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A. Údaje o oznamovateli
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AG Skořenice, akciová společnost

2. IČ
60 11 24 50

3. Sídlo
Běstovice 4
565 01 Choceň

4. Oprávněný zástupce
Ing. Jan Petrovaj, ředitel společnosti
Běstovice 4
565 01 Choceň
tel.: 603 230 616

5. Oprávnění k činnosti: OBÚ Trutnov, č.j. 1063/07 ze dne 27.3.2007

5

Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - Pokračování těžební činnosti – lokalita Běstovice IV

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Pokračování těžební činnosti – lokalita Běstovice IV

Jedná se o pokračování dlouholeté činnosti v dané oblasti, která započala těžbou na ložisku
Běstovice, poté pokračovala těžbou na výhradním ložisku v DP Běstovice.
Následně byla těžba v 90 letech prováděna na nevýhradním ložisku Běstovice, kde se nyní
ukončuje II. etapa těžby a přechází se na III. etapu těžby, která představuje dotěžení
nevýhradního ložiska Běstovice a tato etapa již nevykazuje rozměry původních těžeb, ale
opravdu se jedná o cca 4 ha dotěžení původní cca 30 ha plochy.
Vzhledem k tomu provedla těžební organizace rešerši okolí s ohledem na výskyt štěrkopísků a
s ohledem na majetkoprávní vztahy a možnosti provádět těžbu s co nejmenším řešením střetů
zájmů.
Z tohoto kamerálního průzkumu byla vytipována lokalita Běstovice IV., která navazuje na
původní těžební areál u silnice Běstovice-Skořenice.
Původní, nyní již vytěžená a zrekultivovaná těžba v rámci plochy jižně od obce Skořenice a
severně od obce Běstovice (v ploše k.ú. Běstovice), byla dotěžena již v 60-tých letech
minulého století. Na tuto plochu pak navazovala plocha těžby výhradního ložiska pokrytého
DP Běstovice.
Ložisko výhradní, pokryté DP Běstovice (který byl stanoven v roce 1994) bylo dotěženo v roce
2002 a v roce 2003 byl DP Běstovice zrušen.
Na tuto činnost navázala těžba nevýhradního ložiska Běstovice a to první etapou, která byla
povolena v roce 2002. Ložisko se nachází severně od DP Běstovice a obce Běstovice na
hranici s k.ú. Skořenice a k.ú. Choceň, tj. jižně od Skořenic. Toto ložisko, jak bylo výše
uvedeno bylo, je a bude těženo a dotěženo v rámci etapy I. (povolení těžby v roce 1992),
etapy II. (povolení těžby v roce 2005, s plánem ukončení v roce 2010) a dokončení - dotěžení
ložiska v etapě III. s předpokladem dotěžení v roce 2014. Z hlediska zák. č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů byl proveden proces EIA na záměr Běstovice II. v roce 2003. Tento
proces pokrývá těžbu v etapě Běstovice II. a Běstovice III.
Na ukončení těžby v rámci lokality Běstovice etapa III. by právě zajištěná lokalita Běstovice IV
navazovala.
Kamerálními pracemi organizace zajistila území, které se nachází v rámci k.ú. Běstovice, která
je ohraničena ze severu hranici katastrálního území Skořenice, východně silnicí III třídy č.316
Běstovice - Skořenice, jižně až západně pak silnicí III. třídy č. 317 Běstovice - Bošín a
západně pak hranicí katastrálního území Bošín u Chocně. Lokalita je zajištěna v ploše cca 13
ha v ploše parcely dle KN č.415. Dle PK se pak jedná o p.p.č. 415/11, 17, 16, 14, 15, 13, 10, 9,
8, 12, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 415/1 vše v k.ú. Běstovice, katastrální úřad Pardubického kraje,
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.
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K zajištění odůvodnění záměru následné těžby organizace provedla Orientační geologický
průzkum dané lokality. Geologicky (vrtné práce spolu s vyhodnocením) bylo tedy prozkoumáno
celé zajištěné území, t.j. území o ploše cca 13 ha.
Celkem byly odvrtány v dané ploše 4 vrty a k tomu ještě dva vrty do předpolí směrem k
Bošínu, kam ložisko pokračuje, ale na jiném katastru. Zároveň byl pro Závěrečnou zprávu
využit i jeden vrt V1-Sk z původního geologického průzkumu, který je veden jako archivní vrt.
Průzkumem byla zjištěna přírodní akumulace štěrkopískové vrstvy v průměrné mocností do 9
m štěrkopískové vrstvy, t.j. tzv. nevýhradní ložisko. Nevýhradní ložisko štěrkopísků (podle §7
Horního zákona) je součástí pozemku, to znamená, že není zařazeno do státní bilance
nerostných surovin ČR a není vedeno v registru ložisek u Geofondu ČR jako ložisko výhradní.
Dalším následným postupem, nutným k možnosti provádění těžebních prací v této lokalitě
Běstovice IV je provedení zajištění souladu tohoto Záměru se zákonem č.100/2001 Sb., v
platném znění, tj. vypracování Studie vlivu na životní prostředí dle tohoto zákona a její
posouzení na příslušném orgánu životního prostředí, tj. Krajském úřadě Královéhradeckého
kraje. V případě zajištění vyjádření dle Závěru zjišťovacího řízení nebo Stanoviska dle daného
zákona, bude těžební organizace postupovat dále v projekčních pracích k zajištění celého
záměru a to je sesouladění záměru s územním plánem, tj. provede obecním úřadem
Běstovice a obcí Běstovice odsouhlasenou Změnu územního plánu obce Běstovice. Dále
budou následovat odnětí ze ZPF, Plán využití ložiska a všechny ostatní střety zájmů (vlastnící,
orgány a organizace, které mají v daném území nějaký zájem) a naposledy povolení k
provádění činnosti prováděné hornickým způsobem, které vydá příslušný Obvodní báňský
úřad v Trutnově.
V současné době, jak bylo výše popsáno se povolená těžba v rámci vydaného územního
rozhodnutí blíží ke svému závěru a proto těžební organizace zadává vypracování studie vlivu
na životní prostředí (EIA), neboť tato činnost podléhá zákona č.100/2001 Sb.
Již předem se dá tvrdit, že se, co se týká vztahu na životní prostředí okolí, nic nemění, neboť
dojde pouze k plošnému posunu o cca 200 - 300 m směrem západním (podél již vytěženého
státního ložiska štěrkopísků Běstovice.
V podstatě se dá konstatovat, že se jedná o pokračování dlouholeté (desetiletí) činnosti v
rámci k.ú. Běstovice, kdy již došlo k narovnání všech střetů zájmů ohledně orgánů a
organizací hájících státní zájmy (vodohospodáři, ochrana ZPF, ochrana LPF, archeologický
průzkum, doprava, správci sítí atd.) a celý problém se v současné době odvíjí pouze od
vlastnictví pozemků, popř. jejich pronájmů a zařazení plánovaného prostoru do ÚPD obce
Běstovice, což již bylo obcí a OÚ schváleno, ale právě tato Studie vlivu na ŽP (EIA) bude
podkladem pro možnost provedení změny územního plánu obce Běstovice, či tvorby nového
územního plánu dle současné legislativy.
Co se týká vlastnických vztahů, tak organizace podepsala již Smlouvy o smlouvách budoucích
a v současné době se dá konstatovat, že plocha, která je posuzována v rámci pokračování
těžební činnosti, je majetkoprávně ošetřena.
Dopravní situace bude vyřešena provedením klasického sjezdu a výjezdu z plochy plánované
těžby na státní silnici III: třídy a to buď na silnici Běstovice - Skořenice, popřípadě Běstovice Bošín. Napojení bude řešeno až zjištěním stavu ŽP. S ohledem na podmínky obcí Bošín a
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Běstovice o zamezení dopravy přes jejich území, bude po napojení těžební plochy na státní síť
doprava převedena na stávající dopravní napojení, které je mimo zastavěnou část všech obcí
a ústí až na státní silnici Choceň - Koldín. Takto byla doprava vyřešena již v minulosti a to
výstavbou příjezdové komunikace ze strany od Koldína, kde neprojíždí nákladní doprava obcí
Běstovice ani Skořenice ani Bošínem a je přímo napojena na státní silnici v rámci křižovatky v
Chocni. Tento letitý požadavek obce Běstovice byl realizován v rámci prováděné těžby v
letech 1999 - 2000.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Plánovaná těžební činnost v rámci požadované plochy se oproti již v současnosti schválené
3

výši těžby nemění a zůstává na stejné výši t.j. maximální roční těžba 100 000 m /rok, t.j.
cca 160 000 tun/rok, což představuje maximální hodnotu, na kterou jsou určeny a vypočteny
veškeré parametry činnosti. Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti a ze zkušenosti s
pohybem odbytu je možné předpokládat, že maximální roční těžba bude naplňována z cca
75 %. Hodnota maximální roční těžby je volena v takovém množství těžené suroviny, které je
možné v rámci technického a technologického vybavení těžebny realizovat.
Další z limitujících hodnot záměru je plošný rozsah záměru. Plošný rozsah záměru je volen dle
morfologie terénu a dle možností těžební organizace zajistit majetkoprávní vztahy pro těžební
činnost. Dále je plocha těžby také volena z ohledem na časový horizont možnosti exploatace
plánované plochy, s ohledem na schválení těžební činnosti a další technický a technologický
vývoj.
Plocha záměru je tedy určena hranicemi pozemkových parcel v rámci provedeného
geologického průzkumu a jedná se o p.p.č. 415 (dle KN). Dle PK se pak jedná o p.p.č. 415/11,
17, 16, 14, 15, 13, 10, 9, 8, 12, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 415/1 vše v k.ú. Běstovice, katastrální úřad
Pardubického kraje, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.
Plocha je ohraničena ze severu a západu obhospodařovanou plochou a z jihu a východu pak
státními silnicemi Běstovice - Bošín a Běstovice - Skořenice
Předpokládaný roční zábor zemědělských pozemků je plánován na plochu do cca
1,5 ha s ohledem na mocnost suroviny. (očekávaná mocnost suroviny je cca 3 -12 m).

- maximální roční těžba:

160 000 tun/rok

- plocha plánované těžby:

cca 12 ha

- roční zábor ZPF půdy:

cca 1,5 ha

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:

Pardubický

okres:

Ústí nad Orlicí 3611

obec:

Běstovice, ZUJ 553 760
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katastrální území:

603 236 Běstovice

p.p.č.:

415/1 - 415/17 dle PK; 415 dle KN

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru vyplývá již z historicky dané situace. V rámci uvažované plochy záměru bylo
na základě vypracovaného geologického průzkumu daného území určeno ložisko. To
znamená, že zde byl na části stanoven dobývací prostor, který svou plochou pokrýval státní
ložisko nevýhradní suroviny - štěrkopísku a které je součástí nerostného bohatství ČR. Druhá
část ložiska zůstala bez zařazení do státního fondu nerostného bohatství ČR a je těžena jako
ložisko nevýhradní.
Třetí část - zájmové území - je přímo navazující plocha na původní ložiska s pokračováním do
dalšího směru na Bošín a Skořenice, které je vedeno jako území prognózní, ale vzhledem k
tomu, že podle Horního zákona je štěrkopísek nerostem nevyhrazeným, nelze již na těchto
akumulacích postupovat jako na ložiscích výhradních, ale jako na ložiscích nevýhradních.
Ložiska, která byla formou rozhodnutí určena k průmyslovému dobývání byla, popř. jsou
přidělována těžebním organizacím, které v rámci činnosti na těchto ložiscích jsou povinni
dodržovat příslušné zákony, práva a povinnosti toto částečně platí i pro ložiska nevýhradní a
proto organizace dodržují stejné zákony a pouze vyhlášky jsou svou specifičností upraveny
pro těžbu nevýhradních ložisek.
Jednou z takových povinností, která vyplývá z ustanovení §10 Horního zákona (zákon ČNR
č.44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je řešit včas střety zájmů při plánované těžbě,
především s cílem omezit nepříznivé vlivy na životní prostředí. Z toho vyplývá, že chce-li
organizace provádět těžební činnost na ložisku, pak musí splnit veškeré střety zájmů
vyplývající z plánované činnosti, zejména pak střety zájmů s ohledem na životní prostředí.
Činnost, která se plánuje v rámci tohoto záměru je činnost prováděná hornickým způsobem,
t.j. činnost podle §3 zákona ČNR č.61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato činnost
spočívá v těžbě nevýhradního ložiska štěrkopísku, nezařazeného v seznamu státních ložisek,
ale patřící vlastníkovi pozemku.
Vlastní činnost spočívá v postupném odtěžování naakumulované štěrkopískové hmoty, která
byla geologickým průzkumem určena, vyhledána a početně a plošně vymezena a vydaným
rozhodnutím o změně využití území a povolením těžby určena k vydobytí.

Taková činnost se na ložisku provozuje již několik desetiletí.

- ložisko číslo:

není zařazeno do bilance

- ložisko název:

Běstovice IV.

- povolená činnost
9
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na části ložiska:

těžební činnost, OBÚ Trutnov č.j. 1441/05/Dv/Lá
ze dne 12.5.2005

- časové omezení
povolené činnosti:

do vytěžení zásob

- plánovaná činnost:

ochrana zbylé části ložiska a to vyhlášením změny
využití území, zpracování projektové dokumentace
pro těžbu a povolení těžebních prací

- nutný podklad:

studie vlivu na životní prostředí (EIA) dle zákona
č.100/2001 Sb.

Vlastní technické a technologické řešení plánované činnosti spočívá:

a) přípravné práce
b) skrývkové práce
c) vlastní těžební činnost
d) rekultivace a sanace

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí
Jak již bylo výše uvedeno, veškerá činnost podléhá zákonu č.44/1988 Sb., - Horní zákon, ve
znění pozdějších předpisů a to při vyřešení všech střetů zájmů a při maximální ohleduplnosti k
životnímu prostředí.
Máme za to, že námi navrhované řešení je v souladu s uvedeným zákonem a zároveň se
snaží co nejméně narušit vztah k životnímu prostředí, jedná se pouze o pokračování
dlouhodobé činnosti, která se svou rozlohou vrací na původní plochu a uzavírá tak těžební
činnost v rámci k.ú. Běstovice.
Umístění vlastního záměru vychází z dané lokalizace štěrkopískové kumulace, která byla
vyhledána a prozkoumána geologickým průzkumem a na části ložiska stát určil, že tato
vyhledaná akumulace štěrkopískové hmoty bude vhodná pro průmyslové využití a, že si stát
provede ochranu této akumulace štěrkopísku proti možnému zneužití, popř. znemožnění
vydobytí např. výstavbou. Tak byla akumulace štěrkopísku v rámci určeného ložiska Běstovice
zařazena po výpočtu do nerostného bohatství ČR. V současné době je již tato plocha státního
ložiska vytěžena a těží se již nevýhradní ložisko Běstovice II a Běstovice III. a pro tento proces
EIA je posuzována těžba v rámci části ložiska pod názvem Běstovice IV.
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Plánovaná činnost je prováděna na ložisku již několik desetiletí a doposud nebyl jediný střet s
ohledem na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se blíží doba povolené těžební činnosti a je
nutné vypracovat další potřebnou dokumentaci pro pokračující těžební činnost, byla provedena
analýza všech známých střetů zájmů a byly vytyčeny dva stěžejní, které je nutné přednostně
vyřešit:
a) vlastnické vztahy
b) životní prostředí

ad a) Vlastnické vztahy v rámci plánovaného záměru jsou v dnešní době již vyřešeny. V rámci
celé plochy plánovaného záměru se sepsaly smlouvy o smlouvách budoucích o pronájmu
pozemků k danému účelu, t.j. k těžební činnosti.
ad b) Vztah k životnímu prostředí byl vždy řešen v rámci Plánu využití ložiska. V současné
době se jedná o naplnění závěrů zákona č.100/2001 Sb.. Právě posouzení záměru podle
tohoto zákona povede k možnosti získání povolení šetrnější těžební činnosti na ložisku. Pro
posouzení je předkládána pouze možnost těžby za sucha, protože již z dřívější doby je na
ložisku těžba prováděna nad hladinu spodní vody. Hladina spodní vody je důsledně
kontrolována a hlídána a to pomocí dvou instalovaných vrtů, kde jsou odebírány pravidelně
vzorky a hlídány stavy hladiny spodní vody. Z doposud obdržených výsledků není problém v
rámci ochrany vod. Tento střet považujeme i nadále jako nedůležitější.
Ostatní střety zájmů jako např. doprava, prašnost, hlučnost, vztah k okolní zástavbě nebudou
v rámci plánované činnosti nijak pozměněny, resp. zhoršeny. To znamená především, že
nedojde k nárůstu dopravy, nedojde k nárůstu prašnosti a hlučnosti (stále stejná technologie
těžby i úpravy, těžba v zahloubení), nedojde k žádnému ovlivnění okolní zástavby.
Dá se předpokládat, že pokračování těžební činnosti nepřinese navýšení ani zhoršení
současných parametrů zátěží vůči okolí.

5.1

Popis navržených variant řešení

S ohledem na charakter záměru nejsou předpokládány jiné varianty řešení.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Technické a technologické řešení je obecně platné pro všechna ložiska štěrkopísků.
Vlastní činnost prováděná hornickým způsobem (po provedení projekčních prací a ostatních
prací vedoucích k vydání povolení těžebních prací) započne prováděním skrývkových a
přípravných prací a bude pokračovat naplňováním závěrů povolené těžební činnosti, úpravou
a zušlechťováním vytěžené suroviny.

a) přípravné práce
b) skrývkové práce
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Přípravné práce spočívají v přípravě ložiska na plnohodnotnou těžbu t.j. taková příprava území
z hlediska zemních prací, která by vedla k maximálně účinné vlastní těžební činnosti. Jedná se
tedy o provedení kvalitního odhumusování (skrytí ornice a její uložení dle vypracované a
schválené Bilance skrývkových hmot) plánované plochy postupného záboru. Dále pak
provedení skrývkových prací a separace podorniční a mezivrstvy zajílovaného štěrkopísku.
Poté se předá plocha k provádění vlastní těžby.

