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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma:
TRAMON s r.o. Litomyšl
2. IČ:
48172022

3. Sídlo (bydliště):
Smetanovo nám. 23, 570 01 Litomyšl
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele – zpracovatele EIA
Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
IČ: 601 37 983
tel.: 466 536 610
e-mail: info@radekpisa.cz
www.radekpisa.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Záměrem investora je vybudování a provoz Centra pro nakládání s inertními odpady v prostoru
stávající skládky inertních odpadů v Litomyšli – Malinové dolce.

Popis současného stavu
Skládka v Malinových dolcích byla vyprojektována v roce l994 firmou Agroprojekt a.s.
Pardubice, v provozu je od roku 1995.
Areál skládky se nachází asi 2 km jižně od centra města Litomyšle s příjezdem ze silnice II.
třídy č. 360 Litomyšl – Polička. Skládka Malinové dolce leží v Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída. Zájmové území se nachází v nadmořské
výšce 350 až 370 m n.m.
Součástí skládky je komunikace š.6 m navazující na silnici II třídy č.360 (LitomyšlPolička), dále provozní budova, vážní můstek a místo pro očistu vozidel.
V současné době je v areálu vybudováno i „Recyklační středisko“.
V záměru se navrhuje v prostoru skládky inertních odpadů skupiny S-IO v k.ú. Litomyšl –
Malinové dolce realizace a provoz následujících sekcí pro nakládání s inertními odpady:
1. Recyklační středisko stavebních odpadů
2. Rekultivace zaplněných prostor stávající skládky
3. Skládka inertních odpadů
4. Kompostárna
5. Technické zázemí

B.I.1

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Název záměru: Centrum pro nakládání s inertními odpady Malinové dolce u Litomyšle
Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění: Bod 56 - Zařízení k
odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t ročně,
kategorie II.
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Kapacita (rozsah) záměru

V záměru se navrhuje realizace Centra pro nakládání s inertními odpady v prostoru stávající skládky
inertních odpadů skupiny S-IO v k.ú. Litomyšl – Malinové dolce v rozdělení na následující sektory:
1. Recyklační středisko
2. Rekultivace
3. Skládka
4. Kompostárna
5. Technické zázemí

Obr. č. 1 Situace záměru
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Tabulka č. 1 – přehled pozemků záměru
Parcela č.

Zábor (m2)

Celková výměra (m2)

Druh

Třída ochrany

Recyklační středisko
1448/5

16 789

33 890

Orná půda

1/2

1448/4

563

1 540

Orná půda

1/2

1448/3

11 307

43 824

Orná půda

1/2

1445/1

4 001

13 164

Trvalý travní porost

Celkem

32 660

2

Kompostárna
1448/3

3 271

43 824

Orná půda

1/2

1448/4

83

1 540

Orná půda

1/2

1448/5

2 582

33 890

Orná půda

1/2

Celkem

5 936

6 245

Orná půda

2

Technické zázemí
1350/14

3 076

Celkem

3 076

Rekultivace
1448/3

29 225

43 824

Orná půda

1/2

1448/4

895

1 540

Orná půda

1/2

1448/5

11 580

33 890

Orná půda

1/2

1445/1

7 545

13 164

Trvalý travní porost

2

1445/4

793

793

Trvalý travní porost

2

1445/3

5 018

5 018

Trvalý travní porost

2

1350/3

31 884

33 342

Orná půda

2

1350/14

1 737

6 245

Orná půda

2

Celkem

88 677

1/2

Skládka
1448/5

2 320

33 890

Orná půda

1445/1

1 408

13 164

Trvalý travní porost

2

1350/3

32

33 342

Orná půda

2

Celkem

3 760

Celkem

134 109

Celkem záměr

134 109
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Tabulka č. 2 – přehled BPEJ
Parcela
Zábor (m2) Výměra parcely
Recyklační
středisko
1448/5
16 789
33 890
1448/4
563
1 540
1448/3
11 307
43 824
1445/1
4 001
13 164
Celkem
32 660
Kompostárna
1448/3
3 271
43 824
1448/4
83
1 540
1448/5
2 582
33 890
Celkem
5 936
Technické zázemí
1350/14
3 076
6 245
Celkem
3 076
Rekultivace
1448/3
29 225
43 824
1448/4
895
1 540
1448/5
11 580
33 890
1445/1
7 545
13 164
1445/4
793
793
1445/3
5 018
5 018
1350/3
31 884
33 342
1350/14
1 737
6 245
Celkem
88 677
Skládka
1448/5
2 320
33 890
1445/1
1 408
13 164
1350/3
32
33 342
Celkem
3 760
Celkem
134 109

TRAMON s.r.o.

Druh

BPEJ
5.14.00 5.08.10

orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost

5 151
172
7 499
12 822

orná půda
orná půda
orná půda

3 271
83
2 582
5 936

orná půda

orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda

3 076
3 076
15 004

15 004
orná půda
trvalý travní porost
orná půda

11 638
391
3 808
4 001
19 838

14 221
895
11 580
7 545
793
5 018
31 884
1 737
73 673

110

2 210
1 408
32
110
3 650
33 872 100 237

V tabulce č.1 je přehled pozemků, na kterých je záměr umístěn. V tabulce č. 2 potom přehled BPEJ
včetně záborů půd v ZPF. BPEJ 51 400 odpovídá třídě ochrany půd 1, BPEJ 50 810 třídě ochrany 2.
Uvedená zemědělská půda (ornice, případně část podorničí) bude před zasypáním pozemku skryta a
následně použita ke konečné rekultivaci předmětných pozemků.
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1. Recyklační středisko
Pro následné využití stavebních odpadů, je na základě územního rozhodnutí, vydaného MěÚ
Litomyšl, č.j.: výst. 328/99/Kp, ze dne 3.6.1999, vyčleněn pozemek o rozloze 1,5 ha, kde je
sejmuta ornice bez dalších úprav podloží parcely č. 1448/3. Zde se stavební odpad
shromažďuje a poté recykluje. Na uvedeném sektoru je deponován neznečištěný stavební
odpad (inertní), který splňuje podmínky dle § 12 odst.1 vyhlášky č. 273/2021 Sb.
Záměr předpokládá rozšíření recyklačního střediska na plochu cca 32 660 m2 s roční kapacitou příjmu
maximálně 300 000 tun odpadů.
Denní kapacita příjmu odpadů je potom maximálně 1 000 t odpadů za den. Předpokládá se, že cca
80 % přijatých odpadů bude pomocí mobilního drtícího zařízení a třídící linky přepracováno na
stavební recyklát s následným využitím ve stavebnictví. Zbylých 15 % odpadu bude použito na
rekultivaci skládky a dále se předpokládá, že z odpadů přijatých k recyklaci vznikne cca 5 % odpadů
vytříděných z přijatého odpadu a nevhodného pro další použití. Tento odpad bude podle charakteru
odvezen k jinému využití (např. kovy) nebo uložen na skládku.

Strojní zařízení a režim provozu
Při recyklaci bude pro drcení odpadů použito zařízení McCloskey J50v2 (obr.č.1) a pro třídění
McCloskey R230 (obr.č.2).
Mobilní čelisťový drtič McCloskey J50v2 na pásech je univerzálně vhodný stroj na drcení a třídění
písku, štěrku, kameniva, stavebních a demoličních odpadů, zemin atd. Stroj je velice kompaktní, a tím
i snadno a rychle přepravitelný mezi zakázkami. Lze ho jednoduše přemísťovat na výrobu jiných
frakcí podle požadavku trhu. Třídič může pracovat samostatně, případně v kombinaci s drtičem.
Maximální výkon stroje je 150 t/hod.
Zařízení je vybaveno vážením odpadů /materiálů zpracovávaných v zařízení.
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Obr. č. 2 Mobilní drtící zařízení McCloskey J50

Obr.č.3 Třídící zařízení McCloskey R230
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Samotný drtič McCloskey J50v2 s třídičem McCloskey R230 se skládá z těchto částí:
- drtící komory
- násypníku
- podavače
- před-třídiče
- hlavního dopravníku
- bočního dopravníku
- pohonné jednotky
- elektročásti
- pásového podvozku
- volitelných doplňků /systém skrápění, magnetický separátor, pásová váha, atd./
- dvouplošného mobilního hrubotřídiče R 230 McCloskey
Přijatý odpad bude skladován volně v prostoru recyklace. Stavební recyklát bude skladován v kójích
podle třídy zrnitosti, které budou vzájemně odděleny betonovými přepážkami.
K recyklaci budou přijímány následující druhy odpadů.
Druhy odpadů pro recyklaci:
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihla
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené po číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
20 02 02 Zemina a kameny

Energetická náročnost zařízení udávaná dodavatelem se pohybuje cca v následujících parametrech:
Třídič - výkon 350 HP /261kW/
Drtič - výkon 180HP /133 kW/
Při samotné činnosti zařízení nevznikají odpady, odpadní vody. Emise unikající do ovzduší vznikají
spalováním nafty při výrobě energie nutné k činnosti třídiče, drtiče v klasickém naftovém spalovacím
motoru.
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Prachové částice jsou eliminovány vodním skrápěním, které je součástí dodávky třídiče, drtiče.
Umístění zařízení v terénu je nutné volit tak, aby byla na nejvyšší technicky možnou míru chráněna
obytná zástavba, a to především před nejjemnější polétavou frakci prachu. To platí jak při samotné
činnosti recyklační linky, tak i při dopravě jednotlivých materiálů k recyklaci včetně odvozu.
Provozovatel zařízení bude v případě zpracování prašných materiálů provádět průběžně jejich
kropení vodou tak, aby došlo k maximálnímu omezení množství unikajícího prachu.
Všechny práce prováděné na stroji nebo s jeho pomocí musí být vykonávány výhradně vyškoleným,
spolehlivým a oprávněným personálem.
Mobilní drtič smí být využíván pouze pro účely, pro které byl zkonstruován a pouze v případě,
že všechna ochranná a bezpečnostní opatření, systémy nouzového vypínání a protihlukové součásti a
výfuky jsou namontovány na příslušných místech a jsou plně funkční.

2. Rekultivace

Odpady nevhodné pro recyklaci budou použity pro rekultivaci stávající skládky inertních odpadů. Při
navrhování rekultivace se vycházelo z normy ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky
pro navrhování a výstavbu skládek a z normy ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a
rekultivace skládek.
Rekultivované území je navrženo s ohledem na stabilitu tělesa skládky, okolní krajinu a tvorbu
krajiny. Sklon svahů je volen 1:3. Plocha rekultivace zahrnuje přibližně 88 677 m2. Těleso skládky o
předpokládaném objemu 445 000 m3 (tj. cca 801 000 t) bude uzavřeno vrstvou vhodných inertních
odpadů a podorničí (o předpokládaném celkovém množství 93 000 m3, tj. cca 167 400 t, maximální
denní příjem se uvažuje cca 60 t za předpokladu naplnění skládky a její rekultivace během tří roků) o
mocnosti 1,5 m a vrstvou ornice o mocnosti 0,3 m. Povrchové vody ze zrekultivované části budou
odtékat do stávající údolnice. Okolo stávajícího oplocení bude obnoven příkop pro zachycení
povrchových vod, který bude vyústěn do mokřadu ve spodní části rekultivované plochy. Mokřad bude
při realizaci záměru zachován. Před ukládáním inertního materiálu dojde k sejmutí ornice v tl.0,2 m a
podorničí v tl. 0,4 m. Předpokládá se maximální roční kapacita 20 000 t a maximální denní kapacita
60 t.
Konečnou úpravu povrchu skládky se navrhuje ozelenit travním porostem a dřevinami autochtonních
druhů.
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Druhy odpadů pro rekultivaci:
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09 Odpadní písek a jíl
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07
10 11 03 Odpadní materiál na bázi skelných vláken
10 12 06 Vyřazené formy
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihla
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené po číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
20 01 02 Sklo
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02 02 Zemina a kameny
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 03 Uliční smetky

3. Skládka
Mezi stávající příjezdovou cestou a recyklačním prostorem na ploše cca 3 760 m2 je zachována
skládka odpadů, která náleží do skupiny S-inertní odpad (S-IO) a je určená pro inertní odpady podle §
12 odst.1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., Na skládku budou ukládány nevyužitelné inertní odpady
z provozu recyklace a z příjmu od externích dodavatelů. Uvažuje se s maximální roční kapacitou
25 000 t a maximálním denním příjmem cca 90 t.
Druhy odpadů na skládku:
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09 Odpadní písek a jíl
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07
10 11 03 Odpadní materiál na bázi skelných vláken
10 12 06 Vyřazené formy
17 01 01 Beton
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17 01 02 Cihla
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené po číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
20 01 02 Sklo
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02 02 Zemina a kameny
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 03 Uliční smetky

4. Kompostárna
Při západním okraji zájmového území se navrhuje prostor pro kompostování odpadů vhodných ke
kompostování z přilehlého okolí. Přepokládaná plocha je 5 936 m2. Plocha bude zbudovaná na
stávajícím terénu s minimálními terénními úpravami. Plocha bude v nepropustném provedení
(asfaltové krytí) a vyspádována do bezodtoké jímky, kde zachycené vody budou použity zpět na
skrápění kompostu. Objem jímky je stanoven podle potřebné akumulace srážkových vod na 249 m3.
V případě nutnosti budou přebytečné průsakové vody odvezeny na ČOV.
Výstupem z kompostárny bude certifikovaný výrobek – kompost (předpokládá se cca 50 %). Kompost
nevhodný pro využití bude použit na rekultivaci skládky.
Do kompostárny bude přivážen biologicky rozložitelný odpad. Větší kusy odpadu budou drceny
v drtiči současně používaným v rámci recyklace stavebních odpadů.
Celková kapacita kompostárny se odhaduje na maximálně 20 000 t za rok při maximálním denním
příjmu 55 t.
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5. Technické zázemí
Stávající objekt vrátnice bude rozšířen o prostory pro zaměstnance skládky (šatny, sociální zařízení
atd.). Objekt je napojen na el. energii, která bude zajišťovat i vytápění objektu pomocí přímotopů a
přípravu teplé užitkové vody. V objektu není prostor pro přípravu jídel, ta budou dovážena stejně jako
pitná voda. Objekt bude napojen na užitkovou vodu ze stávajících vrtů. Odkanalizování bude do
bezodtoké jímky, jejíž obsah bude odvážen na smluvní ČOV.
Součástí technického zázemí je též mostní váha, kde bude zjišťována hmotnost přivážených odpadů
nebo odvážených výrobků. O hmotnosti odpadů a výrobků bude vedena evidence dle platných
předpisů, zejména dle provozního řádu, který bude schvalován v navazujícím řízení.
Výše uvedenými záměrem bude zajištěna možnost recyklace inertních (stavebních) odpadů pro oblast
Litomyšl a jejich další využití.
kompostování.

Kompostárna umožní kompostování odpadů vhodných ke

Rekultivací části území bude vytvořena plocha tvořící základ biocentra, který

požaduje ÚSES pro tuto část území u Litomyšle.

Tabulka č. 3 - kapacity
Zařízení
Recyklace

Kapacita roční (t)

Kapacita denní max. (t)

Kapacita celková (t)

300 000

1 000

Rekultivace

20 000

60

801 000

Skládka

25 000

90

50 400

Kompostárna

20 000

55

365 000

1 205

Celkem

851 400

Provozní režim
Centrum bude otevřeno Po – So od 6 do 22 hodin. Příjem odpadů bude zajištěn kontinuálně. Provoz
samostatných jednotlivých částí ovšem nebude kontinuální, ale podle aktuálních potřeb a případně
sezón (kompostárna).

Doprava
Dopravu odpadů do jednotlivých sekcí Centra budou zajišťovat jednotliví původci případně dopravci
najmutí od původců (dodavatelů) odpadů. Centrum nedisponuje dopravními prostředky pro dovoz
nebo odvoz odpadů.
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Odvoz výrobků – stavebního recyklátu, certifikovaného kompostu bude prováděn samostatně
odběrateli výrobků.
Celková dopravní intenzita je uvažována následovně dle tabulky.
Tabulka č. 4 – dopravní intenzita
Sekce

Dovoz

odpadů

max. denně vozů*
Recyklace

Odvoz

výrobků

max. denně vozů*

80

Celkem průjezdů

Pozn.

denně

40

240

Odvoz

výrobků

včetně vznikajících
odpadů
Rekultivace

4

0

8

Kompostárna

4

2

12

Během sezóny
Odvoz

výrobků

včetně vznikajících
odpadů
Skládka

4

0

8

Celkem

92

42

268

*… počítány jsou průjezdy (1 dopravní jednotka =2 průjezdy)
Dopravní intenzita je pro potřeby hodnocení počítána jako maximální. Reálně lze počítat s intenzitou
na úrovni cca 20 % intenzity maximální.
Přehled mechanismů na jednotlivých částech
Provoz Centra budou interně zajišťovat následující mechanismy
Nakladač CAT 962
Buldozer CAT D 6
Drtící zařízení mobilní McCloskey J50v2
Třídící linka mobilní McCloskey R230
V případě potřeby budou dopravní komunikace a prašné části Centra skrápěny vodou pro snížení
prašnosti. Drtící a třídící zařízení má samostatné prostředky pro skrápění prašného materiálu při
činnosti Pro skrápění se uvažuje využít podzemní vody čerpané ze stávajících vrtů.
Jednotlivé mechanismy budou operativně používány podle potřeby ve všech sekcích Centra
(drtící a třídící zařízení potom v rámci recyklace a kompostárny).
Stroje sloužící k obsluze jednotlivých sekcí Centra budou parkovány na ploše Centra.
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Počet zaměstnanců:

Po realizaci záměru 5

Provozní doba záměru:

Po – So, 6,00 – 22,00

B.I.3

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:

Pardubický

TRAMON s.r.o.

Obec: Litomyšl – Malinové Dolce
Katastrální území: Litomyšl

B.I.4

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Cílem projektovaných prací je rekultivace skládky inertních odpadů a rekultivace území v části, kde
skládka byla dosud jenom plánována. Dále jsou projektovány další činnosti, podle nichž je areál je
rozdělen do těchto sektorů:
−
−
−
−
−

recyklační středisko
rekultivace
skládka
kompostárna
technické zázemí.

Skládkování materiálů probíhá od roku 1995 a ukončení se nepředpokládá před rokem 2030.
V současné době není zpracovateli oznámení známo, že by se v blízkosti záměru vyskytovaly jiné
záměry, které by mohly způsobovat kumulaci negativních vlivů nebo jejich synergické působení.

B.I.5

Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů
(i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Na lokalitě Litomyšl – Malinové dolce existuje skládka od roku 1995. Skládkování bylo na čas
přerušeno. V areálu jsou projektovány tyto práce: recyklační středisko, rozšíření skládky a její
rekultivace. Dále zde bude kompostárna a technické zázemí.
Záměr je strategicky umístěn v návaznosti na stávající těleso skládky.
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Hlavní důvody realizace záměru jsou následující:
−

v rámci areálu je vybudováno komplexní provozní zázemí, včetně kontrolních systémů, jímek na
průsakové vody, aj.; v areálu je k dispozici základní vybavení centra (např. mostová váha),
provozní zázemí,

−

vlivem realizace záměru bude na několik let vyřešeno nakládání se stavebními odpady, v
opačném případě by bylo nutné hledat alternativní umístění obdobného zařízení;

−

nejedná se o lokalitu spadající do zvláště chráněných území, přírodních parků či lokalit soustavy
NATURA 2000.

Záměr není předkládán variantně. Stávající stav lze považovat za variantu nulovou – tedy provoz
stávajících, plánovaných, a zároveň již projednaných zařízení. K posouzení je tedy uvažována jedna
aktivní varianta spočívající v realizaci záměru v jeho plném rozsahu.

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje na roky 2016 - 2025
Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje stanovuje strategie odpadového hospodářství na 10
let, tedy od roku 2016 do roku 2025. Struktura je pak dána rovněž plánem odpadového hospodářství
České republiky. V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky kraje přijímá Pardubický kraj
mimo jiné tyto zásady pro nakládání s odpady (se vztahem k záměru).
▪

při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady – předcházení vzniku,
příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (například energetické využití)
a na posledním místě odstranění (bezpečné odstranění), a to při dodržení všech požadavků,
právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění ochrany lidského zdraví a životního
prostředí;

▪

při uplatňování hierarchie nakládání s odpady podporovat možnosti, které představují nejlepší
celkový výsledek z hlediska životního prostředí;

▪

podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin,
kterými jsou nahrazovány primární přírodní suroviny;

▪

podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu;

▪

podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů;

▪

nepodporovat skládkování recyklovatelných materiálů.

Na základě porovnání předmětného záměru s výše uvedenými požadavky lze konstatovat, že
záměr není v rozporu s POH Pardubického kraje a rovněž bude svým rozsahem přispívat ke
splnění cílů stanovených zákonem o odpadech.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních
prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona
o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry

V záměru se navrhuje v prostoru skládky inertních odpadů skupiny S-IO v k.ú. Litomyšl – Malinové
Dolce realizace a provoz následujících sekcí pro nakládání s inertními odpady:
1. Recyklační středisko stavebních odpadů
2. Rekultivace zaplněných prostor stávající skládky
3. Skládka inertních odpadů
4. Kompostárna
5. Technické zázemí
Recyklace
Záměr předpokládá rozšíření stávajícího recyklačního střediska na plochu cca 32 660 m2 s roční
kapacitou příjmu maximálně 300 000 tun odpadů.
Denní kapacita příjmu odpadů je potom maximálně 1 000 t odpadů za den. Předpokládá se, že cca
80 % přijatých odpadů bude pomocí mobilního drtícího zařízení a třídící linky přepracováno na
stavební recyklát s následným využitím ve stavebnictví. Zbylých 15 % odpadu bude použito na
rekultivaci skládky a dále se předpokládá, že z odpadů přijatých k recyklaci vznikne cca 5 % odpadů
vytříděných z přijatého odpadu a nevhodného pro další použití. Tento odpad bude podle charakteru
odvezen k jinému využití (např. kovy) nebo uložen na skládku.

Při recyklaci bude pro drcení odpadů použito zařízení McCloskey J50v2 (obr.č.1) a pro třídění
McCloskey R230 (obr.č.2).
Maximální výkon stroje je 150 t/hod.
Zařízení je vybaveno vážením odpadů /materiálů zpracovávaných v zařízení.

Rekultivace
Přijatý odpad bude skladován volně v prostoru recyklace. Stavební recyklát bude skladován
v kójích podle třídy zrnitosti, které budou vzájemně odděleny betonovými přepážkami.
Odpady nevhodné pro recyklaci budou použity pro rekultivaci stávající skládky inertních odpadů.
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Rekultivované území je navrženo s ohledem na stabilitu tělesa skládky, okolní krajinu a tvorbu
krajiny. Plocha rekultivace zahrnuje přibližně 88 677 m2. Těleso skládky o předpokládaném objemu
445 000 m3 (tj. cca 801 000 t) bude uzavřeno vrstvou vhodných inertních odpadů a podorničí o
mocnosti 1,5 m a vrstvou ornice o mocnosti 0,3 m. Povrchové vody ze zrekultivované části budou
odtékat do stávající údolnice. Okolo stávajícího oplocení bude obnoven příkop pro zachycení
povrchových vod, který bude vyústěn do mokřadu ve spodní části rekultivované plochy. Mokřad bude
při realizaci záměru zachován. Před ukládáním inertního materiálu dojde k sejmutí ornice v tl.0,2 m a
podorničí v tl. 0,4 m. Předpokládá se maximální roční kapacita 20 000 t a maximální denní kapacita
60 t.
Konečnou úpravu povrchu skládky se navrhuje ozelenit travním porostem a dřevinami autochtonních
druhů. Cílovým stavem je vytvoření biocentra dle návrhu ÚSES pro oblast Litomyšl.

Skládka
Mezi stávající příjezdovou cestou a recyklačním prostorem na ploše cca 3 760 m2 je zachována
skládka odpadů, která náleží do skupiny S-inertní odpad (S-IO) a je určená pro inertní odpady podle §
12 odst.1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., Na skládku budou ukládány nevyužitelné inertní odpady
z provozu recyklace a z příjmu od externích dodavatelů.
Kompostárna
Při západním okraji zájmového území se navrhuje prostor pro kompostování odpadů vhodných ke
kompostování z přilehlého okolí. Přepokládaná plocha je 5 936 m2. Plocha bude zbudovaná na
stávajícím terénu s minimálními terénními úpravami. Plocha bude v nepropustném provedení
(asfaltové krytí) a vyspádována do bezodtoké jímky, kde zachycené vody budou použity zpět na
skrápění kompostu. V případě nutnosti budou přebytečné průsakové vody odvezeny na ČOV.
Výstupem z kompostárny bude certifikovaný výrobek – kompost (předpokládá se cca 50 %). Kompost
nevhodný pro využití bude použit na rekultivaci skládky.
Do kompostárny bude přivážen biologicky rozložitelný odpad. Větší kusy odpadu budou drceny
v drtiči současně používaným v rámci recyklace stavebních odpadů.
Celková kapacita kompostárny se odhaduje na maximálně 20 000 t za rok při maximálním denním
příjmu 55 t.
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Technické zázemí
Stávající objekt vrátnice bude rozšířen o prostory pro zaměstnance skládky (šatny, sociální zařízení
atd.). Objekt je napojen na el. energii, která bude zajišťovat i vytápění objektu pomocí přímotopů a
přípravu teplé užitkové vody. Odkanalizování bude do bezodtoké jímky, jejíž obsah bude odvážen na
smluvní ČOV.
Součástí technického zázemí je též mostní váha, kde bude zjišťována hmotnost přivážených odpadů
nebo odvážených výrobků.

Vjezd do zařízení je po vybudované komunikaci o šířce 6 m navazující na silnici 360 Litomyšl směr
Polička. Součástí této účelové komunikace je také propustek o průměru 40 cm v délce 15 m na vjezdu
ze silnice II. třídy, dále zpevněné plochy okolo provozní budovy, vážního můstku a místa pro očistu
vozidel. Komunikace v délce 628 m a zpevněné plochy jsou provedeny s živičným povrchem. Tato
komunikace v prostoru deponie odpadů navazuje na panelovou komunikaci o délce 384 m s
vytvořeným obratištěm na jejím konci. Za vjezdovou branou je situována přízemní provozní budova se
sedlovou střechou zděná z plynosilikátových tvárnic. Součástí budovy je garáž pro čelní nakladač,
sklad, sociální zařízení (umývárna, WC), kancelář a denní místnost pro obsluhu. Užitková voda je v
potřebném množství odebírána z vrtu MD 1, který zároveň slouží k monitoringu jakosti vod vyšší
střednoturonské zvodně neovlivněnou provozem skládky. Voda je z vrtu vedena potrubím PE40 do
tlakového zásobníku o objemu 0,5 m3 umístěného v sociálním zařízení provozní budovy. Ohřev teplé
užitkové vody bude zabezpečen elektrickým boilerem (objem 125 l). Splaškové vody z umyvadel a
WC jsou svedeny do bezodtokové jímky o kapacitě 12 m3 umístěné poblíž provozní budovy. Odtud
jsou podle potřeby odváženy na ČOV. Pitná voda pro obsluhu recyklačního zařízení je v potřebném
množství zajištěna formou balené vody.
Recyklační zařízení je napojeno na elektrickou energii pomocí přípojky z primárního vedení VN 35
kV Litomyšl - Janov a stožárové trafostanice TSB 400. Z rozvaděče trafostanice je vedena přípojka
NN do přípojkové pojistkové SPO umístěné na provozní budově. Z přípojkové skříně je provedeno
připojení elektroměrového rozvaděče RE, který je umístěn na provozní budově. Od elektroměrového
rozvaděče jsou pomocí jednotlivých rozvodů připojena elektrické zařízení. Venkovní osvětlení ploch
před provozní budovou a mycí rampou je řešeno pomocí dvou osvětlovacích ocelových stožárů s
výbojkovými sodíkovými svítidly 1 x 400 W.
Před provozní budovou je vážní můstek. Základ tvoří betonový žlab pro osazení vážící stolice, který je
doplněn rovinnou částí příjezdu a výjezdu (výrobce můstku AM Znojmo Ing. Marilla Alexander,
Znojmo). Měření je prováděno tenzonometrickými snímači propojenými s řídícím počítačem. Pro
navádění vozidel je vážní můstek ohraničen svodidly a vybaven semaforem. Kontrola naváženého

25

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

TRAMON s.r.o.

odpadu a odběru vzorků z koreb nákladních automobilů je prováděn z kontrolní lávky dozorce
skládky.
Očista vozidel, která opouštějí zařízení je řešeno pomocí železobetonové monolitické plochy se
středovým odtokem do dvoukomorové bezodtokové jímky, ve které je osazeno čerpadlo pro cirkulaci
vody. Součástí očisty je dále plechový přístřešek na nářadí. Čerpadlo je ovládáno ze spínače
umístěného na rozvaděči RM 1.
Celý areál je oplocen pozinkovaným pletivem o výšce 2 m, které je připevněno na betonových
sloupcích se vstupní branou 8 m šířky, opatřenou uzamykatelnými vraty. Délka oplocení je 1 480 m.
K ochraně proti vnikání povrchových vod z okolí do tělesa skládky, recyklačního zařízení, deponie
ornice a podorničí je po obvodu skládky vyhlouben vnější záchytný příkop. Příkopy jsou zemní
zpevněné osetím travou, šířka dna 60 cm, hloubka 60 cm, sklon svahů 1 : 1. Celková délka příkopů je
1 120 m. Takto zachycené povrchové vody jsou svedeny do stávajícího recipientu povrchových vod.
Vyřešení odvodnění údolnice je dáno jejím zatrubněním ve II. etapě, které je kapacitně navrženo tak,
aby s vyvolaným retenčním účinkem bezpečně odvedlo veškeré vody z povodí nad profilem skládky.
Těsnící a drenážní systém "Recyklační středisko inertních odpadů Malinové Dolce", je společný se
skládkou a je tvořen vrstvou kvartérních sprašových hlín o min. mocnosti 3 m s koeficientem
propustnosti 10-7 až 10-9 ms-1. Na této těsnící bariéře je v celé ploše dna skládky drenážní systém,
který tvoří 30 cm vrstva z drceného kameniva frakce 16/32 a soustava perforovaných trubek PE
225/248 mm. Tato drenážní soustava je svedena do nepropustné jímky na infiltrát o obsahu 500 m3
umístěné severovýchodním směrem od skládky. Voda z této jímky bude podle potřeby používána
zpětně k postřiku plochy recyklačního zařízení, aby se zabránilo případné prašnosti při navážení a
manipulaci s odpady.

