničního potoka. Hladina podzemní vody je volná a 
pohybuje se, dle údajů průzkumných vrtů, v hloubce větší jak 5 metrů pod terénem.  
Laboratorně stanovený koeficient vsaku podložních hornin – deluvio-eluvium, svrchní část 
zvětralých svorů kv = 2,8.10-6 až 4,0.10-7 m3.s-1.m2 patří mezi nízké hodnoty tohoto 
zasakovacího parametru a a prakticky neumožňuje, ani při technicky vhodně provedeném 
vsakovacím zařízení, bezproblémový zásak vod do horninového podloží, aniž by došlo k 
zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů. 

Z výsledku hydrogeologického průzkumu vyplývá, že NELZE zasakovat do horninového 
podloží na pozemcích p.č. 3232/1, 3232/3, 3232/7, 3222/1, 3222/2, 3222/5 v k.ú. Aš z důvodu 
omezené hydraulické propustnosti hlinito-písčitých zemin (viz kap. 2.3) a negativního vlivu 
zasakované vody na základové konstrukce stavby. Při koncentrovaném vsakování srážkových 
vod by mohlo docházet k podmáčení terénu a následným svahovým pohybům či sesuvům půdy, 
případně negativnímu vlivu na stavebnětechnické prvky budov (praskání zdiva atd.). 

Z důvodu nemožnosti likvidace srážkových vod vsakováním do horninového podloží 
doporučujeme srážkové vody ze stavby převádět do retenční nádrže jejíž objem vyplyne 
s výpočtu dle ČSN 75 9010, a z ní, ji v regulovaném (maximálním) objemu odvádět do 
blízkého recipientu – Hraničního (Račího) potoka. 
Na pozemcích, ani pod nimi, ve směru odtoku podzemních vod, neleží žádné evidované jímací 
objekty podzemní vody. 
 
V Chomutově, 29. 5. 2020  
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Vysvětlivky: 
 
 průzkumný vrt s označením 
 
          směr proudění podzemní vody  
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Příloha č. 2: Geologická a fotografická dokumentace průzkumných vrtů 
              GEOLOGICKÝ PROFIL VRTU V1 
Úkol:  CASINO AŠ - IGP Datum provedení: 20. 2. 2018 List mapy 1:50 000:  11-11 
Souřadnice:  
x –  1 004 808.71     

 
y –  899 601.26    

 
z - 643.78 

Způsob vrtání: rotační jádrový Typ soupravy:  UGB 50  Vrtmistr: Kadleček 
Profiloval: Horčička Vzorkař: Horčička Zaměřil: Coufal 
hloubka 

(m) 
odběr 
vz. (m) 

třída ČSN 
73 1001 

popis zeminy 

0,10  F3 MS Hlína písčitá (ornice), slabě humózní, hnědošedá, silně zavlhlá 
 
 

0,25 

 F3 MS Hlína písčitá (podorničí), hnědošedá, velmi slabě humózní, 
s nehojnými, špatně opracovanými úlomky horniny do 1-2 cm, pevné 
konzistence 

 
0,95 

 F3 MS Hlína písčitá (deluvium), rezavě šedá až okrová, šedě smouhovaná, 
slídnatá, s úlomky pevnější horniny 2-5 cm, pevné konzistence 

 
 
 
 

2,35 

1,4-1,6 
 

R6 -  
F4 CS x S4 

SM 

Silně rozvětralý svor - jíl písčitý až písek hlinitý (eluvium), rezavě 
okrový, okrově šedě skvrnitý, hrubozrnný, slídnatý, s hojnými, 
ostrohrannými úlomky pevnější horniny 1-3 cm, k bázi až 5 cm, pásky 
sekrečního křemene do 5 cm, úlomky horniny v ruce lehce lámatelné, 
pevné konzistence 

 
 
 

4,00 

 R5 Rozvětralý svor (poloskalní hornina), šedý až rezavě okrový, rezavé 
povlaky na plochách foliace, se zbytky planparalelní textury, 
hrubozrnný, slídnatý, pásky sekrečního křemene do 5 cm, úlomky 
horniny v ruce lehce lámatelné, pevné konzistence 