Přípravné a skrývkové práce budou prováděny pomocí následujících mechanizmů:
- dozery
- zemní stroje
- nákladní automobily
- pomocné mechanizmy
Skrývkové práce budou prováděny vždy v ploše jednotlivých etap postupného záboru
zemědělského půdního fondu patrně po ucelených parcelách, s předpokladem roční etapy cca
1,5 ha. Ročně skrývaná plocha nepřesáhne 2 ha, při dodržení všech podmínek vydaného
souhlasu s odnětím z ZPF.

c) vlastní těžební činnost

(plánovaných 12,0 ha)

Při těžbě štěrkopísku ze sucha se bude báze těžby pohybovat nad hladinou spodní vody.
Těžební činnost se bude provádět přímým odběrem hmoty z těžebního řezu a jeho nakládka a
převážení k dalšímu zpracování.
Při těžbě bude využito následujících strojů a mechanizmu:
- dozery (při potřebném přihrnování, úprava terénu)
- zemní stroje (těžba a nakládka) - nakladače, rypadla
- nákladní automobily (převoz suroviny ke zpracování a expedici)
- pomocné mechanizmy (UDS ke svahování atd.)

Vytěžená surovina bude přímo dopravována na třídící zařízení nebo na mezideponii. V
případě využití mezideponie bude surovina na třídící zařízení dopravována pomocí nakladače,
případně jinými vhodnými zemními stroji, nákladními automobily nebo dopravníky.
Dále bude prováděna finální úprava a zušlechťování vytěžené suroviny. Ta bude spočívat v
separaci jednotlivých frakcí na schválených úpravárenských zařízeních. Tato metoda zaručuje
na jedné straně dosažení kvalitativních požadavků na finální produkty a na druhé straně
značnou minimalizaci zátěže životního prostředí s ohledem na prašnost.
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Finální produkty z třídícího zařízení, které bude buď semimobilní nebo mobilní, budou pomocí
pasových dopravníků ukládány na deponie a odsud expedovány zákazníkům.

d) rekultivace a sanace
Plánuje se provádět jako doposud (osvědčený a léta používaný způsob), t.j. po provedení
odtěžení štěrkopískové hmoty dojde ke snížení profilu terénu o cca 3-12 m podle polohy
ložiska. Na vzniklou počvu lomu je navozen skrývkový materiál z předchozích skrývek a
podorniční. Poté se provede rozvezení orniční vrstvy. Vlastní biologickou rekultivaci si provádí
těžební organizace sama, neboť je obhospodařovatelem všech zájmových pozemků. Doposud
bylo touto metodou navráceno zpět do ZPF 100 % vytěženého státního ložiska a cca 55%
těženého ložiska a každým rokem je předáváno cca 1,5 - 2 ha plochy do ZPF.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpoklad započetí, resp. pokračování je v systému kontinuálního přechodu činnosti, t.j.
těžby štěrkopísku, z povolené plochy k těžbě do nově plánované plochy těžební činnosti a to
od data cca I. čtvrtletí roku 2014.
Ukončení činnosti se, vzhledem k rozsahu záměru, předpokladu odbytu a dalších omezujících
faktorů, nedá přesněji taxativně stanovit, a proto je plánováno do ukončení těžby
naplánovaných zásob, t.j. do vytěžení zásob plánovaných v Plánu využití ložiska a sanace a
rekultivace plánované plochy záměru.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Předpokládanými vlivy bude dotčeno území následující obce:
kraj:

Pardubický

okres:

Ústí nad Orlicí

MěÚ:

Choceň

SÚ:

Choceň

obec:

Běstovice

k.ú.:

Běstovice

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí – příslušný stavební úřad
Povolení k provádění činnosti prováděné hornickým způsobem - OBÚ Trutnov
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Zábor půdy
V rámci uvažovaného záměru se jedná o dočasný zábor cca 12ha zemědělské půdy vedené
jako orná s rozsahem BPEJ 52210 a 52100, tj. III a IV. stupeň ochrany. Zábor půdy bude
odsouhlasen dle §9 zákona o ochraně ZPF a zábory a platby za odvody budou buď placeny po
jednotlivých záborech jako doposud, nebo bude zvolena varianta platby odvodů za celou
odňatou plochu po celou dobu provádění těžebních prací a následné rekultivace až do doby
ukončení platby odvodů na základě protokolárního předání provedených rekultivací.
Jak již bylo řečeno bude zabíráno postupně cca 1,5 ha za rok, bude prováděna souběžná
rekultivace dle schváleného Plánu rekultivace, který bude součástí žádosti o odnětí ze ZPF.

2. Voda
Otázka ochrany spodních vod je doposud dostatečně řešena a to neumisťováním žádného
olejového hospodářství v rámci těžby, neprováděním žádných oprav ani čerpání pohonných
hmot v rámci těžby (na to vše slouží hospodářské zázemí v rámci obce Běstovice). Vzhledem
k tomu, že oblast není zátopovou oblastí , pak není ani nutný zajišťovat §18 vodního zákona
jako souhlas, ale postačí §17 jako vyjádření. Případné podmínky v něm uvedené, budou
pochopitelně, spolu s podmínkami určenými v rámci studie vlivu na ŽP, plněny.
Dále jsou prováděny pravidelné odběry z kontrolních vrtů, které byly vybudovány tak, aby
postihly i oblast II. a III. etapy těžby. jejich měření bude samozřejmě zachováno i pro IV. etapu
těžby.

Pitná voda
Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka (dle směrnice MLVH ČSR a MZD ČSSR
č. 9/1973 Sb.):
- pitná 5 l/os./směna
- mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)
Ve štěrkopískovém lomu pracují 4 stálí zaměstnanci.
Provozní, technologická voda
Provozní, technologická voda není pro provádění těžby štěrkopísku potřebná
Spotřeba vody celkem
Předpokládaná spotřeba pitné vody bude 500 l/den.
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Zdroj vody
V prostoru vlastní těžebny se nenachází žádný zdroj vody. Sociální zařízení pro pracovníky
lomu je řešeno v rámci technického zázemí ve firmě AG Skořenice, a.s. vzdáleného cca 300
m od těžebny. Pitný režim pracovníků je zajišťován nákupem stolní balené vody.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
V současné době je těžebna v činnosti, tudíž veškeré energetické zdroje jsou zajištěny.
Případné ostatní energetické vstupy (paliva, maziva, olejové náplně a td.) jsou již dlouhodobě
používány s ohledem na ekologické provádění činnosti, v čemž by se v průběhu naplňování
závěrů tohoto záměru mělo pokračovat a nemělo by se nic měnit, pochopitelně při dodržení
všech intencí platných zákonů a vyhlášek. Zároveň, jak bylo výše uvedeno v rámci ložiska
nejsou prováděny ani opravy ani čerpání hmot nebo výměna olejů.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Uvažovaný záměr je pokračováním dlouholeté těžební činnosti. Maximální produkce
štěrkopískového lomu bude i nadále na stejné hodnotě tj. 160 00 tun/rok. Nároky na dopravní
infrastrukturu jsou tudíž neměnné oproti stávajícímu stavu.

Technické údaje současné i plánované dopravy
Jedná se o hodnoty v úplném maximu pro možnost určení nejhorších podmínek. Z hlediska
provozu budou tyto hodnoty splněny z cca 75%.
těžba v lomu (maximální hodnota):

cca

100 000m3/rok = 160 000 tun/rok

celkové přepravované množství:

cca

160 000 tun/rok

pracovní dny:

cca

255 dnů

při použití souprav cca 80% po 30 t:

cca

128 000 tun/rok

při použití sólo vozů cca 20% po 15 t:

cca

32 000 tun/rok

počet souprav za den:

cca

17 souprav/den

počet sólo vozů za den:

cca

8 vozů/den

výdejní doba (7,00 – 16,00 hod.):

cca

8 hod./den

počet souprav (maximálně) za hodinu:

cca

2 soupravy/hod.

počet sólo vozů (maximálně) za hodinu:

cca

1 vůz/hod.

počet souprav (plánovaných) za hodinu:

cca

1 – 2 soupravy/hod.

počet sólo vozů (plánovaných) za hodinu:

cca

1 vůz/hod.
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To je celková současná i plánovaná doprava suroviny z ložiska. Další je otázka rozdělení
dopravy do směrů. Vzhledem k tomu, že se plánuje s dopravou pouze automobilovou a s
dopravním napojením, které je možné na silnici Koldín - Choceň a to již dříve zmiňovanou
vybudovanou komunikací z těžebny mimo obec Běstovice, pak je rozdělení dopravy pouze
otázkou zajištěného odbytu ve směrech na Ústí n.O. nebo na Choceň
Dále je v rámci IV. etapy těžby říci, že nedojde k navýšení dopravy.
Předpokládaný stav dopravy je tedy:

realizovaná doprava ve směru Ústí n.O.:

35 %

realizovaná doprava ve směru na Choceň:

65 %

III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s posuzovanou těžbou štěrkopísků nebudou provozovány žádné bodové zdroje
znečišťování ovzduší.

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plocha vlastní těžby, která ročně představuje max. 1,5 ha. Na této ploše bude provedena
skrývka a následně těžba štěrkopísku. Vytěžený štěrkopísek bude transportován, tříděn,
skladován a expedován.

Emise tuhých znečišťujících látek se předpokládá ze skryté plochy, z těžené suroviny a z
deponie.

Pro výpočet emisí může být použit orientační emisní faktor pro kamenolomy vyrábějící kámen
bez použití drcení a povrchového opracování: Ef = 0,4 kg TZL (prachu)/t vyrobeného
kameniva.

V případě suchého a teplého počasí budou expediční deponie, manipulační plochy a
komunikace zkrápěny.

Max. roční emise TZL:

160 000 x 0,4 = 64 000 kg/rok

Max. denní emise TZL:

646 x 0,4 = 258,4 kg/den
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Emise PM10 byla počítána dle metody stanovení celkového prašného aerosolu (total
suspended particulates) při přepočtu za použití koeficientu 0,8.

Max. roční emise PM10:

64 000 x 0,8 = 51 200 kg/rok

Max. denní emise PM10:

258,4 x 0,8 = 206,72 kg/den

Liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniový zdroj bude představovat především automobilová doprava expedované suroviny a
osobní doprava zaměstnanců a návštěvníků. Při předpokládané kapacitě těžby 160 000 t
suroviny ročně bude maximální intenzita dopravy 25 vozidel za den.
Reálně však nedojde k navýšení stávajícího stavu, protože stejná doprava slouží k obsluze
stávající těžby poblíž uvažovaného záměru. Zároveň se začátkem provozu uvažovaného
záměru bude ukončena doprava ze stávajícího ložiska o stejné intenzitě.
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2. Odpadní vody
Dešťové vody
Vlastní těžební činnost je prováděna 1 m nad hladinou spodní vody, na ložisku žádná voda
nevzniká, ani do něj žádná nevtéká kromě vody dešťové. Dešťová voda na tak rozsáhlé ploše
dokáže přirozeně infiltrovat do podloží a částečně se vypařovat do ovzduší.
V rámci ochrany podzemních a povrchových vod bude požádat o povolení podle §14 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách. K tomuto bude vypracován a schválen Havarijní plán, který bude
řešit případnou havárii těžebního stroje nebo případný únik ropných látek.
Zároveň – vzhledem k umístění záměru v CHOPAV nesmí být v činností v rámci uvažovaného
záměru odkryta souvislá hladina podzemních vod. Těžba bude muset být ukončena nejméně 1
m nad hladinou podzemních vod.
Vzhledem k blízkosti hladin podzemní vody byl Orlickou hydrogeologickou společností
spol.s.r.o. navržen a OÚ Ústí nad Orlicí schválen monitoring. V současné době je hladina
spodní vody důsledně kontrolována pomocí dvou instalovaných monitorovacích vrtů, kde jsou
odebírány pravidelně vzorky a hlídány stavy hladiny spodní vody. Kontrolní vrty byly
vybudovány tak, aby postihly i oblast II. a III. etapy těžby. Jejich měření bude samozřejmě
zachováno i pro IV. etapu těžby.

Splaškové odpadní vody
Ve vlastní těžebně nebudou vznikat splaškové odpadní vody. Sociální zařízení pro pracovníky
lomu je řešeno v rámci technického zázemí ve firmě AG Skořemice, a.s. vzdáleného cca 300
m od těžebny.

Technologické odpadní vody
Při vlastní těžební činnosti technologické odpadní vody nevznikají.

Celkové množství odpadních vod
Splaškové odpadní vody
Budou vznikat v rámci sociálního zařízení mimo prostor těžebny, jejich množství lze odhadnout
na 120 m3/rok.
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3. Odpady
Během přípravných prací a vlastní těžební činnosti budou vznikat různé druhy odpadů všech
kategorií. Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech
původců (právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpad
vzniká), kteří se budou na výstavbě a provozu záměru podílet bez ohledu na původního
vlastníka nebo generálního dodavatele.
Nakládání s odpady se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. a Vyhlášek č. 381/2001 až 384/2001
Sb.
Hlavní zásady nakládání spočívají v předcházení jejich vzniku, primárním využívání odpadů,
řádném shromažďování odpadů, předávání odpadů oprávněné osobě ke zneškodnění, v řádné
evidenci odpadů a souhlasu s nakládáním s nebezpečným odpadem.
Množství odpadů nebylo možno v této fázi projektové přípravy stanovit, důležité však je, aby
jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a provozu.
Předpokládané hlavní druhy odpadů
Číslo

K Název

Vznik

Nakládání

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv

Příprava plochy

Kompostování společně
s odpadem z obcí, skládka KO

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky

Nátěry

Vytřené obaly - recyklace, se
zbytky barev - spalovna NO –
Oprávněná organizace

Autopark a strojní
mechanizmy těžební
organizace

Spalovna NO – Oprávněná
organizace

16 01 03 O Pneumatiky

Autopark těž.
organizace

Recyklace

16 06 01 N Olověné akumulátory

Autopark těž.
organizace

Recyklace

17 04 05 O Železo a ocel

Provoz těž.
organizace

Recyklace

17 04 07 O Směsné kovy

Provoz těž.
organizace

Recyklace

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod

Zemní práce

Rekultivace, uložení na skládce
zemin

nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály

(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

číslem 17 05 03
20 03 03 O Uliční smetky

Skládka KO
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K tomuto bodu navrhujeme následující opatření:
V dalších stupních přípravy doporučujeme stanovit konkrétní shromažďovací
místa, prostředky a systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a
pro ostatní látky škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci těžební
činnosti. To se týká nejen odpadů při této činnosti vzniklých, ale i odpadů
případně nalezených při vlastní těžbě.

4. Ostatní
Hluk a vibrace
Přípravné práce
Během přípravných prací bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanizmů (dozery,
zemní stroje a pomocné mechanizmy) a nákladních automobilů použitých pro skrývkové práce
a přípravné práce.
Hluk šířený do okolí štěrkopískového lomu lze jen těžko kvantifikovat vzhledem k jeho
různorodosti po celou dobu přípravných prací a neznámým parametrům provozovaných
stavebních strojů.
Hluk rypadel používaných při stavebních pracech se udává mezi 80 - 95 dB(A) ve vzdálenosti
5 m, hluk nákladních vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m.
Provoz
Za zdroje hluku lze u tohoto záměru považovat především:
technologii pro finální úpravu a zušlěchťování vytěžené suroviny – třídící linka
manipulační prostředky uvnitř těžebny (nakladače)
vnější nákladní dopravu (expedice štěrkopísku)
Akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku jsou souhrnně prezentovány v následující
tabulce.
Akustické parametry zdrojů hluku
Zdroj hluku

Hladina akustického tlaku ve Hladina akustického výkonu
vzdálenosti 1 m LR v dB(A)
LW v dB(A)

Třídící linka

98

109

Kolový nakladač

84

95

Vzhledem k tomu, že hluková problematika je jednou z klíčových, je podrobně řešena v dalších
částech dokumentace.
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Vibrace
Vibrace produkované v průběhu přípravy i v provozu štěrkopískového lomu lze charakterizovat
jako lokálně omezené. Jejich intenzita v žádném případě nedosáhne (při zajištění statické a
dynamické bezpečnosti objektu) hodnot, které by mohly mít jakýkoli vliv na životní prostředí a
zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů.
Doprava je obecně zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem vozidel, a
konstrukcí a stavem vozovky. Tyto otřesy působí na stavby v blízkém okolí komunikací
seismickými účinky. Významnou velikostí se projevují dopravní otřesy ze silniční dopravy
nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku.Vibrace dosahují frekvencí 30 - 150 Hz
a amplitud několika desítek µm.
Silniční provoz bude realizován po stávajících veřejných kapacitních komunikacích, kde je s
těmito důsledky počítáno již při návrhu a realizaci těchto komunikací. Tímto postupem bude
vyloučen nepříznivý vliv na zdraví obyvatel v okolí silničních komunikací.
S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není v dalším textu
dokumentace uvažováno. Oznamovaný záměr nebude zdrojem nadměrných vibrací.