Záměr nespadá svým rozsahem do režimu zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb.

B.I.7

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení stavby: 03/2022
Předpokládaný termín dokončení:

B.I.8

05/2022

Výčet dotčených územních samosprávných celků

Záměr bude realizován v k.ú. Litomyšl
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Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato

rozhodnutí vydávat

[1]

Územní řízení a stavební povolení.

[Městský úřad Litomyšl]

[2]

Vynětí ze ZPF.

[Městský úřad Litomyšl]

[3]

Povolení provozu zařízení k nakládání s odpady

[Krajský úřad PK]

[4]

Povolení umístění a provozu zdroje znečištění ovzduší [Krajský úřad PK]

[5]

Povolení k odběru podzemních vod

[Městský úřad Litomyšl]

[6]

Schválení havarijního plánu

[Městský úřad Litomyšl]
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ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 Využívání přírodních zdrojů – půdy
Realizací záměru dojde k záboru půdy v ZPF. Podrobný přehled je uveden v tabulkách č. 1 a 2. Dojde
k záboru celkem 134 109 m2 půdy, z toho 33 872 m2 půdy v BPEJ 51 400 (tj. třída ochrany 1) a
100 237 m2 půdy v BPEJ 50 810 (tj. třída ochrany 2).
Původní skládka je v provozu od roku 1994, souhlas s vynětím ze ZPF byl v roce 2014 prodloužen do
doby rekultivace záboru. V původním souhlase byla plánována rekultivace na lokální biokoridor, a
nepočítalo s navrácením plochy do ZPF. V současné době však dle současného ÚP síť ÚSES do
lokality nezasahuje. Celá lokalita je zařazena do technické infrastruktury, malá část do ploch
přírodních. Předpokládá se tedy zábor trvalý. Dočasně vyjmuta bude plocha určená k rekultivaci.
Pro následnou rekultivaci se navrhuje rozprostření podorničí o mocnosti 1,5 m a ornice 0,3 m. Plocha
se navrhuje rekultivovat na TTP, s případnou výsadbou dřevin. Pro tento účel bude rekultivovaná
plocha vhodná. Celý záměr bude uskutečňován na ploše 134.109 m2, z čehož plocha rekultivace činí
88.677 m2, což je větší část celého plánovaného záboru.
V tomto případě i u půd třídy ochrany 1 jde o zřejmý veřejný zájem, jelikož realizace centra umožní
v dostupné vzdálenosti bezpečné nakládání a následné využití inertních stavebních odpadů. Areál byl
k této činnosti historicky určen.

B.II.2 Využívání přírodních zdrojů – vody (odběr a spotřeba)

Užitková voda bude v potřebném množství odebírána z vrtu MD 1, který zároveň slouží k monitoringu
jakosti vod vyšší střednoturonské zvodně neovlivněnou provozem skládky. Voda je z vrtu vedena
potrubím PE40 do tlakového zásobníku o objemu 0,5 m3 umístěného v sociálním zařízení provozní
budovy. Ohřev teplé užitkové vody bude zabezpečen elektrickým boilerem (objem 125 l). Splaškové
vody z umyvadel a WC jsou svedeny do bezodtokové jímky o kapacitě 12 m3 umístěné poblíž
provozní budovy. Odtud jsou podle potřeby odváženy na ČOV. Pitná voda pro obsluhu
recyklačního zařízení je v potřebném množství zajištěna formou balené vody.
Na zkrápění kompostu bude využita voda ze záchytné jímky kompostárny. Na zkrápění plochy a
odpadů při drcení a třídění bude využita užitková voda z vrtu MD 1. Vydatnost zdroje je ověřena
v rámci provedeného hydrogeologického posouzení.
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B.II.3 Využití surovinových a energetických zdrojů
Základní surovinou vstupující do zařízení v rámci areálu jsou odpady. Jejich přehled a kapacity jsou
uvedeny v kapitole B.I.2.
Recyklační zařízení je napojeno na elektrickou energii pomocí přípojky z primárního vedení VN 35
kV Litomyšl - Janov a stožárové trafostanice TSB 400. Z rozvaděče trafostanice je vedena přípojka
NN do přípojkové pojistkové SPO umístěné na provozní budově. Z přípojkové skříně je provedeno
připojení elektroměrového rozvaděče RE, který je umístěn na provozní budově. Od elektroměrového
rozvaděče jsou pomocí jednotlivých rozvodů připojena elektrické zařízení.
Dále bude spotřebovávána nafta při provozu dieslových agregátů u mobilních strojů v areálu. Její
spotřeba bude odvozena od aktuální potřeby dle množství přijatých a recyklovaných odpadů.

B.II.4 Využívání biologické rozmanitosti
Územní systém ekologické stability
Realizací záměru nebudou plochy regionálních biocenter ovlivněny. Od plochy záměru jsou
dostatečně odděleny ornou půdou. Součástí záměru je i rekultivace území, kdy je plánována výsadba
zeleně. Vzhledem k poloze záměru mimo prvky ÚSES nebude dotčena jeho ekologicko-stabilizační
funkce.
Významné krajinné prvky
Posuzovaným záměrem nebudou dotčeny významné krajinné prvky (dále jen VKP) dané ze zákona.
Také registrované VKP nejsou v území, ani jeho nejbližším okolí vymezeny.
Obecně chráněné druhy rostlin a živočichů a volně žijící ptáci
Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem,
který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení
rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou
součástí. V rámci botanického průzkumu byl v zájmovém území zjištěn výskyt vzácnějšího taxonu
uvedeného v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich & Chobot 2017) a to divizny
velkokvěté. Dotčená vegetace v rámci areálu skládky i navazující travní porosty jsou tvořeny běžnými
druhy vyšších rostlin, které jsou ve vhodných biotopech hojně rozšířeny v okolí záměru i po celém
území ČR. Plánovaný zásah proto neohrozí existenci jejich populací v okolí zájmového území.
Z hlediska obecné ochrany druhů jsou významnou skupinou volně žijící druhy ptáků, u nichž jsou dle
zákona chráněni všichni jedinci včetně jimi užívaných hnízd. Jedná se o druhy, které dřevinné porosty
při okrajích plochy využívají k hnízdění nebo při sběru potravy.
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Ochrana dřevin
Realizace záměru si vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o původní výsadby podél
hranic areálu a náletové porosty, které kolonizovaly nenarušované plochy na okrajích skládkového
tělesa. Jedná se o zejména o vrby, dále zde roste bříza bělokorá, myrobalán třešňový, třešeň ptačí,
z keřů pak růže šípková, svída krvavá a trnka obecná. Porosty nejsou víceméně zapojené, při obvodu
jsou často liniového charakteru nebo se jedná o skupiny dřevin a keřů, které byly v minulosti
vysazeny. Na svazích stávajícího skládkového tělesa se roztroušeně vyskytují jednotlivé náletové
dřeviny, převážně vrby jívy, lípa malolistá, jasan ztepilý, javor mléč, hlohy a růže šípkové.
Ochrana krajinného rázu a přírodní park
Krajinným rázem je podle § 12, odst. 1 zákona zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa či oblasti, a je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Vyhodnocením vlivu na krajinný ráz se zabývá samostatné hodnocení, které je uvedeno v příloze 2
biologického posouzení (viz příloha Oznámení).
Zvláště chráněná území
V místě záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území. Nejblíže se severozápadně ve
vzdálenosti cca 4 000 m nachází přírodní památka Nedošínský háj, která představuje refugium pro
výskyt řady vzácných druhů živočichů a rostlin, které jsou vázány na lesní porosty. Vzhledem
k dostatečné vzdálenosti a charakteru záměru nedojde k ovlivnění stavu předmětu ochrany této
přírodní památky.
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
V rámci biologického průzkumu a studiem Nálezové databáze AOPK ČR byl v zájmovém území
doložen výskyt několika zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění. Přehled zjištěných druhů je níže komentován. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebyl
v dotčeném území zaznamenán.
Památné stromy
Památné stromy se v území ovlivněném posuzovaným záměrem nenacházejí.

Podrobnější popis je uveden v přiloženém biologickém hodnocení a vyhodnocení vlivu na krajinný
ráz.
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B.III.1 Množství a druh případných předpokládaných reziduí a emisí – ovzduší, hluk
Provoz navrhovaného záměru se projeví na kvalitě ovzduší oproti stávajícímu stavu následujícími
vlivy:
• související doprava → produkce emisí výfukových plynů z dopravy,
• provoz linky recyklační linky→ produkce emisí tuhých znečišťujících látek z drcení a třídění
odpadů,
• provoz kompostárny → produkce emisí látek vznikající při kompostování,
• provoz skládky inertních odpadů → produkce tuhých znečišťujících látek z procesu
skládkování odpadu,
Pro dostatečné hodnocení (posouzení) vlivu záměru na kvalitu ovzduší v předmětné lokalitě
jsou uvažovány následující stěžejní zdroje znečišťování ovzduší:
• skládka odpadů (plošný zdroj),
• recyklační linka (plošný zdroj),
• kompostárna (plošný zdroj),
• manipulace s odpadem (plošný zdroj),
• související doprava (liniový zdroj).
Recyklace
Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku spalování motorové nafty a odcházejících do
okolního ovzduší, bylo stanoveno teoretickým výpočtem z roční spotřeby paliva (při uvažované
hustotě motorové nafty 0,84 kg∙dm-3) a emisních faktorů, uvedených ve Věstníku Ministerstva
životního prostředí.
Tabulka č. 5 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů - drtící zařízení
Znečišťující látka
NOX
CO

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

33 600

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,125

6

0,028

Tabulka č. 6 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů – třídící zařízení
Znečišťující látka
NOX
CO

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

25 200

31

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,094

6

0,021
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Vzhledem k prováděným činnostem je pro výpočet využit emisní faktor pro primární drcení (provoz
drtiče) a pro primární třídění (provoz třídiče). Dále pak pro přesypy dopravníků z primárního drcení a
třídění. Výpočet je proveden pro primární drcení a třídění za použití zkrápění.
Výpočet emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) z emisního faktoru dle Věstníku Ministerstva
životního prostředí při uvažovaném výkonu drtiče a třídiče 150 t∙hod-1 je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 7 Výpočet emisí TZL z drcení

Výkon drtiče

[t·hod-1]

Emisní faktor

[g TZL·t-1]

Emise TZL

[g TZL·hod ]

150
34
-1

5100

Tabulka č. 8 Výpočet emisí TZL z přesypu dopravníku za primárním drcením

Výkon drtiče

[t·hod-1]

Emisní faktor

[g TZL·t ]

Emise TZL

150
-1

10
-1

[g TZL·hod ]

1500

Tabulka č. 9 Výpočet emisí TZL z třídění

Výkon třídiče

[t·hod-1]

Emisní faktor

[g TZL·t ]

Emise TZL

[g TZL·hod-1]

150
-1

13
1950

Tabulka č. 1 Výpočet emisí TZL z přesypu dopravníku za tříděním

Výkon třídiče

[t·hod-1]

Emisní faktor

[g TZL·t-1]

Emise TZL

[g TZL·hod-1]

150
15
2250

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí [4] je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisích TZL.
Tabulka č.11 Emise M znečišťujících látek odcházejících při drcení odpadů

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

3366

6732

0,935

PM2,5

990

1980

0,275
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Tabulka č. 12 Emise M znečišťujících látek odcházejících při třídění nadrceného materiálu

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

2142

4284

0,595

PM2,5

630

1260

0,175

Linku bude obsluhovat nakladač s čelní lžící pro manipulaci s odpadem. Dle dispozice plochy se bude
nakladač pohybovat mezi skládkou odpadu určeného k drcení a násypkou drtiče/vynášecího
dopravníku rotačního síta.
Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku spalování motorové nafty a odcházejících
do okolního ovzduší, bylo stanoveno teoretickým výpočtem z roční spotřeby paliva ve výši 15 l za
hodinu (při uvažované hustotě motorové nafty 0,84 kg∙dm-3) a emisních faktorů, uvedených ve
Věstníku Ministerstva životního prostředí [3].
Tabulka č. 13 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů – pojezd nakladače
Znečišťující látka
NOX
CO

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

25 200

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,094

6

0,021

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí [4] je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisí TZL.
Tabulka č. 14 Emise TZL
Projektovaná spotřeba

[t·rok-1]

Emisní faktor

[g TZL·t-1]

Emise TZL

[t TZL·rok ]

300 000
0,4

-1

0,12

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí [4] je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisí TZL.
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Tabulka č. 15 Emise M znečišťujících látek vznikajících manipulací s d
Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

30,6

61,2

0,0085

PM2,5

9,0

18,0

0,0025

Kompostárna
Hlavní plynnou emisí z provozu kompostárny je oxid uhličitý (CO2), který vzhledem k tomu,
že vzniká rozkladem rostlinných tkání, nenavyšuje antropogenní skleníkový efekt. Dále mohou být
do ovzduší emitovány amoniak (NH3), methan (CH4), oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (N2O, NOX)
a sirovodík (H2S). Emise těchto látek však lze obecně specifikovat velmi obtížně, neboť jsou závislé
na stavu zrání kompostu, aeraci kompostu, četnosti překopání apod. Obecně jsou tyto emise nejvyšší
po překopání a na začátku kompostování při překopávání kompostu, naopak nejnižší (téměř nulové)
u zralého kompostu. Plošným zdrojem znečišťování ovzduší je plocha kompostárny, na níž probíhají
kontrolované aerobní procesy (za přístupu vzduchu) přeměny organických materiálů vlivem
mikrobiální aktivity na kompost. U kompostárny je obecně nejvýznamnější emise pachových látek.
Intenzita zápachu při kompostování je závislá na aeraci zrajícího kompostu. Jako reprezentativní látka,
zahrnující všechny pachové látky obsažené v odpadním plynu, byl zvolen amoniak (NH3). Z
uvedených znečišťujících látek je výpočet dále proveden pro oxid uhelnatý (CO), neboť pro zbývající
znečišťující látky nejsou stanoveny imisní limity.
Tabulka č. 26 Emise M znečišťujících látek odcházejících z kompostovacích ploch
Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod-1

kg·rok-1

g·s-1

NH3

293,2

2298

0,0814

CO

262,3

2568

0,0729

PM10

0,5

4,5

0,00014

PM2,5

0,4

3,5

0,00011

Skládka
Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku provozu skládky odpadu, bylo stanoveno dle
emisních faktorů, zohledňující veškeré technologické operace.
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Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů – skládka odpadu

Znečišťující látka
PM10

Projektovaná kapacita

Emisní faktor

Množství M

[g∙t manipulovaného

znečišťujících látek

odpadu]

[g∙s-1]

0,219

0,000174

0,033

0,000026

-1

[t∙rok-1]

25 000

PM2,5

Liniové zdroje
Vjezd do areálu a výjezd z areálu bude nadále řešen napojením místní komunikací na komunikaci
II/360. Doprava bude na komunikaci II/360 dále směrována směrem Litomyšl (uvažováno 50 % všech
vozidel) a směrem Polička (uvažováno 50 % všech vozidel).
Hlavní reprezentativní znečišťující látky vypouštěné do ovzduší během automobilového provozu
jsou oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakcí PM10 a PM2,5, benzen (C6H6)
a benzo(a)pyren (C20H12). Pro výpočet délkové intenzity emise ML z automobilového provozu jsou
použity emisní faktory pro různé typy vozidel akceptující provozní a technické parametry daného
úseku komunikace. Emisní faktory jsou získány z výpočtového programu MEFA 13. Pro osobní
vozidla je pro výpočet jako palivo zvolen benzín a emisní úroveň EURO 4, pro nákladní vozidla
je uvažováno jako palivo nafta, emisní úroveň EURO 3 a vytížení 100 %. Vzhledem k množství
a rozdílným parametrům uvažovaných úseků pozemních komunikací nejsou emisní faktory, získané
z výpočtového programu MEFA 13, jako dílčí hodnoty v této studii uváděny. Jako výpočtový rok byl
zvolen 2022.
Celkové emisní příspěvky z liniových zdrojů k imisnímu pozadí před provedením záměru v předmětné
lokalitě jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 18 Emise ME znečišťujících látek z liniových zdrojů
Název liniového zdroje

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

NOX

ME

[t/rok]

2,23·10-1

1,09·10-1

1,38·10-1

CO

ME

[t/rok]

5,58·10-1

1,64·10-1

2,07·10-1

PM10

ME

[t/rok]

9,29·10-2

4,54·10-2

1,49·10-1

PM2,5

ME

[t/rok]

4,79·10-2

1,93·10-2

4,73·10-2

C 6H 6

ME

[t/rok]

2,74·10-3

9,73·10-4

1,23·10-3

C20H12

ME

[t/rok]

1,49·10-6

1,29·10-6

1,62·10-6

Podrobnější údaje jsou uvedeny v přiložené rozptylové studii.
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Hluk
Do hlukové studie jsou započítány plánované stacionární zdroje hluku a liniové zdroje hluku. Uvedené
zdroje hluku jsou bez výskytu tónové složky ve spektru hluku.
Provoz drtiče, třídiče i dopravy je uvažován výhradně v denní době.

Stacionární zdroje hluku
Přehled stacionárních zdrojů hluku, které budou realizací záměru uvedené do provozu, uvádí tabulka
číslo 18. Ve výpočtovém modelu jsou stacionární zdroje hluku umístěny do západního rohu plochy,
což umožňuje posoudit nejméně příznivý stav (místo nejblíže obytné zástavby).
Tabulka č. 19 Stacionární zdroje hluku
Hladina akustického výkonu Lwa

Číslo

Druh stacionárního zdroje

Počet (ks)

1

Drtič – McCloskey J50v2

1

100

2

Třídič – McCloskey

1

100

3

Nakladač CAT 962

1

108

4

Buldozer CAT D6

1

111

[dB]

Ve výpočtovém modelu je pro budoucí stav počítáno s pojezdem 134 TV.

Dopravní hluk
Doprava spojená se záměrem bude probíhat v denní době. Areál je napojen na silnici II. třídy II/360.
Po silnici II/360 bude 50 % vozidel pokračovat směrem na Litomyšl a 50 % vozidel směrem na
Poličku.
Výchozím podkladem pro stanovení intenzit dopravy na komunikaci II/360 v obou směrech se stala
data ze sčítání ŘSD z roku 2016. Pro stav po realizaci záměru byly k těmto hodnotám připočteny
intenzity dopravy spojené se zájmovým areálem, viz tabulka 19.
Ve výpočtu je hodnocen vliv dopravního hluku na nejbližší obytnou zástavbu z komunikace II. třídy
II/360.
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Tabulka č. 20 Intenzity dopravy na veřejných komunikacích (počet vozidel/24hod)
Komunikace
(sčítací úsek)

II/360
(5-1560 a
5-1561),
směr
Litomyšl

Skupina
vozidel dle
TP 225

Intenzity na
komunikaci dle
sčítání v roce
2016

Intenzity na
komunikaci
v roce 2022

Intenzity vozidel
ze záměru

Celková
intenzita
po realizaci
v roce 2022

A – Osobní
vozidla

3 235

3 494

0

3 494

B – Lehká
nákladní
vozidla

382

C – Těžká
vozidla

333

A – Osobní
vozidla
II/360
(5-1560),
směr Polička

428
715

775
347

3 235

B – Lehká
nákladní
vozidla

382

C – Těžká
vozidla

333

428

0

481

134

3 494

3 494

0

428
715

909

134

428

0
775

347

909

134
134

481

Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené hlukové studii.

B.III.2 Množství odpadních vod a jejich znečištění
Při realizaci a provozu záměru nebudou vznikat odpadní vody, kromě sociálních. Tyto odpadní vody
budou shromažďovány v bezodtoké jímce, které je součástí technického zázemí. Odpadní vody budou
odváženy na smluvní ČOV.
Technologické odpadní vody vznikat nebudou. Oplachování strojů a zařízení bude prováděno na tělese
skládky.
Průsakové vody z kompostárny budou shromažďovány v bezodtoké záchytné jímce a používány pro
skrápění kompostu. Přebytečné průsakové vody budou odváženy na smluvní ČOV.

B.III.3 Kategorizace a množství odpadů
V době výstavby a realizace záměru se nepředpokládá významný vznik odpadů. Zemina,
která případně vznikne při realizaci záměru, bude deponována dočasně tělese skládky a následně bude
využita v rámci areálu skládky. Mimo to pak je v následující tabulce uveden základní přehled odpadů,
které mohou vznikat v době realizace a jejich předpokládané (odhadnuté) množství. Tato tabulka
nemusí zahrnovat všechny odpady, které v době realizace vzniknout, jelikož nelze předpokládat jejich
přesné složení ani jejich množství, nicméně se všemi odpady bude nakládáno podle jejich skutečných
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vlastností, v souladu s platnou legislativou, zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a jeho prováděcími
předpisy v aktuálním znění. Veškeré odpady budou tříděny podle druhu a skutečných vlastností,
přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. V případě vzniku
odpadu nebezpečného bude tento uložen do zabezpečených a krytých nádob, aby nemohlo dojít
k úniku škodlivin do okolního prostředí. Nádoby na nebezpečný odpad a směsný komunální odpad
budou uzavřeny tak, aby bylo zamezeno vniknutí dešťových vod.
Tabulka 21 – Přehled odpadů, které mohou vznikat při realizaci záměru
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

Předpokládané
množství [t.rok-1]

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky

N

0,005

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,1

15 01 02

Plastové obaly

O

0,1

15 01 03

Dřevěné obaly

O

0,01

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N

0,005

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

0,002

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O

1,0

17 04 05

Železo, ocel

O

0,02

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

O

0,01

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

1,0

17 06 03

Jiné izolační materiály,
nebezpečné látky

N

0,01

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

0,05

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0,05

které

jsou

nebo

obsahují

Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám, předání bude zaznamenáváno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo rovněž ohlašovacím listem
pro přepravu nebezpečných odpadů.

V době provozu záměru bude vznikat minimální množství odpadů z provozu administrace a údržby
areálu. Příjem odpadů do areálu není v této části řešen. V této části je text zaměřen na výstupy, tedy
samotnou produkci odpadů z areálu. Mimo uvedené v tabulce níže mohou při provozu vznikat odpady
z vytřídění nevhodných příměsí na skládce nebo příjmu odpadů na rekultivaci. Tyto odpady budou
vždy uloženy do příslušných nádob a předány oprávněným osobám v souladu s platnou legislativou.
Obecně jsou pak odpady vznikající z provozu uloženy do shromažďovacích prostředků a následně jsou
předávány oprávněné osobě (firmě). V případě nebezpečných odpadů je zajištěno jejich uložení tak,
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aby nedošlo k ohrožení okolního prostředí. Současně je vedena evidence odpadů, včetně jejich
předání.
Tabulka 22– Jiné odpady vznikající během provozu
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

Předpokládané
množství [t.rok-1]

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,1

15 01 02

Plastové obaly

O

0,1

15 01 03

Dřevěné obaly

O

0,1

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

0,05

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

1,2

20 03 03

Uliční smetky

O

0,1

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

2,0

Zařízení pro nakládání s odpady budou vybavena provozními řády, dle kterých se bude řídit jejich
provoz a kde budou stanoveny podrobné podmínky pro nakládání s odpady.
Z výstupu samotných zařízení mohou být dále vytříděny další odpady ze zpracování odpadu. Množství
takto vytříděných odpadů z provozu zařízení není možné předem stanovit, proto je uvedeno pouze
jejich druhové složení. Uvedené druhy nejsou ale výčtem všech odpadů, ale spíše přehledem občasně
se vyskytujících nevhodných příměsí. Jedná se o odpady kategorie 19 12, tedy odpady z úpravy
odpadů

jinde

neuvedené

(např.

třídění,

drcení).

V každém

případě

bude s odpadem nakládáno vždy v souladu s platnou legislativou.
Tabulka 23 – Odpady vznikající z provozu zařízení v areálu
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

19 12 02

Železné kovy

O

19 12 03

Neželezné kovy

O

19 12 04

Plasty a kaučuk

O

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu
neuvedené pod číslem 19 12 11

O

Dále pak z procesu recyklační linky mohou vznikat odpady dle následující tabulky, které budou dle
jejich skutečných vlastností využity.
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Tabulka 24 –- Odpady vznikající z provozu recyklační linky
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

O

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu
neuvedené pod číslem 19 12 11

O

Odpady, které je možné dále využít, budou předány přednostně oprávněné osobě k dalšímu
zpracování. V rámci kompostárny mohou rovněž vznikat nevhodné příměsi, které budou následně
využity při rekultivaci. Následný provoz kompostárny se bude v navazujících řízeních řídit
prováděcími vyhláškami zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
Tabulka 25 – Odpady vznikající z provozu kompostárny
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

19 05 01

Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

O

19 05 02

Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

O

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

O

19 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

O

Nepředpokládá se produkce odpadů, ale kompostu určeného k aplikaci na zemědělskou
nebo lesní půdu, který musí splňovat podmínky stanovené podle zákona č. 156/1998 Sb, a je nutná
jeho registrace na UKZUZ, nebo kompostu dle ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. V případě
výroby kompostu bude v závislosti na zpracovávaných odpadech a na parametrech technologického
postupu odpovídat dle ČSN 46 5735 Průmyslové komposty, nebo bude kompost při nevyhovující
kvalitě zařazen jako odpad katalogového čísla 19 05 03. Kvalitní kompost (výrobek) bude přepraven
k zákazníkovi nebo využit v areálu. Odpad 19 05 03 kompost nevyhovující kvality bude využíván
v rámci výstaveb rekultivace jednotlivých etap skládky nebo odstraněn v tělese skládky.

V případě, že by došlo k ukončení provozu zařízení, nebo kteréhokoliv zařízení, které je jeho
součástí, budou veškeré náplně a provozní kapaliny ze zařízení odčerpány a předány oprávněné osobě.
Se všemi odpady během případného ukončení provozu bude nakládáno v souladu s platnou
legislativou. Tvar skládky musí být řádně upraven dle projektu a zrekultivován. Následně musí být
prováděn monitoring pohybu tělesa skládky. Celý areál pak bude řádně uklizen a zabezpečen proti
vniknutí neoprávněných osob.

40

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

TRAMON s.r.o.

B.III.4 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
S ohledem na charakter celého záměru byla identifikována rizika havárií s ohledem na navržené
technologie a použité látky. Rizika jsou identická pro všechny fáze od výstavby, provoz až po
případné ukončení provozu. Rizika jsou seřazena sestupně od nejvíce pravděpodobného vzniku:
▪

požár skládky, nebo jiného zařízení – okamžitě po zjištění zahoření je nutné odpojit přívod
elektrické energie (v případě, že se jedná o el. zařízení), lokalizovat požár, případně zamezit
jeho rozšíření při zachování vlastní bezpečnosti a přivolání jednotek HZS. V každém případě
je vždy nutné zachovat nejprve vlastní bezpečnost, teprve následně provádět případný zásah
vlastními prostředky. Během požáru dochází k úniku škodlivin z hoření odpadu do ovzduší,
což může mít za následek krátkodobé působení dráždivých látek na obyvatele. Je tak nutné
spolupracovat s okolními obcemi a částmi obcí a zajistit informovanost obyvatel, zejména
u nejbližších obytných objektů tak, aby v případě požáru mohly obyvatele včas zajistit
opatření, jako uzavření oken, omezení vycházení a podobně.

▪

výpadek elektrické energie – v případě výpadku elektrické energie je nutné zajistit
její náhradní zdroj pro zajištění základního provozu. V případě záměru dojde k odstavení
el. zařízení, bez významného ovlivnění lokality. Po dobu výpadku el. energie není možné
provozovat některé činnosti, jako čerpadla, váhu, nebo administrativní část pro obsluhu. Nejde
tedy o významný zásah do životního prostředí v lokalitě.

▪

nález nebezpečného předmětu na skládce – nález nebezpečného nebo neobvyklého
předmětu je nutné nahlásit příslušným orgánům v dané věci příslušných (zejm. PČR) a dále se
postupuje podle dalších pokynů.

▪

únik závadné látky vodám – představitelným rizikem je zejména únik pohonných hmot ze
strojů a dopravních jednotek na zpevněných plochách areálu. K dispozici je sada na likvidaci
havárie. Jímky s odpadními vodami jsou pravidelně kontrolovány, aby nedošlo k jejich
přetečení. Pravidelně jsou pak prováděny kontroly jímek a to nejméně 1 x za 5 let.

▪

dopravní nehoda, nebo porucha vozidla – v případě dopravní nehody může mimo ohrožení
zdraví dojít také k úniku závadné látky do okolního prostředí. V tomto případě se postupuje
obdobným způsobem, jako při úniku závadné látky. V případě havárie na veřejné komunikaci
se likvidace havárie provádí v součinnosti s hasičským záchranným sborem.

▪

zvýšený hluk – v případě poruchy na některém ze zařízení, nebo poruchy manipulační
techniky může dojít ke zvýšení hlučnost zařízení – v tomto případě se zařízení (je-li to možné)
okamžitě odstaví z provozu do odstranění závady.