Sonda  ukončena v hloubce:               4,00 m 
Hladina podzemní vody naražená:         nenaražena 
Hladina podzemní vody ustálená:       po odvrtání suchý vrt  

              GEOLOGICKÝ PROFIL VRTU V2 
Úkol:  CASINO AŠ - IGP Datum provedení: 20. 2. 2018 List mapy 1:50 000:  11-11 
Souřadnice:  
x –  1 004 825.03     

 
y –  899 545.50    

 
z - 642.11        

Způsob vrtání: rotační jádrový Typ soupravy:  UGB 50  Vrtmistr: Kadleček 
Profiloval: Horčička Vzorkař: Horčička Zaměřil: Coufal 
hloubka 

(m) 
odběr 
vz. (m) 

třída ČSN 
73 1001 

popis zeminy 

0,15  F3 MS Hlína písčitá (ornice), slabě humózní, hnědošedá, silně zavlhlá 
 
 

0,35 

 F3 MS Hlína písčitá (podorničí), hnědošedá, velmi slabě humózní, 
s nehojnými, špatně opracovanými úlomky horniny do 1-2 cm, pevné 
konzistence 

 
1,05 

 F3 MS Hlína písčitá (deluvium), rezavě šedá až okrová, šedě smouhovaná, 
slídnatá, s úlomky pevnější horniny 2-5 cm, pevné konzistence 

 
 
 

3,90 

1,1-1,3 
 

R6 -  
F4 CS x S4 

SM 

Silně rozvětralý svor - jíl písčitý až písek hlinitý (eluvium), rezavě 
okrový, okrově šedě skvrnitý, hrubozrnný, slídnatý, s hojnými, 
ostrohrannými úlomky pevnější horniny 1-3 cm, k bázi až 5 cm, úlomky 
horniny v ruce lehce lámatelné, pevné konzistence 

 
 
 

4,00 

 R5 Rozvětralý svor (poloskalní hornina), šedý až rezavě okrový, rezavé 
povlaky na plochách foliace, se zbytky planparalelní textury, 
hrubozrnný, slídnatý, pásky sekrečního křemene do 5 cm, úlomky 
horniny v ruce lehce lámatelné, pevné konzistence 

Sonda  ukončena v hloubce:               4,00 m 
Hladina podzemní vody naražená:         nenaražena 
Hladina podzemní vody ustálená:       po odvrtání suchý vrt  
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V1 – 0-4 m V2 – 0-4 m 

              GEOLOGICKÝ PROFIL VRTU V3 
Úkol:  CASINO AŠ - IGP Datum provedení: 20. 2. 2018 List mapy 1:50 000:  11-11 
Souřadnice:  
x –  1 004 872.18     

 
y –  899 572.85    

 
z - 643.48                 

Způsob vrtání: rotační jádrový Typ soupravy:  UGB 50  Vrtmistr: Kadleček 
Profiloval: Horčička Vzorkař: Horčička Zaměřil: Coufal 
hloubka 

(m) 
odběr 
vz. (m) 

třída ČSN 
73 1001 

popis zeminy 

0,20  F3 MS Hlína písčitá (ornice), slabě humózní, hnědošedá, silně zavlhlá 
 
 

0,40 

 F3 MS Hlína písčitá (podorničí), hnědošedá, velmi slabě humózní, 
s nehojnými, špatně opracovanými úlomky horniny do 1-2 cm, pevné 
konzistence 

 
1,30 

 F3 MS Hlína písčitá (deluvium), rezavě šedá až okrová, šedě smouhovaná, 
slídnatá, s úlomky pevnější horniny 2-5 cm, pevné konzistence 

 
 
 