Záření radioaktivní, elektromagnetické
Provoz štěrkopískového lomu nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

5. Doplňující údaje
Záměr bude realizován na ploše cca 12 ha, (cca 1,5 ha ročně).
Záměrem vzniká nová charakteristika území na dobu několika let - tedy od skrývky zemin až
do doby rekultivace. Současná charakteristika – pole bude nahrazena otevřenými plochami
štěrkopísku.
Jedná se o povrchovou těžbu štěrkopísku s možnými nízkými skládkami zemin a štěrkopísku,
které však budou realizovány převážně pod úrovní stávajícího terénu.
Realizace záměru nepředstavuje výškově dominující objekty, ani se nenachází v pohledově
významné poloze určující krajinný ráz s možností snížení hodnoty krajinného rázu.
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C.Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1

Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability
- Prvky ÚSES lokálního charakteru.
Zájmová lokalita se nachází mimo zastavěné části nejbližších obcí. Lokalitu lze charakterizovat
jako zemědělsky intenzivně využívanou (viz charakteristika území). Prvky lokální úrovně ÚSES
nejsou touto částí krajiny vedeny. Nejbližšími prvky je Lokální biocentrum Obora (Bošín).
-prvky ÚSES vyšší úrovně ( regionální a nadregionální) nejsou vedeny v blízkém okolí záměru.

Krajinný ráz
Jedná se o plochou pahorkatinu v povodí Tiché Orlice na slínovcích, jílovcích a spongilitech
středního turonu a svrchního turonu až koniaku s pleistocenními říčními štěrky a písky,
eolickými písky a sprašemi.
Převážná západní část území se rozprostírá v široké údolní nivě Tiché Orlice s nadmořskou
výškou kolem 280 m, která přechází do mírně členitého terénu ploché pahorkatiny
s nadmořskou výškou v rozmezí 280 – 318 m.

1.2

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zvláště chráněná území
Nejbližší zvláště chráněné území je vyhlášená přírodní rezervace (dále jen PR) Bošínská
obora. Centrem rezervace je starý lužní les podsvazu Ulmenion s věkovitými duby a bohatým
bylinným patrem, na který navazují nivní louky s rozptýlenými starými duby a nedávno
obnovený rybník. Rezervace má charakter anglického parku. Severozápadním směrem
zaznamenáme přírodní památku (dále jen PP) Pětinoha, cca 2 km jihovýchodně od obce Horní
Jelení, která je zajímavou ukázkou rašelinných společenstev blížících se svým charakterem
vrchovištnímu rašeliništi s podhorskými a horskými druhy rostlin v malé nadmořské výšce,
v zátopové zóně u malého lesního rybníku. Mezi další vyhlášená chráněná území v blízkosti
zájmového území (v jižním směru) patří PP Vstavačová louka, PR Peliny a PR Hemže-Mýtkov.
V PP Vstavačová louka je předmětem ochrany poslední zbytek slatinné louky svazů Molinion a
Caricion davallianae, která přetrvala velkoplošné rekultivace a meliorace z 80. let 20. století.
Zachovaly se zde dosud bohaté populace ohrožených druhů rostlin (Epipactis palustris, Orchis
morio, Dactylorhiza majalis, Silaum silaus, Carex davalliana, Iris sibirica, Platanthera bifolia,
Laserpitium prutenicum aj.) oddělené od okolních hospodářských luk melioračními kanály. PR
Hemže-Mýtkov a Peliny jsou unikátními komplexy opukových skal, skalních věží a lesních
porostů přirozeného složení na prudkých svazích mezi skalami, které vynikají bohatou flórou.
Opukový podklad podmiňuje též výskyt mnoha druhů měkkýšů. Severovýchodním směrem se
nachází PP Na hadovně (malá slatinná loučka v obci uprostřed řídké zástavby s výskytem
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Orchis morio, Dactylorhiza majalis, Achillea ptarmica, Cirsium rivulare, Geum rivale, Primula
elatior, Viola canina a dalších lučních druhů) a PR Modlivý důl, kterou tvoří zalesněný svah, asi
1,5 km jižně od obce Potštejn. Lesní porosty ze svazu Fagion (Eu-Fagenion, Acerenion) mají
pro tento typ společenstev charakteristický bylinný podrost (Actaea spicata, Cardamine
impatiens, Dentaria enneaphyllos, D. bulbifera, Lonicera nigra, Polystichum aculeatum,
Lysimachia nemorum, Veronica montana, Ranunculus lanuginosus aj.). Žije zde Salamandra
salamandra, hnízdí tu typické lesní druhy, např. Columba palumbus, Strix aluco, Dendrocopos
major, Sitta europaea aj. Vyskytují se zde střevlíci rodu Carabus (Carabus coriaceus a C.
intricatus) a z fauny pavouků je pozoruhodný výskyt např. Harpactes hombergi, viz mapa
širších vztahů zájmového území.

Natura 2000
Západně od zájmového území zaznamenáme nivu Tiché Orlice, která je od Chocně zařazena
do soustavy Natura 2000 – CZ0524049 Orlice a Labe (Evropsky významná lokalita ČR). V
nivě toku Orlice převládají luční společenstva, která představují aluviální psárkové louky, vlhké
pcháčové louky, vlhká tužebníková lada, méně potom střídavě vlhké bezkolencové louky a
vlhké acidofilní doubravy. Na velmi zamokřených stanovištích dominují říční rákosiny a
vegetace vysokých ostřic. Nivu hojně doprovázejí vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů,
příp. mokřadní vrbiny, pouze ve zbytcích jsou zachovány porosty lužní vegetace. Naturová
lokalita je významná výskytem vydra říční (Lutra lutra), klínatka rohatá (Ophiogomphus
cecilia), Ledňáček říční (Alcedo atthis), kulík říční (Charadrius dubius), pisík obecný (Actitis
hypoleucos).

1.3

Ochranná pásma

Katastrální území obce Běstovice leží v CHOPAV, do k.ú. zasahuje vnější část PHO 2. stupně
jímacího území Choceň.
Na jihu, jihovýchodě a jihozápadě uvažovaného záměru probíhá ochranné pásmo silnic 2. třídy
(25 m od osy komunikace).
Na západ od plochy záměru probíhá hranice přírodního parku Orlice.

1.4

Architektonické a jiné historické památky

V okolí záměru se nenacházejí žádné stavby chráněné z hlediska kulturní hodnoty.
Vzhledem k blízkému archeologickému nalezišti je sepsána smlouva o provedení záchranného
archeologického výzkumu na lokalitě v případě výskytu památek, která zajišťuje provedení
archeologického průzkumu na lokalitě na náklady investora a zároveň možnost záchrany
archeologických nálezů v případě jejich výskytu.
V první části dojde k průzkumu při provádění skrývkových prací a to formou archeologického
dohledu. V případě nálezu bude veškerá činnost zastavena až do doby zajištění nálezů
příslušnou organizací.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
2.1

Ovzduší

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

Mapa klimatické regionalizace (Quitt 1975)
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CHARAKTERISTIKA

MT11

Počet letních dnů

40–50

Počet dnů s průměrnou
teplotou 100 C a více

140–160

Počet mrazových dnů

110–130

Počet ledových dnů

30–40

Průměrná teplota v lednu
-2-(-3)

(v 0C)
Průměrná teplota v červenci

17–18

(v 0C)
Průměrná teplota v dubnu

7–8

(v 0C)
Průměrná teplota v říjnu (v
C)

7–8

0

Průměrný počet dnů se
srážkami 1 mm a více

90–100

Srážkový úhrn ve
vegetačním období (v mm)

350–400

Srážkový úhrn v zimním
období (v mm)

200–250

Počet dnů se sněhovou
pokrývkou (v mm)

50–60

Počet zamračených dnů

120–150

Meteorologické údaje dle návrhu Územního
plánu obce Běstovice:
Roční průměr srážek v mm:

Počet jasných dnů

40–50

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

12

37

42

53

70

81

103

89

58

56

53

45

Roční úhrn z let 1901 – 1950 činí 729 mm
Roční vývoj teplot:
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-2

-1,2

2,6

7,4

12,9

15,8

17,4

16,6

13,1

7,9

2,9

-0,8

Roční průměr z let 1901 – 1950 činí 7,7 °C
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Zastoupení jednotlivých směrů větru %
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Calm

6,19

9,51

12,10

13,29

7,91

7,00

17,41

12,59

14,00

Imisní situace
Současná imisní situace v lokalitě
Hodnocení kvality venkovního ovzduší je provedeno na základě imisních limitů, stanovených v
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Porovnávány jsou koncentrace suspendovaných částic PM10,
oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu, které představují
charakteristické znečišťující látky z hlediska vlivů automobilové dopravy. Imisní limity stanoví
nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

Přípustné úrovně znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky
na sledování kvality ovzduší
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují
na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa.
U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.

Část A
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a
meze tolerance

1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Přípustná četnost překročení
Znečišťující látka Doba průměrování

Imisní limit
za kalendářní rok

Oxid siřičitý

1 hodina

350 μg.m-3

24

Oxid siřičitý

24 hodin

125 μg.m-3

3

Oxid uhelnatý

maximální
denní
10 mg.m-3
osmihodinový průměr1)

PM10

24 hodin

50 μg.m-3
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PM10

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

-

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 μg.m-3

-

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

2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení
Přípustná četnost překročení
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit
za kalendářní rok

Oxid dusičitý

1 hodina

200 μg.m-3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 μg.m-3

-

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

Doba průměrování

2006

2007

2008

2009

Oxid dusičitý

1 hodina

40 μg.m-3

30 μg.m-3

20 μg.m3

10 μg.m-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

8 μg.m-3

6 μg.m-3

4 μg.m-3

2 μg.m-3

Benzen

1 kalendářní rok

4 μg.m-3

3 μg.m-3

2 μg.m-3

1 μg.m-3

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid siřičitý

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

20 μg.m-3

Oxidy dusíku1)

1 kalendářní rok

30 μg.m-3

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého
vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.

Část C
Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle

1. Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
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Znečišťující látka

Doba průměrování

Cílový imisní limit1)

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

Poznámka: 1) Pro celkový obsah v PM10.

2. Cílové imisní limity troposférického ozonu
Účel vyhlášení

Doba průměrování

Cílový imisní limit

Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový průměr1)
Ochrana vegetace

AOT403)

120 μg.m-3 2)
18000 μg.m-3.h4)

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

3. Dlouhodobé imisní cíle troposférického ozonu
Účel vyhlášení

Doba průměrování

Dlouhodobý imisní cíl

Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
Ochrana vegetace

AOT401)

120 μg.m-3
6000 μg.m-3.h

Poznámka: 1) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou
koncentrací větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze
hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových
hodnot v letním období (1. května - 31. července); zprůměrováno za jeden kalendářní rok.
Nově jsou zavedeny imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace stanovené pro oxidy
dusíku, které mají být v souladu s platnou legislativou (Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o
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sledování a vyhodnocování kvality ovzduší) plněny na celém území republiky, kromě
zastavěných oblastí.
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek v
přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky a
dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2008 leží posuzovaná oblast v území s koncentracemi:

2.2

roční průměr NO2

≤ 26 µg/m3

roční průměr PM10

14 – 20 µg/m3

36. nejvyšší denní koncentrace PM10

30 – 40 µg/m3

roční průměr benzen

≤ 2 µg/m3

roční průměr benzo(a)pyren

≤ 0,4 ng/m3.

Voda

Podzemní vody
Hydrogeologické poměry
Štěrkopískové vrstvy údolní terasy jsou spojitě zvodněny podzemní vodou poříčního systému
reky Tiché Orlice. Hladina podzemní vody, obvykle volná, bývá zastižena v úrovních 2,5 až 5 m
pod terénem v závislosti na lokální výšce terénu a generelním spádu říčního údolí. V průměru
však hladina podzemní vody vázané na štěrkové vrstvy údolní terasy leží na kótě 282 m n.m.,
v případě zájmového pozemku tedy cca 3 - 3.5 m pod povrchem terénu.
V prostoru běstovického stupně, díky vysoké propustnosti štěrků, podzemní vody komunikují
spíše s vodami poříčními a zapadají tak hluboko do štěrkového souvrství. Hladina podzemních
vod nebyla proto zjištěna během sondování do hloubek až 12 m, ani není uvedena v
archivním vrtu hlubokém 18,5 m.

Znečištění podzemních vod pesticidy
V roce 2001 byla ve vzorcích surové vody a ve 2 vzorcích pitné vody v síti choceňského
vodovodu, provozovaného společností VAK Jablonné nad Orlicí, detekována koncentrace
atrazinu, ve výši převyšujícím nejvyšší meznou hodnotu povolenou vyhláškou
č. 376/2000 Sb (0,1 µg/l). Významná přítomnost tohoto kontaminantu ve vodním zdroji a navíc
v prostoru akumulace vody v sv. předpolí jímacího území Choceň, jak bylo ověřeno při
následném screeningu, začala pro celé jímací území představovat závažné riziko.
Atrazin patří mezi pesticidy triazinové (atrazin, promethan, promethryn, propazin, simazin,
terbuthilazin, sebuthilazin). V současné době se již nepoužívá, v minulosti byl použit jako
protiplevelný prostředek, především ke kukuřici a i v současné době je účinná látka obsažena
v některých pesticidech. V zájmovém území se v minulosti používal ve značných množstvích
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(tuny) jako prášková hmota a v podstatě byl skladován v každém zemědělském středisku.
Aplikován byl na pozemcích osévaných kukuřicí prakticky v celém infiltračním povodí vodního
zdroje, využívaného v jímacím území Choceň, tj. v oblasti vymezené obcemi Běstovice –
Bošín – Skořenice – Sudslava - Seč – Mostek – Choceň.
V území možného výskytu atrazinu bylo v roce 2002, po ověření zvýšené koncentrace atrazinu
v podzemní vodě v roce 2001 vybráno 14 objektů, které jímají podzemní vodu z prvních
zvodní. Základní údaje o monitorovacích objektech jsou uvedeny v následující tabulce.
Základní údaje o monitorovaných objektech.
monitorovací objekt

hloubka (m)

hloubka hladiny podzemní vody (m)

ACHP-1

11,55

6,76

ACHP-2

12,25

3,59

ACHP-5

6,95

1,82

ČHMÚ VP 0119

14,35

4,07

R-2

5,30

2,53

studna JZD

21,85

20,60

SV-4

6,20

2,56

CHB-1

neměřena

VM-1*

8,00

4,06

VM-2*

8,45

3,99

S-1

4,50

1,89

S-2

3,20

1,75

sběrná studna
vodárna

ČS- neměřena

využívaná
studna neměřena
Zemědělských staveb

* objekty VM-1 a VM-2 monitorují podzemní vody pod těžebnou štěrkopísků AG Skořenice
Přítomnost atrazinu v podzemní vodě byla ověřována ve dvou monitorovacích kolech a
souhrnné výsledky dokumentují následující tabulky.

Výsledky 1. monitorovacího kola - uvedeny objekty v nichž byl atrazin ověřen

objekt

obsah atrazinu (μg/l)
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VM-2

0,044

sběrná studna ČS

0,18

ZS

0,11

studna JZD

0,21

SV-4

0,06

S-2

0,22

ČHMÚ VP 0119

0,1

ACHP-2

0,1

ACHP-1

0,082

R-2

0,54

Výsledky 2. monitorovacího kola - uvedeny objekty, v nichž byl atrazin ověřen
objekt

obsah atrazinu (μg/l)

R-2

2,00

S-2

<0,04

S-5

0,11

S-8

0,046

S-9

0,22

sběrná studna ČS

0,24

studna JZD

0,26

Tučně jsou v tabulkách označeny koncentrace atrazinu vyšší než je nejvyšší mezná hodnota –
0,1 μg/l, uvedená ve vyhlášce MZdr. č. 376/2000 Sb.
U ostatních vzorků vody byla koncentrace atrazinu pod mezí detekce použité analytické
metody, tj. < 0,04 ug/l.
Z uvedených výsledků vyplývá, že znečištění bylo koncentrováno výhradně na oblast
akumulace podzemní vody v kvartérním kolektoru údolního terasového stupně do vzdálenosti
1,5 – 2 km od jímacího území Choceň proti směru proudění podzemní vody. Teoreticky
existovaly dvě možné příčiny tohoto stavu. První byla přímá aplikace atrazinu do půdy v údolní
nivě a ve výše ležích svazích, kde se kukuřice hojně pěstovala, druhá pak koncentrovaný únik
z míst, kde byl tento prostředek skladován. Výsledky 1. i 2. monitorovacího kola s vysokou
mírou pravděpodobnosti potvrdily předpoklad, že ke znečištění podzemní vody docházelo
únikem látek obsahujících atrazin z objektů kde byl atrazin v minulosti skladován. Nejvyšší
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koncentrace atrazinu byly v 1. i 2. monitorovacím kole zjištěny ve vrtu R-2 (0,54 a 2,00 mg/l),
tedy v bývalém Agrochemickém podniku.

Povrchové vody
Zájmové území se nachází v základním povodí Tiché Orlice (č.h.p. 1-02-02-001), pramenící V
od Horní Orlice ve výšce 780 m n.m. a ústící zleva do Orlice (zdrojnice) u Albrechtic nad Orlicí
ve výšce 247 m n.m.. Plocha povodí je 755,4 km2, délka toku je 107,5 km, průměrný průtok u
ústí je 7,02 m3 . s-1.
Orlice prochází při západní hranici k.ú. od jihu k severu v široké nivě (inundační území),
v přirozeném, meandrujícím korytu, pouze místně upraveném kamenným záhozem.
Území je odvodňováno jejím pravostranným přítokem:
Teplický potok (1-02-02-067) pramení u obce Němčí a ústí zprava do Orlice u Bošína.
V téměř celém úseku procházejícím k.ú. Běstovice je tok přísně upraven v lichoběžníkovém
korytu, oboustranně přijímá drobné rovněž upravené toky a meliorační příkopy, vesměs
v zemních korytech, přímých trasách a pravidelných profilech.
Na některých zemědělských pozemcích byla provedena systematická trubní drenáž.
V k.ú. Běstovice se nachází významné vodní zdroje s PHO.
Z vodních ploch se v území nachází malá vodní nádrž na západním okraji obce.
Celé k.ú. se nachází v CHOPAV Východočeská křída.