▪

znečištění ovzduší – obdobně jako u hlukové zátěže i zde platí stejná opatření, kdy v případě
poruchy se zařízení odstaví do odstranění poruchy.
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Výše uvedené zohledňuje především obecné rizikové faktory. Tím nejvyšším rizikem u skládky je
riziko ovlivnění podzemní vody. Podzemní voda je pravidelně kontrolována – navržen systém
monitoringu a monitorovací místa. V případě zjištění nesrovnalostí je okamžitě prováděno zjištění
příčiny a řešení okamžitým zastavěním šíření, které provádí odborná společnost.
Pro celý areál bude vypracován Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), který bude v souladu
s vyhláškou č. 450/2005 Sb. V areálu je k dispozici souprava pro likvidaci případné havárie. Umístění
je vyznačeno v havarijním plánu a s ním jsou všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni. V souladu
se zákonem č. 167/2008 Sb. bude vypracováno hodnocení rizik ekologické újmy a rovněž bude
zpracován protokolární záznam o nezařazení objektu do skupiny nebezpečnosti podle zákona
č. 224/2015 Sb.

B.III.5 Krajinný ráz / doplňující údaje

Záměrem jsou terénní úpravy, ozelenění, výstavba doprovodných staveb, pokračování ve skládkování
na části plochy a vytvoření kompostárny na části plochy. Záměr tak potenciálně může působit
technicistně a vnášet tak do krajiny technický prvek. Důležité je tak vyhodnocení samotného uplatnění
v krajinné scéně. Vliv na vymezující horizonty. Významnou roli hraje plánovaná rekultivace
spočívající mimo terénní úpravy i v ozelenění, což naopak přináší posílení přírodních charakteristik do
jinak výrazně agrární krajiny.
Srovnáme-li záměr s existujícími uvedenými znaky krajinného rázu vymezeného prostoru, pak
dojdeme k závěru
o že nebude ovlivněna přírodní hodnota krajinného rázu místa ani oblasti;
o též nebude snížena estetická hodnota krajinného rázu, neboť záměr nepřináší
významnou změnu ve znaku, který již krajinný ráz nese - skládka. Z analýz
viditelnosti jednotlivých prvků vyplývá marginální význam změn. Vizuální uplatnění
se bude s postupujícím „zarůstáním“ rekultivované skládky snižovat, resp. dojde
k posílení přírodních, a tudíž i esteticky pozitivních hodnot;
o záměr neovlivní harmonické vztahy a měřítko krajiny, neboť zde není instalován
nový nevhodně se uplatňující znak, který by ovlivnil přírodní, kulturní a historickou
charakteristiku místa či oblasti. Záměr plně koresponduje se současnými
charakteristikami krajinného rázu a zachovává měřítka staveb;
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o záměr respektuje uplatnění stávajících kulturních dominant a nezasahuje do něj.

Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že vliv záměru na hodnoty krajinného rázu jsou zcela
zanedbatelné. Současná a budoucí podoba skládky včetně ozelenění eliminuje zásadní uplatnění
záměru v krajinné scéně. Zároveň z hlediska dalšího využívání skládky se jedná o současný a
povolený znak krajinného rázu. Samotný záměr díky svému rozsahu zůstává součástí stávající skládky
a její uplatnění v krajinné scéně dále negativně nezvyšuje, naopak díky rekultivaci lze očekávat
zlepšení stavu.
Záměr má jen mírné posílení negativních znaků – především terénní úprava. Ty se však uplatní
především v bezprostřední blízkosti samotného záměru, kdy je vnímán i samotný současný znak
v podobě skládky.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I

PŘEHLED NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO
ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST

C.I.1

Zvláště chráněná území

Záměr se nachází zcela mimo zvláště chráněná území. Jedná se o lokalitu Malinové dolce, která se
nachází jižně od města Litomyšl. Nejbližší zvláště chráněným územím v širším území je přírodní
památka Nedošínský háj (severozápadně od Litomyšle ve vzdálenosti cca 3 500 m od míst záměru)
nebo přírodní rezervace Psí kuchyně (východně od záměru, vzdálenost cca 9 000 m).

Obrázek 4 – Nejbližší zvláště chráněná území a lokality soustavy NATURA 2000
[zdroj: AOPK, aplikace MapoMat]

Záměr rovněž nezasahuje žádné lokality soustavy NATURA 2000. Nejbližší evropsky významnou
lokalitou je CZ0530027 Psí kuchyně, ve vzdálenosti cca 9 000 m východně. Ptačí oblasti se ani
v širším okolí vzdálenosti 10 km od místa záměru nenacházejí. Nejbližší ptačí oblasti jsou až u
lokality Mohelnice či Orlických hor. Vliv na lokality NATURA 2000 byl vyloučen rovněž Krajským
úřadem Pardubického kraje v rámci vyjádření dle §45i, zákona č. 114/1992 Sb., které je uvedeno
v příloze oznámení.
C.I.2

Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb
a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). Dle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability
krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu.
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Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky
rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
Uzemní systém ekologické stability – vztaženo k záměru
Území nezasahuje do žádného biocentra či biokoridoru
regionálního, nebo nadregionálního charakteru. Všechna tato
území procházejí mimo dotčený areál. Nejblíže se nachází
severozápadně a západně regionální biokoridor Nedošínský háj –
Jalový potok, převážně kopírující tok řeky Desná. Ten je na
dvojici místech dle ÚP doplněn o dvojici regionální biocentra
Malinové dolce 1 a Malinové dolce 2. Žádný z těchto prvků
ÚSES ale nebude záměrem přímo negativně zasaženo.

Obrázek 5 – Nejbližší biocentra a biokoridory regionálního
a nadregionálního charakteru
[zdroj: ÚP města Litomyšl]

C.I.3

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Podle geologické mapy České republiky se záměr nachází v oblasti mezozoikum Českého masivu
s převažujícími vápnitými jílovci a slínovci. Záměr samotný nespadá do žádného chráněného
ložiskového území. Nejblizší CHLÚ se nachází přibližně 1 600 m jihozápadně od místa záměru u obce
Osík, kde se nachází ložiska cihlářské suroviny. K žádnému přímému zásahu do těchto oblastí či
oblastí jiných přírodních bohatství zde nedochází.
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Staré ekologické zátěže

Podle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM3) se v místě záměru nenacházejí žádná
ložiska staré ekologické zátěže. Lokality zatížené kontaminací se nachází ve velkých vzdálenostech od
místa záměru, zejména severně ve městě Litomyšl (ČS PHM Litomyšl) či bývalý objekt obalovny a
skládka TKO v obci Osík jižně. Všechny tyto lokality jsou vzdálené více než 1 500 m od místa záměru
a není zde tak předpoklad kumulace vlivů.

C.II

STRUČNÁ

CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

C.II.1 Ovzduší a klimatické podmínky
Lokalita spadá do mírně teplé klimatické oblasti MT9 dle rozdělení E.Quitta z roku 1971. Oblast
charakteru MT9 se vyznačuje dlouhým létem, teplým, suchým až mírně suchým, krátkým přechodným
obdobím s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou, mírnou a suchou
s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tabulka 26 - Klimatické ukazatele zájmové lokality MT9
Průměrné hodnoty za
rok pro oblast T2

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

40 až 50
140 až 160
110 až 130
30 až 40
- 3 až - 4
7 až 8
17 až 18
7 až 8
100 až 120
400 až 450
250 až 300
60 až 80
120 až 150
40 až 50

V následující tabulce jsou uvedeny srážkové úhrny za rok 2020 pro Pardubický kraj za jednotlivé
měsíce. Srážkové úhrny jsou uvedeny v mm. Celkem za rok 2020 byl srážkový úhrn 898 mm, což je
při srovnání s dlouhodobým průměrem z let 1981 – 2010 nadprůměrná hodnota.
Tabulka 27 - Srážkové úhrny za rok 2020 v mm
Měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Srážky

19

96

39

17

67

216

63

128

89

108

28

26
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Obrázek 6 – Srážkový úhrn v roce 2020 (zdroj: ČHMÚ)

Lokalitu je možné charakterizovat podle tzv. imisního pozadí, které je dáno mapami úrovní znečištění
ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými průměry koncentrací příslušných znečišťujících látek za
předchozích 5 let, které jsou zveřejněny na portále Českého hydrometeorologického ústavu.
Tabulka 28 - Pětiletý průměr 2016 - 2020 ve čtvercové síti 1 x 1 km
Jednotka

Doba průměrování

Limitní hodnota

Pětiletý průměr
2016 – 2020

Arsen

[ng/m3]

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

1,0

NO2

[μg/m3]

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

9,1

SO2 M4

[μg/m3]

24 hodin

125 µg.m-3

9,3

BZN

[μg/m3]

1 kalendářní rok

5 µg.m-3

0,8

BaP

[ng/m3]

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

0,8

PM10 M36

[μg/m3]

24 hodin

50 µg.m-3

36

PM10

[μg/m3]

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

19,9

PM2,5

[μg/m3]

1 kalendářní rok

20 µg.m-3

14,8

Olovo

[ng/m3]

1 kalendářní rok

0,5 µg.m-3

4,3

Nikl

[ng/m3]

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

0,5

Kadmium

[ng/m3]

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

0,2

Znečišťující
látka

U ostatních všech sledovaných škodlivin nedochází k překračování limitních hodnot stanovených
v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
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Tabulka 29 - Pětiletý průměr 2016 - 2020 ve čtvercové síti 1 x 1 km – znečišťující látky, které mají
stanoven imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Jednotka

Doba průměrování

Limitní hodnota

Pětiletý průměr
2015 – 2019

SO2

[μg/m3]

1 kalendářní rok

20 µg.m-3

3,2

SO2

3

[μg/m ]

zimní průměr

20 µg.m

-3

3,2

3

1 kalendářní rok

30 µg.m

-3

12.7

NOX

[μg/m ]

Tabulka 30 - Přehled použitých zkratek znečišťujících látek
Arsen

[ng/m3]

Arsen - roční průměrná koncentrace

NO2

[μg/m3]

NO2 - roční průměrná koncentrace

SO2 M4

[μg/m3]

SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

BZN

[μg/m ]

Benzen - roční průměrná koncentrace

BaP

[ng/m3]

Benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace

PM10 M36

[μg/m3]

PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

PM10

[μg/m ]

PM10 - roční průměrná koncentrace

PM2,5

[μg/m3]

PM2,5 - roční průměrná koncentrace

Olovo

[ng/m3]

Olovo - roční průměrná koncentrace

Nikl

[ng/m3]

Nikl - roční průměrná koncentrace

Kadmium

[ng/m3]

Kadmium - roční průměrná koncentrace

3

3

C.II.2 Voda
Vody povrchové
Záměr spadá do povodí řeky Labe, oblast dílčího povodí Horní a střední Labe. Nachází se
v hydrologickém povodí 1-03-02-0260 Desná. Hlavním vodním tokem v oblasti je řeka Desná, která je
levostranným přítokem Moravy. Délka toku je 31,0 km. Pramení v Medvědím žlebu pod Vysokou holí
v Hrubém Jeseníku. Na opačné straně záměr je to pak řeka Loučná, jejímž recipientem je řeka Labe.
Záměr přímo zasáhne bezejmenný vodní tok, pramenící jižně od místa záměru, který následně odtéká
přes areálu záměru do Lučního rybníka, kterým rovněž protéká další bezejmenný vodní tok, vlévající
se do řeky Desná. Součástí samotného záměru je dále také vsakovací jímka, kde jsou částečně
zasakovány srážkové vody z areálu a částečně jím prochází výše uvedený bezejmenný tok.
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Obrázek 7 – Povrchové vody tekoucí a stojaté v okolí záměru s vyznačením záplavových území
[zdroj: HEIS VÚV]

Záplavová území
Vzhledem k absenci významného vodního toku v blízkosti záměru se rovněž území záměru nenachází
v žádném záplavovém území.
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranná pásma vodních zdrojů
Území spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. Jedná se tedy o oblast
s chráněnými přírodními poměry, díky kterým na nich může významně docházet k přirozené
akumulaci vody. S ohledem na charakter místa záměru se zde rovněž nenacházejí ani žádná ochranná
pásma vodních zdrojů. Záměr rovněž nespadá do žádného ochranného pásma přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody.
Podzemní vody
Záměr spadá do hydrogeologické rajónu 4270 – Vysokomýtská synklinála a spadá přibližně od jeho
centrální části. Nejvyšší zvodnění je zde vázáno na svrchnoturonské slínovce, toto zvodnění je méně
významné (aktivováno monitorovacím vrtem MD-3), významná vodárenská zvodeň vyšší
střednoturonská pak je aktivována vrtem MD-1, který je využíván jako vodní zdroj pro recyklační
středisko a vrtem MD-2, který je určen pro monitorování podzemní vody proudící od areálu střediska.
Vrt MD-1 je hloubky 61 m. Dle údajů z realizace v roce 1995 se hladina podzemní vody pohybovala
v úrovni 31 až 32 m. Na základě čerpací zkoušky v množství 3 l.s-1 z hloubky 44 m došlo k ustálení
hladiny na úrovni 33,22 m. Na základě toho byly doporučeny parametry odběru podzemní vody:
▪

zapuštění čerpadla:

▪

využitelné množství

▪

maximální čerpané množství

50 m
0,5 l.s-1
1,0 l.s-1

Stávající odběr je dle údajů zadavatele na minimální úrovni, odhadem do 50 až 120 litrů denně.
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C.II.3 Horninové prostředí, geomorfologie a půda
Území záměru je převážně rovinné až mírně zvlněné. Nachází se v nadmořské výšce přibližně
350 m.n.m. Podle geomorfologického členění lokalita spadá do následujícího rozdělení:
Systém:

Hercynský

Provincie:

Česká vysočina

Subprovincie:

Česká tabule

Oblast:

Východočeská tabule

Celek:

Svitavská pahorkatina

Podcelek:

Loučenská tabule

Okrsek:

Litomyšlský úval
Jedná se o severovýchodní část Loučenské tabule. Jde o tektonicky
podmíněný úval v povodí Loučné, na slínovcích, spongilitech, jílovcích
a pískovcích středního turonu, svrchního turonu až koniaku. Reliéf je členitý,
pahorkatinný v oblast vysokomýtské synklinály, se strukturně denudačními
plošinami, na jihu hluboce zaříznutými údolími Loučné a přítoků, místy
s pleistocenními říčními terasami Loučné a sprašovými pokryvy a závějemi.
Oblast je nepatrně zalesněná, pouze na jihovýchodě převažuje zalesněná
oblast smrkovými porosty, na jihu pak s příměsí jedle.
[zdroj: Hory a nížiny, Jaromír Demek a kol., 1987]

Prostor záměru je tvořen odshora kvartérními špatně propustnými sprašovými hlínami (jíly), které jsou
mocné cca 2 až 9 m a které nasedají na hůře propustné slínovce svrchního turonu o mocnosti cca 10 až
20 m, hlouběji se nacházejí dobře zvodnělé pískovce pásma IX – callianasové pískovce.
Podle půdní mapy ČR se zde nacházejí půdy skupiny LUVISOLY, typu hnědozem luvická. Tomu
odpovídá rovněž i hodnocení dle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které zde odpovídají
převážně BPEJ 51400, které jsou charakterizovány jako půdy třídy ochrany ZPF I. kategorie, luvizemě
převážně na rovině nebo úplné rovině se všesm ěrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 %.
Jedná se o půdy se střední rychlostí infiltrace.
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Tabulka 31– Základní litologická data vrtů dle ČGS
Označení vrtu

Hloubka
[m]

Stratigrafie

0.00 – 0.60
0.60 – 3.00

hnědá jílovitá hlína s kořínky rostlin
rezavě hnědá sprašová jílovitá hlína až jíl

kvartér

3.00 – 7.00
7.00 – 9.00
9.00 – 15.00

vrt MD-1
hloubka vrtu 61 m

15.00 – 37.00
37.00 – 55.00
55.00 – 61.00

žlutohnědý silně plastický jíl

svrchní
křída –
svrchní
turon
svrchní
křída
–
střední
turon,
souvrství
IX

0.00 – 4.00
10.00 – 15.00
15.00 – 21.00
21.00 – 36.00

vrt MD-2
hloubka vrtu 50 m

36.00 – 38.00
38.00 – 40.00
40.00 – 43.00
43.00 – 50.00

4.00 – 7.50
7.50 – 18.00

vrt MD-3
hloubka vrtu 22 m

18.00 – 22.00

šedý plastický slínovec
žlutý mírně glaukonitický jemně zrnitý pískovec
světle šedý prachovec s polohami žlutého jemně zrnitého
pískovce
žlutohnědý jemně zrnitý mírně glaukonitický pískovec
s polohami šedých prachovců

hnědá drobovitá jílovitá hlína

kvartér

hnědá až hnědorezavá sprašová, silně jílovitá hlína až jíl

svrchní
křída –
svrchní
turon
svrchní
křída –
střední
turon,
souvrství
IX

žlutošedý mírně písčitý až prachovitý slínovec
šedý silně prachovitý, místně mírně písčitý slínovec
šedý prachovec až slínovec
šedožlutý jemně zrnitý mírně glaukonitický pískovec
šedý silně písčitý prachovec
žlutý jemně až středně zrnitý mírně glaukonitický
pískovec
žlutý jemně až středně zrnitý mírně glaukonitický
pískovec s polohami šedého prachovce
naražena v hloubce 4,0 až 15,0 m od terénu, hlavní
přítoková místa byla v etážích 36,0 až 38,0 m a 40,0 až
48,0 m, po odtěsnění kvartéru a svrchního turonu se
ustálila kolem úrovně 21 až 22 m

hladina podzemní vody
0.00 – 4.00

šedý rozpadavý – navětralý slínovec

hloubka 15,0 m, hlavní přítoky byly zastiženy v etáži
48,0 až 49,0 m, na konci vrtných prací se ustálila
v hloubce kolem 31 až 32 m

hladina podzemní vody

4.00 – 10.00

Geologický profil

hnědý jíl

kvartér

šedý plastický jíl

svrchní
křída –
svrchní
turon

šedý až šedožlutý velmi mírně písčitý slínovec
žlutošedý mírně písčitý slínovec
naražena v hloubce 7,5 m od terénu, mírné přítoky
byly zaznamenány v etáži 12,0 – 14,0 m, na konci
vrtných prací se ustálila hladina v hloubce kolem
3,0 m od terénu, takže byla napjatá

hladina podzemní vody

C.II.4 Fauna a flóra, krajina
Území záměru se nachází v kontinentální biogeografické oblasti a spadá do bioregionu 1.39 Svitavský,
který se rozkládá na pomezí východních Čech, jižní a střední Moravy. Na převážně vápnitých
podkladech se střídají bohatší, ale monotónní typy společenstev, odpovídající 3. dubovo-bukovému
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a 4. bukovému vegetačnímu stupni. Potenciální vegetace vyšších poloh tvoří na plošinách bikové
bučiny, na svazích převažují květnaté bučiny až suťové lesy. V nižších polohách jsou na plošinách
acidofilní doubravy a na svazích dominují dubohabřiny. Méně typické části bioregionu jsou tvořeny
plochým reliéfem, v teplých polohách s dubohabrovými háji.
Záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území a rovněž nezasáhne přímo žádné známé
a zmapované biotopy. Severně od místě záměru se nachází zmapovaný biotop T1.1. Mezofilní
ovsíkové louky. Tento biotop však nebude záměrem negativně dotčen.
Z hlediska zástupců fauny a flóry byl na podzim roku 2020 proveden orientační biologický průzkum,
na základě kterého bylo možné stanovit předběžně se vyskytující druhy živočichů a rostlin. Z druhů
ptactva nebylo možné zcela jednoznačně vyhodnotit případné trvalé hnízdění, ale bylo možné
pozorovat některé pobytové znaky a přelety:
bažant obecný, holub hřivnáč, káně lesní, volavka popelavá, poštolka obecná, stehlík obecný, straka
obecná, sýkora koňadra, sýkora modřinka, špaček obecný a vrabec polní
Z obratlovců zde byly zjištěny následující běžné druhy, jako jsou:
srnec obecný, zajíc polní, liška obecná, kuna skalní, lasice r. Mustela, hraboš polní, myšice
r. Apodemus
Z plazů a obojživelníků lze očekávat pravděpodobný výskyt silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta
agilis), která zde má potravu i potřebný úkryt. Výskyt obojživelníků bude možné dále doložit až
v rámci průzkumu ve vegetačním období. V místě záměru se nachází i několik drobných vodních
ploch a vsakovací jímka pro zasakování srážkové vody, který může skýtat potenciální biotop pro další
druhy živočichů vázaných na zamokřené prostředí. Z pohledu bezobratlých živočichů byla pozornost
zaměřena na výskyt zvláště chráněných druhů, z nich byli pozorováni ohrožení čmeláci r. Bombus.
Dále byl průzkum zaměřen na druhy rostlin a vzrostlých dřevin. Ty budou převážně ponechány
v původním stavu, neboť se nacházejí primárně podél západní a severní hranice areálu a tvoří tak
přirozenou součást krajiny. Zjištěné druhy dřevin, běžně se vyskytující bez zvláště chráněných druhů:
trnovník akát, bříza bělokorá, vrba jíva, topol osika, javor klen, ořešák královský, jasan ztepilý, svída
krvavá, růže šípková, ostružiník ježiník
Dále byly zjištěny některé druhy rostlin v pozdnějším období, bez předpokladu výskytu zvláště
chráněných druhů zákonem:
vratič obecný, kakost luční, pcháč oset, svízel přítula, turan roční pravý, rmen rolní, křídlatka
japonská (invazní druh), pupalka dvouletá, laskavec ohnutý, černohlávek obecný, krvavec toten,
řebříček obecný, jitrocel kopinatý, vlčí mák, zvonek luční, kostival lékařský, jetel plazivý
Krajina v lokalitě záměru je především zemědělsky využívaná. Celá oblast je tvořena převážně
plochým reliéfem a převažují zemědělsky obdělávané pozemky, které je fragmentované obcemi podél
komunikací, které jimi prochází. V minimální míře jsou zde zastoupeny lesní pozemky a aleje dřevin.
Nejvíce exponovaný bude záměr ve směru od komunikace II/360.
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C.II.5 Obyvatelstvo
Záměr se nachází mimo obytnou zástavbu obce Litomyšl. Území spadá pod obec Litomyšl. Nejbližším
obytným objektem této obce jsou rodinné domy v ulici Ludmily Jandové , ve vzdálenosti cca 680 m.
Blíže se pak nacházejí objekty v obci Osík a to ve vzdálenosti přibližně 500 m od místa záměru. Na
opačné straně jsou pak vzdáleny více než 900 m obci Benátky.

Obrázek 8 - Nejbližší obytné objekty od místa záměru – hranice vyznačeny červeně
[zdroj: mapy.cz, 3D pohled]

Celkově pak obec Litomyšl má počet 10 365 obyvatel v 10 částech obce s počtem 8 katastrálních
území.
C.II.6 Architektonické a jiné kulturní památky
Přímo v místě záměru se nenacházejí žádné architektonické či jiné kulturní památky. Jedná se o oblast
dlouhodobě využívanou k obdobným účelům. Řada památek se pak nachází v okolních obcích a
zejména ve městě Litomyšl, které je doslova protkané památkami. Historie měst sahá do roku 981
(nejstarší písemná zpráva o Litomyšli). V roce 1259 je povýšena na město a v roce 1568 dochází ke
stavbě litomyšlského zámku. Z novodobé historie je pak milníkem rok 1999, kdy dochází k zápisu
litomyšlského zámku na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Historická část
města tvoří památkovou rezervaci Litomyšl. Mezi další památky patří například Klášterní zahrady,
Piaristický chrám, historické centrum s řadou architektonických skvostů, rodný dům Bedřicha
Smetany, regionální muzeum, nebo kostel Povýšení sv. Kříže, Rozeslání sv. apoštolů či kostel sv.
Anny. V blízkých okolních obcích je to například kaplička v obci Osík, křížová cesta a zvonice u
kostela sv. Martina v Dolním Újezdu, či kaple v části obce Nová Ves u Litomyšle, nebo kaple
Nejsvětější Trojice v části obce Pohodlí – Litomyšl.
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Z hlediska archeologického spadá území do III. kategorie území s archeologickými nálezy, tzn. že se
jedná o území, které mohlo být osídleno, či jinak využíváno člověkem, ale výskyt archeologických
nálezů nebyl dosud pozitivně prokázán, pravděpodobnost výskytu je 50 %.
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ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA
PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI)

V následující části jsou uvedeny předpokládané vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a zdraví obyvatel, a to zejména na základě provedených doplňujících studií a informací uvedených
v předchozích částech. Vlivy se v některých fázích, zejména výstavby a provozu, prolínají,
a jsou tak většinou uváděny souhrnně. Při hodnocení jsou dále zohledněna veškerá opatření, která jsou
navržena pro eliminaci vlivů na životní prostředí.

D.I.1 Vliv na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Ovlivnění obyvatelstva realizací záměru je dáno několika dílčími vlivy. Jednak jsou to vlivy na životní
prostředí, které se mohou projevit zdravotními riziky pro obyvatele, a jednak jsou to sociálněekonomické vlivy. Obecně jakákoliv lidská činnost méně či více tyto složky ovlivňuje,
a proto je důležité zaměřovat se při realizaci na opatření pro snížení vlivů na přijatelnou míru. Záměr
se nachází zcela mimo obytnou zástavbu. Nejbližší obytný objekt se nachází více než 650 m od
severovýchodní hranice záměru a je odcloněn vzrostlou vegetací.
Vlivy na veřejné zdraví
Z hlediska životního prostředí a zdravotních rizik lze záměr hodnotit jako ovlivňující životní prostředí
na přijatelné úrovni. Vychází se přitom z následujících závěrů:
▪

dle rozptylové studie byly zjištěny nevýznamné příspěvky záměru s předpokladem
přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik;

▪

pro eliminaci prašnosti bude prováděno skrápění odpadů a komunikací, zejména u drcení
a třídění odpadů;

▪

s dostatečnou pravděpodobností lze předpokládat, že realizací záměru nedojde
u nejbližších chráněných objektů k celkovému ani dílčímu překročení ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A, LAeq,T v denní ani v noční době nad limitní hodnoty stanovené dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění.

▪

v rámci záměru je navržen systém monitoringu, včetně monitorování podzemních vod;

Výše uvedené shrnutí je pouze uvedením základních předpokladů pro rozhodování. Uvedený závěr
vychází z hodnot zjištěných v rámci rozptylové a hlukové studie a hydrogeologického posouzení a
hodnocení rizik.
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vlivy na veřejné zdraví z hlediska ovzduší – pozornost byla zaměřena především na emise
PM10, PM2,5, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu. Příspěvky
hodnocených látek v rozptylové studii jsou velmi nízké a nemohou znamenat změnu
zdravotních rizik pro obyvatelstvo v území. Vliv záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší
není předpokládán.

▪

vlivy na veřejné zdraví z pohledu hluku – provoz areálu po realizaci záměru významně
neovlivní hlukovou situaci v lokalitě, dle výsledků hlukové studie. Vlivem záměru tak dochází
ke změně hlukové zátěže v řádu desetin dB, což nepředstavuje změnu zdravotního rizika.

Podle výše uvedených předpokladů, které jsou podrobně rozepsány v přílohách oznámení, není vliv
záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší ani hlukové zátěže předpokládán.

Sociálně-ekonomické vlivy

Záměr spočívá v rozšíření stávajícího areálu v původně plánovaném rozsahu. Zejména skládka a další
související zařízení jsou v lokalitě dlouhodobě provozovány. U obyvatel by měl být její provoz velmi
dobře známý. Principiálně bude zachováno nadále stejné řešení způsobu skládkování, dále bude pouze
doplněno o další činnosti nakládání s odpady v rámci a v hranicích areálu. Pro obyvatele by se tak
nemělo jednat o záměr neznámého charakteru. Přesto se může stát, že u některých obyvatel bude
vyvolávat rozšíření činností obavu ze znečištění životního prostředí. Dosud provedené studie však
prokazují, že tyto činnosti jsou akceptovatelné z hlediska vlivů na životní prostředí. Nepředpokládá se
tak, že by záměr ovlivnil rozvoj území, nebo se podílel na ekonomické situaci zvyšováním nebo
naopak snižováním cen nemovitostí. Provozní opatření jsou navíc nastavena tak, aby v maximální
možné míře omezovala případná narušení faktoru pohody a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu.
Rozšířením stávajícího areálu nebude zdrojem sociálně-ekonomických vlivů, které by výrazně
ovlivnily lokalitu a zejména okolní části obcí.
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D.I.2 Vliv na ovzduší
Pro vyhodnocení vlivu na ovzduší byla pro záměr zpracována rozptylová studie. Závěry rozptylové
studie jsou následující.
Rozptylová studie byla zpracována pro maximální možnou situaci z hlediska znečištění ovzduší
dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku
Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP
výpočtu znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém modelování stacionárních
zdrojů [2] pomocí výpočtového programu SYMOS 97 verze 2013.
Na základě vypočtených hodnot imisních příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících
látek a povaze posuzovaného záměru je názorem zpracovatele rozptylové studie, že:
•

samotné příspěvky posuzovaného záměru jsou akceptovatelné (při vědomí skutečností, že
výpočet je proveden pro plné kapacitní využití záměru za současného provozu všech zdrojů
znečišťování během dne a pro nejhorší možné rozptylové podmínky),

•

při provozu zařízení linky MFÚ v suchém počasí je vhodné využívat v převládajícím směru
větru mlžících děl pro eliminaci fugitivních emisí TZL a dbát na pravidelnou očistu
zpevněných komunikací pro zabránění resuspenze prachu,

•

provozem posuzovaného záměru nebude docházet ve sledovaných referenčních bodech,
reprezentující obytnou zástavbu nebo jiná významná místa k překračování imisních limitů
tuhých znečišťujících látek frakcí PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a
benzenu, a to včetně přípustných četností překročení, stanovených pro tuhé znečišťující látky
frakce PM10 a oxid dusičitý,

•

příspěvky

k

imisním

koncentracím

zbylých

znečišťujících

látek

lze

považovat

za akceptovatelné s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik
(pozadí),
•

součástí záměru není návrh opatření, zajišťujících zachování dosavadní úrovně znečištění
ovzduší (kompenzační opatření), neboť na základě ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012
Sb. nejsou tato opatření pro předmětný záměr vyžadována.

Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené rozptylové studii.

D.I.3 Vliv na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení vlivu na hlukovou zátěž byla zpracována hluková studie. Závěry hlukové studie jsou
následující.
S dostatečnou pravděpodobností lze předpokládat, že realizací záměru nedojde v dané lokalitě
k překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denní době nad limitní
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hodnoty stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění. Navržený záměr by
neměl mít negativní vliv na změnu hlukového zatížení v posuzované lokalitě zejména díky vhodnému
umístění stacionárních zdrojů. Lze tedy konstatovat, že realizací záměru nedojde k narušení hlukové
situace nejbližších chráněných objektů.
Skutečnou hlukovou situaci bude možné v konkrétních případech ověřit až případným přímým
měřením hladiny akustického tlaku A.
Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené hlukové studii.

D.I.4 Vliv na povrchové a podzemní vody
Záměr při standardním provozu není zdrojem znečištění podzemních nebo povrchových vod. Součástí
záměru je využití stávajícího monitorovacího vrtu MD 1 jako zdroje užitkové vody pro provoz areálu.
V současné době jsou v rámci areálu realizovány tři monitorovací vrty MD1, MD2 a MD3.
Pro hodnocení možnosti odběru podzemní vody bylo zpracováno hydrogeologické posouzení. Závěry
posouzení jsou následující.
Vrt MD-1 hluboký 61 m se nachází na jižním okraji areálu, byl situován proti směru proudění
podzemní vody (vázané na horniny vyššího středního turonu) a kromě poskytnutí nezávislého pozadí
kvality vody vyšší střednoturonské zvodně bude následně vrt vodárensky využíván pro zásobení areálu
užitkovou vodou (resp. je umístěn ve vodárenské šachtě a napojen pro využívání).

Byly doporučeny následující parametry budoucího odběru: zapuštění čerpadla: cca do
50 - 55 m, využitelné množství: 0,5 ls-1 maximální čerpané množství: 1,0 ls-1 .
Souběžně byly severozápadně pod skládkou resp. v údolní vedoucího od prostoru skládky k říčce
Desná vyhloubeny dva monitorovací vystrojené vrty MD-2 a MD-3, vrt MD-2 je hluboký 52 m a je
zaměřen na možnost monitorování vyšší střednoturonské zvodně vázané na pásmo IX (callianasové
pískovce), vrt MD-3 je hluboký 22 m a je zaměřený na možnost monitorování svrchnoturonské
zvodně.

V rámci průběžného monitoringu je doporučeno provádět rozbory vzorků vod z vrtů MD2 a MD3
v rozsahu pH, CHSKCr, BSK5 a C10-C40 jednou ročně pro ověření vlivu záměru na kvalitu
podzemních vod.
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D.I.5 Vliv na horninové prostředí, přírodní zdroje a půdu
Pro vyhodnocení vlivu na horninové prostředí bylo zpracováno tzv. hodnocení uložiště s následujícími
závěry. Cílem integrovaného hodnocení úložiště bylo posoudit, jakým způsobem mohou projektované
práce ovlivnit horninové prostředí, zdraví obyvatelstva a složky životního prostředí – resp. zhodnotit,
jaká rizika při projektovaných pracích hrozí.
Geologie lokality je jednoduchá a dostatečně známá. Na lokalitě byly odvrtány vrty ve dvou etapách
hydrogeologického průzkumu, které byly dostatečně dokumentovány a ukazují geologickou stavbu
lokality.
Realizací hodnoceného záměru nebudou negativně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
poměry. Odpady jsou ukládány nad hladinou podzemní vody. Nedojde ke změně úrovně souvislé
hladiny podzemní vody nebo směru proudění. Při dodržení standardních podmínek provozu
upravených schváleným provozním řádem nedojde k ovlivnění chemismu podzemní vody. Podzemní a
povrchovou vodu je však nutné pravidelně monitorovat.
Geochemické poměry lokality nevykazují žádné anomálie a ukládané odpady tedy musí splňovat
zákonné požadavky. Nebudou tak negativně ovlivněny geochemické vlastnosti horninového prostředí
ani podzemních a povrchových vod.
Projektovanými pracemi nebude negativně ovlivněno zdraví lidí a nebudou ani negativně ovlivněny
složky životního prostředí (rostliny, živočichové a další chráněné přírodní objekty). Při dodržení všech
ustanovení provozního řádu by nemělo dojít k závažným situacím, které by mohly ohrozit zdraví lidí a
složky životního prostředí. Celková míra rizika z dlouhodobého (ale i střednědobého a krátkodobého)
hlediska je hodnocena jako zanedbatelná, protože při dodržení všech požadovaných podmínek nemůže
dojít k ovlivnění žádných složek ŽP ani zdraví obyvatelstva.
Toto hodnocení bylo zpracováno v době, kdy ještě nebyly ve sbírce zákonů vydány všechny
doprovodné předpisy (vyhlášky) k novému zákonu č. 541/2020 Sb. (o odpadech). Proto hodnocení
rizik vychází z vyhlášek, které platily ještě před platností nového zákona. Na celkové hodnocení však
tato skutečnost nemá vliv.
Celkově lze konstatovat, že projektované práce na lokalitě Litomyšl – Malinové dolce
nepředstavují rizika pro horninové prostředí, ostatní složky životního prostředí a pro lidské
zdraví.
Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém hodnocení rizik.
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Realizací záměru dojde k záboru půdy v ZPF. Podrobný přehled je uveden v tabulkách č. 1 a 2. Dojde
k záboru celkem 134 109 m2 půdy, z toho 33 872 m2 půdy v BPEJ 51 400 (tj. třída ochrany 1) a
100 237 m2 půdy v BPEJ 50 810 (tj. třída ochrany 2).
Původní skládka je v provozu od roku 1994, souhlas s vynětím ze ZPF byl v roce 2014 prodloužen do
doby rekultivace záboru. V původním souhlase byla plánována rekultivace na lokální biokoridor, a
nepočítalo s navrácením plochy do ZPF. V současné době však dle současného ÚP síť ÚSES do
lokality nezasahuje. Celá lokalita je zařazena do technické infrastruktury, malá část do ploch
přírodních. Předpokládá se tedy zábor trvalý. Dočasně vyjmuta bude plocha určená k rekultivaci.
Pro následnou rekultivaci se navrhuje rozprostření podorničí o mocnosti 1,5 m a ornice 0,3 m. Plocha
se navrhuje rekultivovat na TTP, s případnou výsadbou dřevin. Pro tento účel bude rekultivovaná
plocha vhodná. Celý záměr bude uskutečňován na ploše 134.109 m2, z čehož plocha rekultivace činí
88.677 m2, což je větší část celého plánovaného záboru.
V tomto případě i u půd třídy ochrany 1 jde o zřejmý veřejný zájem, jelikož realizace centra umožní
v dostupné vzdálenosti bezpečné nakládání a následné využití inertních stavebních odpadů. Areál byl
k této činnosti historicky určen.
Realizací záměru nebudou ovlivněny přírodní zdroje.

D.I.6 Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Pro hodnocení vlivu na floru a faunu bylo vypracováno biologické posouzení s následujícím závěrem.
V současnosti se na části zájmového území nachází skládka inertních materiálů, kde probíhá i jejich
recyklace. Vegetace v území dotčeném záměrem není z hlediska ochrany přírody nijak hodnotná.
Výjimkou je výskyt divizny velkokvěté, jejíž populace nebude významně ovlivněna, protože při
realizaci záměru budou v území mozaikovitě vznikat plochy vhodné pro její výskyt.
Ovlivnění populací živočichů bude spíše lokálního charakteru. Realizací záměru dojde k ovlivnění
zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž výskyt je vázán na dřevinné i travní porosty. V okolí
záměru se nacházejí roztroušeně vhodné biotopy obdobného charakteru, k lokálnímu zániku populace
druhu nedojde. Ke snížení negativního ovlivnění těchto druhů byla navržena následující zmírňující
opatření.
• Kácení dřevinných porostů a zásah do prostoru budoucí kompostárny budou prováděny v období
mimo hnízdění ptáků, tj. od konce srpna do poloviny března běžného roku.
• Zásahy do zemního povrchu většího rozsahu v rámci lokality doporučujeme provádět v aktivním
období ještěrky obecné, tj. od června do září, kdy jsou schopné uniknout.
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• Při realizaci výsadeb pro rekultivaci areálu je žádoucí použít původní a stanovištně vhodné druhy
dřevin včetně bobulonosných keřů. Výsadbu dřevin je vhodné provádět ve skupinách. Je možné
část území využít k založení ovocného sadu.
• V následující projektové přípravě bude zpracován podrobný projekt vegetačních úprav, který bude
odsouhlasen orgánem ochrany přírody včetně druhového složení výsadeb. Pro založení trávníků je
vhodné použít osivo s vyšším podílem kvetoucích rostlin. Vhodné jsou travní směsi pro krajinné
plánování od firmy Agrostis. Pro svahy a rovinaté plochy se jedná o směs KLASIK Travinobylinná louka klasická a pro vlhká stanoviště POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka.
O založené travnaté plochy je vhodné pečovat s ohledem na zajištění potravní nabídky pro
bezobratlé, tj. realizovat střídavé mozaikovité kosení max. 2x ročně, případně je možné realizovat
extenzivní pastvu mimo založené výsadby dřevin.
• Při realizaci záměru je nezbytné zabezpečit existenci lučního mokřadu navazující na údolnici mimo
areál skládky, tj. zajistit zdroj vody při provádění rekultivace i následných úpravách včetně
realizace nové vodní plochy v severní části areálu.
• Podoba vodní plochy, která je součástí rekultivace, není v průvodní zprávě specifikována. Pro
úspěšné rozmnožování kuňky obecné je vhodné zde vytvořit mělký mokřad s osluněnou vodní
hladinou, jehož břehy budou zarostlé vodními makrofyty. Naprosto nevhodné je využívat vodní
plochu pro rybochovné účely nebo chov kachen. Pro návrh vodní plochy je vhodné použít
metodický standard pro tvorbu tůní vypracovaný AOPK ČR – č. 02001 Vytváření a obnova tůní.
• Pokud je to techniky možné, je vhodné zajistit trvalé zavodnění retenčních jímek při vjezdu na
skládku, nebo alespoň jedné z nich. Pro úspěšné rozmnožování je důležité zajistit oslunění vodní
hladiny.
• Při západní hranici areálu v prostoru budoucí kompostárny je vhodné vysadit podél oplocení alej
dřevin, která bude doplněna keři. Vhodný je například jeřáb ptačí doplněný javorem mléčem,
z keřů pak růže šípková, trnka obecná, hlohy nebo ptačí zob obecný.

Vzhledem k umístění záměru do již antropogenně ovlivněného území a mimo biologicky hodnotná
území (MZCHÚ, VKP, prvky ÚSES) a za předpokladu realizace navržených zmírňujících opatření,
nebude mít jeho realizace významný negativní dopad na zájmy chráněné výše uvedeným zákonem a
nesníží biologickou rozmanitost v širším okolí.
Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém biologickém posouzení.
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D.I.7 Vliv na krajinu
Pro posouzení vlivu na krajinu bylo provedeno vyhodnocení vlivu na krajinný ráz s následujícím
závěrem.
Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že vliv záměru na hodnoty krajinného rázu jsou zcela
zanedbatelné. Současná a budoucí podoba skládky/areálu včetně ozelenění eliminuje zásadní uplatnění
záměru v krajinné scéně. Zároveň z hlediska dalšího využívání skládky se jedná o současný a
povolený znak krajinného rázu. Samotný záměr díky svému rozsahu zůstává součástí stávající skládky
a její uplatnění v krajinné scéně dále negativně nezvyšuje, naopak díky rekultivaci lze očekávat
zlepšení stavu.
Záměr má jen mírné posílení negativních znaků – především terénní úprava. Ty se však uplatní
především v bezprostřední blízkosti samotného záměru, kdy je vnímán i samotný současný znak
v podobě skládky.
Z pohledu zachování hodnot krajinného rázu ve smyslu ustanovení §12 zákona č. 114/92 Sb., o
ochraně přírody a krajiny lze konstatovat, že realizací záměru nedojde ke snížení pozitivních hodnot
krajinného rázu.

Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém hodnocení vlivu na krajinný ráz.

D.I.8 Vliv na majetek a kulturní památky

Záměr nezasahuje do žádné architektonické, či kulturní památky. Zasaženy budou především pozemky
investora. Z hlediska archeologického bude v případě pozitivních nálezů umožněno provedení
záchranného archeologického průzkumu.
V rámci záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku, kulturního dědictví, včetně architektonických
a archeologických aspektů.

D.II ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

V následující části je shrnuto zhodnocení dle předchozích částí kapitoly D. U každého vliv je uvedeno
hodnocení podle významnosti. Přeshraniční vlivy lze vyloučit s ohledem na charakter záměru.

V případě významného vlivu je část dále komentována. Hodnocení je založeno na následující stupnici:
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silný pozitivní vliv – záměr může pozitivně ovlivnit danou složku ŽP přímo či
nepřímo, ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v širším území;

+

slabý pozitivní vliv – záměr může pozitivně ovlivnit danou složku ŽP přímo či
nepřímo, ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně;

0

bez významného vlivu – záměr nebude představovat sledovatelné zhoršení stavu
životního prostředí, či jeho dané složky;

-

slabý negativní vliv – záměr může negativně ovlivnit danou složku ŽP přímo či
nepřímo, ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně => záměr akceptovatelný
s předpokladem přijatelného ovlivnění životního prostředí, nebo s návrhem opatření
pro omezení vlivu na životní prostředí;

--

silně negativní vliv – záměr může negativně ovlivnit danou složku ŽP přímo či
nepřímo, ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v širším území => nutnost
alternativního řešení nebo návrh kompenzačních opatření

Tab. 46 – Hodnocení vlivů záměru
Hodnocené vlivy

Hlavních důvody pro hodnocení

Hodn.

Vlivy na ovzduší a klima

0

Vlivy na hlukovou situaci
a eventuální další fyzikální
a biologické charakteristiky

0

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné
zdraví

0

Vlivy na povrchové a podzemní
vody

0

Vlivy na půdu a horninové
prostředí

0

Vlivy na faunu a flóru,
biologickou rozmanitost

0

Vlivy na krajinu

0

▪

Vlivy na hmotný majetek a
kulturní památky

0

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Převážná část vlivů byla identifikována bez významného vliv. Pokud již byl vliv identifikován, jedná
se vždy o lokální působení v místě záměru, které plošně neovlivní situaci životního prostředí. Z tohoto
pohledu je tak realizace možná bez výrazného ovlivnění životního prostředí v širším území.
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D.III ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
V předchozí kapitole byly popsány a zhodnoceny zásadní vlivy záměru na jednotlivé složky životního
prostředí. Veškeré vlivy byly identifikovány jako málo významné, bez přesahu řešeného území.
Nepředpokládá se tedy, že by záměr byl zdrojem významných nepříznivých vlivů přesahujících státní
hranice.

D.IV OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ

Záměr tak jak je navržen, nevyžaduje žádné další opatření pro snížení vlivů na životní prostředí, nad
rámec opatření, které jsou jakožto nedílná součástí záměru uvedena v části B v souladu s metodickým
pokynem Ministerstva životního prostředí již v části B v rámci popisu zařízení.

CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ

D.V

A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Celkové posouzení vlivu záměru bylo provedeno na základě shromážděných podkladových
dokumentů, matematickými modelacemi (doplňkové studie) a dále pak porovnáním s platnými
právními předpisy. Dále byly využity metody analogie, tzn. znalosti z aplikace postupů uplatňovaných
na jiných místech u obdobných záměrů. Níže uvedený přehled zahrnuje výčet nejvýznamnějších
podkladů a zdrojů, které byly při zpracování použity.
Výchozím podkladem pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva
byly:
▪

oznámení a dokumentace dostupné z portálu CENIA pro lokalitu záměru;

▪

územní plán města Litomyšle a jeho změny;

▪

odborná literatura, publikace, dále pak studie geografické, geologické, pedologické
či klimatické, vztahující se k zájmovému území,

▪

technické podmínky TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, EDIP s.r.o., črv 2018;

▪

Národní geoportál Inspire, dostupný na http: https://geoportal.gov.cz

▪

geoportál národního památkového ústavu, dostupný na https://geoportal.npu.cz/

▪

aplikace MapoMat, Agentury ochrany přírody a krajiny, dostupná na http://mapy.nature.cz;

▪

systém evidence kontaminovaných míst SEKM, Ministerstva životního prostředí, dostupný na
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www.sekm.cz;
▪

hydroekologický informační systém VÚV TGM, dostupný na heis.vuv.cz;

▪

celostátní sčítání dopravy 2016, Ředitelství silnic a dálnic ČR;

▪

Půdy České republiky – Milan Tomášek, Česká geologická služba, vydané v Praze roku 2003;

▪

Biogeografické členění České republiky – Martin Culek a kolektiv, Agentura ochrany přírody
a krajiny, Lelekovice, listopad 2003;

▪

Hory a nížiny – Jaromír Demek a kolektiv, Praha 1987;

▪

platné legislativní dokumenty a normy.

Pro zhodnocení vlivu záměru na ovzduší byly využity běžné bilanční propočty a fyzikální přepočty
společně s programem SYMOS´97, verze 2006. Použitá metodika je určena především pro
vypracování rozptylových studií a výpočtů jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika
Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ je založena na
matematickém modelu, který svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsání všech dějů
v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou výsledky imisních
příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek akceptovatelnou chybou. Odborný odhad větrné
růžice představuje zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečné
meteorologické podmínky v daném roce mohou být od průměru odlišné. Při volbě husté geometrické
sítě referenčních bodů nelze většinou vystihnout veškeré terénní útvary v předmětné lokalitě.
Metodika nezohledňuje sekundární prašnost, která může tvořit velkou část prachu v ovzduší.
Dále byla vypracována hluková studie, kdy byl využit program HLUK+ společnosti JpSoft, verze 13
profi. Tato verze implementuje TP219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové
dopravy na ŽP a dále Manuál 2018 pro výpočet hluku z automobilové dopravy, jakožto metodika
schválená MD ČR.

D.VI CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE
VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH

Základní dokument pro zpracování oznámení byl vytvořen společně projekční kanceláří a investorem
záměru. Po konzultaci se zpracovatelem oznámení byl tento dokument rozšířen o požadovaná data pro
řádné vyhodnocení. Veškeré údaje, které jsou následně zhodnoceny, jsou uvedeny v části B a C.
V případě, že některé údaje nebylo možné přesně určit, byly vždy raději nadhodnoceny, aby celkové
hodnocení bylo na straně bezpečnosti / rezervy.
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Celkově lze tak hodnotit zpracování oznámení záměru za přijatelné, bez obtíží, které by
představovaly významné ovlivnění výsledků hodnocení. Pokud se již v rámci hodnocení vyskytla
problematická část, nejistota, či nějaký nedostatek, bylo postupováno v souladu s předběžnou
opatrností a využito bylo pro hodnocení vždy teoreticky horšího stavu, než bude pravděpodobně
skutečnost. Výsledky hodnocení by tak ve většině případů měly být více nadhodnoceny a ve
skutečnosti by záměr neměl překročit hodnoty stanovené v oznámení.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem
předloženou variantu řešení záměru.
Záměr není řešen variantně.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.I

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ

Situační výkres k záměru je uveden spolu s další obrazovou dokumentací v rámci jednotlivých kapitol
oznámení. Podrobná výkresová a projektová dokumentace bude předmětem navazujících stupňů
řízení, zejména územního a stavebního.

F.II DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Veškeré údaje o provedení záměru jsou uvedeny zejména v části B. Pro účely představení záměru
a jeho zhodnocení se domníváme, že jsou tyto údaje dostatečné pro jeho zhodnocení a zde již není
nutné je dále doplňovat.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměrem investora je vybudování a provoz Centra pro nakládání s inertními odpady v prostoru
stávající skládky inertních odpadů v Litomyšli – Malinové dolce.
V záměru se navrhuje v prostoru skládky inertních odpadů skupiny S-IO v k.ú. Litomyšl – Malinové
Dolce realizace a provoz následujících sekcí pro nakládání s inertními odpady:
1. Recyklační středisko stavebních odpadů
2. Rekultivace zaplněných prostor stávající skládky
3. Skládka inertních odpadů
4. Kompostárna
5. Technické zázemí
Pro následné využití stavebních odpadů, je na základě územního rozhodnutí, vydaného MěÚ Litomyšl,
č.j.: výst. 328/99/Kp, ze dne 3.6.1999, vyčleněn pozemek o rozloze 1,5 ha, kde je sejmuta ornice bez
dalších úprav podloží parcely č. 1448/3. Zde se stavební odpad shromažďuje a poté recykluje. Na
uvedeném sektoru je deponován neznečištěný stavební odpad (inertní).
Záměr předpokládá dále rozšíření recyklačního střediska na plochu cca 32 660 m2 s roční kapacitou
příjmu maximálně 300 000 tun odpadů.
Denní kapacita příjmu odpadů je potom maximálně 1 000 t odpadů za den. Předpokládá se, že cca
80 % přijatých odpadů bude pomocí mobilního drtícího zařízení a třídící linky přepracováno na
stavební recyklát s následným využitím ve stavebnictví. Zbylých 15 % odpadu bude použito na
rekultivaci skládky a dále se předpokládá, že z odpadů přijatých k recyklaci vznikne cca 5 % odpadů
vytříděných z přijatého odpadu a nevhodného pro další použití. Tento odpad bude podle charakteru
odvezen k jinému využití (např. kovy) nebo uložen na skládku.
Odpady nevhodné pro recyklaci budou použity pro rekultivaci stávající skládky inertních odpadů.
rekultivace skládek.
Rekultivované území je navrženo s ohledem na stabilitu tělesa skládky, okolní krajinu a tvorbu
krajiny. Plocha rekultivace zahrnuje přibližně 88 677 m2. Těleso skládky o předpokládaném objemu
445 000 m3 (tj. cca 801 000 t) bude uzavřeno vrstvou vhodných inertních odpadů a podorničí.
Povrchové vody ze zrekultivované části budou odtékat do stávající údolnice. Okolo stávajícího
oplocení bude obnoven příkop pro zachycení povrchových vod, který bude vyústěn do mokřadu ve
spodní části rekultivované plochy. Mokřad bude při realizaci záměru zachován. Před ukládáním
inertního materiálu dojde k sejmutí ornice v tl.0,2 m a podorničí v tl. 0,4 m. Předpokládá se maximální
roční kapacita 20 000 t a maximální denní kapacita 60 t.
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Mezi stávající příjezdovou cestou a recyklačním prostorem na ploše cca 3 760 m2 je zachována
skládka odpadů, která náleží do skupiny S-inertní odpad (S-IO) a je určená pro inertní odpady. Na
skládku budou ukládány nevyužitelné inertní odpady z provozu recyklace a z příjmu od externích
dodavatelů.
Při západním okraji zájmového území se navrhuje prostor pro kompostování odpadů vhodných ke
kompostování z přilehlého okolí. Přepokládaná plocha je 5 936 m2. Plocha bude zbudovaná na
stávajícím terénu s minimálními terénními úpravami. Plocha bude v nepropustném provedení
(asfaltové krytí) a vyspádována do bezodtoké jímky, kde zachycené vody budou použity zpět na
skrápění kompostu. V případě nutnosti budou přebytečné průsakové vody odvezeny na ČOV.
Výstupem z kompostárny bude certifikovaný výrobek – kompost (předpokládá se cca 50 %). Kompost
nevhodný pro využití bude použit na rekultivaci skládky.

Rozsah záměru je realizován na ploše cca 13,4 ha. V rámci záboru pozemků dojde k zásahu do I. třídy
ochrany ZPF, avšak záměr je (resp. zčásti bude) v souladu s územním plánem, čímž je jeho realizace
akceptovatelná. Záměr nebude významným zdrojem znečištění ovzduší, neboť dle rozptylové studie
jsou příspěvky záměru ke stávajícímu imisnímu pozadí zanedbatelné. Rovněž příspěvky k hlukové
zátěži budou v řádu desetin dB a nezpůsobí žádné znatelné navýšení. Z hlediska zdravotního rizika by
se nemělo jednat o významný zdroj a měla by být zachována stávající úroveň.
Realizací záměru nedojde k ovlivnění krajinného rázu ani biologické rozmanitosti. K jiným
významným zásahům z hlediska fauny a flory, případně kvality vod, nedojde.
K záměru je navržena řada opatření, kterými jsou identifikované vlivy eliminovány na přijatelnou
mez. Na základě těchto opatření se domníváme, že realizace záměru je v požadovaném rozsahu
a v dané lokalitě možná za předpokladu přijatelného ovlivnění životního prostředí.
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PŘÍLOHY
P_01

Vyjádření KÚ Pardubického kraje dle zákona o ochraně přírody a krajiny

P_02

Vyjádření MěÚ Litomyšl k územně-plánovací dokumentaci

P_03

Zmocnění k zastupování

P_04

Hydrogeologické posouzení – zajištění údajů o průzkumných vrtech

P_05

Rozptylová studie

P_06

Hluková studie

P_07

Biologické hodnocení

P_08

Posouzení vlivu na krajinný ráz

P_09

Integrované hodnocení uložiště – hodnocení rizik

Termín zpracování:

04-12/2021

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele a dalších osob, které se podílely na zpracování
oznámení:
Zpracoval:

Ing. Radek PÍŠA

tel. 466 536 610

Konečná 2770, 530 02 Pardubice
Spolupracovali:
Ing. Josef VRAŇAN
Ing. Martin ŘEZNÍČEK
Mgr. Michal GRÉGR
Bc. René Fischer
Mgr. Alice Háková
CGS Litomyšl, s.r.o.
RNDr. Miroslav RAUS
Jednotný tel.:

466 536 610

Podpis zpracovatele:
…………………………………
Ing. Radek Píša

69
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Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz
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Ing. Radek Píša

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz
IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA P_01
Vyjádření KÚ Pardubického kraje dle zákona o ochraně přírody a krajiny

*KUPAX00ZNDJK*
KUPAX00ZNDJK

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
Naše značka:
Vyřizuje:
Telefon:
Email:

94762/2021/OŽPZ/Pe
M. Pešata
466 026 480
michal.pesata@pardubickykraj.cz

V Pardubicích dne 20. 12. 2021

Ing. Radek Píša s. r. o.
Konečná 2770
530 02 Pardubice (DS)

Záměr: „Centrum pro nakládání s inertními odpady Malinové dolce u Litomyšle“ – stanovisko
Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též Krajský úřad) byla doručena žádost o vydání
stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „Centrum pro nakládání s inertními odpady
Malinové dolce u Litomyšle“.
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a
odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko dle § 45i zákona:
Předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi
významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky významné lokality ani žádné
ptačí oblasti.
Odůvodnění:
Předmětem záměru je vybudování a provoz Centra pro nakládání s inertními odpady v prostoru
stávající skládky inertních odpadů skupiny S-IO, v k. ú. Litomyšl, lokalitě Malinové dolce. Skládka byla
vyprojektována v roce 1994, v provozu je od roku 1995. Areál se nachází asi 2,0 km jižně od centra
města Litomyšle, s příjezdem ze silnice II. třídy č. 360 (Litomyšl - Polička). Součástí skládky je
komunikace šíře 6 m navazující na silnici II/360, dále provozní budova, vážní můstek a místo pro
očistu vozidel.
Podkladem pro vydání tohoto stanoviska jsou:
Žádost žadatele, souhrnná technická zpráva a mapový podklad, který byl součástí podané žádosti.
Nařízení vlády - národní seznam evropsky významných lokalit, v platném znění, včetně karet lokalit.
Souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, v platném znění.
Nařízení vlády, kterými byly vyhlášeny ptačí oblasti v aktuálním rozsahu.
Aktuální vrstva mapování biotopů od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Náhled do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne vydání tohoto stanoviska.
Náhled do databáze EIA /SEA ke dni vydání tohoto stanoviska.
Záměr je dle názoru Krajského úřadu možné považovat za takový, jehož realizace a provoz nemohou
mít významný negativní vliv na širší okolí. Záměr bude realizován v návaznosti na stávající skládku
odpadů; v místě realizace se dle dostupných údajů nevyskytuje trvale žádný evropsky chráněný typ
přírodního stanoviště či evropsky chráněného druhu rostliny nebo živočicha – nulový potenciál
trvalého výskytu předmětů ochrany evropsky významných lokalit či ptačích oblastí. Potencionální
negativní vliv záměru (znečištění, hluk, zábor nezastavěné plochy apod.) je tedy pouze lokální,
omezený pouze na místo realizace záměru a jeho blízké okolí (maximálně desítky metrů).
Nejbližší (cca 6,9 a více km) evropsky významná lokalita je lokalita Jeskyně u Horního Újezda.
Předmětem ochrany je zde zimující populace vrápence malého. Nejbližší (cca 16,5 km) předmětná
ptačí oblast je Králický Sněžník (předmětem ochrany jsou zde populace chřástala polního a jeho

biotop. Další vzdálenější evropsky významné lokality a ptačí oblasti mají obdobné nároky na ochranu
před nežádoucími vlivy; jejich ohrožení spočívá zejména v přímém rušení předmětů ochrany;
poškozování jejich biotopů – míst pro rozmnožování, zimování či hibernaci; ničení či poškozování
přírodních stanovišť, migračních koridorů apod. Pro vydání tohoto stanoviska tedy považuje Krajský
úřad hodnocení vztahu negativních vlivů záměru k nejbližším lokalitám (a jejich předmětům ochrany)
za dostatečné.
Vzhledem k charakteru záměru (vybudování zařízení na třídění odpadů na stávající skládce),
charakteru předpokládaných nežádoucích vlivů (potenciální znečištění a hluk, zábor nezastavěné
půdy), ploše ovlivněné možnými negativními vlivy (maximálně desítky metrů), považuje Krajský úřad
uvedené za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný negativní vliv záměru na všechny
předmětné evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Krajský úřad nemá v současné době žádné informace (ze své činnosti, nebo z dalších dostupných
zdrojů – např. územní plány, informační systémy EIA/SEA apod.) o přípravě či realizaci takových
záměrů či koncepcí, které by (dle své charakteristiky či svým provedením či provozem) mohly mít ve
spojení s předmětným záměrem významný negativní vliv na předměty ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah záměru, který byl předmětem tohoto stanoviska;
jakékoliv doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako změnu záměru a je nutné je opětovně ke
stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona předložit příslušným orgánům ochrany přírody.
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše
uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality
v jeho působnosti, jak ve svém stanovisku uvádí.
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných
paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána

Ing. Radek Píša
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VÁŠ DOPIS ZN.:
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DATUM:

5.1.2022

Vyjádření
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne
16.12.2021 Vaši žádost o vyjádření k záměru „Centrum pro nakládání s inertními odpady
Malinové dolce“ na pozemku parc. č. 1350/3, 1350/14, 1445/1, 1445/3, 1445/4, 1448/3,
1448/4, 1448/5 v katastrálním území Litomyšl z hlediska územně plánovací dokumentace.
Záměr obsahuje: Záměrem investora je vybudování a provoz Centra pro nakládání s inertními
odpady.
 1) Recyklační středisko stavebních odpadů – rozšíření recyklačního střediska na plochu cca
32 660 m2 s roční kapacitou maximálně 300 000 tun odpadů a denní kapacitou maximálně
1 000 tun odpadů. Předpokládá se, že cca 80 % přijatých odpadů bude pomocí mobilního
drtícího a třídícího zařízení přepracováno na stavební recyklát s následným využitím ve
stavebnictví a 15 % odpadu bude použito na rekultivaci skládky. Zbylých 5 % odpadu bude
nevhodných pro další použití a bude buď odvezen k jinému využití (př. kovy) nebo uložen
na skládku.
 2) Rekultivace zaplněných prostor stávající skládky – odpady nevhodné pro recyklaci budou
použity pro rekultivaci stávající skládky inertních odpadů. Plocha rekultivace zahrnuje cca 88
677 m2. Uvažované roční kapacita je na úrovni 20 000 t, maximální denní příjem pak na
úrovni 60 t za předpokladu naplnění skládky a její rekultivace během tří let. Jako konečná
úprava povrchu skládky se navrhuje ozelenění – cílovým stavem je vytvoření biocentra dle
návrhu ÚSES pro oblast Litomyšl.
 3) Skládka inertních odpadů – mezi stávající příjezdovou cestou a recyklačním prostorem na
ploše cca 3 760 m2 bude zachována skládka odpadů skupiny S-IO (S-inertní odpad) určená
pro inertní odpady. Na skládku budou ukládány nevyužitelné odpady z provozu recyklace a
z příjmu od externích dodavatelů. Uvažuje se s maximální roční kapacitou 25 000 t a
maximálním denním příjmem cca 90 t.
 4) Kompostárna – při západní okraji zájmového území se navrhuje plocha o rozloze 5 936
m2 pro kompostování odpadů vhodných ke kompostování z přilehlého okolí. Výstupem z
kompostárny bude certifikovaný výrobek (cca 50 %). Kompost nevhodný pro další využití
bude použit na rekultivaci skládky. Celková kapacita kompostárny se odhaduje na
maximálně 20 000 t za rok při maximálním denním příjmu 55 t.
 5) Technické zázemí – stávající objekt vrátnice bude rozšířen o prostory pro zaměstnance
skládky (šatny, sociální zařízení atd.). Objekt je napojen na elektrickou energii. Zdrojem
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vody jsou stávající vrty. Odkanalizování bude do bezodtoké jímky, jejíž obsah bude odvážen
na smluvní ČOV. Součástí zázemí je též mostní váha k vážení přivážených odpadů nebo
odvážených výrobků.
Centrum bude otevřeno Po-So od 6:00 do 22:00 hodin. Příjem odpadů bude zajištěn
kontinuálně, provoz jednotlivých částí bude dle aktuálních potřeb a sezón.
Úřad územního plánování posoudil předloženou žádost z hlediska územně plánovací
dokumentace a vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) následující vyjádření:
o

Pardubický kraj má vydány Zásady územního rozvoje Pardubického kraje ve znění jejich
Aktualizace č. 3 - nabyly účinnosti dne 12.9.2020.

o

město Litomyšl má vydánu tuto územně plánovací dokumentaci:
o

o

územní plán Litomyšl (nabyl účinnosti dne 29.12.2011) včetně jeho změny č. 1,
2, 3 a 4 (nabyly účinnosti dne 27.12.2012, 10.10.2017, 16.7.2019 a 29.12.2021),

výše uvedený záměr je umístěn do funkční plochy s označením „Nakládání s odpady
(TO) – S.P. 10“ a „Plochy přírodní (NP)“.
„Nakládání s odpady (TO)“ – plocha, pro kterou je stanoveno toto hlavní využití: plochy
technické infrastruktury jsou území určená pro umísťování technických činností, dějů a
zařízení k technické obsluze území.
Přípustné jsou: činnosti, děje a zařízení poskytující služby bezprostředně spojené
s činnostmi, ději nebo zařízeními: čistě průmyslovými, zaměřenými výlučně na výrobu
středního a velkého rozsahu; čistě zemědělskými, zaměřenými výlučně na pěstitelské a
chovatelské činnosti, děje a zařízení středního a velkého rozsahu (továrního charakteru);
technické obsluhy území.
Nepřípustné jsou: stavby pro bydlení.
Specifické plochy: V ploše S.P. 10 jsou přípustné činnosti, děje a zařízení sloužící
k ukládání inertního materiálu a zeminy za podmínky provedení rekultivace po ukončení
skládkování.
Další prvky regulačního plánu – podmínky pro řešení oplocení:
 směrem do veřejného prostoru:
o max. výška 1,6 m;
o nepřípustné je celoplošné neprůhledné oplocení (min. 30 % plochy
posuzovaného oplocení bude řešeno jako průhledné, do posuzované
plochy není uvažována plocha podezdívky ani nedokročení max.
stanovené výšky oplocení, tj. plocha mezi skutečnou výškou oplocení a
max. stanovenou výškou oplocení);
o max. výška podezdívky v terénně nejvyšším místě plotového pole 0,8 m,
ve svažitém terénu od 3° do 7,5° je max. výška podezdívky v terénně
nejvyšším místě plotového pole 0,5 m, při větším sklonu bude
posuzováno individuálně;
o pro prostorově vnímaný celek (např. vizuálně vnímaná část oplocení
areálu) budou dodrženy společné znaky – výška podezdívky, výška
oplocení, materiálové řešení.
„Plochy přírodní (NP)“ – plocha, pro kterou je stanoveno toto hlavní využití: funkčně
samostatné plochy určené především k zachování a rozvoji přírodních a krajinných
hodnot území převážně mimo zastavěné území a zastavitelné plochy města.
Přípustné jsou: činnosti, děje a zařízení v souladu s hlavním využitím.
Nepřípustné jsou: stavby pro individuální rekreaci; odstavná a parkovací stání;
pěstitelské nebo chovatelské využití plochy.
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o

kompletní územně plánovací dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na webových
stránkách https://www.litomysl.cz/uzemni_planovani/urp/litomysl.

o

toto vyjádření se vydává pro účely posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani souhlas a není rozhodnutím ve smyslu správního
řádu.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Obdrží:
navrhovatelé (doručenka)
Ing. Radek Píša, IDDS: fratneg
místo podnikání: Konečná č.p. 2770, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
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Situace 1 : 10 000
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1. Úvod
Objednatel:

SHIPRO, s.r.o.
Jar. Metyše 1085
570 01 Litomyšl

Provozovatel
recyklačního střediska:

TRAMON s.r.o.
Smetanovo nám. 23
570 01 Litomyšl

Dodavatel:

GGS Litomyšl s.r.o.
Toulovcovo nám. 1163, 570 01 Litomyšl
mob: 602446613

Zpracovatel:

RNDr.V.Lašek, osoba oprávněná dle zák. č. 62/1988 Sb.
v hydrogeologii, inženýrské a sanační geologii, číslo 1591/2002

2
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2. Nástin problematiky
V souvislosti se změnou majitele s. r.o. TRAMON a zjišťovacího řízení vznikl požadavek
na zjištění údajů o vodním zdroji podzemní vody využívaném v areálu recyklačního střediska v
Malinových Dolcích, údaje o vodním zdroji jsou doplněny i dalšími údaji o monitorovacích
vrtech.
Podkladem pro předkládané posouzení byly archivní údaje získané již v minulosti
společností GGS Litomyšl s. r. o., údaje byly vyhledány a zakoupeny v Geofondu ČGS Praha,
předkládané posouzení je tedy realizováno na základě terénní rekognoskace lokality a studia
uvedených archivních podkladů.
Byly tedy využity následující podklady:
1.

Osík, okres Svitavy. Zpráva a provedení I. etapy základního hydrogeologického

průzkumu na lokalitě Malinovy dolce.
Dodavatelem prací byly Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., odpovědný řešitel RNDr. Radko
Pavliš. Zpracováno - červenec 1994. Archivní číslo geofondu: P83461.
2.

Osík - Malinové dolce. Zpráva o provedení II. etapy základního hydrogeologického

průzkumu na lokalitě Malinové dolce.
Dodavatelem prací byly Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., odpovědný řešitel RNDr. Radko
Pavliš. Zpracováno - duben 1995. Archivní číslo geofondu: P84659.
Stručná charakteristika archivních zpráv:
1.

I. etapa prací

Bylo vyhloubeno 13 průzkumných sond, do kterých byly realizovány nálevové zkoušky, bylo také
odebráno 54 vzorků zeminy z kvartéru a 12 ze svrchní křídy - ze svrchního turonu.
Na základě ověření mocnosti špatně propustných sprašových hlín a hlubších hůře propustných
svrchnoturonských slínovců bylo konstatováno, že na uvedené lokalitě lze zřídit a provozovat
skládku skupiny 1 - Zeminy a hlušiny o třídě vyluhovatelnosti odpadů Ia. Byla uvedena řada
nutných opatření, které bylo nutno bezpodmínečně realizovat při budování a provozování skládky
a tato opatření dlouhodobě plnit především z hlediska zabezpečení ochrany podzemních vod.
2.

II. etapa prací

Byly vyhloubeny tři kontrolně - indikační vrty. Vrt MD-1 byl vyhlouben proti směru proudění
podzemní vody, aby mohlo být zastiženo nezávislé pozadí, vrt bylo zároveň navrženo využít pro
vodárenské účely, tj. pro zásobení areálu, resp. obsluhy vodou. Vrtem je aktivováno vyšší
střednoturonské zvodnění.
3
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Další 2 vrty (MD-2, MD-3) byly vyhloubeny po směru proudění podzemní vody pod skládkou
tak, aby je bylo možno využít pro dlouhodobé vzorkování.
3. Stručný přehled geologických a hydrogeologických poměrů
Zájmový prostor je odshora tvořen kvartérními špatně propustnými sprašovými hlínami
(laboratorně se jedná o jíly), které jsou mocné cca 2 - 9 m, které nasedají na hůře propustné
slínovce svrchního turonu o mocnosti cca 10 - 20 m, hlouběji se již nacházejí dobře zvodnělé
pískovce pásma IX – callianasové pískovce.
Z hydrogeologického hlediska se zájmový prostor nachází v centrální části významného
hydrogeologického rajónu č. 4270 - Vysokomýtská synklinála.
Nejvyšší zvodnění je zde vázáno na svrchnoturonské slínovce, toto zvodnění je méně
významné (je aktivováno monitorovacím vrtem MD-3), významná vodárenská zvodeň vyšší
střednoturonská pak je aktivována vrtem MD-1, který je využíván jako vodní zdroj pro recyklační
středisko a vrtem MD-2, který je určen pro monitorování podzemní vody proudící od areálu
střediska.
4. Dokumentace průzkumných vrtů
vrt MD-1
Kóta zhlaví*:

369,71 m n.m.

Vrtné profily:

0,00 - 5,00 m

ø 290 mm

5,00 - 61,00 m

ø 219 mm

0,00 - 0,60 m

hnědá jílovitá hlína s kořínky rostlin

0,60 - 3,00 m

rezavě hnědá sprašová jílovitá hlína až jíl

3,00 - 7,00 m

žlutohnědý silně plastický jíl

Geologický profil:

Kóta terénu*:

368,91 m n.m.

Kvartér
7,00 - 9,00 m

šedý rozpadavý - navětralý slínovec

9,00 - 15,00 m

šedý plastický slínovec
Svrchní křída - svrchní turon

15,00 - 37,00 m

žlutý mírně glaukonitický jemně zrnitý pískovec

37,00 - 55,00 m

světle šedý prachovec s polohami žlutého jemně
zrnitého pískovce

55,00 - 61,00 m

žlutohnědý jemně zrnitý mírně glaukonitický pískovec
s polohami šedých prachovců
Svrchní křída - střední turon, souvrství IX
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Hladina pozemní vody byla naražena v hloubce 15,0 m od terénu, hlavní přítoky byly
zastiženy v etáži 48,0 - 49,0 m, na konci vrtných prací se ustálila v hloubce kolem 31 - 32 m.
Vystrojení:

+0,70 - 23,91 m

plná ocel, zárubnice, ø 168 mm

23,91 - 49,23 m

perforovaná ocel, zárubnice ø 168 mm

49,23 - 54,20 m

plná ocel zárubnice ø 168 mm

54,20 - 61,00 m

perforovaná ocel, zárubnice ø 168 mm

00,00 - 5,00 m

jíl

5,00 - 14,00 m

cementace, deštníkový park

14,00 - 15,00 m

písek

15,00 - 61,00 m

tříděný štěrk o zrnitosti 8/16 mm

Úprava pláště
výstroje:

Vrt je umístěn ve vodárenské šachtě a využíván pro zásobení obsluhy
areálu.
vysvětlivka: * uvedeny údaje před zaskružením
vrt MD-2
Kóta zhlaví:

356,23 m n.m.

Vrtné profily:

0,00 - 7,00 m

ø 290 mm

7,00 - 52,00 m

ø 219 mm

0,00 - 4,00 m

hnědá drobtovitá jílovitá hlína

4,00 - 10,00 m

hnědá až hnědorezavá sprašová, silně jílovitá hlína až

Geologický profil:

Kóta terénu:

355,78 m n.m.

jíl
Kvartér
10,00 - 15,00 m

žlutošedý mírně písčitý až prachovitý slínovec

15,00 - 21,00 m

šedý silně prachovitý, místně mírně písčitý slínovec

21,00 - 36,00 m

šedý prachovec až slínovec
Svrchní křída - svrchní turon

36,00 - 38,00 m

šedožlutý jemně zrnitý mírně glaukonitický pískovec

38,00 - 40,00 m

šedý silně písčitý prachovec

40,00 - 43,00 m

žlutý jemně až středně zrnitý mírně glaukonitický
pískovec
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43,00 - 50,00 m

žlutý jemně až středně zrnitý mírně glaukonitický
pískovec s polohami šedého prachovce
Svrchní křída - střední turon, souvrství IX

Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 4,0 a 15,0 m od terénu, hlavní přítoková
místa byla v etážích 36,00 - 38,00 m a 40,0 - 48,0 m, po odtěsnění kvartéru a svrchního turonu se
ustálila kolem úrovně 21 - 22 m.
Vystrojení:

+1,12 - 24,39 m

plná ocel, zárubnice, ø 168 mm

24,39 - 52,00 m

perforovaná ocel, zárubnice ø 168 mm

00,00 - 7,00 m

jíl

7,00 - 23,00 m

cementace, deštníkový park

Úprava pláště
výstroje:

23,00 - 24,00 m

písek

24,00 - 52,00 m

tříděný štěrk o zrnitosti 8/16 mm

V úrovni terénu je provedena betonová deska o hraně čtverce 1,0 m a tloušťce
0,2 m. Zhlaví vrtu je opatřeno víkem na šrouby, nadzemní část je opatřena bílou
barvou a vrt označen symbolem MD-2.
Graficky je způsob výstroje dokumentován v příloze č. 4.
vrt MD-3
Kóta zhlaví:

355,83 m n.m.

Vrtné profily:

0,00 - 7,00 m

ø 290 mm

7,00 - 22,00 m

ø 219 mm

0,00 - 4,00 m

hnědý jíl

4,00 - 7,50 m

šedý plastický jíl

Geologický profil:

Kóta terénu

355,53 m n.m.

Kvartér
7,50 - 18,00 m

šedý až šedožlutý velmi mírně písčitý slínovec

18,00 - 22,00 m

žlutošedý mírně písčitý slínovec
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Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 7,5 m od terénu, mírné přítoky byly
zaznamenány v etáži 12,00 - 14,00 m, na konci vrtných prací se ustálila v hloubce kolem 3,0 m od
terénu, takže byla napjatá.
Vystrojení:

+0,44 - 4,36 m

plná ocel, zárubnice, ø 168 mm

4,36 - 22,00 m

perforovaná ocel, zárubnice ø 168 mm

00,00 - 3,00 m

cementace

3,00 - 22,00 m

tříděný štěrk o zrnitosti 8/16 mm

Úprava pláště
výstroje:

V úrovni terénu je provedena betonová deska o hraně čtverce 1,0 m a tloušťce
0,2 m. Zhlaví vrtu je opatřeno víkem na šrouby, nadzemní část je opatřena bílou
barvou a vrt označen symbolem MD-3.
5. Vrt MD-1 využívaný jako vodní zdroj pro areál
Popis objektu
Jedná se o vrt hluboký 61 m, který aktivuje hluší střednoturonské zvodnění vázané na
glaukonitické pískovce pásma IX, svrchní zvodnění vázané na svrchnoturonské slínovce je
konstrukčně odtěsněno.
Vrt je vystrojen ocelí průměru 168 mm v úsecích 23,91 m - 49,23 m a 54,2 - 61 m
perforovaných.
Ustálená hladina v r. 1995 se pohybovala v úrovni 31 - 32 m.
Čerpací zkouška
Čerpací zkouška byla realizována 7.4. - 12.4.1995, klidová hladina byla v úrovni 31,51 m,
čerpadlo bylo zapuštěno do hloubky 44 m, při stálém čerpaném množství 3ls-1 se hladina ustálila v
úrovni 33,22 m, tj. touto vydatností bylo dosaženo snížení hladiny pouze o 1,71 m.
Je patrno, že z hlediska kvantity je množství vody pro požadovaný minimální odběr
dostatečný.
Vodárenské využití vrtu MD-1
Vrt MD-1 byl upraven pro vodárenský odběr vody, byla zde vybudována manipulační
šachta o průměru 1,5 m, hluboká 3 m (od horního okraje skruže), ocelová zárubnice je vyvedena
+ 0,5 m nade dno šachty.
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Byly doporučeny následující parametry budoucího odběru:
zapuštění čerpadla:

cca do 50 - 55 m (bylo zapuštěno do 50 m)

využitelné množství:

0,5 ls-1

maximální čerpané množství:

1,0 ls-1

Lze konstatovat, že dle údajů zadavatele je stávající odběr vod minimální, odhadem v
úrovni cca do 50 - 120 l denně (odběr pro 1 osobu).
6. Vrty MD-2 a MD-3 realizované pro monitorování podzemní vody
Po směru odtoku podzemní vody od skládky, resp. recyklačního střediska, byly v r. 1995
vyhloubeny monitorovací vrty MD-2 a MD-3, cílem bylo vytvořit objekty, kterými mohly být
monitorovány dvě nejvyšší zvodně, tj. dlouhodobým monitorování mělo být dokumentováno,
že provozem skládky nedochází ke znečišťování podzemních vod.
Stručné údaje o vrtech včetně uvedení monitorované zvodně jsou uvedeny v tabulce níže.
Název vrtu
MD-2

Konečná

Monitorovaná

hloubka

zvodeň

52 m

Vyšší

Výstroj
Ocel ø 168

Klidová hladina
(m)
21,55 m

střednoturonská
MD-3

22 m

Svrchonoturonská Ocel ø 168

2,8 m

Dle předpokladu je vydatnost vrtu MD-2 výrazně vyšší než vydatnost vrtu MD-3, z vrtu
MD-2 bylo při úvodním vzorkování (duben 1995) čerpáno množství 1ls-1, hladina poklesla o 3,05
m a ustálila se, z vrtu MD-3 bylo čerpáno v r. 1995 0,14ls-1 a hladina se neustálila, došlo k
poklesu až do 17,03 m, tj. hladina byla snížena o 14,2 m.
Zároveň bylo ověřeno, že vrty se při čerpání vzájemně neovlivňují.
Kvalita vody
V rámci prací v r. 1995 bylo realizováno základní - vstupní vzorkování, výsledky analýz
jsou obsahem archivní dokumentace, vzorkování dokumentovalo tzv. nulový stav před zahájením
činnosti skládky.
Je předpokládáno, že během následujících roků probíhalo monitorování, patrně na základě
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, řešiteli nejsou výsledky monitorování v současné
době známy.
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7. Navrhovaná opatření
Navrhovaná opatření by měla být iniciována majitelem, resp. provozovatelem zařízení.
Odběr vody z vrtu MD-1 pro areál by měl probíhat dle platného rozhodnutí a odběru
podzemní vody, v případě požadavku je řešitelem možno zpracovat Vyjádření osoby odborně
způsobilé pro povolení k nakládání s vodami.
V případě požadavku je možno zajistit odběr vzorků podzemní vody a jejich analýzy z vrtu
MD-1, dle požadavku buď krácený rozbor dle vyhlášky MZdr. č. 252/2004 Sb. nebo rozbor úplný
dle této vyhlášky.
V případě požadavku je též možno zajistit monitorování vrtů MD-2, MD-3, eventuelně i
dalších objektů (případné vyluhované a srážkové vody).
8. Závěr
Předkládané hydrogeologické posouzení bylo zpracováno na základě objednávky v
souvislosti s probíhajícím zjišťovacím řízením.
Na základě relativní znalosti místního hydrogeologického prostředí a na základě studia
archivních podkladů lze konstatovat následující:
 v r. 1994 a 1995 byly realizovány v prostoru Malinových dolců 2 etapy hydrogeologického
průzkumu, práce realizovala společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., podrobněji viz
kap. č. 2.
 v r. 1995 byly v zájmovém prostoru vyhloubeny 3 průzkumné vystrojené vrty, vrt MD-1
hluboký 61 m se nachází na jižním okraji areálu, byl situován proti směru proudění
podzemní vody (vázané na horniny vyššího středního turonu) a kromě poskytnutí
nezávislého pozadí kvality vody vyšší střednoturonské zvodně byl následně vrt vodárensky
využíván pro zásobení provozního střediska skládky vodou (resp. je umístěn ve
vodárenské šachtě a napojen pro využívání)
 souběžně byly severozápadně pod skládkou resp. v údolní vedoucího od prostoru skládky k
říčce Desná vyhloubeny dva monitorovací vystrojené vrty MD-2 a MD-3, vrt MD-2 je
hluboký 52 m a je zaměřen na možnost monitorování vyšší střednoturonské zvodě vázané
na pásmo IX (callianasové pískovce), vrt MD-3 je hluboký 22 m a je zaměřený na možnost
monitorování svrchnoturonské zvodně.
V případě požadavku je možno zpracovat vyjádření osoby odborně způsobilé pro
povolení k nakládání s podzemními vodami (pro vodárenský odběr vody z vrtu MD-1),
případně dle požadavku zajistit odběry vzorků vody z vrtu MD-1 (buď krácený nebo úplný
dle vyhlášky MZdr. č. 252/2004 Sb.), dále je možno zajistit, resp. realizovat monitoring
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podzemních vod proudících od skládky vzorkováním vrtů MD-2 a MD-3 (včetně
vyhodnocení).
Ostatní podrobnosti jsou obsahem textu a následujících příloh.
Za GGS Litomyšl s.r.o.:
Litomyšl, únor 2021
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1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE
Výpočet hodnotí provoz záměru pod názvem „Centrum pro nakládání s inertními odpady“ společnosti
Tramon, s. r. o. z hlediska dopadů na kvalitu ovzduší.
Tato rozptylová studie je zpracována jako podklad pro zpracování Oznámení záměru ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů.
Rozptylová studie je zpracována autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 písm. e) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, na základě rozhodnutí, vydaných Ministerstvem životního
prostředí České republiky, č. j. 2416/780/12/AK ze dne 16. října 2012.
Z hlediska obsahu je rozptylová studie zpracována dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší.
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2. POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU
Výpočet znečištění ovzduší je proveden podle referenční metody pro zpracování rozptylových studií
stanovené vyhláškou č. 330/2012 Sb., tj. pomocí výpočtového programu SYMOS´97 verze 2013
dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku
Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP
výpočtu znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém modelování stacionárních
zdrojů [2].
Metodika výpočtu znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných
domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve vydanou publikaci „Metodika výpočtu
znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů“, kterou v roce 1979 vydalo
tehdejší Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR, a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje:
• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných
zdrojů,
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů,
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů,
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského,
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu.
Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
a) maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které
se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
b) maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu
na třídu stability a rychlost větru,
c) maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout
ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
d) roční průměrné koncentrace,
e) doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní limity).
Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
• stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů,
• stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 70 km
od zdrojů,
• stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí,
• vypočítat spad prachu,
• vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi.
Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení
kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 70 km
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od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov (např. na křižovatkách nebo
v kaňonech ulic).
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou
ve složitém terénu a při bezvětří. Pro tento účel je nutno použít postupů uvedených v doplňku
k Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - Výpočet znečištění z bodových a mobilních
zdrojů ,,SYMOS´97“.
Tabulka č. 1 Referenční metoda pro zpracování rozptylových studií stanovená vyhláškou č. 330/2012 Sb.

Název modelu
SYMOS´97

Oblast použití
Městské oblasti nad úrovní střech budov a

Velikost výpočetní oblasti
do 70 km od zdroje znečišťování

venkovské oblasti (všechny zdroje znečišťování)

ovzduší

Modelování není vhodné pro znečišťující látky s krátkou dobou setrvání v atmosféře nebo rychle
reagující znečišťující látky (např. troposférický ozón) ani pro zjištění pozaďových úrovní znečištění
ovzduší způsobených vlivem vzdálenějšími zdroji znečišťování ovzduší. Modely nezahrnují
sekundární ani resuspendované částice PM10 a PM2,5.
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3. VSTUPNÍ ÚDAJE
3.1 Umístění záměru
Název záměru

Centrum pro nakládání s inertními odpady

Údaje o oznamovateli
Obchodní firma / Jméno

Tramon, s. r. o.