3,30 

1,8-2,0 
 

R6 - S4 SM Silně rozvětralý svor - písek hlinitý (eluvium), rezavě okrový, okrově 
šedě skvrnitý, hrubozrnný, slídnatý, s hojnými, ostrohrannými úlomky 
pevnější horniny 1-3 cm, k bázi až 5 cm, pásky sekrečního křemene do 
5 cm, úlomky horniny v ruce lehce lámatelné, pevné konzistence 

 
 
 

4,00 

 R5 Rozvětralý svor (poloskalní hornina), šedý až rezavě okrový, rezavé 
povlaky na plochách foliace, hrubozrnný, slídnatý, pásky sekrečního 
křemene do 5 cm, úlomky horniny v ruce lehce lámatelné, pevné 
konzistence 

Sonda  ukončena v hloubce:               4,00 m 
Hladina podzemní vody naražená:         nenaražena 
Hladina podzemní vody ustálená:       po odvrtání suchý vrt  
 
       GEOLOGICKÝ PROFIL VRTU V4 
Úkol:  CASINO AŠ - IGP Datum provedení: 20. 2. 2018 List mapy 1:50 000:  11-11 
Souřadnice:  
x –  1 004 938.10     

 
y –  899 543.44    

 
z - 639.26                     

Způsob vrtání: rotační jádrový Typ soupravy:  UGB 50  Vrtmistr: Kadleček 
Profiloval: Horčička Vzorkař: Horčička Zaměřil: Coufal 
hloubka 

(m) 
odběr 
vz. (m) 

třída ČSN 
73 1001 

popis zeminy 

0,15  F3 MS Hlína písčitá (ornice), slabě humózní, hnědošedá, silně zavlhlá 
 
 

0,30 

 F3 MS Hlína písčitá (podorničí), hnědošedá, velmi slabě humózní, 
s nehojnými, špatně opracovanými úlomky horniny do 1-2 cm, pevné 
konzistence 
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1,15 

 F3 MS Hlína písčitá (deluvium), rezavě šedá až okrová, šedě smouhovaná, 
slídnatá, s úlomky pevnější horniny 2-5 cm, pevné konzistence 

 
 
 

3,60 

1,3-1,5 
 

R6 - S4 SM Silně rozvětralý svor - písek hlinitý (eluvium), rezavě okrový, okrově 
šedě skvrnitý, hrubozrnný, slídnatý, s hojnými, ostrohrannými úlomky 
pevnější horniny 1-3 cm, k bázi až 5 cm, pásky sekrečního křemene do 
5 cm, úlomky horniny v ruce lehce lámatelné, pevné konzistence 

 
 
 

4,00 

 R5 Rozvětralý svor (poloskalní hornina), šedý až rezavě okrový, rezavé 
povlaky na plochách foliace, hrubozrnný, slídnatý, pásky sekrečního 
křemene do 5 cm, úlomky horniny v ruce lehce lámatelné, pevné 
konzistence 

Sonda  ukončena v hloubce:               4,00 m 
Hladina podzemní vody naražená:         nenaražena 
Hladina podzemní vody ustálená:       po odvrtání suchý vrt  

  
V3 – 0-2 m V3 - 2-4 m 

  
V4 – 0-2 m V4 - 2-4 m 

       GEOLOGICKÝ PROFIL VRTU V5 
Úkol:  CASINO AŠ - IGP Datum provedení: 20. 2. 2018 List mapy 1:50 000:  11-11 
Souřadnice:  
x –  1 004 911.02     

 
y –  899 627.91    

 
z - 642.51                     

Způsob vrtání: rotační jádrový Typ soupravy:  UGB 50  Vrtmistr: Kadleček 
Profiloval: Horčička Vzorkař: Horčička Zaměřil: Coufal 
hloubka 

(m) 
odběr 
vz. (m) 

třída ČSN 
73 1001 

popis zeminy 

0,20  F3 MS Hlína písčitá (ornice), slabě humózní, hnědošedá, silně zavlhlá 
 
 

0,45 

 F3 MS Hlína písčitá (podorničí), hnědošedá, velmi slabě humózní, 
s nehojnými, špatně opracovanými úlomky horniny do 1-2 cm, pevné 
konzistence 