2.3

Půda

Typy půd se utvářely pod vlivem geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové
vodě a klimatických podmínkách.
V rámci uvažovaného záměru jde o dočasný zábor cca 12ha zemědělské půdy vedené jako
orná s rozsahem BPEJ 52210 a 52100, tj. III. a IV. stupeň ochrany, v mírně teplém a mírně
vlhkém regionu, v rovinatém terénu, bezskeletovité, hluboké. Jedná se o hnědé půdy a drnové
půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích; velmi lehké a silně výsušné (21)
a o hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech; většinou lehčí nebo
středně těžké, s vodním režimem poněkud příznivějším než předchozí (22).
V široké nivě Tiché Orlice a jejích přítoků jsou zastoupeny nivní půdy a nivní půdy glejové na
nivních uloženinách (56, 58), středně těžké, s příznivými vláhovými poměry až převlhčené.
Okrajově až v západní části k.ú. se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě
oglejených forem na spraši (10), středně těžké s těžší spodinou a příznivým vodním režimem a
dále hnědozemě a ilimerizované půdy na spraších, sprašových a svahových hlínách o
mocnosti 40 – 50 cm, uložených na velmi lehké spodině, závislé na dešťových srážkách (13).
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2.4

Horninové prostředí

Geomorfologické podmínky
Území, ve kterém leží obec Běstovice, je výrazně erozně-akumulačním typem reliéfu.
Především říční štěrkovité uloženiny, deponované v několika výškových stupních, tzv.
terasách, určují charakteristickou modelaci této oblasti.
Obec se rozkládá mezi dvěma význačnými terasovými stupni a zabírá i přilehlou část plochy
nižší terasy, jejíž rozlehlý povrch se rozkládá mezi Běstovicemi a současným tokem Tiché
Orlice.
Vyšší štěrkopísková terasa je tzv. stupeň Běstovicky, vyvinutý v rozpětí výšek 280 m (báze) až
305 m (povrch), v minulosti (lokálně a až dosud) využívaný k těžbě štěrkopískové suroviny.
Nižší stupeň, kterému patří rozsáhlé a mocné štěrkopískové nánosy tzv. údolní terasy, jsou
uloženy na dně dnešního údolí Tiché Orlice, průměrně pod kótou 280 m. Údolní terasa je
vyvinuta ve dvou stupních - svrchním (wiirm II) a spodním (wiirm III), které se zpravidla
morfologicky projevují jako inundační a nadinudační stupeň údolních niv.
Mocnost štěrkové akumulace „běstovického stupně dosahuje až 17-ti metrů, mocnost
údolního stupně byla prověřena hlubšími geologickými vrty na staveništi "běstovického" sila.
Mocnost štěrkového souvrství zde dosáhla až ke 12-ti metrům.
Povrch běstovického stupně je plochý, rovinný a probíhá v úrovni okolo 300 m n.m. Směrem
do údolního aluvia Tiché Orlice je omezen často výrazným terénním stupně o výšce okol 10
m, v případě vyšetřované lokality na severním okraji Běstovic přechází plocha běstovického
terasového stupně vcelku plynulým svahem do údolní terasy T. Orlice s povrchem na 280 m.
Plocha zájmové štěrkové terasy je kromě toho omezena na severní a ž severovýchodní straně
údolní brázdou Skořenického potoka, jejíž levý údolní svah tvoří mírněji ukloněná čela
štěrkopískového souvrství.
Na straně jižní, kterou v terénu rovněž ohraničuje průběh silniční komunikace do Skořenic, se
rozkládá deprese prostoru vyprázdněného desítiletí trvající těžbou štěrkopísků.

Geologické podmínky
Vyšetřovaná lokalita s ložiskem štěrkopísků je součástí katastrálního území Běstovice, v jehož
severní části se rozkládá na rozhraní katastrů Bošína a Skořenic.
Tato oblast je budována horninami svrchní křídy, které zde představují jednak slinovce
svrchního turonu, jednak písčité slino vce (opuky) střednoturonské. Křídové vrstvy jsou
východně od Chocně tektonicky prohnuty v ohyb, tzv. choceňskou flexuru. Pode dnem údolních
štěrků, jakož zřejmě i části našeho zájmového prostoru leží vrstvy měkčích slínovců svrchního
turonu. Na křídových slínovcích jsou uloženy štěrkopískové souvrství údolní terasy i terasových
vyšších stupňů Tiché Orlice.
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Kvartérní pokryv
Ze čtvrtohorních pokryvných vrstev jsou na Choceňsku zastoupeny v největším rozsahu a
největších mocnostech říční nánosy štěrkopískové.
Jsou uloženy v různých úrovních nad dnešní hladinou řeky Tiché Orlice, podle toho, jak tato
řeka zahlubovala své koryto a měnila směr svého toku.
K nej vyššíma tedy nej starším patří štěrkopískové nánosy v úrovni „Hemžské" pláně (360 370 m), nánosy na svědeckých výšinách Kopanině (356 m) a Chlumu (350 m), nižší jsou pak
štěrkové akumulace v úrovních 335 - 345 m „Kopanina", Zídkově (335 m) a na opukové pláni
Lhoty Zářecké.
Mezi těmito terasovými akumulacemi štěrků jsou nejvíce významné mohutné štěrkové nánosy,
otevřené v minulém století v Četných štěrkovnách od Chocně k Běstovicům i Bošíně severně
od Běstovic s průměrným povrchem 300 - 305 m a bází 280 m.
Nejnižší a nejmladší uloženiny štěrkopísků jsou rozsáhlé a mocné štěrkopískové uloženiny na
dně dnešního údolí Tiché Orlice (pod 280 m)
Podle archivovaných výsledků vrtné sondáže, dříve provedené v severním okolí Choceň i
Běstovic, dosahuje štěrkopísková akumulace údolní terasy Tiché Orlice průměrně mocnosti 8
až 10 m ( např. vrt z r. 1958 v areálu koupaliště - Ing. J. Novák), maximálně až 12 m v místě
sila v Běstovicích. Větší mocnosti štěrků byly však zjištěny v ploše běstovického terasového
stupně, kde , štěrková akumulace dosahuje již zmíněných 17 m.
Povrch pleistocénní štěrkopískové údolní terasy překrývají v oblasti kolem Běstovic převážně
hlinité písky, méně písčité hlíny v mocnosti okol 1 m, v podmínkách vyššího stupně
běstovického jsou zjištěny svrchní pokryvy písčité hlíny, postupně hlinitých písků až do
mocnosti 1,5 -2 m.

Závěr
Je vrtným průzkumem i výsledky laboratorních zkoušek prokázáno, že ložisko štěrkopísků v
území na severním okraji obce Běstovic až po hranici s katastry obcí Skořenice a Bošín
poskytuje štěrkopískovou surovinu, která se nikterak ve svých petrografických vlastnostech
nebude lišit od štěrkopísků těžených v minulosti na hlavních ložiscích východně od Běstovic.
Lze proto uzavřít, že podmínky pro otevření ložiska štěrkopísku jsou z hlediska geologických,
hydrogeologických i geomorfologických vcelku příznivé.

2.5

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Předmětem oznamovaného záměru je pokračování těžby na nevýhradním ložisku štěrkopísku
v rámci k.ú. Běstovice a to po provedení schválení Plánu využití ložiska a vydání povolení
k provádění činnosti prováděné hornickým způsobem (OBÚ Trutnov). Nevýhradní ložisko
štěrkopísků je (podle §7 Horního zákona) je součástí pozemku a není zařazeno do státní
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bilance nerostných surovin ČR a není vedeno v registru ložisek u Geofondu ČR jako ložisko
výhradní.

2.6

Fauna a flóra

Fytogeografická charakteristika a geobotanická rekonstrukce
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje vymezenou oblast do
fytogeografické oblasti Mezofytika (Mesophyticum), obvodu Českomoravského mezofytika
(Mesophytycum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Dolní Poorličí, podokresu
Týništský úval (61b).

Mapa fytogeografického členění ČSR (Skalický 1988)

Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) náleží zájmové
území k asociaci 7. Melampyro nemorosi-Carpinetum (černýšová dubohabřina).
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Mapa potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäslová et al. 1998)

Studované biotopy, kde se uskutečnil floristický průzkum, se nacházejí mezi silnicí II/317
Běstovice-Bošín a silnicí II/316 Běstovice-Skořenice, kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí,
katastrální území Běstovice. Nadmořská výška se zde pohybuje okolo 294–300 m n. m
(“suprakolinní“ výškový vegetační stupeň kopcovin, lesní vegetační stupeň dubovobukový).
Průměrná sklonitost v zájmovém území kolísá v rozmezí 1,50.
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Mapa širších vztahů zájmového území

Flóra
Stávající polní monokultura má vlivem komplexních intenzifikačních faktorů velmi redukovanou
druhovou skladbu plevelové vegetace. Víceletá každoroční dynamika společenstva je dána
blokováním sukcese pravidelnou orbou, přípravou půdy, pěstitelskými metodami kulturních
rostlin, pravidelným hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického složení.
Podstatnější rozdíly v druhovém zastoupení polních plevelů lze pozorovat mezi ozimy a
jařinami. Těžiště výskytu plevelové vegetace je soustředěno především na polní okraje nebo
úzké pojezdové pruhy, které nejsou zasaženy herbicidy. Z významných plevelů zde
zaznamenáme např. Brasica napus subsp. napus, Chenopodium album s. str., Lamium,
purpureum, Raphanus raphanistrum, Erigeron annuus s. str., Stellaria media, Thlaspi arvense,
Trifolium campestre, Capsella bursa-pastoris, Papaver rhoeas, Apera spica-venti, Viola
arvensis, běžně rozšířené druhy přesahující z jiných společenstev jako např. Echinochloa
crus-gali, Convonvulus arvensis, Conyza canadensis, Equisetum arvense, Poa annua subsp.
annua, Geranium pusillum, Medicago lupulina, Veronica persica, V. polita a z obtížných
plevelů Avena fatua, Galium aparine, Fallopia convonvulus, u kterých díky jednostrannému
používání heribicidů dochází ke vzniku rezistentních genotypů. Tam, kde jsou agrocenózy
v kontaktu s liniemi silnic II/316 a II/317 v plevelové vegetaci dominují ruderální druhy a
synantropní taxony (Artemisia vulgaris, Dactylis glomerata, Urtica dioica, Cirsium arvense,
Lactuca seriola, Symphytum officinale, Lolium perenne, Anthemis arvensis, Potentilla
anserina, Arctium tomentosum, Tripleurospermum inodorum, Rumex obtusifolius, R. crispus,
Elytrigia repens, Heracleum sphondylium s. lat., Ranunculus repens).
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Druhově bohatší jsou travinobylinná společenstva příkopů a okrajů podél komunikací II/316 a
II/317, která jsou pravidelně sečená, víceméně zapojená s celkovou pokryvností 70–90%.
Jedná se o antropicky podmíněnou vegetaci, v jejimž druhovém složení se vyskytují mezofilní
a nitrofilní druhy květnatých lučních porostů společně s druhy ruderálních stanovišť, čímž
dochází k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními ruderálními společenstvy.
Dominantami a subdominantami, které určují ráz porostu, jsou zejména trávy Arrhenatherum
elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Trisetum
flavescens, Festuca pratensis, F. rubra s. lat. a dvouděložné byliny Geranium pratense,
Heracleum sphondylium s. lat., Convonvulus arvensis, Cichorium intybus subsp. intybus,
Achillea millefolium agg., Leucanthemum vulgare agg., Pastinaca sativa s. lat., Rumex
acetosa. V nižší vrstvě bylinného patra se uplatňují Cerastium holosteoides subsp. triviale,
Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat., T. repens, Prunella vulgaris, Veronica
chamaedrys. Vysokou stálost zde vykazují také ruderální a synantropní druhy jako např.
Artemisia vulgaris, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Cirsium arvense, Lolium
perenne, Matricaria discoidea, Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp. major
Potentilla reptans, Ranunculus repens, Rumex obtusifolius, Tanacetum vulgare, Verbascum
thapsus, Urtica dioica. Bylinné patro podél silnic je doplněno o protihlukové stěny z
vysázených kultivarů Sobus aucuparia subsp. aucuparia.
Při okraji zpevněných ploch podél komunikací II/316 a II/317 zaznamenáme sporadickou
vegetaci především jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati (Matricaria discoidea, Polygonum aviculare agg., Plantago
major subsp. major, Spergularia rubra, Poa annua subsp. annua, Sagina procumbens, Achillea
millefolium agg., Taraxacum sect. Ruderalia, Lolium perenne, Ranunculus repens).

VÝSLEDKY BOTANICKÉHO PRŮZKUMU – BOTANICKÝ SEZNAM.
Aegopodium podagraria L.

bršlice kozí noha

Agrostis capillaris L.

psineček obecný

Agrostis stolonifera L.

psineček výběžkatý

Achillea millefolium agg.

řebříček obecný

Alchemilla monticola Opiz

kontryhel pastvinný

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

Amaranthus powellii S. Watson

laskavec zelenoklasý

Anagallis arvensis L.

drchnička rolní

Anthemis arvensis L.

rmen rolní

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

kerblík lesní

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

chundelka metlice

Arctium lappa L.

lopuch větší

Arctium tomentosum Mill.

lopuch plstnatý
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Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

Atriplex patula L.

lebeda rozkladitá

Avena fatua L.

oves hluchý

Avenula pubescens (Huds.) Dum.

ovsíř pýřitý

Ballota nigra L.

měrnice černá

Bellis perennis L.

sedmikráska obecná (chudobka)

Brasica napus L. subsp. napus

brukev řepka olejka

Bromus sterilis L.

sveřep jalový

Campanula persicifolia L.

zvonek broskvolistý

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.

kokoška pastuší tobolka

Carum carvi L.

kmín kořenný

Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner)
Möschl

rožec obecný pravý

Cichorium intybus L. subsp. intybus

čekanka obecná pravá

Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

pcháč obecný

Convonvulus arvensis L.

svlačec rolní

Conyza canadensis (L.) Cronquist

turanka kanadská

Crepis biennis L.

škarda dvouletá

Dactylis glomerata L.

srha laločnatá

Descurainia sophia (L.) Prantl

úhorník mnohodílný

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

rosička krvavá

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

ježatka kuří noha

Echium vulgare L.

hadinec obecný

Elytrigia repens (L.) Nevski

pýr plazivý

Epilobium ciliatum Rafin

vrbovka žláznatá

Equisetum arvense L.

přeslička rolní

Erigeron annuus (L.) Pers. s. str.

turan roční

Euphorbia cyparissias L.

pryšec chvojka

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve

opletka obecná

Festuca pratensis Huds.

kostřava luční

Festuca rubra L. s. lat.

kostřava červená

Galeopsis tetrahit L.

konopice polní
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Galium aparine L.

svízel přítula

Galium mollugo agg.

svízel povázka

Galium verum L. s. str.

svízel syřišťový

Geranium pratense L.

kakost luční

Geranium pusillum Burm. fil.

kakost maličký

Geum urbanum L.

kuklík městský

Glechoma hederacea L.

popenec obecný

Heracleum sphondylium L. s. lat.

bolševník obecný

Hieracium bauhinii Schult.

jestřábník Bauhinův

Hieracium lachenalii Suter

jestřábník Lachenalův

Hieracium murorum L.

jestřábník zední

Hieracium sabaudum L.

jestřábník savojský

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp.
elatius

ovsík vyvýšený pravý

Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Chaerophyllum aromaticum L.

krabilice zápašná

Chenopodium album L. s. str.

merlík bílý

Chenopodium suecicum J. Murr

merlík švedský

Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis

chrastavec rolní pravý

Lactuca serriola L.

locika kompasová

Lamium album L.

hluchavka bílá

Lamium amplexicaule L.

hluchavka objímavá

Lamium purpureum L.

hluchavka nachová

Lapsana communis L.

kapustka obecná

Leontodon autumnalis L.

máchelka podzimní

Lepidium ruderale L.

řeřicha rumní

Leucanthemum vulgare agg.

kopretina bílá

Linaria vulgaris Mill.

lnice květel

Lolium perenne L.

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus L.

štírovník růžkatý

Luzula campestris (L.) DC. s. str.

bika ladní

Luzula pilosa (L.) Willd.

bika chlupatá

Lysimachia nummularia L.

vrbina penízková
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Matricaria discoidea DC.

heřmánek terčovitý

Matricaria recutita L.

heřmánek pravý

Medicago lupulina L.

tolice dětelová

Mycelis muralis (L.) Dum.

mléčka zední

Myosotis arvensis (L.) Hill

pomněnka rolní

Papaver rhoeas L.

mák vlčí

Pastinaca sativa L. s. lat.

pastinák setý

Phleum pratense L.

bojínek luční

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

Plantago major L. subsp. major

jitrocel větší pravý

Plantago media agg.

jitrocel prostřední

Poa annua L. subsp. annua

lipnice roční pravá

Poa pratensis L.

lipnice luční

Poa trivialis L.

lipnice luční

Polygonum aviculare agg.

truskavec ptačí

Potentilla anserina L.

mochna husí

Potentilla erecta (L.) Räuschel

mochna nátržník

Potentilla reptans L.

mochna plazivá

Prunella vulgaris L.

černohlávek obecný

Ranunculus acris L. subsp. acris

pryskyřník prudký pravý

Ranunculus auricomus agg.

pryskyřník zlatožlutý

Ranunculus repens L.

pryskyřník plazivý

Raphanus raphanistrum L.

ředkev ohnice

Rumex acetosa L.

šťovík kyselý

Rumex crispus L.

šťovík kadeřavý

Rumex obtusifolius L.

šťovík tupolistý

Sagina procumbens L.

úrazník položený

Saponaria officinalis L.

mydlice lékařská

Setaria pumila (Poiret) R. et Sch.

bér sivý

Setaria viridis (L.) P. B. subsp. viridis

bér zelený pravý

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet silenka širolistá bílá
Sisymbirum loeselii L.

hulevník Loeselův
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Sisymbirum officinale (L.) Scop.

hulevník lékařský

Sonchus arvensis L.

mléč rolní

+ Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia

jeřáb ptačí pravý

Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl

kuřinka červená

Stachys palustris L.