IČO

48172022

Sídlo / bydliště

Smetanovo nám. 23, 570 01 Litomyšl

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj

Pardubický

Obec

Litomyšl [578347]

Katastrální území

Litomyšl [685674]

Parcelní číslo

Dle oznámení EIA

Obrázek č. 1 Mapa širších vztahů

3.2 Údaje o zdrojích

Záměrem investora je vybudování a provoz Centra pro nakládání s inertními odpady v prostoru
stávající skládky inertních odpadů v Litomyšli – Malinové dolce. Provozovaná zařízení
s předpokládaným vlivem na kvalitu ovzduší budou následující:
• recyklační linka stavebních odpadů
• skládka inertních odpadů
• kompostárna
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Recyklační linka stavebních odpadů
Záměr předpokládá roční kapacitu příjmu maximálně 300 000 tun odpadů. Denní kapacita příjmu
odpadů je potom maximálně 1 000 t odpadů za den. Předpokládá se, že cca 80 % přijatých odpadů
bude pomocí mobilního drtícího zařízení a třídící linky přepracováno na stavební recyklát s následným
využitím ve stavebnictví. Zbylých 15 % odpadu bude použito na rekultivaci skládky a dále se
předpokládá, že z odpadů přijatých k recyklaci vznikne cca 5 % odpadů vytříděných z přijatého
odpadu a nevhodného pro další použití. Tento odpad bude podle charakteru odvezen k jinému využití
(např. kovy) nebo uložen na skládku. Při recyklaci bude pro drcení odpadů použito zařízení
McCloskey J50v2 a pro třídění McCloskey R230.
Mobilní čelisťový drtič McCloskey J50v2 na pásech je univerzálně vhodný stroj na drcení a třídění
písku, štěrku, kameniva, stavebních a demoličních odpadů, zemin atd. Stroj je velice kompaktní, a tím
i snadno a rychle přepravitelný mezi zakázkami. Lze ho jednoduše přemísťovat na výrobu jiných
frakcí podle požadavku trhu. Třídič může pracovat samostatně, případně v kombinaci s drtičem.
Maximální výkon zařízení je 150 t/hod.
Přijatý odpad bude skladován volně v prostoru recyklace. Stavební recyklát bude skladován v kójích
podle třídy zrnitosti, které budou vzájemně odděleny betonovými přepážkami. Prachové částice jsou
eliminovány možností vodního skrápění, které je součástí dodávky třídiče, drtiče.
Skládka inertních odpadů
Mezi stávající příjezdovou cestou a recyklačním prostorem na ploše cca 3 760 m2 je zachována
skládka odpadů, která náleží do skupiny S-inertní odpad (S-IO) a je určená pro inertní odpady podle §
12 odst.1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., Na skládku budou ukládány nevyužitelné inertní odpady
z provozu recyklace a z příjmu od externích dodavatelů. Uvažuje se s maximální roční kapacitou
25 000 t a maximálním denním příjmem cca 90 t.
Kompostárna
Při západním okraji zájmového území se navrhuje prostor pro kompostování odpadů vhodných ke
kompostování z přilehlého okolí. Přepokládaná plocha je 5 936 m2. Plocha bude zbudovaná na
stávajícím terénu s minimálními terénními úpravami. Plocha bude v nepropustném provedení
(asfaltové krytí) a vyspádována do bezodtoké jímky, kde zachycené vody budou použity zpět na
skrápění kompostu. Objem jímky je stanoven podle potřebné akumulace srážkových vod na 249 m3. V
případě nutnosti budou přebytečné průsakové vody odvezeny na ČOV.
Výstupem z kompostárny bude certifikovaný výrobek – kompost (předpokládá se cca 50 %). Kompost
nevhodný pro využití bude použit na rekultivaci skládky. Do kompostárny bude přivážen biologicky
rozložitelný odpad. Větší kusy odpadu budou drceny v drtiči současně používaným v rámci recyklace
stavebních odpadů.
Celková kapacita kompostárny se odhaduje na maximálně 20 000 t za rok při maximálním denním
příjmu 55 t.
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Charakteristika zdroje
Provoz navrhovaného záměru se projeví na kvalitě ovzduší oproti stávajícímu stavu následujícími
vlivy:
• související doprava → produkce emisí výfukových plynů z dopravy,
• provoz linky recyklační linky→ produkce emisí tuhých znečišťujících látek z drcení a třídění
odpadů,
• provoz kompostárny → produkce emisí látek vznikající při kompostování,
• provoz skládky inertních odpadů → produkce tuhých znečišťujících látek z procesu
skládkování odpadu,
Pro dostatečné hodnocení (posouzení) vlivu záměru na kvalitu ovzduší v předmětné lokalitě
jsou uvažovány následující stěžejní zdroje znečišťování ovzduší:
• skládka odpadů (plošný zdroj),
• recyklační linka (plošný zdroj),
• kompostárna (plošný zdroj),
• manipulace s odpadem (plošný zdroj),
• související doprava (liniový zdroj).
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BODOVÉ ZDROJE
RECYKLAČNÍ LINKA STAVEBNÍCH ODPADŮ
Bodovým zdrojem bude motor drtícího a třídícího zařízení v nichž je během jejich provozu spalována
motorová nafta. Spotřeba paliva u drtícího zařízení je uvažována ve výši 20 l∙hod-1, u třídícího zařízení
15 l∙hod-1. Při uvažovaném výkonu obou zařízení ve výši 150 t∙hod-1 a denní zpracovatelské kapacitě
ve výši 1000 t, bude denní provozní doba cca 6,6 hodin. Roční pak 2000 hodin při kapacitě provozu ve
výši 300 000 t.
Tabulka č. 2 Vstupní údaje o bodovém zdroji – drtící zařízení

Název bodového zdroje

Výfuk motoru drtiče

Souřadnice

xz

[m]

-611809

yz

[m]

-1085776

Nadmořská výška terénu

zz

[m]

370,8

Výška koruny komína nad terénem

H

[m]

3,5

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

2000

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,23

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

6,6

Objem vzdušiny odcházející komínem

VSN

[m /s]

0,05

Teplota vzdušiny v koruně výduchu

tS

[°C]

120

Vnitřní průměr výduchu

Dv

[m]

0,2

Výstupní rychlost exhalací

wo

[m/s]

3

2,29

Tabulka č. 3 Vstupní údaje o bodovém zdroji – rotační třídič

Název bodového zdroje

Výfuk motoru třídiče

Souřadnice

xz

[m]

-611800

yz

[m]

-1085798

Nadmořská výška terénu

zz

[m]

371,5

Výška koruny komína nad terénem

H

[m]

3,5

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

2000

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,23

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Objem vzdušiny odcházející komínem

VSN

[m3/s]

0,04

Teplota vzdušiny v koruně výduchu

tS

[°C]

120

Vnitřní průměr výduchu

Dv

[m]

0,2

Výstupní rychlost exhalací

wo

[m/s]

6,6

1,83

Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku spalování motorové nafty a odcházejících do
okolního ovzduší, bylo stanoveno teoretickým výpočtem z roční spotřeby paliva (při uvažované
hustotě motorové nafty 0,84 kg∙dm-3) a emisních faktorů, uvedených ve Věstníku Ministerstva
životního prostředí [3].
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Tabulka č. 4 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů - drtící zařízení

Znečišťující látka

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

NOX

33 600

CO

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,125

6

0,028

Tabulka č. 5 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů – třídící zařízení

Znečišťující látka

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

NOX
CO

25 200

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,094

6

0,021

Obrázek č. 2 Umístění bodových zdrojů
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PLOŠNÉ ZDROJE
RECYKLAČNÍ LINKA STAVEBNÍCH ODPADŮ
Zařízení je technologickým celkem, který se skládá z drtiče McCloskey J50v2 a třídiče McCloskey
R230. K manipulaci s odpadem se využívá čelní nakladač. Během drcení a třídění unikají do ovzduší
tuhé znečišťující látky. Předpokládané množství zpracovaného odpadu je 300 000 tun nadrceného
odpadu za rok. Při uvažovaném výkonu drtiče a síta 150 t∙hod-1 je plošný zdroj v provozu 2000
hod∙rok-1.
Tabulka č. 6 Vstupní údaje o plošném zdroji – drtící zařízení

Název plošného zdroje

Drtící zařízení

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

2000

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,23

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

2

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

4,5

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

3,5

6,6

1

Tabulka č. 7 Vstupní údaje o plošném zdroji – třídící zařízení

Název plošného zdroje

Třídící zařízení

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

2000

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,23

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

2

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

4,5

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

3,5

6,6

3

Stanovení množství znečišťujících látek M z drcení odpadů na lince MFÚ je provedeno pomocí
dílčích emisních faktorů uvedeného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí [3] pro technologii
recyklačních linek stavebních hmot.
Vzhledem k prováděným činnostem je pro výpočet využit emisní faktor pro primární drcení (provoz
drtiče) a pro primární třídění (provoz třídiče). Dále pak pro přesypy dopravníků z primárního drcení a
třídění. Výpočet je proveden pro primární drcení a třídění za použití zkrápění.
Výpočet emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) z emisního faktoru dle Věstníku Ministerstva
životního prostředí [3] při uvažovaném výkonu drtiče a třídiče 150 t∙hod-1 je uveden v následující
tabulce.
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Tabulka č. 8 Výpočet emisí TZL z drcení

Výkon drtiče

[t·hod-1]

Emisní faktor

[g TZL·t ]

Emise TZL

[g TZL·hod ]

150
-1

34
-1

5100

Tabulka č. 9 Výpočet emisí TZL z přesypu dopravníku za primárním drcením

Výkon drtiče

[t·hod-1]

Emisní faktor

[g TZL·t ]

Emise TZL

[g TZL·hod ]

150
-1

10
-1

1500

Tabulka č. 10 Výpočet emisí TZL z třídění

Výkon třídiče

[t·hod-1]

Emisní faktor

[g TZL·t ]

Emise TZL

[g TZL·hod ]

150
-1

13
-1

1950

Tabulka č. 11 Výpočet emisí TZL z přesypu dopravníku za tříděním

Výkon třídiče

[t·hod-1]

Emisní faktor

[g TZL·t-1]

Emise TZL

[g TZL·hod ]

150
15
-1

2250

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí [4] je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisích TZL.
Tabulka č. 12 Emise M znečišťujících látek odcházejících při drcení odpadů

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

3366

6732

0,935

PM2,5

990

1980

0,275

Tabulka č. 13 Emise M znečišťujících látek odcházejících při třídění nadrceného materiálu

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

2142

4284

0,595

PM2,5

630

1260

0,175

Linku bude obsluhovat nakladač s čelní lžící pro manipulaci s odpadem. Dle dispozice plochy se bude
nakladač pohybovat mezi skládkou odpadu určeného k drcení a násypkou drtiče/vynášecího
dopravníku rotačního síta.
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Tabulka č. 14 Vstupní údaje o plošném zdroji – pojezd nakladače

Název plošného zdroje

Pojezd mechanizace

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

2000

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,23

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

6,6

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

100

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3,5

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

2,5

1

Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku spalování motorové nafty a odcházejících
do okolního ovzduší, bylo stanoveno teoretickým výpočtem z roční spotřeby paliva ve výši 15 l za
hodinu (při uvažované hustotě motorové nafty 0,84 kg∙dm-3) a emisních faktorů, uvedených ve
Věstníku Ministerstva životního prostředí [3].
Tabulka č. 15 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů – pojezd nakladače

Znečišťující látka

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

NOX
CO

25 200

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,094

6

0,021

MANIPULACE S ODPADEM
Odpad bude kolovým nakladačem dopravován do násypky drtícího zařízení. Emise tuhých
znečišťujících látek byly vypočteny pomocí emisních faktorů pro recyklační linky stavebních hmot a
předpokládaného množství nadrceného odpadu (300 000 t/rok při časovém fondu 2000 h/rok). Využit
je emisní faktor pro vykládku a nakládku kameniva ve výši 0,2 gramů na tunu manipulovaného
suchého kameniva [3].
Tabulka č. 16 Vstupní údaje o plošném zdroji – manipulace s odpadem

Název plošného zdroje

Manipulace s odpadem

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

2000

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,23

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

6,6

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

10

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3,5

Počet čtvercových elementů plochy

-

-
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Tabulka č. 17 Výpočet emisí TZL vznikajících manipulací s odpadem

Projektovaná spotřeba

[t·rok-1]

Emisní faktor

[g TZL·t ]

Emise TZL

[t TZL·rok-1]

300 000
-1

0,4
0,12

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí [4] je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisí TZL.
Tabulka č. 18 Emise M znečišťujících látek vznikajících manipulací s d

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

30,6

61,2

0,0085

PM2,5

9,0

18,0

0,0025

KOMPOSTÁRNA
Hlavní plynnou emisí z provozu kompostárny je oxid uhličitý (CO2), který vzhledem k tomu,
že vzniká rozkladem rostlinných tkání, nenavyšuje antropogenní skleníkový efekt. Dále mohou být
do ovzduší emitovány amoniak (NH3), methan (CH4), oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (N2O, NOX)
a sirovodík (H2S). Emise těchto látek však lze obecně specifikovat velmi obtížně, neboť jsou závislé
na stavu zrání kompostu, aeraci kompostu, četnosti překopání apod. Obecně jsou tyto emise nejvyšší
po překopání a na začátku kompostování při překopávání kompostu, naopak nejnižší (téměř nulové)
u zralého kompostu. Plošným zdrojem znečišťování ovzduší je plocha kompostárny, na níž probíhají
kontrolované aerobní procesy (za přístupu vzduchu) přeměny organických materiálů vlivem
mikrobiální aktivity na kompost. U kompostárny je obecně nejvýznamnější emise pachových látek.
Intenzita zápachu při kompostování je závislá na aeraci zrajícího kompostu. Jako reprezentativní látka,
zahrnující všechny pachové látky obsažené v odpadním plynu, byl zvolen amoniak (NH3). Z
uvedených znečišťujících látek je výpočet dále proveden pro oxid uhelnatý (CO), neboť pro zbývající
znečišťující látky nejsou stanoveny imisní limity.
Tabulka č. 19 Vstupní údaje o plošném zdroji – kompostárna

Název plošného zdroje

Kompostárna

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Relativní roční využití maximálního výkonu

Α

[-]

1,0

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

24

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

50

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

2,0

Počet čtvercových elementů plochy

-

-
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Projektovaná kapacita kompostárny bude činit 20 000 t odpadů/rok. Pro výpočet emisí NH3 a CO byla
použita rozptylová studie č. E/3600/2013/3 společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY
OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., zpracovaná v červenci 2013 pro Otevřenou kompostárnu Šluknov.
Uvedená rozptylová studie uvádí, že z kompostu o hmotnosti 14,8 t vzniknou emise NH3 v množství
1,9 kg a CO v množství 1,7 kg. Pro stanovení TZL z procesu kompostování byly využity emisí faktory
z dokumentu Návrh EF pro MŽP, Stanovení emisních faktorů a imisních příspěvků stacionárních
zdrojů pro účely zjednodušení přípravy a vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP [5].
Tabulka č. 20 Výpočet emisí z procesu kompostování

Množství NH3

[g·t-1 kompostu]

128,4

Množství CO

[g·t kompostu]

114,9

Množství PM10

[g·t-1 kompostu]

0,225

Množství PM2,5

[g·t kompostu]

0,175

-1

-1

Tabulka č. 21 Emise M znečišťujících látek odcházejících z kompostovacích ploch

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

NH3

293,2

2298

0,0814

CO

262,3

2568

0,0729

PM10

0,5

4,5

0,00014

PM2,5

0,4

3,5

0,00011

SKLÁDKA INERTNÍHO ODPADU
Na skládku budou ukládány nevyužitelné inertní odpady z provozu recyklace a z příjmu od externích
dodavatelů. Uvažuje se s maximální roční kapacitou 25 000 t a maximálním denním příjmem cca 90 t.
Tabulka č. 22

Vstupní údaje o plošném zdroji – skládka odpadu

Název plošného zdroje

Skládka odpadu

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Relativní roční využití maximálního výkonu

Α

[-]

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

50, 25

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

2

1,5
8760
1
24

Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku provozu skládky odpadu, bylo stanoveno dle
emisních faktorů, zohledňující veškeré technologické operace [5].
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Tabulka č. 23 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů – skládka odpadu

Znečišťující látka

Projektovaná kapacita
[t∙rok-1]

PM10

25 000

PM2,5

Emisní faktor

Množství M

[g∙t manipulovaného

znečišťujících látek

odpadu]

[g∙s-1]

0,219

0,000174

0,033

0,000026

-1

Obrázek č. 3 Umístění plošných zdrojů

LINIOVÉ ZDROJE
Liniovými zdroji jsou úseky pozemních komunikací, po nichž se během uvažovaného provozu
společnosti pohybují motorová vozidla společnosti - osobní (OV) a těžká nákladní (HDV) vozidla.
Intenzita provozu motorových vozidel je uvedena v počtu vozidel za uvažované období
(6:00 - 22:00 hodin, po-so).
Tabulka č. 24 Intenzita provozu

Intenzita provozu

Typ vozidla

počet průjezdů vozidel za 24 hod.

Osobní automobily

OV

10

Nákladní automobily

HDV

268

Vjezd do areálu a výjezd z areálu bude nadále řešen napojením místní komunikací na komunikaci
II/360. Doprava bude na komunikaci II/360 dále směrována směrem Litomyšl (uvažováno 50 % všech
vozidel) a směrem Polička (uvažováno 50 % všech vozidel).
Liniové zdroje byly z důvodu stability výpočtu (výpočet nepravého maxima) rozděleny na dílčí úseky
(délkové elementy) s dodržením podmínky pro velikost elementu y0.
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Tabulka č. 25 Vstupní údaje o liniových zdrojích

Název liniového zdroje
Šířka silnice

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

x0

[m]

8

8

8

z0

[m]

3

3

3

α

[-]

0,569

0,569

0,569

Ph

[hod/den]

16

16

16

OV

[OV/Ph]

5

3

2

HDV

[HDV/Ph]

134

67

67

Rychlost jízdy

OV

[km/hod]

20

90

90

HDV

[km/hod]

20

90

90

Plynulost provozu

-

-

5

3

3

Podélný sklon vozovky

-

[%]

0

0

0

Výška, do které se přízemní
exhalace dostanou vlivem
turbulence způsobené
průjezdem automobilů
Relativní roční využití
maximálního výkonu
Denní provozní doba
Intenzita provozu vozidel

Hlavní reprezentativní znečišťující látky vypouštěné do ovzduší během automobilového provozu
jsou oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakcí PM10 a PM2,5, benzen (C6H6)
a benzo(a)pyren (C20H12). Pro výpočet délkové intenzity emise ML z automobilového provozu jsou
použity emisní faktory pro různé typy vozidel akceptující provozní a technické parametry daného
úseku komunikace. Emisní faktory jsou získány z výpočtového programu MEFA 13. Pro osobní
vozidla je pro výpočet jako palivo zvolen benzín a emisní úroveň EURO 4, pro nákladní vozidla
je uvažováno jako palivo nafta, emisní úroveň EURO 3 a vytížení 100 %. Vzhledem k množství
a rozdílným parametrům uvažovaných úseků pozemních komunikací nejsou emisní faktory, získané
z výpočtového programu MEFA 13, jako dílčí hodnoty v této studii uváděny. Jako výpočtový rok byl
zvolen 2022.
Pro výpočet maximálního znečištění ovzduší, pokud nejsou k dispozici podrobnější údaje o denním
chodu frekvence aut, se použije předpoklad, že v dopravní špičce jsou emise 2,4-krát vyšší
než v průměru. V následující tabulce jsou uvedeny maximální délkové intenzity emisí znečišťujících
látek ML z liniových zdrojů. Pro zjednodušení výpočtu je areál provozovatele posuzován pro stav, kdy
do něj osobní vozidla nebudou zajíždět a naopak všechna nákladní vozidla v rámci dne jej budou
jednosměrně v plném vytížení (100 %) celý projíždět, což ale ve skutečnosti platit nebude. Uvedené
zjednodušení však nemá podstatný vliv na závěry výpočtu.
Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního ovzduší
zohledněna resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze představuje významný
příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic v ovzduší. Pro výpočet emisního
toku z vyvolané dopravy jsou tedy využity dále také emisní faktory pro sekundární prašnost vyvolanou
pojezdem nákladních automobilů, k jejichž odvození byla využita metodika stanovená organizací
United States Environmental Protection Agency (dále jen „US EPA“) – Metodika EPA 42. Pro
výpočet emise prachových částic na zpevněných komunikacích lze využít metodiku 13.2.1 Paved
Roads (www.epa.org). Uvedený výpočet je převzat i do doporučení MŽP uvedeného ve věstníku
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8/2013 v příloze 3 „Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu
zpevněných komunikací“. Výpočet je dán empirickým vzorcem:
E = [k x (sL)0.91 x (W x 1,1)1,02] x (1 –P/4N)
E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem)
k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem)
sL = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m2)
W = průměrná hmotnost vozidla (t)
P = počet dnů s úrovní srážek ≥ 1mm z celkového počtu dnů N
Tabulka č. 26 Délkové intenzity emisí ML znečišťujících látek z liniových zdrojů

Název liniového zdroje

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

NOX

ML

[g∙m-1∙s-1]

1,80·10-5

4,04·10-6

4,03·10-6

CO

ML

[g∙m-1∙s-1]

4,51·10-5

6,09·10-6

6,07·10-6

PM10

ML

[g∙m-1∙s-1]

7,50·10-6

1,69·10-6

4,37·10-6

PM2,5

ML

[g∙m-1∙s-1]

3,87·10-6

7,15·10-7

1,38·10-6

C 6H 6

ML

[g∙m-1∙s-1]

2,21·10-7

3,61·10-8

3,60·10-8

C20H12

ML

[g∙m-1∙s-1]

1,20·10-10

4,78·10-11

4,76·10-11

Celkové emisní příspěvky z liniových zdrojů k imisnímu pozadí před provedením záměru v předmětné
lokalitě jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 27 Emise ME znečišťujících látek z liniových zdrojů

Název liniového zdroje
NOX

ME

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

[t/rok]

2,23·10-1

1,09·10-1

1,38·10-1

-1

-1

2,07·10-1

CO

ME

[t/rok]

5,58·10

PM10

ME

[t/rok]

9,29·10-2

4,54·10-2

1,49·10-1

PM2,5

ME

[t/rok]

4,79·10-2

1,93·10-2

4,73·10-2

C 6H 6

ME

[t/rok]

2,74·10-3

9,73·10-4

1,23·10-3

C20H12

ME

[t/rok]

1,49·10-6

1,29·10-6

1,62·10-6

1,64·10
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Obrázek č. 4 Liniové zdroje představující stávající dopravní zátěž lokality související s provozem záměru

3.3 Meteorologické podklady

Meteorologické podmínky pro výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší
v předmětné lokalitě popisuje odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Litomyšl, okres Pardubice,
vypracovaný Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze - Komořanech, který je dostatečně
reprezentativní pro posuzovanou lokalitu. Větrná růžice se stanovuje ve výšce 10 m nad zemí
a obsahuje četnosti jednotlivých směrů větrů pro pět tříd stability (podle stabilitní klasifikace Bubníka
a Koldovského) a tři třídy rychlosti větru. Směry větru se v meteorologii určují podle toho, odkud vítr
vane. Označování směrů větru ve stupních začíná od severu a zvětšuje se postupně ve směru
hodinových ručiček. Vítr, který vane od východu, vane ze směru 90 ˚, od jihu z 180 ˚, od západu z 270
˚ a ze severu z 360 ˚. Rychlost rozptylu znečišťujících látek emitovaných zdrojem závisí na rychlosti
větru a intenzitě termické turbulence, která závisí na změně teploty vzduchu s měnící se výškou, tj. na
termické stabilitě atmosféry. Vzrůstá - li teplota vzduchu s výškou, nastává inverze, neboť chladnější
vzduch zůstává v přízemních vrstvách a tím dochází ke špatnému rozptylu znečišťujících látek.
Stabilitní třídy se vyskytují jen za určitých rychlostí větru.
V následující tabulce je uvedena stabilitní klasifikace a výskyt jednotlivých tříd rychlosti větru.
Tabulka č. 28 Stabilitní klasifikace s výskytem tříd rychlosti větru

Třída stability
I. superstabilní
II. stabilní

Popis

Výskyt třídy rychlosti větru
m∙s-1

silná inverze,
velmi špatné rozptylové podmínky
běžné inverze,
špatné rozptylové podmínky

1,7
1,7

5

1,7

5

slabé inverze,
III. izotermní

často se vyskytující mírně zhoršené

11

rozptylové podmínky
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indiferentní teplotní zvrstvení,
běžný případ dobrých rozptylových

IV. normální

1,7

5

1,7

5

11

podmínek
labilní teplotní zvrstvení,

V. konvektivní

rychlý rozptyl znečišťujících látek

Tabulka č. 29 Definice tříd rychlosti větru

Třída rychlosti větru

Rozmezí rychlosti

Třídní rychlost

m∙s

m∙s-1

-1

1. slabý vítr

od 0

do 2,5 včetně

1,7

2. mírný vítr

od 2,5 do 7,5 včetně

5,0

3. silný vítr

nad 7,5

11,0

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Litomyšl, uvedený v následující tabulce
slouží jako podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší. Období výpočtu 1. 1. 2010-31. 12.
2019, Autor: ČHMÚ, Oddělení kvality ovzduší, Pobočka Ostrava, Vytvořeno: 5. 10. 2020, model
CALMET Version: 6.211 Level: 060414, GPS: N 49° 51.12243', E 16° 18.44792'
Tabulka č. 30

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Litomyšl, okres Pardubice, platný ve výšce 10 m

nad zemí v %

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 288 56 139

Strana 21 (celkem 45)

Rozptylová studie

Tramon, s. r. o.

Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má jihovýchodní vítr s 32,28 %, jihozápadní
vítr s 19,22 %. Četnost výskytu bezvětří je 3,85 %. I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě
atmosféry, tj. špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 50,12 % případů.

3.4 Popis referenčních bodů

Rozlišují se dva typy referenčních bodů:
1. referenční body (uzlové body) v pravidelné síti bodů,
2. referenční body v nepravidelné síti bodů.
Vypočtené příspěvky k imisním koncentracím znečišťujících látek závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. Z tohoto důvodu je nutné volit dostatečně hustou geometrickou
(pravidelnou) síť referenčních bodů, která postihuje všechny podstatné terénní útvary v předmětné
lokalitě. Referenční body umístěné v nepravidelné síti bodů reprezentují obytné zástavby nebo
významná místa v předmětné lokalitě.
V následující tabulce jsou uvedeny parametry husté sítě referenčních bodů, která postihuje terénní
útvary v předmětné lokalitě při současném dodržení podmínky maximální délky strany plošného
elementu y0.
Tabulka č. 31 Parametry sítě referenčních bodů

Osa

x

Y

Souřadnice počátečního bodu

[m]

-614066

-1087036

Vzdálenost bodů od sebe

[m]

100

100

Počet bodů v ose

[-]

45

29

Zájmové území

[m]

4400 x 2800

Celková plocha

[m2]

12 320 000
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Obrázek č. 5 Síť referenčních (uzlových) bodů

Příspěvky k imisní koncentraci znečišťujících látek pro vybrané referenční body reprezentující obytné
zástavby v předmětné lokalitě jsou uvedeny v tabulce č. 32, kde
poloha referenčního bodu ve zvolené souřadné síti
nadmořská výška terénu v místě referenčního bodu
výška referenčního bodu nad povrchem země

xr, yr
zr
l

[m]
[m]
[m]

Tabulka č. 32 Referenční body reprezentující obytné zástavby v předmětné lokalitě

xr

yr

zr

l

[m]

[m]

[m]

[m]

Osík č. p. 40, objekt k bydlení

-613363

-1086720

367

3

2001

Osík č. p, 361, Rodinný dům

-612581

-1085598

355

3

2002

Litomyšl č. p. 931, Rodinný dům

-612257

-1085056

350

6

2003

Litomyšl č. p. 1240, Rodinný dům

-611693

-1084685

368

4

2004

Benátky č. p. 68, Objekt k bydlení

-610510

-1085198

359

3

2005

Benátky č. p. 61, Rodinný dům

-610519

-1085725

360

4

2006

Benátky č. p. 143, Rodinný dům

-610721

-1086268

371

3

Číslo ref. bodu

Název referenčního bodu

2000
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Obrázek č. 6 Referenční body v nepravidelné síti bodů

3.5 Znečišťující látky a příslušné imisní limity
Relevantní znečišťující látky

Tuhé emise a aerosoly - zahrnují PM2,5, PM10
Zvyšují celkovou zaprášenost lokality a váží se na ně další škodliviny. Podle své zrnitosti se dostávají
i velmi daleko, takže jsou srovnatelné s plynnými škodlivinami co do dosahu.
Partikulární znečišťující látky v ovzduší jsou zahrnované pod pojem aerosol. Největší nebezpečí
představují nejjemnější prachové podíly, které setrvávají v horních vrstvách troposféry mnoho dní,
ve stratosféře řadu let. Z hygienického hlediska jsou nejnebezpečnější částice menší než 0,2 µg, které
mohou vnikat hluboko do dýchacích cest, až do plicních alveolů (respirabilní podíl).
Oxid uhelnatý - CO
Patří mezi produkty nedokonalého spalování a při dlouhodobých expozicích či krátkodobých vyšších
koncentracích způsobuje dýchací obtíže či otravy. Má vyšší afinitu na krevní barvivo (hemoglobin)
než kyslík a blokuje tedy životně důležité funkce. Oxid uhelnatý je obecně známou škodlivinou,
která však ve volném ovzduší nedosahuje toxických koncentrací vedoucích k otravě. Toxikologie
tohoto bezbarvého plynu (bez zápachu) je velmi dobře známá, neboť se jedná o nejrozšířenější jed
vůbec.
Oxidy dusíku - NOX - zahrnují N2O5, N2O4, N2O3, N2O, NO
Všeobecně oxidy dusíku zhoršují choroby srdce a dýchacího aparátu, vyvolávají cyanózu. Rozšiřují
krevní cévy a tím snižují krevní tlak, dále snižují obsah vitamínu A v organismu a vyvolávají poruchy
štítné žlázy. Oxid dusičitý se slabě rozpouští ve vodě a z důvodu nízké absorpce v horních částech
dýchajícího traktu se dostává hluboko do plic.
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Benzen - C6H6
Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny) se sladkým zápachem. Při pokojové
teplotě je to bezbarvá, hořlavá a toxická kapalina známá svými karcinogenními účinky. Benzen
má menší hustotu než voda a ve vodě je nerozpustný. Podstatným zdrojem benzenu v prostředí jsou
zplodiny z automobilové dopravy, ale i jeho vypařování z motorových paliv během manipulace,
distribuce a skladování.
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) - Benzo(a)pyren - C20H12
PAH jsou skupinou aromatických uhlovodíků s nejméně dvěma benzenovými jádry. Existují stovky
polycyklických aromatických uhlovodíků. Fyzikální a chemické vlastností jednotlivých látek závisejí
na jejich molekulových hmotnostech - s rostoucí molekulovou hmotností klesá jejich těkavost nebo
rozpustnost ve vodě a naopak roste bod tání či bod varu. Významným zdrojem znečištění PAH jsou
průmyslové podniky (chemičky, hutě, elektrárny, teplárny), ale také spalovací motory dopravních
prostředků nebo lokální topeniště. Ve vnitřním prostředí mohou být významným zdrojem PAH
kouření nebo tepelná úprava potravin (grilování, smažení). V rozptylové studii je jako zástupce
skupiny PAH zvolen benzo(a)pyren (sumární vzorec C20H12). Jedná se o látku silně karcinogenní
a mutagenní. Významným zdrojem benzo(a)pyrenu jsou cigarety.
Amoniak - NH3
Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý velmi štiplavý plyn. Amoniak je toxická,
nebezpečná látka zásadité povahy, která je lehčí než vzduch. Amoniak vzniká mikrobiálním
rozkladem organických zbytků, exkrementů a moči živočichů, přičemž se většinou váže ve formě
amonných solí. Amoniak ve formě roztoku se často používá jako složka čistících prostředků pro různé
účely.
Amoniak dráždí horní cesty dýchací, kůži a oči. Expozice párami amoniaku může vyvolat slzení,
dráždění nosu a hrdla, zánět se sípáním, bolest na hrudi. Jednorázová expozice vysokým koncentracím
může způsobit chronickou bronchitidu. Opakovaná expozice může způsobit chronické dráždění
respiračního traktu. Mezi chronické projevy řadíme kašel, astma, chronické dráždění očí a kůže,
obtížné dýchání při námaze, bolesti hlavy, sípot, ospalost a netečnost.

Typ počítaných koncentrací

Počítanými charakteristikami znečištění ovzduší dle metody SYMOS´97 pomocí výpočtového
programu SYMOS 97 verze 2013 jsou příspěvky k imisním koncentracím vybraných znečišťujících
látek v podobě:
a) maximálních hodinových (případně 8mi hodinových) hodnot koncentrací znečišťujících látek,
které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
b) maximálních hodinových (případně 8mi hodinových) hodnot koncentrací znečišťujících látek
bez ohledu na třídu stability a rychlost větru,
c) maximálních denních hodnot koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout
ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
d) ročních průměrných koncentrací,
e) doby trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní limity).
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Imisní limity

Příslušné imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok je stanoven v příloze č. 1
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Tabulka č. 33 Imisní limity vybraných znečišťujících látek a maximální počet jejich překročení

Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg·m

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg·m

maximální denní

Oxid uhelnatý

osmihodinový průměr 1)

-3

Maximální počet
překročení
18

-3

0

10 mg·m-3

0

Částice PM10

24 hodin

50 µg·m-3

35

Částice PM10

1 kalendářní rok

40 µg·m

-3

0

Částice PM2,5

1 kalendářní rok

20 µg·m

-3

0

Benzen

1 kalendářní rok

5 µg·m

Poznámka: 1)

-3

0

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.