 
1,30 

 F3 MS Hlína písčitá (deluvium), rezavě šedá až okrová, šedě smouhovaná, 
slídnatá, s úlomky pevnější horniny 2-5 cm, pevné konzistence 

 
 
 

4,20 

1,3-1,5 
 

R6 - S4 SM Silně rozvětralý svor - písek hlinitý (eluvium), rezavě okrový, okrově 
šedě skvrnitý, hrubozrnný, slídnatý, s hojnými, ostrohrannými úlomky 
pevnější horniny úlomky horniny v ruce lehce lámatelné, pevné 
konzistence 

 
 
 

5,00 

 R5 Rozvětralý svor (poloskalní hornina), šedý až rezavě okrový, rezavé 
povlaky na plochách foliace, hrubozrnný, slídnatý, pásky sekrečního 
křemene do 5 cm, úlomky horniny v ruce lehce lámatelné, pevné 
konzistence 

Sonda  ukončena v hloubce:               5,00 m 
Hladina podzemní vody naražená:         nenaražena 
Hladina podzemní vody ustálená:       po odvrtání suchý vrt  
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                          GEOLOGICKÝ PROFIL VRTU V6 
Úkol:  CASINO AŠ - IGP Datum provedení: 20. 2. 2018 List mapy 1:50 000:  11-11 
Souřadnice:  
x –  1 004 795.26     

 
y –  899 564.29    

 
z - 641.51 

Způsob vrtání: rotační jádrový Typ soupravy:  UGB 50  Vrtmistr: Kadleček 
Profiloval: Horčička Vzorkař: Horčička Zaměřil: Coufal 
hloubk

a 
(m) 

odběr 
vz. (m) 

třída 
ČSN 

73 1001 

popis zeminy 

 
0,10 

 F3 MS Hlína písčitá (ornice), slabě humózní, hnědošedá, silně zavlhlá 

 
 

0,25 

 F3 MS Hlína písčitá (podorničí), hnědošedá, velmi slabě humózní, 
s nehojnými, špatně opracovanými úlomky horniny do 1-2 cm, 
pevné konzistence 

 
 

1,45 

0,8-1,0 F3 MS 
S4 SM 

Hlína písčitá x písek hlinitý (deluvium), rezavě šedá až okrová, 
šedě smouhovaná, slídnatá, s úlomky pevnější horniny 1-3 cm, 
pevné konzistence 

 
 
 
 

2,00 

 
 

R6 - S4 
SM 

Silně rozvětralý svor - písek hlinitý (eluvium svoru), rezavě 
okrový, okrově šedě skvrnitý, hrubozrnný, slídnatý, s hojnými, 
ostrohrannými úlomky pevnější horniny se zbytky planparalelní 
textury 1-3 cm, ojediněle až 5 cm, pásky křemene do 5 cm, 
úlomky horniny v ruce lehce lámatelné, pevné konzistence 

Sonda  ukončena v hloubce:              2,00 m 
Hladina podzemní vody naražená:        nenaražena 
Hladina podzemní vody ustálená:       po odvrtání suchý vrt  
 
 

  
V5 – 0-3 m V5 – 3-5 m 

 

V6 - zastižené zeminy 
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                          GEOLOGICKÝ PROFIL VRTU V7 
Úkol:  CASINO AŠ - IGP Datum provedení: 20. 2. 2018 List mapy 1:50 000:  11-11 
Souřadnice:  
x –  1 004 899.16     

 
y –  899 497.37    

 
z - 641.08 

Způsob vrtání: rotační jádrový Typ soupravy:  UGB 50  Vrtmistr: Kadleček 
Profiloval: Horčička Vzorkař: Horčička Zaměřil: Coufal 
hloubka 