čistec bahenní

Stellaria media (L.) Vill.

ptačinec prostřední

Symphytum officinale L.

kostival lékařský

Tanacetum vulgare L.

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et
Štěpánek

pampeliška "lékařská"

Thlaspi arvense L.

penízek rolní

Tragopogon orientalis L.

kozí brada východní

Trifolium campestre Schreber

jetel ladní

Trifolium pratense L. s. lat.

jetel luční

Trifolium repens L.

jetel plazivý

Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.

heřmánkovec nevonný

Trisetum flavescens (L.) P. B.

trojštět žlutavý

Tussilago farfara L.

podběl lékařský

Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

Verbascum thapsus L.

divizna malokvětá

Veronica chamaedrys L.

rozrazil rezekvítek

Veronica persica Poiret

rozrazil perský

Veronica polita Fries

rozrazil lesklý

Vicia sepium L.

vikev plotní

Vicia tetrasperma (L.) Schreber

vikev čtyřsemenná

Viola arvensis Murray

violka rolní

POUŽITÉ ZKRATKY.
agg.

– skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných
druhů)

s. lat.

– sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí

s. str.

– sensu stricto, taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh nebo
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typová subspecie).
+

– druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně
zplaňující, v zájmovém území vysázený

Fauna
Lokalita v současném stavu je silně urbanizovaná. Lze ji z hlediska zoologického
charakterizovat jako kulturní step s cennějšími částmi, které tvoří především okraje polních
kultur a příkopy silnice (viz botanická část). Fauna je proto chudá, což odpovídá
monokulturnímu charakteru podstatné části lokality. Pozornost byla věnována především
okrajovým částem lokality.
Přehled zjištěných druhů živočichů je uveden v následujících tabulkách.

Tabulka 1. Přehled zjištěných druhů.
Zkratky a vysvětlivky: v tabulce pro sloupec „Stupeň ochrany podle vyhlášky 395/92 Sb.“ je
uvedeno pro stupeň ochrany „OHROŽENÝ“ § a pro stupeň ochrany SILNĚ OHROŽENÝ“ §§,
V Poznámce je uvedena bioindikační skupina E - „eurytopní druh“, případně další zjištěné
skutečnosti.

Na lokalitě
se
rozmnožuje

Potravně
vázán na
lokalitu

Stupeň
ochrany
podle
vyhlášky
395/92 Sb.

Poznámka

Vážky
šidélko kroužkované (Enallagma −
cyathigerum)

−

−

−

kvapník (Amara plebeja)

+

+

střevlíček ošlejchový
(Anchomenus dorsalis)

+

+

šídlatec (Bembidion lampros)

+

+

kvapník měnivý (Harpalus
affinis)

+

+

kvapník plstnatý (Harpalus
rufipes)

+

+

střevlík (Notiophilus palustris)

+

+

vážka rudá (Sympetrum
sanguineum)
Brouci

E
E
E
E
E
E
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střevlíček měděný (Poecilus
cupreus)

+

+

střevlíček (Pterostichus
melanarius)

+

+

babočka paví oko (Inachis io)

−

−

babočka admirál (Vanessa
atalanta)

−

−

babočka bodláková (Vanessa
cardui)

−

−

bělásek řepový (Pieris rapae)

−

+

−

+

§

1 ex. na krajnici komunikace
Choceň - Borohrádek

+

+

§§

2 ex. na okraji pozemku 415/1

E
E

Motýli

Obojživelníci
ropucha obecná (Bufo bufo)
Plazi
ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Ptáci

Na lokalitě Potravně
vázán na
se
rozmnožuje lokalitu

Brhlík lesní (Sitta europaea) -

-

Drozd kvíčala (Turdus
pilaris)

-

částečně

Kos černý (Turdus merula)

-

částečně

Káně lesní (Buteo buteo)

-

částečně

Sojka obecná (Garrulus
glandarius

-

-

Stehlík obecný (Carduelis
carduelis)

-

částečně

Strakapoud velký
(Dendrocopos major)

-

-

Strnad obecný (Emberiza
citrinella)

+

+

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

-

Sýkora koňadra (Parus

částečně

-
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major)
Sýkora modřinka (Parus
coeruleus)

-

částečně

Zvonek zelený (Carduelis
chloris)

-

+

Poštolka obecná (Falco
tinunculus)

-

částečně

Savci

Na lokalitě Potravně
vázán na
se
rozmnožuje lokalitu

Hraboš polní (Microtus
arvensis)

+

+

Krtek obecný – (Talpa
europea)

-

+

Kuna skalní (Martes foinea)

-

-

Liška obecná (Vulpes
vulpes)

-

-

Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)

-

Prase divoké (Sus scrofa)

-

částečně

Rejsek obecný – Sorex
araneus

-

+

-

Srnec obecný (Capreolus
capreolus)

-

částečně

-

Zajíc polní (Lepus europeus) -

částečně

-

Stupeň
ochrany
podle
vyhlášky
395/92 Sb.

-

-
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2.7

Ekosystémy

Územní systém ekologické stability
- Prvky ÚSES lokálního charakteru.
Zájmová lokalita se nachází mimo zastavěné části nejbližších obcí. Lokalitu lze charakterizovat
jako zemědělsky intenzivně využívanou (viz charakteristika území). Prvky lokální úrovně ÚSES
nejsou touto částí krajiny vedeny. Nejbližšími prvky je Lokální biocentrum Obora (Bošín).
-prvky ÚSES vyšší úrovně ( reginální a nadregionální) nejsou vedeny v blízkém okolí záměru.

2.8

Krajina

Krajinný ráz
Jedná se o plochou pahorkatinu v povodí Tiché Orlice na slínovcích, jílovcích a spongilitech
středního turonu a svrchního turonu až koniaku s pleistocenními říčními štěrky a písky,
eolickými písky a sprašemi.
Převážná západní část území se rozprostírá v široké údolní nivě Tiché Orlice s nadmořskou
výškou kolem 280 m, která přechází do mírně členitého terénu ploché pahorkatiny
s nadmořskou výškou v rozmezí 280 – 318 m.

2.9

Obyvatelstvo

Celá obec Běstovice měla ke dni 1.1.2010 celkem 443 trvale bydlících obyvatel, z toho bylo
214 mužů a 229 žen.
Prognóza vývoje počtu obyvatelstva:
Počet obyvatel má ve vývoji minulých let neustále mírně stoupající tendenci bez výrazných
výkyvů. Obec tedy nezaznamenala neustále klesající tendenci počtu obyvatel, tak jako většina
ostatních venkovských obcí, což je dáno blízkostí města Chocně a velkou průmyslovou zónou
přímo v obci a tím i dostatkem pracovních příležitostí. Je tedy předpoklad i dalšího rozvoje
obce a tím i určitého nárůstu počtu obyvatelstva.
V roce 2016 – návrhové období – se předpokládá nárůst obyvatel na cca 500.
Demografická struktura obyvatelstva:
Věková struktura obyvatelstva v roce 2001:
Celkem

443

Muži

214

Ženy

229

2.10 Kulturní památky
Seznam kulturních památek a objektů památkové hodnotných:
rejstřík č. 3800/1

- Kostel Všech Svatých
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- Ohradní hřbitovní zeď se schodištěm

rejstřík č. 3800/2

- Márnice

rejstřík č. 3800/3

- Socha sv. Jana Nepomuckého

rejstřík č. 3802

- Sýpka

rejstřík č. 3803

Objekty památkové hodnotné:
- č.p. 15, st.p. 38 – vesnická lidová stavba
- č.p. 12, st.p. 41 – vesnická lidová stavba
- č.p. 36, st.p. 43 – vesnická lidová stavba

Celé zájmové území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 20/1987 Sb.,
v platném znění, jelikož bylo hustě osídleno již od pravěku. Dokladem je existence pravěkého
hradiště nad Osadou Darebnice, významného pravěkého pohřebiště objeveného na počátku
90. let 20. století a existence řady osídlených ploch doložených povrchovými sběry. Na katastr
obce Běstovice zasahují i pozůstatky středověkého hradu Hlavačov.

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
Zájmová lokalita se nachází mimo zastavěné části nejbližších obcí. Lokalitu lze charakterizovat
jako zemědělsky intenzivně využívanou.
Jako prvek částečně určující kvalitu životního prostředí v dotčeném území lze označit
dlouhodobou těžbu štěrkopísku na stávajícím nevýhradním ložisku.
Dalším prvkem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí je liniový zdroj hluku a znečištění
ovzduší reprezentovaný silnicemi 2.třídy .
Lze předpokládat, že realizace oznamovaného záměru těžba štěrkopísku na nevýhradním
ložisku, včetně navržených opatření, nepřinese navýšení ani zhoršení současných parametrů
zátěží vůči okolí. Plánovaná těžební činnost v rámci požadované plochy se oproti již v
současnosti schválené výše těžby nemění a zůstává na stejné výši. Na ukončení těžby v rámci
lokality Běstovice etapa III. by právě zajištěná lokalita Běstovice IV navazovala.
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D.Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí
1. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1.1

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,

-

se zvýšenou hlukovou zátěží,

-

se znečištěním vody a půdy,

-

se zvýšenou dopravou,

-

s psychickou zátěží.

Nejbližší obytná zástavba v Běstovicích se nachází cca 200m od plochy uvažovaného záměru,
nejbližší obytná zástavba obce Skořenice cca 205 m a nejbližší obytná zástavba obce Bošín
cca 800 m. Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně
vyloučit významné negativní důsledky na veřejné zdraví v souvislosti s výše uváděnými faktory
z následujících důvodů:
-

Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno žádné navýšení stávající imisní
zátěže v blízkém i širším okolí záměru, neboť dojde pouze k pokračování těžebních
prací a jejich posunutí severozápadním směrem o cca 1 000 m.

-

Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako prakticky
nulové.

Dá se tvrdit, že nedojde k nárůstu dopravy, neboť stávající těžba z lokality Běstovice II a III
bude postupně nahrazována těžbou z lokality plánované nevýhradní těžby Běstovice IV, při
nezvýšeném objemu prodeje. Rovněž se také počítá s možným využitím současné
technologie těžby.
-

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

-

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

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit málo významně, lokálního charakteru.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
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Narušení faktorů pohody
Z hlediska velké vzdálenosti obytné zástavby (200 m) od uvažovaného záměru provoz
štěrkopískového lomu prakticky neznamená změnu ve faktorech pohody.
Pro etapu přípravy doporučujeme respektovat následující opatření:
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 502/2000, tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
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1.2

Vlivy na ovzduší a klima

Výpočet imisních koncentrací
Pro potřeby oznámení byl zpracován výpočet znečištění ovzduší dle metodiky SYMOS 97
verze 2006.
V r.1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze
stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3.
Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné
legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby
výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi
znečišťujících látek v ovzduší.
V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobila
platným evropským předpisům a proto v ní vznikly změny, na které musela reagovat i
metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným
v běžné praxi. Proto byla zveřejněna nová verze, která zohledňuje následující požadavky
vyplývající z legislativních změn:
−

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových
průměrných hodnot koncentrací (dříve půlhodinových)

−

stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot
(PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací

−

hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

−

nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

Výpočet byl proveden pomocí programu Symos 97 verze 2006 (lic. Ekoteam).
Výpočet znečištění předpokládaného znečištění ovzduší řešil celkem 100 referenčních bodů
ve čtvercové síti pro konstrukci izolinií stejných koncentrací a 3 referenční body u nejbližší
zástavby v nejbližším okolí uvažovaného záměru.
Referenční bod 101 charakterizuje zatížení imisemi v prostoru zástavby obce Běstovice,
referenční bod 102 zástavbu obci Skořenice a referenční bod 103 nejbližší zástavbu v obci
Bošín.
V souladu s legislativou byly ve vztahu ke zdraví lidí počítány imisní koncentrace
suspendovaných částic PM10 a to pro 24hod. průměr a pro roční průměr.
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Větrná růžice pro lokalitu Běstovice (dle ČHMÚ):
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Přehled referenčních bodů a koncentrací PM10 (24 hod maximum):
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Výpočet příspěvků ke koncentracím PM10
RB

Souřadnice (m)

Příspěvek ke koncentracím
PM10 (µg/m3)

Výška

x

y

z

l

K24hod

Krok

101

-616639,563

-1065891,63

289,0

3

1,751

0,033

102

-615902,6

-1065446,88

296,8

3

2,882

0,013

103

-616943,2

-1064962,5

283,0

3

0,777

0,005

Stávající zatížení lokality dle ČHMÚ
36. nejvyšší denní koncentrace PM10

30 – 40 µg/m3

roční průměr PM10

14 – 20 µg/m3

Imisní limity PM10
Přípustná četnost překročení
Znečišťující látka Doba průměrování

Imisní limit
za kalendářní rok

PM10

24 hodin

50 μg.m-3

35

PM10

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

-

Z výsledků výpočtu a uvedeného přehledu je patrné, že v žádném z referenčních bodů
nebudou překročeny platné imisní limity. Hodnoty celkových koncentrací PM10 jsou
dominantně dány stávajícím pozaďovým znečištěním. Příspěvek z uvažovaného záměru
představuje jednotky µg/m3. Ve srovnáním se stávajícím stavem se pouze mění poloha
záměru a s tím i dochází k drobné změně pole koncentrací.

Pro snížení vlivů sekundární prašnosti uvádíme následující podmínku:
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.

Pro snížení vlivů imisí z manipulačních a přepravních prostředků doporučujeme následující
podmínku:
Při obměně manipulačních a přepravních prostředků upřednostnit prostředky
splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.
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1.3

Vlivy na hlukovou
charakteristiky

situaci

a

event.

další

fyzikální

a

biologické

Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byl zpracován výpočet ekvivalentních hladin
hluku pomocí programu Hluk+ Profi verze 8.28 (lic. Ekoteam) s následujícími závěry:
Přehled izofon a referenčních bodů
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Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – ROK 2012
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|

T A B U L K A

B O D Ů

V Ý P O Č T U

( D E N )

|
|
|

|
|

|

|

Č.| výška |

|
Souřadnice

LAeq (dB)

|

|

|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|

1 |

3.0 |

700.9;

963.5 |

31.5 |

39.1 |

39.8 |

|

|

|

2 |

3.0 | 1407.2; 1404.1 |

29.0 |

34.9 |

35.9 |

|

|

|

3 |

3.0 |

19.8 |

29.6 |

30.0 |

|

|

401.3; 1864.6 |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Referenční bod 1 charakterizuje zatížení hlukem v prostoru zástavby obce Běstovice,
referenční bod 2 zástavbu obci Skořenice a referenční bod 3 nejbližší zástavbu v obci Bošín.
Platný limit představuje 50 dB(A).

Z přehledu hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech je patrné,
že v žádném
posuzovaném referenčním bodě v po realizaci záměru těžby nebude překročen zde platný
hlukový limit pro denní dobu 50 dB(A) v okolí štěrkopískového lomu a 55 dB(A) v okolí místní
komunikace.

Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že předpokládaný provoz štěrkopískového lomu
v jeho VI. etapě s navazující dopravou štěrkopísku nepovede v dané oblasti k překročení
hlukových limitů.

Přesto lze doporučit následující opatření pro další snížení vlivů na životní prostředí:
Třídící linku umístit dle technických možností v co největší vzdálenosti od
zástavby.
Sklad štěrkopísku řešit dle technických možností jako protihlukový val.
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1.4

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Z hlediska režimu hospodaření v PHO je plánovaný záměr těžby štěrkopísku akceptovatelný
při dodržení takových postupů, při kterých nedojde k negativnímu ovlivnění kvantitativních a
kvalitativních parametrů podzemních vod. S ohledem na hydraulickou spojitost lokality
plánované těžby s jímacím územím Choceň navrhujeme dodržet tato opatření:
Ovlivnění režimu a jakosti podzemních vod bude důsledně kontrolováno
a
hlídáno pomocí stávajících kontrolních monitorovacích vrtů, kde budou
pravidelně odebírány vzorky a hlídány stavy hladiny podzemní vody.
S ohledem na ochranu kvantity a kvality podzemních vod je nutno zvolit takový
těžební postup a zejména vertikální rozsah těžby (tj. bázi těžby), při kterém
v žádném případě nedojde k těžbě štěrkopísku pod hladinou podzemní vody. Je
nutno ponechat minimálně 1 m mocnou ochrannou vrstvu zeminy nad hladinou
podzemní vody.
Po ukončení těžby, nebo v etapách v průběhu těžby, je nutno realizovat zpětné
překrytí vytěženého prostoru sprašovou skrývkovou zeminou nebo dle dalšího
využití prostoru zvolit adekvátní způsob rekultivace.

Těžebna AG Skořenice v Běstovicích, tj. i ta její část, která má být využívána v rámci
současně posuzované VI. etapy těžby, leží v předpolí jímacího území Choceň v oblasti tvorby
podzemní vody. Pokud by na půdní vrstvu nad ložiskem byly vázány významnější zbytkové
koncentrace atrazinu, musela by se tato okolnost projevit v souvislosti s několikaletou
manipulací s touto zeminou na jakosti vody v monitorovacích vrtech VM-1 a VM-2 pod
těžebnou. To se však podle výsledků jednorázového vzorkování obou vrtů nestalo a i
v příslušné kapitole komentované výsledky dosavadního monitoringu ukazují, že závažné
ovlivnění jakosti vody ve vodovodu Choceň atrazinem má patrně jinou příčinu než je
vyluhování tohoto pesticidu z půdní vrstvy. Lze konstatovat, že záměr další těžby
štěrkopísků na ložisku Běstovice, spojený se skrývkou zemin, je s největší
pravděpodobností ve vztahu k znečištění zdejších podzemních vod atrazinem nekolizní
a z hlediska ochrany vod s ním lze souhlasit.
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1.5

Vlivy na půdu

V rámci uvažovaného záměru se jedná o dočasný zábor cca 12ha zemědělské půdy vedené
jako orná s rozsahem BPEJ 52210 a 52100, tj. III a IV. stupeň ochrany. Zábor půdy bude
odsouhlasen dle §9 zákona o ochraně ZPF a zábory a platby za odvody budou buď placeny po
jednotlivých záborech jako doposud, nebo bude zvolena varianta platby odvodů za celou
odňatou plochu po celou dobu provádění těžebních prací a následné rekultivace až do doby
ukončení platby odvodů na základě protokolárního předání provedených rekultivací.
Jak již bylo řečeno bude zabíráno postupně cca 1,5 ha za rok, bude prováděna souběžná
rekultivace dle schváleného Plánu rekultivace, který bude součástí žádosti o odnětí ze ZPF.