Tabulka č. 34 Imisní limit vybrané znečišťující látky pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí

Znečišťující látka
Benzo(a)pyren

Doba průměrování

Imisní limit

1 kalendářní rok

1 ng·m-3

Pro těkavé organické látky (TOC) s výjimkou benzenu (C6H6) nejsou zákonem č. 201/2012 Sb.
stanoveny imisní limity.
Amoniak (NH3)
Pro amoniak (NH3) nejsou zákonem č. 201/2012 Sb. stanoveny imisní limity. Dle úřadu pro hodnocení
zdravotních rizik z prostředí (OEHHA - Office of Environmental Health Hazard Assessment)
Kalifornské EPA (California Environmental Protection Agency) je pro amoniak z důvodu dráždění očí
a respiračního systému stanovena akutní (krátkodobá) toxická REL (reference exposure level)
pro maximální hodinovou expozici 3 200 μg/m3. Pro chronickou (dlouhodobou) toxickou expozici
je stanovena REL v hodnotě 200 μg/m3. Americkou hygienickou asociací v průmyslu je stanoven
čichový práh amoniaku v hodnotě 27 μg/m3.
S ohledem na charakter předmětné lokality a její využití pro zemědělskou činnost, je zpracovatelem
rozptylové studie odborným způsobem odhadnuta pozaďová maximální hodinová imisní koncentrace
amoniaku (NH3) na hodnotu 5 μg/m3.
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3.6 Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě

Pro hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě jsou použity mapy úrovní
znečištění ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými průměry koncentrací příslušných znečišťujících látek
za předchozích 5 let, zveřejněné na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
Tabulka č. 35 Pětiletý průměr 2016 - 2020 ve čtvercové síti 1 x 1 km

Arsen

NO2

1

9,1

SO2
M4
9,3

BZN

BaP

0,8

0,8

PM10
M36

PM10

PM2,5

Olovo

Nikl

Kadmium

19,9

14,8

4,4

0,5

0,2

36

Tabulka č. 36 Přehled použitých zkratek

Arsen

[ng/m3]

Arsen - roční průměrná koncentrace

NO2

[μg/m ]

NO2 - roční průměrná koncentrace

SO2 M4

[μg/m ]

SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

BZN

[μg/m3]

Benzen - roční průměrná koncentrace

3
3

BaP

[ng/m ]

Benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace

PM10 M36

[μg/m ]

PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

PM10

[μg/m ]

PM10 - roční průměrná koncentrace

PM2,5

3

[μg/m ]

PM2,5 - roční průměrná koncentrace

3

Olovo - roční průměrná koncentrace

3

Nikl - roční průměrná koncentrace

3

Kadmium - roční průměrná koncentrace

3

3
3

Olovo
Nikl

[ng/m ]
[ng/m ]

Kadmium

[ng/m ]

Na ploše modelové oblasti se nenachází žádná ze stanic imisního monitoringu. Nejbližší stanicí je
pozaďová stanice Moravská Třebová - Piaristická. [EMTPA], vzdálená od místa záměru cca 28 km
jihovýchodním směrem. Reprezentativnost 0,4 – 5 km. Hodnoty naměřené na této stanici v roce 2020
a uvedené v tabulce níže jsou tedy pouze ilustrační.
Tabulka č. 37

Imisní pozadí na základě informací ze stanic imisního monitoringu za rok 2019

NO2

NO2

PM10

1 rok

1 hod

1 rok

PM10
24 hod (36.
MV)

PM2,5

CO

1 rok

8 hod

16,3

-

μg/m3
14,1

63,9

21,1

37,8

MV….. hodnota, která statisticky odpovídá povolenému počtu překročení imisního limitu v roce

Z uvedených imisních charakteristik (úrovní znečištění ovzduší) vybraných znečišťujících látek
vyplývá, že v předmětné lokalitě v současné době nedochází k překračování imisních limitů.
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4. VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE
4.1 Prezentace výsledků v tabulkové formě

V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené příspěvky k imisním koncentracím vybraných
znečišťujících látek. V tabulkách jsou použity následující zkratky: IL - imisní limit, hod IL - hodinový
imisní limit, 8hod IL - osmihodinový limit, d IL - denní imisní limit.
Tabulka č. 38

Příspěvky PM10 k maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší) a

průměrným ročním imisním koncentracím

Maximální denní koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
d IL [hod/rok]

Budoucí stav

Budoucí stav

Budoucí stav

2000

31.77

0.33

11.5

2001

47.80

1.25

43.9

2002

35.39

1.64

55.9

2003

50.34

1.26

42.9

2004

38.48

0.87

30.4

2005

42.47

0.85

23.9

2006

51.64

1.23

37.5

Číslo
referenčního
bodu

Tabulka č. 39 Příspěvky PM2,5 k průměrným ročním imisním koncentracím

Průměrná roční koncentrace
[μg/m3]

Číslo
referenčního
bodu

Budoucí stav

2000

0.12

2001

0.46

2002

0.62

2003

0.50

2004

0.34

2005

0.32

2006

0.46

Tabulka č. 40 Příspěvky NO2 k maximálním hodinovým, a průměrným ročním imisním koncentracím

Maximální hodinové koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční koncentrace
[μg/m3]

Budoucí stav

Budoucí stav

2000

61.29

0.35

2001

73.40

1.38

2002

56.41

1.94

Číslo
referenčního
bodu
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2003

63.40

2.05

2004

84.18

1.23

2005

74.04

1.16

2006

81.19

1.56

Tabulka č. 41 Příspěvky CO k maximálním 8mi hodinovým imisním koncentracím

Číslo
referenčního
bodu

Maximální 8mi hodinové koncentrace
[μg/m3]
Budoucí stav

2000

0.50

2001

2.26

2002

3.37

2003

2.73

2004

1.83

2005

1.69

2006

2.17

Tabulka č. 42 Příspěvky C6H6 k průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo

Průměrná roční koncentrace

referenčního

[μg/m3]

bodu

Budoucí stav

2000

3.57·10-3

2001

1.43·10-2

2002

2.04·10-2

2003

2.08·10-2

2004

1.26·10-2

2005

1.18·10-2

2006

1.61·10-2

Tabulka č. 43 Příspěvky C20H12 k průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo
referenčního

Průměrná roční koncentrace
[μg/m3]

bodu

Budoucí stav

2000

3.01·10-6

2001

1.07·10-5

2002

1.47·10-5

2003

1.93·10-5

2004

1.11·10-5
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2005

1.05·10-5

2006

1.35·10-5

Tabulka č. 44 Příspěvky NH3 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím (jako limitní hodnoty koncentrací jsou pro výpočet
použity čichový práh amoniaku 27 μg/m3 / koncentrace 3 OUER/m3 amoniaku 40,5 μg/m3 / obtěžující koncentrace
amoniaku 79 μg/m3)

Číslo
ref.
bodu

Maximální hodinové
koncentrace
[μg/m3]

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
27 / 40,5 / 79
[hod/rok]

2000

4.20

3.12

0.03

0/0/0

2001

8.58

6.38

0.16

0/0/0

2002

6.24

4.64

0.20

0/0/0

2003

7.53

5.60

0.05

0/0/0

2004

4.45

3.31

0.05

0/0/0

2005

4.77

3.55

0.04

0/0/0

2006

5.56

4.13

0.06

0/0/0

4.2 Kartografická interpretace výsledků

Na následujících obrázcích je znázorněna grafická podoba příspěvků k imisním koncentracím
prachových částic frakcí PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého pro hodnoty vztažené
k dobám průměrování dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. Grafické podoby příspěvků k imisní
koncentraci NH3 jsou znázorněny jako průměrné roční hodnoty.

Obrázek č. 7 Grafické znázornění maximálních denních příspěvků k imisní koncentraci PM10 [µg/m3]
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Obrázek č. 8 Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci PM10 [µg/m3]

Obrázek č. 9 Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci PM 2,5 [µg/m3]
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Obrázek č. 10 Grafické znázornění maximálních hodinových příspěvků k imisní koncentraci NO2 [µg/m3]

Obrázek č. 11 Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci NO2 [µg/m3]
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Obrázek č. 12 Grafické znázornění maximálních 8mi hodinových příspěvků k imisní koncentraci CO [µg/m 3]

Obrázek č. 13 Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci C6H6 [µg/m3]
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Obrázek č. 14 Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci C 20H12 [µg/m3]

Obrázek č. 15 Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci NH3 [µg/m3]
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4.3 Diskuze výsledků

Metodika hodnocení příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek je založena
na porovnání imisní rezervy (IR) včetně ještě povoleného počtu překročení imisního limitu (RoL)
s vypočtenými nejvyššími příspěvky (max c) a dobou překročení imisního limitu (TR). Hodnota TR
udává počet hodin s překročením koncentrace cR za rok a lze ji přepočtením na dny za rok porovnávat
s hodnotou RoL (pouze v případě, že maximální denní koncentrace převyšuje hodnotu cR).
Imisní rezerva (IR) je definována jako rozdíl imisního limitu (IL) a imisní pozadí lokality (IP) a jako
rozdíl povoleného počtu překročení imisního limitu (TE) a počtu překročení imisního limitu (VoL).
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci amoniaku - NH3
Dle úřadu pro hodnocení zdravotních rizik z prostředí (OEHHA - Office of Environmental Health
Hazard Assessment) Kalifornské EPA (U.S. Environmental Protection Agency) je pro amoniak
stanovena akutní (krátkodobá) toxická REL (reference exposure level) pro maximální hodinovou
expozici 3 200 μg/m3. Pro chronickou (dlouhodobou) toxickou expozici je stanovena REL v hodnotě
200 μg/m3.
Americkou hygienickou asociací v průmyslu je stanoven čichový práh amoniaku v hodnotě 27 μg/m3.
S ohledem na charakter předmětné lokality a její využití pro zemědělskou činnost, je zpracovatelem
rozptylové studie odborným způsobem odhadnuta pozaďová maximální hodinová imisní koncentrace
amoniaku (NH3) na hodnotu 5 μg/m3.
Tabulka č. 45 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci NH3

Doba koncentrací
Imisní limit

IL

[μg/m3]

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

Čichový práh
Koncentrace 3 OUER/m

OT
3

CO

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

3 200

-

200

-

-

-

3

27

-

-

3

40,5

-

-

3

[μg/m ]
[μg/m ]

Obtěžující koncentrace

HC

[μg/m ]

79

-

-

Imisní pozadí lokality

IP

[μg/m3]

5

-

-

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní rezerva

IR

[μg/m3]

22

-

-

(pro čichový práh)

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

8,58

6,38

0,20

Číslo referenčního bodu

-

-

2001

2001

2002

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

0,27

-

0,1

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

0

-

-

Podíl čichového prahu

POT

[%]

31,8

-

-

Doba překročení OT

TR

[hod/rok]

0

-

-

PCO

[%]

21,1

-

-

TR

[hod/rok]

0

-

-

Podíl koncentrace
3 OUER/m3
Doba překročení CO
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PHC

[%]

TR

[hod/rok]

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

10,9

-

-

0

-

-

ANO

-

ANO

S ohledem na skutečnost, že hodnota dlouhodobé (průměrné roční) koncentrace imisního pozadí
amoniaku (NH3) v předmětné lokalitě není k dispozici, nelze konstatovat nepřekračování doporučené
limitní hodnoty, stanovené pro imisní koncentraci NH3 ve sledovaných referenčních bodech
předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa.
Výsledné navýšení příspěvku k imisní koncentraci NH3 hodnotou, o kterou dojde vlivem realizace
záměru k navýšení stávajícího imisního pozadí lokality. Ve sledovaných referenčních bodech
předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, může provozem
záměru dojít k:
• navýšení stávající imisní koncentrace max. o 8,58 μg/m3 pro maximální hodinovou
koncentraci NH3 (referenční bod č. 2001), tj. navýšení až o 0,27 % imisního limitu, přičemž
doporučená limitní hodnota 3 200 μg/m3 nebude překročena,
• navýšení stávající imisní koncentrace max. o 0,20 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci
NH3 (referenční bod č. 2002), tj. navýšení až o 0,1 % imisního limitu, bez výsledného
překročení doporučené limitní hodnoty 200 μg/m3.
Vyhodnocení zápachu:
Čichový práh 27 µg/m3 – doba za rok, po kterou je dosaženo čichového prahu v daném referenčním
bodě.
Pachová mez rozpoznání 40,5 µg/m3 – doba po kterou je dosaženo meze rozpoznání pachu v daném
referenčním bodě.
Při srovnání výsledných koncentrací NH3 s nejnižší referenční hodnotou čichového prahu, který
je dle Americké hygienické asociace v průmyslu stanoven v hodnotě 27 μg/m3, by nemělo docházet
v žádném referenčním bodě, reprezentujícím obytnou zástavbu k překračování hodnoty čichového
prachu.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10
Pro prachové částice frakce PM10 je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 50 μg/m3 pro 24 hodinovou koncentraci
s přípustnou četností překročení 35x za kalendářní rok a 40 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 46 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci PM10

Maximální

Doba koncentrací

denní

Průměrná roční

Imisní limit

IL

[μg/m3]

50

40

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

35

-

Imisní pozadí lokality

IP

[μg/m3]

36

19,9

VoL

[počet překročení IL]

-

-
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Imisní rezerva

IR

[μg/m3]

RoL

[počet překročení IL]

14

20,1

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

Podíl imisního limitu

PIL

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

50,34

1,64

-

2003

2002

[%]

100,7

4,1

42,9

-

1)

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

NE

Poznámka: 1) Provozem záměru by při vypouštění tuhých znečišťujících látek frakce PM10 na úrovni
odpovídající navrženému emisnímu faktoru byla překročena hodnota imisního limitu
50 μg/m3 pro maximální 24 hodinovou koncentraci, avšak s ohledem na výslednou
dobu překročení imisního limitu (max. 42,9 hod. v referenčních bodech předmětné
lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa) lze
předpokládat, že by nedošlo k překročení přípustné četnosti překročení imisního limitu
35x za kalendářní rok (s ohledem na 36. nejvyšší hodnotu 24 hodinové průměrné
koncentrace PM10 v kalendářním roce na úrovni 36 μg/m3).
Výsledný příspěvek k imisní koncentraci PM10 je hodnotou, o kterou dojde vlivem realizace záměru k
navýšení stávajícího imisního pozadí lokality. Ve sledovaných referenčních bodech předmětné
lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, může realizací záměru dojít k:
•
•

navýšení až 50,34 μg/m3 pro 24 hodinovou průměrnou koncentraci PM10 (referenční bod č.
2003), tj. navýšení až o 100,7 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu,
navýšení až 1,64 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci PM10 (referenční bod č. 2002), tj.
navýšení max. o 4,1 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu.

Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím PM10, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků bezvýznamné, a proto lze předpokládat, že realizací
záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM2,5
Pro prachové částice frakce PM2,5 je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 20 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 47

Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci PM2,5

Doba koncentrací

Průměrná roční

Imisní limit

IL

[μg/m3]

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

Imisní pozadí lokality

IP

[μg/m3]

VoL

[počet překročení IL]

IR

[μg/m3]

RoL

[počet překročení IL]

Imisní rezerva

20
14,8
5,2
-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA
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Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

0,62

Číslo referenčního bodu

-

-

2002

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

3,1
-

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

ANO

Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná
významná místa, může realizací záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace až o 0,62 μg/m3
pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 (referenční bod č. 2002), tj. navýšení max. o 3,1 % imisního
limitu.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím PM2,5, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků přijatelné, a proto lze předpokládat, že provozem záměru
nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu dusičitého - NO2
Pro oxid dusičitý je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 200 μg∙m-3 pro hodinovou koncentraci s přípustnou četností
překročení 18x za kalendářní rok a 40 μg∙m-3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 48 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci NO2

Doba koncentrací

Maximální hodinová

Průměrná roční

200

40

18

-

Imisní limit

IL

[μg/m3]

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

IP

[μg/m ]

-

9,1

VoL

[počet překročení IL]

-

-

IR

[μg/m ]

-

30,9

RoL

[počet překročení IL]

-

-

Imisní pozadí lokality
Imisní rezerva

3

3

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

84,18

2,05

Číslo referenčního bodu

-

-

2004

2003

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

42,1

5,1

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

Výsledné navýšení příspěvku k imisní koncentraci NO2 je hodnotou, o kterou dojde vlivem realizace
záměru k navýšení stávajícího imisního pozadí lokality. Ve sledovaných referenčních bodech
předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, může provozem
záměru dojít k:
•

navýšení stávající imisní koncentrace až o 84,18 μg/m3 pro maximální hodinovou koncentraci
NO2 (referenční bod č. 2004), tj. navýšení max. o 42,1 % imisního limitu,
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navýšení stávající imisní koncentrace až o 2,05 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci NO2
(referenční bod č. 2003), tj. navýšení max. o 5,1 % imisního limitu, bez výsledného překročení
imisního limitu.

Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím NO2, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků akceptovatelné. Lze předpokládat, že provozem záměru
nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu uhelnatého - CO
Pro oxid uhelnatý je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 10 mg∙m-3 (10 000 μg∙m-3) pro maximální denní osmihodinový
průměr.
Údaje o znečištění ovzduší oxidem uhelnatým v předmětné lokalitě nejsou k dispozici.
Tabulka č. 49

Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci CO

Doba koncentrací

Maximální 8mi hodinová

Imisní limit

IL

[μg/m3]

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

10 000
-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

3,37

Číslo referenčního bodu

-

-

2002

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

0,03

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná
významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace až o 3,37
μg/m3 pro maximální denní osmihodinovou průměrnou koncentraci CO (referenční bod č. 2002), tj.
navýšení max. o 0,03 % imisního limitu.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci benzenu - C6H6
Pro benzen je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí jako
aritmetický průměr v hodnotě 5 μg∙m-3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 50

Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci C6H6

Doba koncentrací

Průměrná roční

Imisní limit

IL

[μg/m3]

5

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

-

Imisní pozadí lokality

IP

[μg/m3]

VoL

[počet překročení IL]

IR

[μg/m3]

RoL

[počet překročení IL]

Imisní rezerva
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REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

2,08·10-2
2002
0,4
-

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

ANO

Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná
významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace až o 2,08∙10-2
μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci C6H6 (referenční bod č. 2002), tj. navýšení max. o 0,4 %
imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím C6H6, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné. Lze předpokládat, že provozem záměru
nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci benzo(a)pyrenu - C20H12
Pro benzo(a)pyren je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 1 ng∙m-3 (0,001 μg∙m-3) pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 51

Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci C20H12

Doba koncentrací

Průměrná roční

Imisní limit

IL

[μg/m3]

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

IP

[μg/m ]

VoL

[počet překročení IL]

IR

[μg/m ]

RoL

[počet překročení IL]

Imisní pozadí lokality
Imisní rezerva

0,001
-

3

0,0008
-

3

0,0002
-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

2003

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

1,93

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

1,93·10-5

ANO

Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná
významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace až o 1,93∙10-5
μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci C20H12 (referenční bod č. 2003), tj. navýšení max. o 1,93 %
imisního limitu.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím C20H12, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové
využívání. Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné. Lze předpokládat, že provozem
záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
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5. NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
Následující odstavce jsou naplněním požadavků uvedených v metodickém pokynu pro zpracování
rozptylových studií pro část kompenzačních opatření. Zde je uvedeno, že rozptylová studie musí
obsahovat vyhodnocení těchto skutečností:
1. zda je záměr umístěn v oblasti s překročením imisních limitů, a pro které znečišťující látky,
nebo zda provozem zdroje dojde v oblasti jeho vlivu k překročení některého z imisních limitů
s dobou průměrování 1 kalendářní rok,
2. zda imisní příspěvky zdroje překračují 1 % stanovených imisních limitů s dobou průměrování
1 kalendářní rok a pro které znečišťující látky,
3. pro které znečišťující látky má daný zdroj stanoveny specifické emisní limity.
Následující tabulka uvádí souhrnné vyhodnocení povinnosti uložit kompenzační opatření.
Kompenzační opatření se ukládají na základě ročních koncentrací, maximální hodinové a denní
hodnoty proto nejsou hodnoceny. Jsou hodnoceny ty škodliviny, které mají stanoven roční imisní
limit.
Škodlivina

Popis nutnosti uložit kompenzační opatření
1. Imisní limit pro roční koncentrace není v lokalitě překročen a provoz záměru nezpůsobí
jeho překročení.
2. Příspěvky záměru dosahují hodnot přes 1 % imisního limitu. V nejvíce zasaženém ref.
bodě č. 2002 dosahují podílu o velikosti 4,1 % imisního limitu.

PM10

3. Emisní limit pro recyklační linky stavebního odpadu není stanoven (kód 5.11. přílohy
č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.).
Na základě výše uvedených skutečností není nutné ukládat kompenzační opatření (záměr
není umístěn v oblasti s překročením imisního limitu pro roční koncentrace PM10 a pro zdroj
způsobující překročení 1 % imisního limitu nejsou stanoveny legislativou emisní limity).
1. Imisní limit pro roční koncentrace není v lokalitě překročen a provoz záměru nezpůsobí
jeho překročení.
2. Příspěvky záměru dosahují hodnot přes 1 % imisního limitu. V nejvíce zasaženém ref.
bodě č. 2002 dosahují podílu o velikosti 3,1 % imisního limitu.
3. Emisní limit pro recyklační linky stavebního odpadu není stanoven (kód 5.11. přílohy

PM2,5

č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.).
Na základě výše uvedených skutečností není nutné ukládat kompenzační opatření (záměr
není umístěn v oblasti s překročením imisního limitu pro roční koncentrace PM2,5 a pro zdroj
způsobující překročení 1 % imisního limitu nejsou stanoveny legislativou emisní limity).
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1. Imisní limit pro roční koncentrace není v lokalitě překročen a provoz záměru nezpůsobí
jeho překročení.
2. Příspěvky záměru dosahují hodnot přes 1 % imisního limitu. V nejvíce zasaženém ref.
NO2

bodě č. 2003 dosahují podílu o velikosti 5,1 % imisního limitu.
3. Emisní limity nejsou pro dané zdroje stanoveny.
Na základě výše uvedených skutečností není nutné ukládat kompenzační opatření.
1. Imisní limit pro roční koncentrace není v lokalitě překročen a provoz záměru nezpůsobí
jeho překročení
2. Příspěvky záměru nedosahují hodnot přes 1 % imisního limitu. V nejvíce zasaženém
ref. bodě č. 2002 dosahují podílu o velikosti 0,4 % imisního limitu

C 6H 6

3. Emisní limity pro mobilní zdroje (dopravu) nejsou stanoveny.
Na základě výše uvedených skutečností není nutné ukládat kompenzační opatření (záměr
není umístěn v oblasti s překročením imisního limitu pro roční koncentrace C6H6 a nezpůsobí
jeho překročení, příspěvky záměru nedosahují 1 % imisního limitu).
1. Imisní limit pro roční koncentrace není v lokalitě v současné době překračován.
2. Příspěvky záměru dosahují hodnot přes 1 % imisního limitu. V nejvíce zasaženém ref.
bodě č. 2003 dosahují podílu o velikosti 1,93 % imisního limitu

C20H12

3. Emisní limity pro mobilní zdroje (dopravu) nejsou stanoveny.
Na základě výše uvedených skutečností není nutné ukládat kompenzační opatření.

Souhrn

Na základě výše uvedených skutečností nevyplývá pro zde posuzovaný záměr zákonná
povinnost realizovat kompenzační opatření.
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6. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Rozptylová studie byla zpracována pro maximální možnou situaci z hlediska znečištění ovzduší
dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku
Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP
výpočtu znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém modelování stacionárních
zdrojů [2] pomocí výpočtového programu SYMOS 97 verze 2013.
Na základě vypočtených hodnot imisních příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících
látek a povaze posuzovaného záměru je názorem zpracovatele rozptylové studie, že:
• samotné příspěvky posuzovaného záměru jsou akceptovatelné (při vědomí skutečností,
že výpočet je proveden pro plné kapacitní využití záměru za současného provozu všech
zdrojů znečišťování během dne a pro nejhorší možné rozptylové podmínky),
• při provozu zařízení linky MFÚ v suchém počasí je vhodné využívat v převládajícím
směru větru mlžících děl pro eliminaci fugitivních emisí TZL a dbát na pravidelnou
očistu zpevněných komunikací pro zabránění resuspenze prachu,
• provozem posuzovaného záměru nebude docházet ve sledovaných referenčních bodech,
reprezentující obytnou zástavbu nebo jiná významná místa k překračování imisních
limitů tuhých znečišťujících látek frakcí PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu
uhelnatého a benzenu, a to včetně přípustných četností překročení, stanovených pro tuhé
znečišťující látky frakce PM10 a oxid dusičitý,
• příspěvky k imisním koncentracím zbylých znečišťujících látek lze považovat
za akceptovatelné s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních
charakteristik (pozadí),
• součástí záměru není návrh opatření, zajišťujících zachování dosavadní úrovně
znečištění ovzduší (kompenzační opatření), neboť na základě ustanovení § 11 odst. 5
zákona č. 201/2012 Sb. nejsou tato opatření pro předmětný záměr vyžadována.

6.1 Charakteristika nedostatků a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
výpočtu imisní zátěže území

Metodika Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ [2] je založena
na matematickém modelu, který svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsání všech
dějů v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou výsledky imisních
příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek zatíženy akceptovatelnou chybou.
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7. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
[1]

…

[2]

…

[3]

…

[4]

…

[5]

…

[6]

…

Sbírka zákonů.
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění z bodových
a mobilních zdrojů „SYMOS´97“. Věstník MŽP, částka 3, duben 1998.
Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst.
1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. Věstník MŽP, ročník XXX, prosinec 2020, částka 10
Metodika výpočtu podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých
znečišťujících látek a výpočtu podílu emisí NO2 v NOX. Věstník MŽP, ročník XIII,
srpen 2013, částka 8.
Závěrečná zpráva k prvnímu dílčímu úkolu – Zpracování návrhu emisních faktorů pro
Ministerstvo životního prostředí, Stanovení emisních faktorů a imisních příspěvků
stacionárních zdrojů pro účely zjednodušení přípravy a vyhodnocení žádostí o podporu
z OPŽP, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA a.s., 2/2015
Materiály oznamovatele.
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI ROZPTYLOVÉ STUDIE, PODPIS
Ing. Josef Vraňan
Hlavní 355
696 17 Dolní Bojanovice
nar. 14. 11. 1981

Podpis:

Držitel platné autorizace ke zpracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydané rozhodnutím MŽP č. j. 2416/780/12/AK ze dne
16. října 2012.

Ing. Martin Řezníček

Podpis:
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Hluková studie

HLUKOVÁ STUDIE
ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací
zpracovaná dle metodického návodu č. j. 62545/2010-OVZ-32.3-1. 11. 2010
pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
Výpočet je proveden pomocí programu „Hluk+ verze 13.01 profi“
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1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
LpAeq,T

- ekvivalentní hladina akustického tlaku

LWA

- hladina akustického výkonu

TV

- těžká vozidla

2. ÚVOD
Předmětem hlukové studie je posouzení vlivu provozu stacionárních zdrojů hluku na chráněný
venkovní prostor staveb nejbližší obytné zástavby a posouzení změny hlukové zátěže u stávajících
chráněných staveb situovaných podél příjezdových komunikací. Záměrem investora je vybudování a
provoz centra pro nakládání s inertními odpady v prostoru stávající skládky inertních odpadů v
Litomyšli – Malinové dolce.
Provoz stacionárních zdrojů i dopravy je uvažován pouze v denní době.

Záměr
Centrum pro nakládání s interními odpady - Malinové dolce u Litomyšle
Zadavatel
TRAMON, s. r. o.
Smetanovo náměstí 23
570 01, Litomyšl
IČ: 481 72 022

Umístění záměru
Kraj:

Pardubický

Obec:

Litomyšl

Katastrální území:

Litomyšl
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Obr. 1: Umístění záměru

3. HYGIENICKÉ LIMITY
3.1

Obecné hygienické limity

Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády definuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny
hluku pro chráněné vnější prostředí a v chráněných venkovních prostorech staveb (CHVPS) pro denní
a noční dobu.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq, T v chráněném venkovním prostoru a
v chráněných venkovních prostorech staveb (s výjimkou impulsního hluku) se stanoví součtem základní
hladiny hluku LAeq, T = 50 dB a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době podle tabulek.
Tab. 1: Korekce pro stanovení hygienických limitů (příloha č. 3, část A, NV č. 272/2011 Sb.)
1)

Korekce [dB]
2)
3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně
lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Druh chráněného prostoru

Korekce uvedené v tabulce 1 se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku
z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce 1:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících
-4-
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vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro
hluk ze železničních stanic, zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem
1. listopadu 2011, se počítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a
účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
Konečné posouzení přísluší místně příslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické stanici, stejně
jako určení korekcí a stanovení opatření v případě překročení povolených hodnot.

3.2

Hygienické limity vztahující se k záměru

Pro zájmovou lokalitu jsou stanoveny následující limitní hodnoty hluku chráněných venkovních prostor
staveb a chráněných venkovních prostor.
Stacionární zdroje – výpočtový bod V1:
Den

LAeq,T = 50 dB

Dopravní hluk (místní komunikace II. třídy) – výpočtové body V2 a V3:
Den

LAeq,T = 50 + 20 = 70 dB (korekce 4 – stará hluková zátěž)
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4. ZDROJE HLUKU
Do hlukové studie jsou započítány plánované stacionární zdroje hluku a liniové zdroje hluku. Uvedené
zdroje hluku jsou bez výskytu tónové složky ve spektru hluku.
Provoz drtiče, třídiče i dopravy je uvažován výhradně v denní době.