(m) 
odběr 
vz. (m) 

třída ČSN 
73 1001 

popis zeminy 

0,15  F3 MS Hlína písčitá (ornice), slabě humózní, hnědošedá, silně zavlhlá 
 

0,30 
 F3 MS Hlína písčitá (podorničí), hnědošedá, velmi slabě humózní, 

s nehojnými úlomky horniny do 1-2 cm, pevné konzistence 
 

0,75 
 F3 MS Hlína písčitá (deluvium), rezavě šedá až okrová, šedě smouhovaná, 

slídnatá, s úlomky pevnější horniny 1-3 cm, pevné konzistence 
 
 
 

2,00 

 
 

R6 - S4 SM Silně rozvětralý svor - písek hlinitý (eluvium svoru), rezavě okrový, 
okrově šedě skvrnitý, hrubozrnný, slídnatý, s hojnými, ostrohrannými 
úlomky pevnější horniny 1-3 cm, ojediněle až 5 cm, pásky křemene do 
5 cm, úlomky horniny v ruce lehce lámatelné, pevné konzistence 

Sonda  ukončena v hloubce:              2,00 m 
Hladina podzemní vody naražená:        nenaražena 
Hladina podzemní vody ustálená:       po odvrtání suchý vrt 

                          GEOLOGICKÝ PROFIL VRTU V8 
Úkol:  CASINO AŠ - IGP Datum provedení: 20. 2. 2018 List mapy 1:50 000:  11-11 
Souřadnice:  
x –  1 004 922,53 

 
y –  899 660,45  

 
z - 643,40   

Způsob vrtání: rotační jádrový Typ soupravy:  UGB 50  Vrtmistr: Kadleček 
Profiloval: Horčička Vzorkař: Horčička Zaměřil: Coufal 
hloubka 

(m) 
odběr 
vz. (m) 

třída ČSN 
73 1001 

popis zeminy 

0,10  F3 MS Hlína písčitá (ornice), slabě humózní, hnědošedá, silně zavlhlá 
 
 

0,25 

 F3 MS Hlína písčitá (podorničí), hnědošedá, velmi slabě humózní, 
s nehojnými, špatně opracovanými úlomky horniny do 1-2 cm, pevné 
konzistence 

 
0,70 

 F3 MS Hlína písčitá (deluvium), rezavě šedá až okrová, šedě smouhovaná, 
slídnatá, s úlomky pevnější horniny 1-3 cm, pevné konzistence 

 
 
 

2,00 

 
 

R6 - S4 SM Silně rozvětralý svor - písek hlinitý (eluvium svoru), rezavě okrový, 
okrově šedě skvrnitý, hrubozrnný, slídnatý, s hojnými, ostrohrannými 
úlomky pevnější horniny 1-3 cm, ojediněle až 5 cm, pásky křemene do 
5 cm, úlomky horniny v ruce lehce lámatelné, pevné konzistence 

Sonda  ukončena v hloubce:              2,00 m 
Hladina podzemní vody naražená:        nenaražena 
Hladina podzemní vody ustálená:       po odvrtání suchý vrt  

 

 
 

V7 – 0-2 m V8 – 0-2 
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Stanovisko orgánu ochrany přírody. 
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Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru 
z hlediska územně plánovací dokumentace. 
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Městský úřad Aš
Stavební úřad a úřad územního plánování

Kamenná 52, 352 01 Aš, DS: 5nubqy8, tel.: 354 524 211, e-mail: kogoutova.dagmar@muas.cz

Číslo jed. spisu: Č. j. dokumentu: Vyřizuje/linka: Datum:
SÚ/2022/3931/V MUAS/22691/2022/SÚ Kogoutová/237 V Aši dne 22. 6. 2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

Stavební úřad a úřad územního plánování Městského úřadu Aš, jako úřad územního plánování příslušný
podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen („stavební zákon“), posoudil záměr podle § 96 odst. 1 stavebního zákona
a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal - podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska
souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů
a úkolů územního plánování - žádost, jež dne 8. 6. 2022 předložil:

Resort Aš s.r.o., IČO 06637477, Janáčkovo nábřeží 1153, 150 00 Praha,
kterého zastupuje ARTMODUL s.r.o., MgA. Hana Fischerová, IČO 29122571, Valdštejnova 682,