1.6

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ve vlastním prostoru záměru lze označit za
významné a nevratné, jak vyplývá ze samotného charakteru záměru – těžba štěrkopísku. Na
lokalitě dojde k vytěžení štěrkopískového ložiska a to do hloubky 1 m nad hladinu podzemní
vody.
Zároveň bude těžba provedena zcela v souladu s legislativou včetně povolení OBÚ. Vlivy na
okolní horninové prostředí a přírodní zdroje budou nevýznamné nebo nulové.

1.7

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vlivy na faunu
Mezi negativní faktory, které mohou výrazně ovlivnit populace především terestrických,
nelétavých druhů živočichů (střevlíkovití brouci, obojživelníci a plazi) lze zařadit plošnou
destrukci půdního povrchu (následné hromadné skrývky zeminy) a deponování skrývek.
Při těžbě štěrkopísku mohou vznikat v prostoru těžby drobné vodní retenční plochy, kde se
akumuluje srážková, popř. podzemní voda. Tyto nádržky mohou dočasně sloužit jako refugia
pro obojživelníky, zejména pro žáby (ropuchy, skokany), ale i některé ocasaté obojživelníky
jako např. pro čolky obecné.
U obou variant těžby štěrkopísku doporučuji předem vytipovat vhodnou lokalitu pro přechodné
deponie skrývek. Jako nejvýhodnější se jeví deponovat odtěženou zeminu podél místní
komunikace č. 316, ppč. 783/1 Běstovice – Skořenice. Bude tak zajištěna migrace živočichů
směrem k nivě Skořenického potoka a vyhne se kritickému stresovému přechodu na opačnou
stranu k Teplickému potoku. To platí i pro uskladnění nádob pro odpady – konkrétní místa by
neměla být v dosahu vodních zdrojů. Při zjištění výskytu chráněných druhů živočichů
v drobných vodních tůňkách po těžbě provést taková opatření, která zabezpečí přežívání jejich
populací na lokalitě.

Vlivy na flóru
Seznam druhů zaznamenaných v zájmovém území (Příloha 1: Výsledky botanického
průzkumu – botanický seznam) obsahuje celkem 134 taxonů vyšších cévnatých rostlin. Během
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botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001).
Celkově lze tedy konstatovat, že z botanického hlediska jsou biotopy zájmového území málo
cenné. Za možný negativní vliv lze označit potenciální nebezpečí rozšiřování křídlatky na
deponiích a na obnažených plochách- proto doporučuji pravidelnou kontrolu alespoň 1x za
vegetační období na místech potenciálně ohrožených výskytem této invazivní rostliny.
V případě jejího výskytu provést likvidaci rostlin křídlatky.

Vlivy na ekosystémy
Vzhledem k silnému vlivu člověka se ekosystémy zájmového území nevyznačují
polopřirozenou nebo přirozenou vegetací, ale reprezentují komplex synantropních
společenstev, která i přes svůj synantropní charakter mohou poskytovat útočiště mnoha
druhům fauny a to i druhům, typickým pro přirozenější stanoviště. Ve společenstvech polních
plevelů, které se utvořily během několika tisíciletého úsilí zemědělců, se silně projevuje vliv
agrotechniky a celkově způsob konvenčního obhospodařování. Ubývá diagnostických druhů,
znatelně se snižuje pokryvnost plevelů a naopak se zvyšuje zastoupení taxonů s širokou
ekologickou amplitudou. Při těžbě dojde k zvětšení ploch s vývojem jiným, než omezeným
agrárním hospodařením a to lze považovat za mírně pozitivní ve vztahu k okolní agrární
krajině.

1.8

Vlivy na krajinu

Vzhledem k již probíhající těžební činnosti, svažitosti terénu, umístění komunikací a
přístupových cest v okolí zájmové lokality se významné vlivy na krajinu neočekávají.

Vliv na krajinný ráz
Uvažovaný záměr je realizován mimo návaznost na zastavěné území obce Běstovice, do
doposud nezastavěného území využívaného jako zemědělská půda.
V kontextu základních aspektů ovlivnění krajinného rázu je možno konstatovat, že:

1. Vznik nové charakteristiky území
Záměr bude realizován na ploše cca 12 ha, (cca 1,5 ha ročně).
Záměrem vzniká nová charakteristika území na dobu několika let - tedy od skrývky zemin až
do doby rekultivace. Současná charakteristika – pole bude nahrazena otevřenými plochami
štěrkopísku. V daném kontextu jde o vliv nepříznivý, ale s nízkou mírou významnosti (viz další
aspekty v kontextu změny poměru krajinných složek).
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2. Změna poměru krajinných složek
Záměr znamená změnu v parametrech negativních krajinných složek tím, že negativní
krajinnou složku orné půdy nahrazuje na dobu několika let v plném rozsahu negativní
krajinnou složkou těžebny štěrkopísku nad hladinou podzemní vody – tedy bez vzniku trvalých
vodních ploch.
V daném kontextu je možno doložit určité snížení míry nepříznivosti vzniku nové
charakteristiky území v souvislosti s požadavkem osázení svahů vytěženého prostoru a
prostoru navazujícího na přirozený biokoridor keřovou a stromovou zelení.

3. Ovlivnění vizuálních vjemů
Jedná se o povrchovou těžbu štěrkopísku s možnými nízkými skládkami zemin a štěrkopísku,
které však budou realizovány převážně pod úrovní stávajícího terénu.
Nepředstavuje realizaci záměru s výškově dominujícími objekty, ani se nenachází v pohledově
významné poloze určující krajinný ráz s možností snížení hodnoty krajinného rázu.
Pohledově významné osy na areál se nacházejí především od jihu, jihovýchodu a jihozápadu
ze silnic 2. třídy č. II/316 a II/317.
Nové plochy těžby štěrkopísku jsou většího měřítka, plynule však navazují na okolní
zemědělské pozemky a zejména na rekultivované vytěžené části ložiska.
Měřítko by mohlo být spíše ovlivněno areálem těžebny jako celku, poněvadž areál při
koncentraci prostoru působí jako kompaktní celek středního měřítka. Vlivy v tomto kontextu je
možno hodnotit jako mírně nepříznivé, s nižší mírou významnosti.
Určujícím aspektem je však absence výškových dominant. V tomto kontextu záměr nebude
vytvářet novou pohledovou dominantu ve velmi blízkých pohledech, zejména od jihu a
z prostoru okolních polních kultur ve výše popsaných pohledových osách.
Dálkové pohledy - Nový areál nevytvoří novou bodovou dominantu a nemůže znamenat
oslabení pohledového vjemu zástavby okolních obcí.

1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Uvažovaný záměr nebude mít žádný významný vliv na hmotný majetek ani kulturní památky.
V okolí nejsou žádné stavby chráněné z hlediska kulturní hodnoty, ale vzhledem k těžbě
dochází k vysoké pravděpodobnosti dalších archeologických nálezů a narušení
archeologických situací. V minulosti byly v blízkosti získány významné archeologické nálezy.
Proto je nutné při zemních pracích a těžbě dodržovat i nadále všechny platné zásady
památkové péče a obzvláště pak smlouvu, která byla vzhledem k této situaci sepsána. Tato
smlouva zajišťuje provedení archeologického průzkumu na lokalitě na náklady investora a
zároveň možnost záchrany archeologických nálezů v případě jejich výskytu.
V rámci oznamovaného záměru nejsou navrženy v zájmové lokalitě žádné demolice.
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2.

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

Vzhledem k charakteru záměru tj. pokračování ve stávající těžební činnosti o stejné kapacitě
se rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci nemění oproti stávajícímu stavu.
Pokračováním těžební činnosti v zájmové lokalitě s využitím stávající technologie těžby a
úpravy vytěžené suroviny a způsobu těžby (těžba v zahloubení) nedojde k
významnému nárůstu dopravy, prašnosti, hlučnosti ani k žádnému ovlivnění okolní zástavby.
Lze předpokládat, že pokračování těžební činnosti nepřinese navýšení ani zhoršení
současných parametrů zátěží vůči okolí.
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nepřipadají v úvahu.

3.

Charakteristika environmentálních
nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

a

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb.,o prevenci závažných havárií.
Během provozu navrhované štěrkopískové těžebny ve stanoveném dobývacím prostoru
Běstovice IV připadají v úvahu následující havárie a nestandardní stavy:
− požár technického zázemí,
− úniky ropných látek při poruše hydraulických zařízení technologických celků, při poruše
dopravních prostředků (olejové vany, hydraulika), při poruše strojů v technologické lince s
olejovou náplní,
− havárie v dopravě a související rizika (ropné látky, rizika úrazů apod.)
Jelikož je používání nebezpečných látek v provozu celkově nízké a pohonné hmoty nebudou
v areálu skladovány, jeví se celkově výše environmentálních rizik nízká za předpokladu
dodržování všech ochranných opatření.
S ohledem na charakter záměru a charakteristiku výhledového provozu lze předpokládat
pouze lokální dosahy výše uvedených rizik.
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Doporučujeme následující opatření:
V případě vzniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené
zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
V případě likvidace objektů (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o
odpadovém hospodářství z titulu původce odpadu.
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4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

snížení,

popřípadě

Pro fázi přípravy:
V dalších stupních přípravy stanovit konkrétní shromažďovací místa, prostředky
a systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky
škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby. To se týká nejen
odpadů při výstavbě vzniklých, ale i odpadů případně nalezených při výstavbě.
Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy,
výkopových materiálů
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.
Při obměně manipulačních a přepravních prostředků upřednostnit prostředky
splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.

Pro fázi provozu
Třídící linku umístit dle technických možností v co největší vzdálenosti od
zástavby.
Sklad štěrkopísku řešit dle technických možností jako protihlukový val.
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 502/2000, tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
Ovlivnění režimu a jakosti podzemních vod bude důsledně kontrolováno
a
hlídáno pomocí dvou stávajících kontrolních monitorovacích vrtů, kde jsou
pravidelně odebírány vzorky a hlídány stavy hladiny podzemní vody.
S ohledem na ochranu kvantity a kvality podzemních vod je nutno zvolit takový
těžební postup a zejména vertikální rozsah těžby (tj. bázi těžby), při kterém
v žádném případě nedojde k těžbě štěrkopísku pod hladinou podzemní vody. Je
nutno ponechat minimálně 1 m mocnou ochrannou vrstvu zeminy nad hladinou
podzemní vody.
Po ukončení těžby, nebo v etapách v průběhu těžby, je nutno realizovat zpětné
překrytí vytěženého prostoru sprašovou skrývkovou zeminou nebo dle dalšího
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využití prostoru zvolit adekvátní způsob rekultivace.
V případě zahnízdění břehule říční (ohrožený druh) v těžební stěně je nutné těžbu
přemístit do jiné části dobývacího prostoru a postupovat v souladu s legislativou
(žádost dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) a dle podmínek
stanovených příslušným úřadem.
V případě zjištění ohrožených druhů živočichů (zejména obojživelníků) v prostoru
těžby (na případných drobných vodních plochách vzniklých v souvislosti
s těžbou) postupovat v souladu s legislativou (žádost dle zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny) a dle podmínek stanovených příslušným úřadem.

5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
− literární údaje (viz seznam literatury)
− terénní průzkumy
− osobní jednání
Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodiky Symos 97 s pomocí programu
Symos 97 verze 2006.
Problematika hluku byla zpracována s pomocí programu Hluk+ Profi 8.
Z hlediska biologického (posouzení fauny, flóry a ekosystémů) byla lokalita navštívena
odborníkem na faunu, flóru a ekosystémy. Byl proveden základní faunistický a floristický
průzkum. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v popisu současného stavu lokality. Vzhledem ke
stavu a charakteru lokality, byla věnována pozornost možným cenným druhům fauny, flóry.
Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM ČR v měřítkách 1 : 5 000, 1 : 10 000,
Mapa GŠ 1 : 50 000, Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, Základní hydrogeologická
mapa 1: 200 000 a katastrální mapa M 1 : 2 880, územní plán v M 1 : 2000.

Seznam použité literatury
WHO : Guidelines for Community Noise, 1999
Vít M,Michalík J, : Hodnocení zdravotních rizik silničních staveb v rámci procesu EIA I.část –
teoretická východiska, Hygiena 44, 1999, No.3, p. 163 – 175
Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum Praha, 1990
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6.

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

Pro hodnocení vlivů byl použit Geologický posudek rozšíření těžby z roku 2009, Projekt
monitorovacího systému z roku 1997, Posouzení záměru pokračující těžby štěrkopísků na
lokalitě Běstovice ve vztahu k výskytu atrazinu v podzemních vodách choceňského vodovodu
z roku 2003 a Biologické posouzení z roku 2009.
Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru bylo možno provést hodnocení na základě těchto
podkladů.
Údaje o stávajícím stavu znečištění ovzduší klimatických podmínkách na lokalitě byly
provedeny na základě údajů ČHMÚ.
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E. Porovnání variant řešení záměru
Oznamovaný záměr nepředpokládá více variant. Byly řešeny výpočtové varianty v oblasti vlivů
na ovzduší a vlivů hluku, které jsou popsány u přísl. kapitol.

F. Závěr
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru těžby nevýhradního nerostu (štěrkopísku)
na nevyhrazeném ložisku hornickým způsobem
s vyhodnocením možných vlivů
z předpokládané těžební činnosti, je možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany
životního prostředí, zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území. Za
podmínek, které jsou navrhovány v rámci kapitoly D.IV. lze uvažovaný záměr doporučit
k realizaci.

66

Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - Pokračování těžební činnosti – lokalita Běstovice IV

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Oznamovaný záměr je prakticky pokračováním těžební činnosti na nevýhradním ložisku
štěrkopísků v rámci k.ú. Běstovice, kde se nyní ukončuje II. etapa těžby a přechází se na III.
etapu těžby, která představuje dotěžení nevýhradního ložiska Běstovice a tato etapa již
nevykazuje rozměry původních těžeb, ale opravdu se jedná o cca 4 ha dotěžení původní cca
30 ha plochy.
Vzhledem k tomu provedla těžební organizace rešerši okolí s ohledem na výskyt štěrkopísků a
s ohledem na majetkoprávní vztahy a možnosti provádět těžbu s co nejmenším řešením střetů
zájmů.
Z tohoto kamerálního průzkumu byla vytipována lokalita Běstovice IV., která navazuje na
původní těžební areál u silnice Běstovice-Skořenice.
Kamerálními pracemi organizace zajistila území, které se nachází v rámci k.ú. Běstovice, která
je ohraničena ze severu hranici katastrálního území Skořenice, východně silnicí III třídy č.316
Běstovice - Skořenice, jižně až západně pak silnicí III. třídy č. 317 Běstovice - Bošín a
západně pak hranicí katastrálního území Bošín u Chocně. Loklaita je zajištěna v ploše cca 13
ha v ploše parcely dle KN č.415. Dle PK se pak jedná o p.p.č. 415/11, 17, 16, 14, 15, 13, 10, 9,
8, 12, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 415/1 vše v k.ú. Běstovice, katastrální úřad Pardubického kraje,
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.
K zajištění odůvodnění záměru následné těžby organizace provedla Orientační geologický
průzkum dané lokality. Geologicky (vrtné práce spolu s vyhodnocením) bylo tedy prozkoumáno
celé zajištěné území, t.j. území o ploše cca 13 ha.
Celkem byly odvrtány v dané ploše 4 vrty a k tomu ještě dva vrty do předpolí směrem k
Bošínu, kam ložisko pokračuje, ale na jiném katastru. Zároveň byl pro Závěrečnou zprávu
využit i jeden vrt V1-Sk z původního geologického průzkumu, který je veden jako archivní vrt.
Průzkumem byla zjištěna přírodní akumulace štěrkopískové vrstvy v průměrné mocností do 9
m štěrkopískové vrstvy, t.j. tzv. nevýhradní ložisko. Nevýhradní ložisko štěrkopísků (podle §7
Horního zákona) je součástí pozemku, to znamená, že není zařazeno do státní bilance
nerostných surovin ČR a není vedeno v registru ložisek u Geofondu ČR jako ložisko výhradní.
Dalším následným postupem, nutným k možnosti provádění těžebních prací v této lokalitě
Běstovice IV je provedení zajištění souladu tohoto Záměru se zákonem č.100/2001 Sb., v
platném znění, tj. vypracování Studie vlivu na životní prostředí dle tohoto zákona a její
posouzení na příslušném orgánu životního prostředí, tj. Krajském úřadě Královéhradeckého
kraje. V případě zajištění vyjádření dle Závěru zjišťovacího řízení nebo Stanoviska dle daného
zákona, bude těžební organizace postupovat dále v projekčních pracích k zajištění celého
záměru a to je sesouladění záměru s územním plánem, tj. provede obecním úřade Běstovice a
obcí Běstovice odsouhlasenou Změnu územního plánu obce Běstovice. Dále budou
následovat odnětí ze ZPF, Plán využití ložiska a všechny ostatní střety zájmů (vlastnící,
orgány a organizace, které mají v daném území nějaký zájem) a naposledy povolení k
provádění činnosti prováděné hornickým způsobem, které vydá příslušný Obvodní báňský
úřad v Trutnově.
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V současné době, jak bylo výše popsáno se povolená těžba v rámci vydaného územního
rozhodnutí blíží ke svému závěru a proto těžební organizace zadává vypracování studie vlivu
na životní prostředí (EIA), neboť tato činnost podléhá zákona č.100/2001 Sb.
Již předem se dá tvrdit, že se, co se týká vztahu na životní prostředí okolí, nic nemění, neboť
dojde pouze k plošnému posunu o cca 200 - 300 m směrem západním (podél již vytěženého
státního ložiska štěrkopísků Běstovice.
V podstatě se dá konstatovat, že se jedná o pokračování dlouholeté (desetiletí) činnosti v
rámci k.ú. Běstovice, kdy již došlo k narovnání všech střetů zájmů ohledně orgánů a
organizací hájících státní zájmy (vodohospodáři, ochrana ZPF, ochrana LPF, archeologický
průzkum, doprava, správci sítí atd.) a celý problém se v současné době odvíjí pouze od
vlastnictví pozemků, popř. jejich pronájmů a zařazení plánovaného prostoru do ÚPD obce
Běstovice, cž již bylo obcí a OÚ schváleno, ale právě tato Studie vlivu na ŽP (EIA) bude
podkladem pro možnost provedení změny územního plánu obce Běstovice.
Co se týká vlastnických vztahů, tak organizace podepsala již Smlouvy o smlouvách budoucích
a v současné době se dá konstatovat, že plocha, která je posuzována v rámci pokračování
těžební činnosti, je majetkoprávně ošetřena.
Dopravní situace bude vyřešena provedením klasického sjezdu a výjezdu z plochy plánované
těžby na státní silnici III: třídy a to buď na silnici Běstovice - Skořenice, popřípadě Běstovice Bošín. Napojení bude řešeno až zjištění stavu ŽP. S ohledem na podmínky obcí Bošín a
Běstovice o zamezení dopravy přes jejich území, bude po napojení těžební plochy na státní
sí´t doprava převedena na stávající dopravní napojení, které je mimo zastavěnou část všech
obcí a ústí až na státní silnici Choceň - Koldín. Takto byla doprava vyřešena již v minulosti a to
výstavbou příjezdové komunikace ze strany od Koldína, kde neprojíždí nákladní doprava obcí
Běstovice ani Skořenice ani Bošínem a je přímo napojena na státní silnici v rámci křižovatky v
Chocni. Tento letitý požadavek obce Běstovice byl realizován v rámci prováděné těžby v
letech 1999 - 2000.
Plánovaná těžební činnost v rámci požadované plochy se oproti již v současnosti schválené
výše těžby nemění a zůstává na stejné výši t.j. maximální roční těžba
3