350 02 Cheb

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 4414, 4506, parc. č. 3222/1, 3222/2, 3222/3, 3225/2, 3225/3, 3230/1,
3232/1, 3232/7, 3232/3, 3177/1, 3177/54, 4057, 3250/53, 3250/56 v katastrálním území Aš, vydává podle
§ 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto závazné stanovisko:

Popis záměru:

- Záměrem je novostavba multifunkčního resortu včetně vybudování souvisejících doplňkových
staveb, úprav předmětného území, demolice nepotřebných staveb v předmětném území a zajištění
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba bude komplexně sloužit k provozování
kasina, hotelu, stravovacích služeb, prodejny, klubu, wellnessu a dalších doplňkových služeb. Záměr
bude dopravně napojen na plánovanou okružní křižovatku v ul. Selbská. V rámci napojení na
technickou infrastrukturu bude zajištěno napojení na vodovod, plynovod, splaškovou kanalizaci,
elektrizační soustavu a datové vedení. Likvidace srážkových vod z areálu bude zajištěna systémem
dešťové kanalizace s odváděním do přilehlého vodního toku. Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

Závěr posouzení:

Záměr je přípustný.

Podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví. Toto závazné stanovisko platí dva roky od
jeho vydání.

Odůvodnění:

Způsob iniciace vydání závazného stanoviska a podklady:

Úřad územního plánování obdržel dne 8. 6. 2022 žádost o závazné stanovisko a seznámil se s podklady
pro vydání závazného stanoviska, jímž projektová dokumentace přiložená k žádosti na stavbu:
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„Novostavba multifunkčního resortu, ul. Selbská, Aš“, zpracovaná MM Projekt cv s.r.o., odpovědný
projektant Ing. Martin Vacek, z března 2022, ze které je zřejmý rozsah záměru a jeho vliv na okolí.

Kromě projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 politiky územního
rozvoje České republiky (dále jen „PÚR“).

- Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje ze dne 21. 6. 2018 (číslo usnesení Zastupitelstva
Karlovarského kraje – ZK 241/06/18, s nabytím účinnosti 13. 7. 2018 (dále jen „ZÚR“).

- Územní plán Aš vydaný dne 17. 12. 2008 (číslo usnesení 394, s nabytím účinnosti dne 6. 1. 2009) ve
znění úplného znění Územního plánu Aš po změnách č. 3, 6, 8, 12, 15, 17, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 35,
41, 42, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 55, 57 a 58 (dále jen „ÚP“).

Přezkoumání záměru:

Úřad územního plánování posoudil podle § 96b odst. 1 stavebního zákona záměr a shledal, že vyvolává
změnu v území. Přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska
souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů
a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje České republiky ani platné Zásady územního rozvoje záměr v dotčeném
území neřeší, záměr se tedy věcí řešených PÚR ČR a ZÚR nedotýká.

Úřad územního plánování přezkoumal soulad záměru s územním plánem a zjistil, že záměr je navržen v 
v nezastavěném území, v zastavitelné ploše „OK.3 – občanské vybavení komerčního charakteru – služby
cestovního ruchu regionálního významu“. Jedná se o plochu určenou pro plochy komerčního vybavení
pro cestovní ruch regionálního významu v ploše N16. Hlavní využití - stavby pro veřejné ubytování
v hotelovém komplexu s kapacitou do 650 lůžek s integrovaným stravovacím a relaxačním vybavením,
kasina, parkovací plochy osobních automobilů a autobusů pro potřebu lokality. Podmínky prostorového
uspořádání jsou splněny. Z uvedeného vyplývá, že z hlediska funkčního využití dotčených ploch je
předložený návrh v souladu s územním plánem.

S ohledem na zjištěné skutečnosti lze konstatovat, že posuzovaný záměr je v souladu s územním plánem
i s požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona. Posuzovaný záměr rovněž splňuje
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území podle § 18 odst. 4 stavebního zákona. Záměr
vyhovuje urbanistickým architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové
uspořádání území s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající charakter území v souladu s §
19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona. Navržený záměr tedy není s územním plánem v konfliktu
a z hlediska územního plánování není nutno stanovovat specifické podmínky.

Úřad územního plánování dále záměr posoudil z hlediska plnění cílů a úkolů územního plánování
stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona. Úřad územního plánování zjistil, že záměr vyhovuje
územním plánem stanovené funkci dotčených ploch a realizací záměru se charakter území nemění ani
nenarušuje.

Platnost stanoviska:

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území. Závazné
stanovisko nepozbývá platnosti:

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné
povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti, nebo
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c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti
závazného stanoviska.

vedoucí stavebního úřadu a úřadu územního plánování
Bc. Martina Gregorová v.r.

Obdrží:

účastníci (do vlastních rukou)
ARTMODUL s.r.o., IDDS: 3bt7nfd
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Výpočet parkovacích stání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel :

Projektant : Hlavní projektant :

MěÚ : Kraj : Datum : 11/2021
Objednatel : Číslo zakázky : 282020

Akce : Úroveň : Souprava :

SO :

Měřítko :
Část : A.

Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, w w w .dsva.cz

Ing. Petr KRÁL
Aš Karlovarský

Ing. Petr KRÁL Ing. Jiří ŠEVČÍK

Dokumentaci lze užív at v e smy slu příslušné smlouv y  o dílo,kopírov ání a rozšiřov ání bez předchozího souhlasu je zakázáno

T S T

Výkres

Resort Aš s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha

Závěrečná zpráva - výpočet parkovacích stání

Resort Aš

Jozef TURZA
DOPRAVNÍ STAVBY A

VENKOVNÍ ARCHITEKTURA s.r.o.
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Potřebný počet parkovacích stání pro budovu casina nelze určit dle ČSN  73 6110 – tabulky 
„Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání“, jelikož se zde 
tento účel objektu neuvádí. Pro specifické účely užívání, je potřeba stanovit počet stání individuálně, 
podle předpokládaného počtu návštěvníků a pracovních míst. Je potřeba použít koeficienty pro 
„obdobné stavby“ nebo vycházející ze zkušeností s obdobným provozem. 

Hosté sdílejí několik rozlišných provozů. Majoritně se jedná o provoz kasina, jehož návštěvníci mohou 
využít dalších provozů a služeb (minoritní provozy). Jmenovitě se jedná o hotel, wellnes, restauraci 
vyššího standardu a bufet. Minoritní provozy a služby jsou určeny výhradně pro návštěvníky kasina. 
Z tohoto vztahu vyplývá, že hosty sdílí. 
 
Výchozí informace pro určení počtu parkovacích stání pro návštěvníky/hosty: 

Kasino:  
Den         počet lidí za 24h (6:00 – 6:00) 
po-čt         350 
pá         800    
so         800    
ne         600 
 
Předpokládaná průměrná návštěvnost za 24h:     514 hostů 
Průměrná denní délka návštěvy v době 6:00-18:00:   1-2h  
Průměrná noční délka návštěvy v době 18:00-6:00:   3,5-4h 
Průměrný počet osob na jedno vozidlo o víkendu:   2 návštěvníci 
Průměrný počet osob na jedno vozidlo v týdnu:    1-2 návštěvníci  
Na víkendový turnaj bývá přihlášeno:      90-140 osob 

Příchody hostů v daný den hodinově: 
06:00 – 12:00   15% 
12:00 – 18:00   25% 
18:00 – 02:00   55% 
02:00 – 06:00        5% 

Pro výpočet potřeby parkovacích stání uvažujeme: 
800osob/24h 
55% v době 18:00-2:00   440 hostů 
obrátkovost v době 18:00-2:00  2 vozidla 
počet  vozidel  ve špičce  220 vozidel 
 