100 000 m /rok, t.j. cca 160 000 tun/rok, což představuje maximální hodnotu, na kterou jsou
určeny a vypočteny veškeré parametry činnosti. Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti a
ze zkušenosti s pohybem odbytu je možné předpokládat, že maximální roční těžba bude
naplňována z cca 75 %. Hodnota maximální roční těžby je volena v takovém množství těžené
suroviny, které je možné v rámci technického a technologického vybavení těžebny realizovat.
Další z limitujících hodnot záměru je plošný rozsah záměru. Plošný rozsah záměru je volen dle
morfologie terénu a dle možností těžební organizace zajistit majetkoprávní vztahy pro těžební
činnost. Dále je plocha těžby také volena z ohledem na časový horizont možnosti exploatace
plánované plochy, s ohledem na schválení těžební činnosti a další technický a technologický
vývoj.
Plocha záměru je tedy určena hranicemi pozemkových parcel v rámci provedeného
geologického průzkumu a jedná se o p.p.č. 415 (dle KN). Dle PK se pak jedná o p.p.č. 415/11,
17, 16, 14, 15, 13, 10, 9, 8, 12, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 415/1 vše v k.ú. Běstovice, katastrální úřad
Pardubického kraje, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.
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Plocha je ohraničena ze severu a západu obhospodařovanou plochou a z jihu a východu pak
státními silnicemi Běstovice - Bošín a Běstovice - Skořenice
Předpokládaný roční zábor zemědělských pozemků je plánován na plochu do cca
1,5 ha s ohledem na mocnost suroviny. (očekávaná mocnost suroviny je cca 3 -12 m).

- maximální roční těžba:

160 000 tun/rok

- plocha plánované těžby:

cca 12 ha

- roční zábor ZPF půdy:

cca 1,5 ha

Technické a technologické řešení je obecně platné pro všechna ložiska štěrkopísků.
Vlastní činnost prováděná hornickým způsobem (po provedení projekčních prací a ostatních
prací vedoucích k vydání povolení těžebních prací) započne prováděním skrývkových a
přípravných prací a bude pokračovat naplňováním závěrů povolené těžební činnosti, úpravou
a zušlechťováním vytěžené suroviny.

a) přípravné práce
b) skrývkové práce

Přípravné práce spočívají v přípravě ložiska na plnohodnotnou těžbu t.j. taková příprava území
z hlediska zemních prací, která by vedla k maximálně účinné vlastní těžební činnosti. Jedná se
tedy o provedení kvalitního odhumusování (skrytí ornice a její uložení dle vypracované a
schválené Bilance skrývkových hmot) plánované plochy postupného záboru. Dále pak
provedení skrývkových prací a separace podorniční a mezivrstvy zajílovaného štěrkopísku.
Poté se předá plocha k provádění vlastní těžby.
Přípravné a skrývkové práce budou prováděny pomocí následujících mechanizmů:

- dozery
- zemní stroje
- nákladní automobily
- pomocné mechanizmy

Skrývkové práce budou prováděny vždy v ploše jednotlivých etap postupného záboru
zemědělského půdního fondu patrně po ucelených parcelách, s předpokladem roční etapy cca
1,5 ha. Ročně skrývaná plocha nepřesáhne 2 ha, při dodržení všech podmínek vydaného
souhlasu s odnětím z ZPF.
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c) vlastní těžební činnost

(plánovaných 12,0 ha)

Při těžbě štěrkopísku ze sucha se bude báze těžby pohybovat nad hladinou spodní vody.
Těžební činnost se bude provádět přímým odběrem hmoty z těžebního řezu a jeho nakládka a
převážení k dalšímu zpracování.
Při těžbě bude využito následujících strojů a mechanizmu:

- dozery (při potřebném přihrnování, úprava terénu)
- zemní stroje (těžba a nakládka) - nakladače, rypadla
- nákladní automobily (převoz suroviny ke zpracování a expedici)
- pomocné mechanizmy (UDS ke svahování atd.)

Vytěžená surovina bude přímo dopravována na třídící zařízení nebo na mezideponii. V
případě využití mezideponie bude surovina na třídící zařízení dopravována pomocí nakladače,
případně jinými vhodnými zemními stroji, nákladními automobily nebo dopravníky.
Dále bude prováděna finální úprava a zušlechťování vytěžené suroviny. Ta bude spočívat v
separaci jednotlivých frakcí na schválených úpravárenských zařízeních. Tato metoda zaručuje
na jedné straně dosažení kvalitativních požadavků na finální produkty a na druhé straně
značnou minimalizaci zátěže životního prostředí s ohledem na prašnost.
Finální produkty z třídícího zařízení, které bude buď semimobilní nebo mobilní, budou pomocí
pasových dopravníků ukládány na deponie a odsud expedovány zákazníkům.
Poslední fází činnosti v zájmovém prostoru bude rekultivace a sanace vytěžené plochy.
Plánuje se provádět jako doposud (osvědčený a léta používaný způsob), t.j. po provedení
odtěžení štěrkopískové hmoty dojde ke snížení profilu terénu o cca 3-12 m podle polohy
ložiska. Na vzniklou plochu lomu je navozen skrývkový materiál z předchozích skrývek a
podorniční. Poté se provede rozvezení orniční vrstvy. Vlastní biologickou rekultivaci si provádí
těžební organizace sama, neboť je obhospodařovatelem všech zájmových pozemků. Doposud
bylo touto metodou navráceno zpět do ZPF 100 % vytěženého státního ložiska a cca 55%
těženého ložiska a každým rokem je předáváno cca 1,5 - 2 ha plochy do ZPF.
Předpoklad započetí, resp. pokračování je v systému kontinuálního přechodu činnosti, t.j.
těžby štěrkopísku, z povolené plochy k těžbě do nově plánované plochy těžební činnosti a to
od data cca I. čtvrtletí roku 2014.
Ukončení činnosti se, vzhledem k rozsahu záměru, předpokladu odbytu a dalších omezujících
faktorů, nedá přesněji taxativně stanovit, a proto je plánováno do ukončení těžby
naplánovaných zásob, t.j. do vytěžení zásob plánovaných v Plánu využití ložiska a sanace a
rekultivace plánované plochy záměru.
V rámci uvažovaného záměru se jedná o postupný zábor cca 12ha zemědělské půdy, která
bude postupně rekultivována.
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Nároky na vodu, surovinové a energetické zdroje a dopravní a jinou infrastrukturu jsou
zanedbatelné.
Emise do ovzduší se projeví zejména v emisi tuhých znečišťujících látek z manipulace se
štěrkopískem ve vlastním lomu.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo nedojde k ovlivnění zdravotního stavu ani pohody obyvatel.
Přesunem těžby se pouze změní pole velmi nízkých koncentrací škodlivin a hladin hluku.
Z hlediska biologického (posouzení fauny, flóry a ekosystémů) byla lokalita navštívena
odborníkem na faunu, flóru a ekosystémy. Byl proveden základní faunistický a floristický
průzkum. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v popisu současného stavu lokality. Vhledem ke
stavu a charakteru lokality, byla věnována pozornost možným cenným druhům fauny, flóry.
Vhledem k umístění záměru nelze předpokládat z biologického pohledu žádnou významnou
změnu ve vztahu k prvkům fauny, flóry a ekosystémů blízkého okolí. Také nelze předpokládat
vliv na lokality soustavy Natura 2000 a na zvláště chráněná území blízkého okolí.
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H. Přílohy
1.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací.

2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 45i odst 1 zák. č. 114/2001 Sb.

3.

Situace širších vztahů

4.

Situace záměru

5.

Biologické posouzení

6.

Geologický posudek rozšíření těžby
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Pokračování těžební činnosti - lokalita Běstovice IV

Biologické posouzení lokality

Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý
Spolupráce: Mgr. Stanislava Čížkova
Datum vypracování: 15.12.2009
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1.Údaje o stavu životního prostředí
Územní systém ekologické stability
− Prvky ÚSES lokálního charakteru
Zájmová lokalita se nachází mimo zastavěné části nejbližších obcí. Lokalitu lze
charakterizovat jako zemědělsky intenzivně využívanou (viz charakteristika území). Prvky
lokální úrovně ÚSES nejsou touto částí krajiny vedeny. Nejbližšími prvky je Lokální
biocentrum Obora (Bošín).
− Prvky ÚSES vyšší úrovně ( reginální a nadregionální) nejsou vedeny v blízkém okolí
záměru.

Zvláště chráněná území
Nejbližší zvláště chráněné území je vyhlášená přírodní rezervace (dále jen PR)

Bošínská obora. Centrem rezervace je starý lužní les podsvazu Ulmenion
s věkovitými duby a bohatým bylinným patrem, na který navazují nivní louky
s rozptýlenými starými duby a nedávno obnovený rybník. Rezervace má charakter
anglického parku. Severozápadním směrem zaznamenáme přírodní památku (dále
jen PP) Pětinoha, cca 2 km jihovýchodně od obce Horní Jelení, která je zajímavou
ukázkou rašelinných společenstev blížících se svým charakterem vrchovištnímu
rašeliništi s podhorskými a horskými druhy rostlin v malé nadmořské výšce,
v zátopové zóně u malého lesního rybníku. Mezi další vyhlášená chráněná území
v blízkosti zájmového území (v jižním směru) patří PP Vstavačová louka, PR Peliny a
PR Hemže-Mýtkov. V PP Vstavačová louka je předmětem ochrany poslední zbytek
slatinné louky svazů Molinion a Caricion davallianae, která přetrvala velkoplošné
rekultivace a meliorace z 80. let 20. století. Zachovaly se zde dosud bohaté populace
ohrožených druhů rostlin (Epipactis palustris, Orchis morio, Dactylorhiza majalis,
Silaum silaus, Carex davalliana, Iris sibirica, Platanthera bifolia, Laserpitium
prutenicum aj.) oddělené od okolních hospodářských luk melioračními kanály. PR
Hemže-Mýtkov a Peliny jsou unikátními komplexy opukových skal, skalních věží a
lesních porostů přirozeného složení na prudkých svazích mezi skalami, které vynikají
bohatou flórou. Opukový podklad podmiňuje též výskyt mnoha druhů měkkýšů.
Severovýchodním směrem se nachází PP Na hadovně (malá slatinná loučka v obci
uprostřed řídké zástavby s výskytem Orchis morio, Dactylorhiza majalis, Achillea
ptarmica, Cirsium rivulare, Geum rivale, Primula elatior, Viola canina a dalších
lučních druhů) a PR Modlivý důl, kterou tvoří zalesněný svah, asi 1,5 km jižně od
obce Potštejn. Lesní porosty ze svazu Fagion (Eu-Fagenion, Acerenion) mají pro
tento typ společenstev charakteristický bylinný podrost (Actaea spicata, Cardamine
impatiens, Dentaria enneaphyllos, D. bulbifera, Lonicera nigra, Polystichum
aculeatum, Lysimachia nemorum, Veronica montana, Ranunculus lanuginosus aj.).
Žije zde Salamandra salamandra, hnízdí tu typické lesní druhy, např. Columba
palumbus, Strix aluco, Dendrocopos major, Sitta europaea aj. Vyskytují se zde

2

střevlíci rodu Carabus (Carabus coriaceus a C. intricatus) a z fauny pavouků je
pozoruhodný výskyt např. Harpactes hombergi, viz mapa širších vztahů zájmového
území.

Natura 2000
Západně od zájmového území zaznamenáme nivu Tiché Orlice, která je od Chocně
zařazena do soustavy Natura 2000 – CZ0524049 Orlice a Labe (Evropsky významná
lokalita ČR). V nivě toku Orlice převládají luční společenstva, která představují
aluviální psárkové louky, vlhké pcháčové louky, vlhká tužebníková lada, méně potom
střídavě vlhké bezkolencové louky a vlhké acidofilní doubravy. Na velmi
zamokřených stanovištích dominují říční rákosiny a vegetace vysokých ostřic. Nivu
hojně doprovázejí vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp. mokřadní vrbiny,
pouze ve zbytcích jsou zachovány porosty lužní vegetace. Naturová lokalita je
významná výskytem vydra říční (Lutra lutra), klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia),
Ledňáček říční (Alcedo atthis), kulík říční (Charadrius dubius), pisík obecný (Actitis
hypoleucos).
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Charakteristika současného stavu (flóra a fauna)
Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního
podnebí mírného pásu (Jůza 1958). Pro tento pás je charakteristické mírně
oceánicky laděné klima s přechodem do mírné kontinentality, tzn. mírné léto,
na srážky poměrně bohaté, mírná zima, s poměrně krátkým obdobím mrazu.
Dle klimatické regionalizace (Quitt 1975) náleží území do mírně teplé klimatické
oblasti MT11 (viz tabulka a mapová příloha).

Mapa klimatické regionalizace (Quitt 1975)

4

CHARAKTERISTIKA

MT11

Počet letních dnů

40–50

Počet dnů s průměrnou
teplotou 100 C a více

140–160

Počet mrazových dnů

110–130

Počet ledových dnů

30–40

Průměrná teplota v lednu
(v 0C)

-2-(-3)

Průměrná teplota v červenci
(v 0C)

17–18

Průměrná teplota v dubnu
(v 0C)
Průměrná teplota v říjnu (v
C)

0

7–8

7–8

Průměrný počet dnů se
srážkami 1 mm a více

90–100

Srážkový úhrn ve
vegetačním období (v mm)

350–400

Srážkový úhrn v zimním
období (v mm)

200–250

Počet dnů se sněhovou
pokrývkou (v mm)

50–60

Počet zamračených dnů

120–150

Počet jasných dnů

40–50
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Fytogeografická charakteristika a geobotanická rekonstrukce
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje vymezenou oblast
do fytogeografické oblasti Mezofytika (Mesophyticum), obvodu Českomoravského
mezofytika (Mesophytycum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Dolní
Poorličí, podokresu Týništský úval (61b).

Mapa fytogeografického členění ČSR (Skalický 1988)
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Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) náleží
zájmové území k asociaci 7. Melampyro nemorosi-Carpinetum (černýšová
dubohabřina).

Mapa potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäslová et al. 1998)
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Studované biotopy, kde se uskutečnil floristický průzkum, se nacházejí mezi silnicí
II/317 Běstovice-Bošín a silnicí II/316 Běstovice-Skořenice, kraj Pardubický, okres
Ústí nad Orlicí, katastrální území Běstovice. Nadmořská výška se zde pohybuje
okolo 294–300 m n. m (“suprakolinní“ výškový vegetační stupeň kopcovin, lesní
vegetační stupeň dubovobukový). Průměrná sklonitost v zájmovém území kolísá v
rozmezí 1,50.