Pro výpočet potřebných parkovacích stání uvažujeme dobu, kdy je předpokládaná nejvyšší 
návštěvnost a zároveň i delší doba návštěvy kasina. Zároveň je zohledněna účast hostů na 
víkendovém turnaji. 
Průměrný počet osob na jeden automobil 1/4 vozidlo = 1 osoba.              55/1  = 55 vozidel 
při běžné návštěvě:    3/4 vozidlo = 2 osoby.  165/2  = 83 vozidel 
Průměrný počet osob na jeden automobil 1/4 vozidlo = 1 osoba.             35/1  = 35 vozidel 
pro víkendový turnaj:    3/4 vozidlo = 2 osoby.  105/2  = 53 vozidel 
Celkový požadavek na parkovací stání pro:        226 vozidel 
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Hotel s kategorií ****: 
Účelová jednotka    lůžko 
Počet účelových jenotek na jedno stání  2 
Dvoulůžkových pokojů    69   
Jednolůžkových pokojů    7 
Maximální kapacita hostů    146 
Celkový počet vozidel dle ČSN 73 6110  76 
 
Vzhledem k sdílení hostů jednotlivých provozů a nižším nárokům hotelu na parkovací stání než 
v provozu kasina není v posouzení požadavek určující. Vztah vyhovuje i za předpokladu, že je 
uvažováno s extrémní situací 1osoba = 1 vozidlo. 

 
Restaurace a bufet: 
Vzhledem k sdílení hostů jednotlivých provozů a skutečnosti, že jsou restaurace a bufet určeny 
výhradně pro hosty kasina je požadavek určující z posouzení kasina.    

 
Výchozí informace pro určení počtu parkovacích stání pro personál: 

Hotel: 
Max. počet na směně  5   
Průměrně   3  uvažováno s 5-ti zaměstnanci 
Zázemí koncipováno na  8 
 
Wellnes: 
Max. počet na směně  8 
Průměrně   4  uvažováno s 8-mi zaměstnanci 
Zázemí koncipováno na  8 
 
Kasino:  
Noční směna max.  144 
Recepce   6  uvažováno se 144-ti zaměstnanci 
Bar a raut   10 
Krupiéři a dealeři  100 
Kasa    4 
Ochranka   3 
Údržba    1 
Kamery    4 
Kuchyně   7 
Úklid    2 
Klub    5 
Management   2 
 
Pro vedení Resortu je uvažováno s jednou účelovou jednotkou. Pro zaměstnance Resortu je 
uvažováno se třemi účelovými jednotkami. 
Výpočet vozidel pro personál je:  2+(5+8+142)/3 
Celkový požadavek na parkovací stání pro:        54 vozidel 
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Závěr: 

Pro běžný provoz kasina mimo turnaje v nejvytíženějším okamžiku je potřeba 192 parkovacích stání.  
V případě konání turnaje, či jiných nárazových akcí, je potřeba 280 parkovacích stání. Oba případy 
zahrnují požadavky hostů i personálu. 

Při vstupním atriu je navrženo VIP parkoviště s 24 místy k parkování. V jižní a východní části řešené 
plochy je navrženo hlavní parkoviště se 168 místy k parkování. V části orientované k severní fasádě je 
navrženo 50 parkovacích stání. Výhradně pro personál je určeno 46 parkovacích stání orientovaných 
v západní části území.  
 
Celkem je navrženo 288 parkovacích stání a návrh je pro potřeby Resortu vyhovující. 
Pro zaměstnance kasina a vedení resortu je vyhrazeno 46 parkovacích stání v západní části území. 
Dalších 8 požadovaných je k dispozici na parkovištích pro hosty. 

Dle vyhlášky 398/2009 Sb. bude z celkového počtu navržených 288 stání vyhrazeno pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace 8 parkovacích stání.  

 

 

 

 

V Chebu, 11.11.2021        Vytvořil: Jozef Turza 
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Vizualizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



NOVOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO RESORTU, UL. SELBSKÁ, AŠ      

Příloha č.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákres záměru do ÚP Aš. 
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