Mapa širších vztahů zájmového území

Charakter lokality
Stávající polní monokultura má vlivem komplexních intenzifikačních faktorů velmi
redukovanou druhovou skladbu plevelové vegetace. Víceletá každoroční dynamika
společenstva je dána blokováním sukcese pravidelnou orbou, přípravou půdy, pěstitelskými
metodami kulturních rostlin, pravidelným hnojením a ošetřováním herbicidy různého
chemického složení. Podstatnější rozdíly v druhovém zastoupení polních plevelů lze
pozorovat mezi ozimy a jařinami. Těžiště výskytu plevelové vegetace je soustředěno
především na polní okraje nebo úzké pojezdové pruhy, které nejsou zasaženy herbicidy.
Z významných plevelů zde zaznamenáme např. Brasica napus subsp. napus, Chenopodium
album s. str., Lamium, purpureum, Raphanus raphanistrum, Erigeron annuus s. str., Stellaria
media, Thlaspi arvense, Trifolium campestre, Capsella bursa-pastoris, Papaver rhoeas,
Apera spica-venti, Viola arvensis, běžně rozšířené druhy přesahující z jiných společenstev
jako např. Echinochloa crus-gali, Convonvulus arvensis, Conyza canadensis, Equisetum
arvense, Poa annua subsp. annua, Geranium pusillum, Medicago lupulina, Veronica persica,
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V. polita a z obtížných plevelů Avena fatua, Galium aparine, Fallopia convonvulus, u kterých
díky jednostrannému používání heribicidů dochází ke vzniku rezistentních genotypů. Tam,
kde jsou agrocenózy v kontaktu s liniemi silnic II/316 a II/317 v plevelové vegetaci dominují
ruderální druhy a synantropní taxony (Artemisia vulgaris, Dactylis glomerata, Urtica dioica,
Cirsium arvense, Lactuca seriola, Symphytum officinale, Lolium perenne, Anthemis arvensis,
Potentilla anserina, Arctium tomentosum, Tripleurospermum inodorum, Rumex obtusifolius,
R. crispus, Elytrigia repens, Heracleum sphondylium s. lat., Ranunculus repens).
Druhově bohatší jsou travinobylinná společenstva příkopů a okrajů podél komunikací II/316 a
II/317, která jsou pravidelně sečená, víceméně zapojená s celkovou pokryvností 70–90%.
Jedná se o antropicky podmíněnou vegetaci, v jejimž druhovém složení se vyskytují
mezofilní a nitrofilní druhy květnatých lučních porostů společně s druhy ruderálních stanovišť,
čímž dochází k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními ruderálními společenstvy.
Dominantami a subdominantami, které určují ráz porostu, jsou zejména trávy Arrhenatherum
elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Trisetum
flavescens, Festuca pratensis, F. rubra s. lat. a dvouděložné byliny Geranium pratense,
Heracleum sphondylium s. lat., Convonvulus arvensis, Cichorium intybus subsp. intybus,
Achillea millefolium agg., Leucanthemum vulgare agg., Pastinaca sativa s. lat., Rumex
acetosa. V nižší vrstvě bylinného patra se uplatňují Cerastium holosteoides subsp. triviale,
Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat., T. repens, Prunella vulgaris, Veronica
chamaedrys. Vysokou stálost zde vykazují také ruderální a synantropní druhy jako např.
Artemisia vulgaris, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Cirsium arvense,
Lolium perenne, Matricaria discoidea, Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp.
major Potentilla reptans, Ranunculus repens, Rumex obtusifolius, Tanacetum vulgare,
Verbascum thapsus, Urtica dioica. Bylinné patro podél silnic je doplněno o protihlukové stěny
z vysázených kultivarů Sobus aucuparia subsp. aucuparia.
Při okraji zpevněných ploch podél komunikací II/316 a II/317 zaznamenáme sporadickou
vegetaci především jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati (Matricaria discoidea, Polygonum aviculare agg., Plantago
major subsp. major, Spergularia rubra, Poa annua subsp. annua, Sagina procumbens,
Achillea millefolium agg., Taraxacum sect. Ruderalia, Lolium perenne, Ranunculus repens).

Fauna
Lokalita v současném stavu je silně urbanizovaná. Lze ji z hlediska zoologického
charakterizovat jako kulturní step s cennějšími částmi, které tvoří především okraje polních
kultur a příkopy silnice (viz botanická část). Fauna je proto chudá, což odpovídá
monokulturnímu charakteru podstatné části lokality. Pozornost byla věnována především
okrajovým částem lokality.
Přehled zjištěných druhů živočichů je uveden v následujících tabulkách.
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Tabulka 1. Přehled zjištěných druhů.
Zkratky a vysvětlivky: v tabulce pro sloupec „Stupeň ochrany podle vyhlášky 395/92 Sb.“ je
uvedeno pro stupeň ochrany „OHROŽENÝ“ § a pro stupeň ochrany SILNĚ OHROŽENÝ“ §§,
V Poznámce je uvedena bioindikační skupina E - „eurytopní druh“, případně další zjištěné
skutečnosti.
Na lokalitě Potravně
vázán na
se
rozmnožuje lokalitu

Stupeň
ochrany
podle
vyhlášky
395/92 Sb.

Poznámka

Vážky
šidélko kroužkované (Enallagma
cyathigerum)

−

−

vážka rudá (Sympetrum
sanguineum)

−

−

kvapník (Amara plebeja)

+

+

střevlíček ošlejchový (Anchomenus
dorsalis)

+

+

šídlatec (Bembidion lampros)

+

+

E

kvapník měnivý (Harpalus affinis)

+

+

E

kvapník plstnatý (Harpalus rufipes) +

+

E

střevlík (Notiophilus palustris)

+

+

E

střevlíček měděný (Poecilus
cupreus)

+

+

střevlíček (Pterostichus
melanarius)

+

+

−

−

babočka admirál (Vanessa atalanta) −

−

babočka bodláková (Vanessa
cardui)

−

−

bělásek řepový (Pieris rapae)

−

+

−

+

§

1 ex. na krajnici komunikace
Choceň - Borohrádek

+

+

§§

2 ex. na okraji pozemku 415/1

Brouci
E
E

E
E

Motýli
babočka paví oko (Inachis io)

Obojživelníci
ropucha obecná (Bufo bufo)

Plazi
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
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Na lokalitě
se
rozmnožuje

Potravně
vázán na
lokalitu

Brhlík lesní (Sitta europaea)

-

-

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

-

částečně

Kos černý (Turdus merula)

-

částečně

Káně lesní (Buteo buteo)

-

částečně

Sojka obecná (Garrulus glandarius

-

-

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

-

částečně

Strakapoud velký (Dendrocopos
major)

-

-

Strnad obecný (Emberiza citrinella)

+

+

Střízlík obecný (Troglodytes
troglodytes)

-

-

Sýkora koňadra (Parus major)

-

částečně

Sýkora modřinka (Parus coeruleus)

-

částečně

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

-

+

Poštolka obecná (Falco tinunculus)

-

částečně

Ptáci
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Stupeň
ochrany
podle
vyhlášky
395/92 Sb.

Poznámka

Stupeň
ochrany
podle
vyhlášky
395/92 Sb.

Savci

Na lokalitě
se
rozmnožuje

Potravně
vázán na
lokalitu

Hraboš polní (Microtus arvensis)

+

+

Krtek obecný – (Talpa europea)

-

+

Kuna skalní (Martes foinea)

-

-

Liška obecná (Vulpes vulpes)

-

-

Myšice křovinná (Apodemus
sylvaticus)

-

-

Prase divoké (Sus scrofa)

-

částečně

Rejsek obecný – Sorex araneus

-

+

-

Srnec obecný (Capreolus capreolus)

-

částečně

-

Zajíc polní (Lepus europeus)

-

částečně

-

Poznámka

-

-

2. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Mezi negativní faktory, které mohou výrazně ovlivnit populace především terestrických,
nelétavých druhů živočichů (střevlíkovití brouci, obojživelníci a plazi) lze zařadit plošnou
destrukci půdního povrchu (následné hromadné skrývky zeminy) a deponování skrývek.
Při těžbě štěrkopísku mohou vznikat v prostoru těžby drobné vodní retenční plochy, kde se
akumuluje srážková, popř. podzemní voda. Tyto nádržky mohou dočasně sloužit jako refugia
pro obojživelníky, zejména pro žáby (ropuchy, skokany), ale i některé ocasaté obojživelníky
jako např. pro čolky obecné.
U obou variant těžby štěrkopísku doporučuji předem vytipovat vhodnou lokalitu pro
přechodné deponie skrývek. Jako nejvýhodnější se jeví deponovat odtěženou zeminu podél
místní komunikace č. 316, ppč. 783/1 Běstovice – Skořenice. Bude tak zajištěna migrace
živočichů směrem k nivě Skořenického potoka a vyhne se kritickému stresovému přechodu
na opačnou stranu k Teplickému potoku. To platí i pro uskladnění nádob pro odpady –
konkrétní místa by neměla být v dosahu vodních zdrojů. Při zjištění výskytu chráněných
druhů živočichů v drobných vodních tůňkách po těžbě provést taková opatření, která
zabezpečí přežívání jejich populací na lokalitě.
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Vlivy na flóru
Seznam druhů zaznamenaných v zájmovém území (Příloha 1: Výsledky botanického
průzkumu – botanický seznam) obsahuje celkem 134 taxonů vyšších cévnatých rostlin.
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů
podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka
2001). Celkově lze tedy konstatovat, že z botanického hlediska jsou biotopy zájmového
území málo cenné. Za možný negativní vliv lze označit potenciální nebezpečí rozšiřování
křídlatky na deponiích a na obnažených plochách- proto doporučuji pravidelnou kontrolu
alespoň 1x za vegetační období na místech potenciálně ohrožených výskytem této invazivní
rostliny. V případě jejího výskytu provést likvidaci rostlin křídlatky.

Vlivy na ekosystémy
Vzhledem k silnému vlivu člověka se ekosystémy zájmového území nevyznačují
polopřirozenou nebo přirozenou vegetací, ale reprezentují komplex synantropních
společenstev, která i přes svůj synantropní charakter mohou poskytovat útočiště mnoha
druhům fauny a to i druhům typickým pro přirozenější stanoviště. Ve společenstvech polních
plevelů, které se utvořily během několika tisíciletého úsilí zemědělců, se silně projevuje vliv
agrotechniky a celkově způsob konvenčního obhospodařování. Ubývá diagnostických druhů,
znatelně se snižuje pokryvnost plevelů a naopak se zvyšuje zastoupení taxonů s širokou
ekologickou amplitudou. Při těžbě dojde k zvětšení ploch s vývojem jiným, než omezeným
agrárním hospodařením a to lze považovat za mírně pozitivní ve vztahu k okolní agrární
krajině.

3. Charakteristika použitých metod
předpokladů při hodnocení vlivů

prognózování

a

výchozích

Z hlediska biologického (posouzení fauny, flóry a ekosystémů) byla lokalita navštívena
odborníkem na faunu, flóru a ekosystémy. Byl proveden základní faunistický a floristický
průzkum. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v popisu současného stavu lokality. Vhledem ke
stavu a charakteru lokality, byla věnována pozornost možným cenným druhům fauny, flóry.
Vhledem k umístění záměru nelze předpokládat z biologického pohledu žádnou významnou
změnu ve vztahu k prvkům fauny, flóry a ekosystémů blízkého okolí. Také nelze
předpokládat vliv na lokality soustavy Natura 2000 a na zvláště chráněná území blízkého
okolí.
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Příloha.

VÝSLEDKY BOTANICKÉHO PRŮZKUMU – BOTANICKÝ SEZNAM.
Aegopodium podagraria L.

bršlice kozí noha

Agrostis capillaris L.

psineček obecný

Agrostis stolonifera L.

psineček výběžkatý

Achillea millefolium agg.

řebříček obecný

Alchemilla monticola Opiz

kontryhel pastvinný

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

Amaranthus powellii S. Watson

laskavec
zelenoklasý

Anagallis arvensis L.

drchnička rolní

Anthemis arvensis L.

rmen rolní

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

kerblík lesní

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

chundelka metlice

Arctium lappa L.

lopuch větší

Arctium tomentosum Mill.

lopuch plstnatý

Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

Atriplex patula L.

lebeda rozkladitá

Avena fatua L.

oves hluchý

Avenula pubescens (Huds.) Dum.

ovsíř pýřitý

Ballota nigra L.

měrnice černá

Bellis perennis L.

sedmikráska obecná
(chudobka)

Brasica napus L. subsp. napus

brukev řepka olejka

Bromus sterilis L.

sveřep jalový

Campanula persicifolia L.

zvonek broskvolistý

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.

kokoška pastuší
tobolka

Carum carvi L.

kmín kořenný

Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Möschl

rožec obecný pravý

Cichorium intybus L. subsp. intybus

čekanka obecná
pravá
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Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

pcháč obecný

Convonvulus arvensis L.

svlačec rolní

Conyza canadensis (L.) Cronquist

turanka kanadská

Crepis biennis L.

škarda dvouletá

Dactylis glomerata L.

srha laločnatá

Descurainia sophia (L.) Prantl

úhorník mnohodílný

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

rosička krvavá

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

ježatka kuří noha

Echium vulgare L.

hadinec obecný

Elytrigia repens (L.) Nevski

pýr plazivý

Epilobium ciliatum Rafin

vrbovka žláznatá

Equisetum arvense L.

přeslička rolní

Erigeron annuus (L.) Pers. s. str.

turan roční

Euphorbia cyparissias L.

pryšec chvojka

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve

opletka obecná

Festuca pratensis Huds.

kostřava luční

Festuca rubra L. s. lat.

kostřava červená

Galeopsis tetrahit L.

konopice polní

Galium aparine L.

svízel přítula

Galium mollugo agg.

svízel povázka

Galium verum L. s. str.

svízel syřišťový

Geranium pratense L.

kakost luční

Geranium pusillum Burm. fil.

kakost maličký

Geum urbanum L.

kuklík městský

Glechoma hederacea L.

popenec obecný

Heracleum sphondylium L. s. lat.

bolševník obecný

Hieracium bauhinii Schult.

jestřábník Bauhinův

Hieracium lachenalii Suter

jestřábník
Lachenalův

Hieracium murorum L.

jestřábník zední
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Hieracium sabaudum L.

jestřábník savojský

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius

ovsík vyvýšený
pravý

Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Chaerophyllum aromaticum L.

krabilice zápašná

Chenopodium album L. s. str.

merlík bílý

Chenopodium suecicum J. Murr

merlík švedský

Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis

chrastavec rolní
pravý

Lactuca serriola L.

locika kompasová

Lamium album L.

hluchavka bílá

Lamium amplexicaule L.

hluchavka objímavá

Lamium purpureum L.

hluchavka nachová

Lapsana communis L.

kapustka obecná

Leontodon autumnalis L.

máchelka podzimní

Lepidium ruderale L.

řeřicha rumní

Leucanthemum vulgare agg.

kopretina bílá

Linaria vulgaris Mill.

lnice květel

Lolium perenne L.

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus L.

štírovník růžkatý

Luzula campestris (L.) DC. s. str.

bika ladní

Luzula pilosa (L.) Willd.

bika chlupatá

Lysimachia nummularia L.

vrbina penízková

Matricaria discoidea DC.

heřmánek terčovitý

Matricaria recutita L.

heřmánek pravý

Medicago lupulina L.

tolice dětelová

Mycelis muralis (L.) Dum.

mléčka zední

Myosotis arvensis (L.) Hill

pomněnka rolní

Papaver rhoeas L.

mák vlčí

Pastinaca sativa L. s. lat.

pastinák setý

Phleum pratense L.

bojínek luční
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Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

Plantago major L. subsp. major

jitrocel větší pravý

Plantago media agg.

jitrocel prostřední

Poa annua L. subsp. annua

lipnice roční pravá

Poa pratensis L.

lipnice luční

Poa trivialis L.

lipnice luční

Polygonum aviculare agg.

truskavec ptačí

Potentilla anserina L.

mochna husí

Potentilla erecta (L.) Räuschel

mochna nátržník

Potentilla reptans L.

mochna plazivá

Prunella vulgaris L.

černohlávek obecný

Ranunculus acris L. subsp. acris

pryskyřník prudký
pravý

Ranunculus auricomus agg.

pryskyřník zlatožlutý

Ranunculus repens L.

pryskyřník plazivý

Raphanus raphanistrum L.

ředkev ohnice

Rumex acetosa L.

šťovík kyselý

Rumex crispus L.

šťovík kadeřavý

Rumex obtusifolius L.

šťovík tupolistý

Sagina procumbens L.

úrazník položený

Saponaria officinalis L.

mydlice lékařská

Setaria pumila (Poiret) R. et Sch.

bér sivý

Setaria viridis (L.) P. B. subsp. viridis

bér zelený pravý

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet

silenka širolistá bílá

Sisymbirum loeselii L.

hulevník Loeselův

Sisymbirum officinale (L.) Scop.

hulevník lékařský

Sonchus arvensis L.

mléč rolní

+ Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia

jeřáb ptačí pravý

Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl

kuřinka červená

Stachys palustris L.

čistec bahenní

Stellaria media (L.) Vill.

ptačinec prostřední
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Symphytum officinale L.

kostival lékařský

Tanacetum vulgare L.

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek

pampeliška
"lékařská"

Thlaspi arvense L.

penízek rolní

Tragopogon orientalis L.

kozí brada východní

Trifolium campestre Schreber

jetel ladní

Trifolium pratense L. s. lat.

jetel luční

Trifolium repens L.

jetel plazivý

Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.

heřmánkovec
nevonný

Trisetum flavescens (L.) P. B.

trojštět žlutavý

Tussilago farfara L.

podběl lékařský

Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

Verbascum thapsus L.

divizna malokvětá

Veronica chamaedrys L.

rozrazil rezekvítek

Veronica persica Poiret

rozrazil perský

Veronica polita Fries

rozrazil lesklý

Vicia sepium L.

vikev plotní

Vicia tetrasperma (L.) Schreber

vikev čtyřsemenná

Viola arvensis Murray

violka rolní

POUŽITÉ ZKRATKY.
agg.

– skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných
druhů)

s. lat.

– sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí

s. str.

– sensu stricto, taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh nebo
typová subspecie).

+

– druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně
zplaňující, v zájmovém území vysázený
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