4.3

Stacionární zdroje hluku

Přehled stacionárních zdrojů hluku, které budou realizací záměru uvedené do provozu, uvádí tabulka
číslo 2. Rozmístění jednotlivých stacionárních zdrojů hluku je znázorněn na obrázku číslo 2. Ve
výpočtovém modelu jsou stacionární zdroje hluku umístěny do západního rohu plochy, což umožňuje
posoudit nejméně příznivý stav (místo nejblíže obytné zástavby).
Tab. 2: Stacionární zdroje hluku
Hladina akustického výkonu Lwa

Číslo

Druh stacionárního zdroje

Počet (ks)

1

Drtič – McCloskey J50v2

1

100

2

Třídič – McCloskey

1

100

3

Nakladač CAT 962

1

108

4

Buldozer CAT D6

1

111

Ve výpočtovém modelu je pro budoucí stav počítáno s pojezdem 134 TV.
Obr. 2: Umístění stacionárních zdrojů hluku
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Dopravní hluk

Doprava spojená se záměrem bude probíhat v denní době. Areál je napojen na silnici II. třídy II/360. Po
silnici II/360 bude 50 % vozidel pokračovat směrem na Litomyšl a 50 % vozidel směrem na Poličku.
Výchozím podkladem pro stanovení intenzit dopravy na komunikaci II/360 v obou směrech se stala
data ze sčítání ŘSD z roku 2016. Pro stav po realizaci záměru byly k těmto hodnotám připočteny
intenzity dopravy spojené se zájmovým areálem, viz tabulka 3.
Ve výpočtu je hodnocen vliv dopravního hluku na nejbližší obytnou zástavbu z komunikace II. třídy
II/360.
Tab. 3: Intenzity dopravy na veřejných komunikacích (počet vozidel/24hod)
Komunikace
(sčítací úsek)

II/360
(5-1560 a
5-1561),
směr
Litomyšl

Skupina
vozidel dle
TP 225

Intenzity na
komunikaci dle
sčítání v roce
2016

Intenzity na
komunikaci
v roce 2022

Intenzity vozidel
ze záměru

Celková
intenzita
po realizaci
v roce 2022

A – Osobní
vozidla

3 235

3 494

0

3 494

B – Lehká
nákladní
vozidla

382

C – Těžká
vozidla

333

A – Osobní
vozidla
II/360
(5-1560),
směr Polička

428
715

775
347

3 235

B – Lehká
nákladní
vozidla

382

C – Těžká
vozidla

333

428

0

3 494

0

428

428

0
775

347

481

134

3 494

715

909

134

909

134
134

481

5. VÝPOČET HLUKU
5.1

Výpočtové body

Jako výpočtové body byla zvolena reprezentativní místa, která by měla nejvíce vypovídat o vlivu
záměru na lokalitu. Výpočtový bod V1 reprezentuje nejbližší obytnou zástavbu v okolí záměru a
výpočtové body V2 a V3 reprezentují nejbližší obytnou zástavbu s ohledem na komunikace dotčené
záměrem, viz. tabulka 4. Výpočet hlukové zátěže záměru byl proveden pomocí programu HLUK+, verze
13.01 profi.
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Tab. 4: Pro výpočet hluku byly zvoleny následující výpočtové body:
Výpočtový bod Charakteristika výpočtového bodu

5.2
Za

V1

Rodinný dům, Osík 1, Osík, 1NP, cca 470 m Z od záměru, výpočet 2 m od V fasády, ve výšce
3 m nad terénem

V2

Rodinný dům, Na Řetízku 1172, Litomyšl – Město, 2NP, cca 7 m V od silnice II/360, výpočet 2
m od V fasády, ve výšce 3 m a 5 m nad terénem

V3

Objekt k bydlení, Nová Ves u Litomyšle 35, 2NP, v těsné blízkosti silnice II/360, výpočet 2 m od
SZ fasády, ve výšce 3 m a 5 m nad terénem

Posouzení SHZ
účelem

posouzení,

zda

lze

na

komunikaci

II/360

ve

sčítacím

úseku

5-1560

a

5-1561 aplikovat korekci SHZ, byla nejprve vyhodnocena hluková zátěž této komunikace v roce 2000.
Korekci SHZ lze použít v případě, že:
a) v roce 2000 byly překračovány níže uvedené hygienické limity
DEN

LAeq,T = 50 + 10 = 60 dB

Tab. 5: Výsledky výpočtu hlukové zátěže z dopravy v roce 2000 na komunikaci II/360
Výpočtový bod

2000

Hygienický limit [dB]

Posouzení hygienického limitu

Výška

LAeq,16h [dB]

LAeq,16h

DEN

3m

60,3

60

5m

60,8

60

3m

60,7

60

5m

61,1

60

V2

V3
Zdroj: HLUK+, verze 13.01 profi

Jako výpočtový bod k posouzení SHZ pro sčítací úsek 5-1560 byl zvolen výpočtový bod V2, a jako
výpočtový bod k posouzení SHZ pro sčítací úsek 5-1561 byl zvolen výpočtový bod V3. Dle výpočtového
modelu v roce 2000 docházelo k překračování limitních hodnot hlukové zátěže v denní době na
komunikaci II/360 v obou výpočtových bodech. Ve výpočtovém bodě V2 docházelo k překročení limitu
o 0,3 dB ve výšce 3 m. Ve výšce 6 m docházelo k překročení o 0,8 dB. Ve výpočtovém bodě V3
docházelo k překročení hygienického limitu o 0,7 dB ve výšce 3 m. Ve výšce 6 m docházelo k překročení
limitu o 1,1 dB.
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b) rozdíl mezi posuzovaným rokem 2022 a rokem 2000 leží v intervalu do 2 dB
Tab. 6: Rozdíl mezi posuzovaným rokem 2022 a rokem 2000
Výpočtový bod

Výška

Vypočtená hodnota LAeq,16h [dB]
2022
2000

Rozdíl [dB]

3m

60,3

61,7

1,4

5m

60,8

62,1

1,3

3m

60,7

62,5

1,8

5m

61,1

62,9

1,8

V2

V3

Ve výpočtových bodech V2 i V3 nedochází mezi rokem 2000 a 2022 k většímu rozdílu než 2 dB (viz.
tabulka 6).
Vzhledem k tomu, že byly splněny obě kritéria v dalších výpočtech lze u komunikace II/360 na sčítacím
úseku 5-1560 a na úseku 5-1561 počítat s korekcí +20 dB pro SHZ.

5.3

Výpočet

Zařízení v areálu mohou být provozována současně, proto je výpočet proveden pro nejméně příznivý
stav, kdy jsou v provozu všechny zdroje hluku.
Výpočet je proveden pro situaci po realizaci záměru, a to pouze v denní době, neboť v noční době
nebude zájmový areál provozován. Výpočet je proveden v úrovni 3 m nad terénem
ve V1. Pro V2 a V3 byl proveden výpočet ve výšce 3 m a 5 m nad terénem. Výpočet hlukové zátěže v
okolí záměru byl proveden pomocí programu HLUK+, verze 13.01 profi.
Tab. 7: Výsledky výpočtu hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů
Výp. bod
V1

Výška
nad terénem
3m

Vypočtená hodnota

LAeq,8h [dB]

Hygienický limit
[dB] LAeq,8h

43,1

50

Zdroj: HLUK+, verze 13.01 profi
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Tab. 8: Výsledky výpočtu hlukové zátěže z dopravy
Výp. bod

Výška

Vypočtená hodnota LAeq,16h [dB]

nad terénem

Před realizací
2022

Po realizaci
2022

3m

61,7

62,3

5m

62,1

62,7

3m

62,5

63,0

5m

62,9

63,3

V2

Hygienický
limit [dB]

LAeq,16h

Plnění
hygienického
limitu

70

V3

70

Zdroj: HLUK+, verze 13.01 profi

5.4

Hodnocení

Do výpočtu jsou zahrnuty stacionární zdroje hluku z daného záměru a zdroje dopravního hluku
v podobě dopravy po veřejné komunikaci II/360 v obou směrech.
1) Stacionární zdroje hluku
I přesto, že jsou ve výpočtovém modelu stacionární zdroje umístěny na nejnepříznivější místo v rámci
areálu, nedochází k překročení hygienického limitu, viz. tabulka 7. Stacionární zdroje hluku umístěné
v zájmovém areálu jsou v bezpečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby (výpočtový bod V1).
2) Hluk z dopravy
Výsledky uvedené v tabulce 8 hodnotí hluk z dopravy v roce 2022 ve stavu před realizací záměru
a ve stavu po realizaci záměru. Za účelem posouzení dopravního hluku z komunikace II/360 byly
zvoleny výpočtové body V2 a V3.
Vzhledem k prokázané staré hlukové zátěži se překročení stanovených hygienických limitů hluku
nepředpokládá. Navýšení hlukové zátěže v bodě V2 a V3 vlivem dopravy je dle výpočetního modelu
maximálně 0,5 dB.
Doporučená protihluková opatření
Nejsou navržena protihluková opatření
Nejistoty výsledků výpočtového programu
Nejistota výpočtu hluku programu HLUK+ verze 13.01 profi se pohybuje v rozmezí do 2 dB. Ve výše
uvedených výsledcích není tato nejistota zahrnuta.
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6. ZÁVĚR
S dostatečnou pravděpodobností lze předpokládat, že realizací záměru nedojde v dané lokalitě
k překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denní době nad limitní hodnoty
stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění. Navržený záměr by neměl mít
negativní vliv na změnu hlukového zatížení v posuzované lokalitě zejména díky vhodnému umístění
stacionárních zdrojů. Lze tedy konstatovat, že realizací záměru nedojde k narušení hlukové situace
nejbližších chráněných objektů.
Skutečnou hlukovou situaci bude možné v konkrétních případech ověřit až případným přímým
měřením hladiny akustického tlaku A.
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Příloha č. 1: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí – v denní době, po realizaci záměru – stacionární zdroje

Zobrazení: HLUK+, verze 13.01 profi
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Příloha č. 2: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí – v denní době – stará hluková zátěž, výpočtový bod V2

Zobrazení: HLUK+, verze 13.01 profi
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Příloha č. 3: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí – v denní době, před realizaci záměru – hluk z dopravy, výpočtový bod V2

Zobrazení: HLUK+, verze 13.01 profi
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Příloha č. 4: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí – v denní době, po realizaci záměru – hluk z dopravy, výpočtový bod V2

Zobrazení: HLUK+, verze 13.01 profi
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Příloha č. 5: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí – v denní době – stará hluková zátěž, výpočtový bod V3

Zobrazení: HLUK+, verze 13.01 profi
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Příloha č. 6: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí – v denní době, před realizaci záměru – hluk z dopravy, výpočtový bod V3

Zobrazení: HLUK+, verze 13.01 profi
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Příloha č. 7: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí – v denní době, po realizaci záměru – hluk z dopravy, výpočtový bod V3

Zobrazení: HLUK+, verze 13.01 profi
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1. Úvod a metody
Cílem hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny k záměru
„Rekultivace skládky Malinové Dolce – recyklační středisko“ bylo posoudit na základě
terénního průzkumu význam dotčené lokality z hlediska výskytu rostlin a živočichů
s důrazem na zvláště chráněné druhy a provést hodnocení vlivu zamýšleného zásahu
na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Součástí hodnocení je návrh
opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště
chráněné části přírody.
Výsledky průzkumu jsou založeny na terénních šetřeních, kdy byly prováděny
prohlídky lokality, vyhledávání a determinace zaznamenaných druhů rostlin a živočichů.
Terénní pochůzky byly provedeny na lokalitě v období květen–srpen 2021. Dále byly využity
informace z Nálezové databáze AOPK ČR (ND OP AOPK ČR 2021).

2. Údaje o záměru
Název záměru
Rekultivace skládky Malinové Dolce – recyklační středisko
Údaje o investorovi záměru
TRAMON s.r.o. Litomyšl
T. G. Masaryka 960
570 01 Litomyšl
Umístění a rozsah záměru
Kraj:
Pardubický
Katastrální území:
k.ú. Litomyšl
Poloha záměru je patrná z obrázku 1.
Celková charakteristika záměru, jeho rozsah a umístění
V záměru se navrhuje rekultivace Skládky inertních odpadů skupiny S-IO v k.ú. Litomyšl –
Malinové Dolce a rekultivace území v části, na kterém byla skládka jenom plánována.
Technický popis záměru vychází z technické zprávy, kterou zpracovala firma Agroprojekce
Litomyšl s.r.o. (2020). Je navrženo rozdělení skládky do jednotlivých sektorů a to:
1. Recyklační středisko
2. Rekultivace
3. Skládka
4. Kompostárna
5. Technické zázemí
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Obrázek 1: Umístění plánovaného záměru.

Obrázek 2: Celková situace záměru.
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Údaje o vstupech a výstupech záměru
Půda
Realizací záměru budou dotčeny tyto pozemky v k.ú. Litomyšl:

Voda
Zásobování vodou:
Zázemí skládky – provozní budova je napojena na vodovod.
Splašková kanalizace:
Zázemí skládky – provozní budova je napojena na splaškovou kanalizaci.
Dešťová kanalizace:
Srážkové vody ze střech objektů budou vsakovány na pozemku.
Pro zachycení dešťových vod z území skládky bude podél oplocení vybudován zasakovací
příkop, který bude zaústěn do plánovaného mokřadu v severní části skládky.
Odpady:
V rámci provozu skládky budou ukládány tyto inertní odpady:
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09 Odpadní písek a jíl
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07
10 11 03 Odpadní materiál na bázi skelných vláken
10 12 06 Vyřazené formy
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17 01 01 Beton
17 01 02 Cihla
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené po číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
20 01 02 Sklo
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02 02 Zemina a kameny
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 03 Uliční smetky
Skládka bude sloužit pro likvidaci těchto odpadů:
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09 Odpadní písek a jíl
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07
10 11 03 Odpadní materiál na bázi skelných vláken
10 12 06 Vyřazené formy
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihla
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené po číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
20 01 02 Sklo
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02 02 Zemina a kameny
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 03 Uliční smetky
19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené
pod číslem 19 08 13
11 01 10 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 0
Další energetické zdroje
5

Elektro a veřejné osvětlení:
Zázemí skládky – provozní budova je napojena na síť NN.
Přehled navržených variant záměru
Záměr je navržen pro posouzení v jedné aktivní variantě.
Popis technického a technologického řešení záměru
1. Recyklační středisko:
Provoz recyklačního střediska je v současnosti povolen na základě územního rozhodnutí,
vydaného MěÚ Litomyšl, č.j.: výst. 328/99/Kp, ze dne 3.6.1999 na pozemku p.č. 1448/3
na ploše cca 1,5 ha. Návrh předkládá rozšíření na plochu cca 3 266 m2.
2. Rekultivace:
Rekultivované území je navrženo s ohledem na stabilitu tělesa skládky, okolní krajinu
a tvorbu krajiny. Sklon svahů je volen 1:3. Plocha rekultivace zahrnuje přibližně 86 940 m2.
Těleso skládky o předpokládaném objemu 410 000 m3 bude uzavřeno vrstvou podorničí
(o předpokládaném množství 57 000 m3) o mocnosti 0,7 m a vrstvou ornice
(o předpokládaném množství 23 000 m3) o mocnosti 0,3 m. Povrchové vody
ze zrekultivované části budou odtékat do stávající údolnice. Okolo stávajícího oplocení bude
obnoven příkop pro zachycení povrchových vod, který bude vyústěn do mokřadu ve spodní
části rekultivované plochy. Před ukládáním inertního materiálu dojde k sejmutí ornice v tl.
0,2 cm a podorničí v tl. 0,4 m. Konečnou úpravu povrchu skládky se navrhuje ozelenit
travním porostem a dřevinami autochtonních druhů. Cílovým stavem je vytvoření biocentra
dle návrhu ÚSES.
3. Skládka:
Jedná se o menší prostor z původní skládky, kde by byl zachován stávající účel – skládka
inertních materiálů.
4. Kompostárna:
Při západním okraji zájmového území se navrhuje prostor pro kompostování odpadu
z přilehlého okolí. Přepokládaná plocha je 5 936 m2. Plocha bude zbudovaná na stávajícím
terénu s minimálními terénními úpravami. Plocha bude vyspádována do bezodtoké jímky,
kde zachycené vody budou použity zpět na skrápění kompostu. Pro vybudování
kompostárny bude zpracován samostatný projekt.
5. Technické zázemí:
Stávající objekt vrátnice bude rozšířen o prostory pro zaměstnance skládky (šatny, sociální
zařízení atd. a prostory pro parkování mechanismu potřebných pro provoz recyklačního
střediska a kompostárny). Bez další bližší specifikace.
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Harmonogram činností prováděných v rámci záměru není specifikován.

3. Údaje o stavu přírody a krajiny
Popis současného stavu přírody a krajiny
Zájmová lokalita se nachází mimo souvisle zastavěné území. Je umístěna v návaznosti
na silniční komunikaci č. 360 Litomyšl – Polička. Záměr je situován do oploceného území
stávající skládky a recyklačního střediska. V okolí areálu nalezneme pole a louky.
Zájmové území leží ve Svitavském bioregionu, který leží na pomezí východních
Čech, jižní a střední Moravy a je tvořen opukovými hřbety a brázdami na permu,
s významnými průlomovými údolími. Bioregion tvoří výběžek České tabule k jihovýchodu
a zároveň představuje ploché sedlo mezi Žďárskými vrchy a Orlickými horami. Probíhá
na něm hlavní evropské rozvodí, takže biota vodních toků je v obou povodích mírně odlišná.
Reliéf má jednotvárný charakter synklinál, hřbetů, kuest a brázd protáhlých
od severoseverozápadu k jihojihovýchodu, které se ohýbají směrem k jihu. Geomorfologicky
spadá zájmové území do celku Svitavská pahorkatina, okrsku Litomyšlský úval. Bioregion je
součástí mírně teplé klimatické oblasti MT9.
Potenciální přirozenou vegetaci severní části bioregionu v podhůří Orlických hor
představují acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion), které ostrůvkovitě přecházejí
až k Rychnovu nad Kněžnou a Kostelci nad Orlicí. Nižší polohy kolem Litomyšle, Moravské
Třebové a v údolí Svitavy zaujímají dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum), v okolí
Dolního Újezda opět acidofilní doubravy. V nivách vodních toků jsou luhy, představované
asociacemi Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum, v kotlinách i PrunoFraxinetum. Na rozvodí Orlice a Svitavy kolem Opatova jsou potenciální vegetací
maloplošně i podmáčené olšiny se smrkem (snad Piceo-Alnetum). Vegetace přirozeného
bezlesí pravděpodobně chybí.
Na odlesněných místech se nachází přirozená náhradní vegetace v podobě vlhkých
luk svazů Calthion, méně Molinion, které přecházejí do slatinných luk svazu Caricion
davallianae nebo rašelinných luk svazu Caricion fuscae. Na suchých stanovištích jsou to
pastviny svazu Cynosurion, méně snad i Violion caninae, lesní lemy tvoří vegetace svazu
Trifolion medii. Křoviny náležejí svazu Prunion spinosae. Současné lesy zaujímají pouze
ostrovy v převážně odlesněné krajině (asi 20 % rozlohy) a mají z velké části sekundární
druhovou skladbu (smrkové, méně borové monokultury).
Metodické postupy použité při biologickém průzkumu
Na lokalitě dotčené plánovaným záměrem byla ve vegetační sezóně 2021 provedena terénní
šetření za účelem zhodnocení stavu dotčeného území a jeho potenciálu pro výskyt rostlin
a živočichů s důrazem na výskyt zvláště chráněných druhů. Výskyt živočichů byl
zaznamenáván na základě přímého pozorování jedinců, podle hlasových projevů a také
podle nálezů pobytových stop a kadáverů. Za účelem zvýšení pravděpodobnosti detekce
co nejširšího spektra druhů byla při průzkumech soustředěna pozornost na potenciální úkryty
živočichů. Registrace ptáků byla prováděna jednak vizuálně pomocí triedru a rovněž
7

akusticky podle hlasových projevů. Inventarizační průzkum brouků byl na lokalitě proveden
v roce 2021. Výzkum byl zaměřen na všechny skupiny brouků – fytofágní, saproxylické,
xylofágní a epigeické druhy a denní motýly. Zvláštní důraz byl kladen na prokázání
ochranářsky významných druhů. Materiál byl získáván zejména individuálním sběrem,
smýkáním vegetace a na lokalitě bylo umístěno několik zemních padacích pastí v různých
typech biotopů. Jako konzervant byla použita směs vody, octa, soli s kapkou detergentu.

Obrázek 3: Celkový charakter dotčeného území.
Na následujícím obrázku je znázorněn rozsah zájmového území, které bylo
předmětem biologického průzkumu. Pochůzky ovšem byly prováděny i v okolí plochy.
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Obrázek 4: Rozsah území, které bylo předmětem biologického průzkumu (zvýrazněno
fialově).
Popis flory a vegetace v zájmovém území
Záměr je situován do území, které je částečně ovlivněno činností člověka, je zde
provozována skládka inertních materiálů, celý areál je oplocen, ve východním cípu se
nachází provozní budova.
Podél současného areálu skládky při východní a jižní hranici jsou navršeny valy, které
zarůstají dřevinami, jako jsou vrby jívy, myrobalány, svída krvavá, růže šípková, podél
západní hranice plochy se nacházejí vzrostlí jedinci topolu kanadského, jasanu ztepilého,
břízy bělokoré a vrby jívy, dále nálet myrobalánu, topolu osiky a třešně ptačí. V podrostu
dřevin porost tvoří psárka luční, ovsík vyvýšený, srha laločnatá, vrbovka chlupatá, lopuch
plstnatý, podběl lékařský, kopřiva dvoudomá, štětka planá, divizna velkokvětá, přeslička
rolní, zlatobýl kanadský, zběhovec plazivý, netýkavka malokvětá, svízel bílý, vratič obecný,
kostival lékařský, rmen rolní, pelyněk černobýl, pampeliška lékařská a ojediněle i kopretina
bílá, zvonek rozkladitý a kohoutek luční.
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Obrázek 5: Charakter vegetace na stávajících valech podél východní a jižní hranice areálu
skládky.
V rámci areálu stávajícího skládkového tělesa je výskyt vegetace limitován a nachází
se zde pouze travino-bylinné porosty s dominancí ruderálních druhů, jako je kopřiva
dvoudomá, šťovík tupolistý, merlíky, štětka planá, kostival lékařský, pryskyřník plazivý,
podběl lékařský, jetel plazivý, vratič obecný, vojtěška setá, divizna velkokvětá, turan roční,
jitrocel kopinatý, barborka obecná, rmen rolní, kokoška pastuší tobolka, heřmánek terčovitý,
pelyněk černobýl, pampeliška lékařská, mléč rolní, hluchavka skvrnitá, máta rolní, lnice
květel, řebříček obecný, laskavec ohnutý, pomněnka rolní, knotovka bílá a svízel přítula.
Na okraji se vyskytuje nepůvodní a invazní křídlatka japonská.

10

Obrázek 6: Charakter stávající skládky z terénního valu podél jižní hranice zájmového
území.
Na části plochy podél západní hranice areálu je plánována realizace kompostárny.
Nyní se zde nacházejí ruderální porosty s dominancí třtiny křovištní, pcháče rolního, bodláku
obecného, štětky plané, turanu ročního, mochny husí, kozlíku dvoudomého, máku vlčího,
třezalky tečkované, řebříčku obecného, štětky plané a kostivalu lékařského, roste zde i nálet
růže šípkové.

Obrázek 7: Prostor pro realizaci kompostárny.
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Stávající areál skládky je obklopen v rámci oplocené plochy travními porosty. Tyto
porosty byly pravděpodobně v minulosti založeny výsevem. Hlavní dominanty porostů tvoří
ovsík vyvýšený, psárka luční, srha laločnatá a kostřava červená. Dále se zde vyskytuje
jitrocel kopinatý, svízel bílý, pryskyřník prudký, ptačinec velkokvětý, bolševník obecný, kakost
luční, řebříček obecný, pcháč rolní, rozrazil rezekvítek, šťovík kyselý, popenec břečťanolistý,
vikev ptačí, kontryhel a zběhovec plazivý.

Obrázek 8: Travní porosty obklopující stávající těleso skládky.
Údolnice s občasnou vodní stružkou se v území nachází na patě stávajícího
skládkového tělesa. Porosty jsou zde, zvláště v době srážek, mírně podmáčené s dominancí
pcháčů, psárky luční, kostivalu lékařského, rozrazilu potočního, vrbiny penízkové, orseje
jarního, pryskyřníku prudkého, šťovíku kadeřavého a vrbiny obecné.
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Obrázek 9: Údolnice s mírně podmáčenými travními porosty.
Na svahu nad údolnicí v severní části zájmového území do travních porostů přibývá
například bika ladní, krvavec toten, tomka vonná, kakost luční, lomikámen zrnatý, psineček
obecný, kopretina bílá, chrastavec rolní, řeřišnice luční, chrpa luční, třezalka tečkovaná
a bodlák obecný. Nachází se zde také jímka pro zachycování vod ze skládky. V jejím okolí
roste nálet dřevin jako vrba jíva a bříza bělokorá, travní porosty podél břehů jsou nekoseny
s dominancí třtiny křovištní. Vodní hladinu pokrývá okřehek.

Obrázek 10: Jímka pro záchyt průsakových vod ze skládky.
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V rámci zájmového území nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
Fauna
V zájmovém území se nachází několik typů biotopů, které jsou vhodné pro výskyt živočichů.
Jednak se jedná o travní porosty, které navazují na těleso skládky, dále narušené plochy
skládky a její okraje. Dále se zde vyskytují dřevinné porosty. V území jsou také přítomny
vodní plochy – retenční jímky.
Plochu skládky a její okraje obývají živočichové, kteří jsou přizpůsobeni k životu
v antropogenně ovlivněném území. Jedná se o běžné druhy bezobratlých a drobných savců
jako jsou hraboš polní a rejsek obecný. Okraje obývají druhy jako ježek západní, krtek
obecný nebo myšice r. Apodemus. Z dalších druhů savců se v území pravidelně pohybuje
srnec obecný, zajíc polní, liška obecná a kuna skalní. Z menších druhů pak lasice rodu
Mustela. Okraje skládkového tělesa jsou vhodným biotopem silně ohrožené ještěrky obecné,
která zde nachází vhodné úkryty.
Na dřevinné porosty je vázáno hnízdění ptáků, především pěvců. V tabulce 2
v následující kapitole jsou uvedeny druhy ptáků, které byly v území a jeho nejbližším okolí
zjištěny při terénním šetření.
V retenčních jímkách na okraji skládky, v blízkosti vjezdu, byl zjištěn výskyt kuňky
obecné, která patří k silně ohroženým druhům. Výskyt tohoto druhu žáby byl také doložen
z luční tůně pod areálem skládky, kde se i úspěšně rozmnožuje. Z dalších druhů vodních
živočichů se zde vyskytuje řada bezobratlých - larvy brouků Acilius sulcatus, Hyphydrus
ovatus, Ilybius sp., Noterus sp. larvy jepice Cloeon dipterum, dále zde žijí ploštice rodu
Corixa a Sigara a jejich larvy, larvy komárů rodu Culex a pakomárů rodu Chironomus, z
planktonu se zde vyskytují lasturnatky a perloočky rodu Daphnia.
Travní porosty jsou biotopem zvláště chráněných druhů bezobratlých. Patří mezi ně
všudypřítomní čmeláci r. Bombus, zlatohlávek tmavý a střevlík Scheidlerův, louky s výskytem
krvavce totenu jsou biotopem modráska bahenního. Z dalších druhů bezobratlých zde byl
zjištěn výskyt několika druhů motýlů – babočky kopřivové (Aglais urticae), babočky paví oko
(Inachis io), modráska jehlicového (Polyommatus icarus), babočky admirál (Vanessa
atalanta), okáče lučního (Maniola jurtina) a běláska řepkového (Pieris napi). Z dalších druhů
brouků se zde vyskytuje drabčík (Scaphidium quadrimaculatum), drabčík (Platydracus
fulvipes), kvapník plstnatý (Pseudoophonus rufipes), střevlík (Calathus fuscipes fuscipes),
střevlíček černý (Pterostichus melanarius), čtvercoštítník černý (Abax parallelepipedus),
střevlíček ošlejchovaný (Anchomenus dorsalis), kovaříci (Prosternon tessellatum) a (Agriotes
ustulatus) a páteříček žlutý (Rhagonycha fulva).
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4. Identifikace a charakteristika chráněných zájmů, které
budou zásahem ovlivněny
Územní systém ekologické stability
Na následujícím obrázku je vyznačena plocha pro umístění skládky na výřezu územního
plánu města Litomyšl s vyznačením vymezených prvků územního systému ekologické
stability (ÚSES). Nejblíže jsou vymezena regionální biocentra RBC Malinové Dolce 1 a 2,
které leží západně a jižně od zájmového území.
Realizací záměru nebudou plochy regionálních biocenter ovlivněny. Od plochy
záměru jsou dostatečně odděleny ornou půdou. Součástí záměru je i rekultivace území, kdy
je plánována výsadba zeleně. Vzhledem k poloze záměru mimo prvky ÚSES nebude
dotčena jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Obrázek 11: Výřez z platného územního plánu města Litomyšl (Ateliér AURUM s.r.o. 2019).
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Významné krajinné prvky
Posuzovaným záměrem nebudou dotčeny významné krajinné prvky (dále jen VKP) dané
ze zákona. Také registrované VKP nejsou v území, ani jeho nejbližším okolí vymezeny.
Obecně chráněné druhy rostlin a živočichů a volně žijící ptáci
Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem
či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich
degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo
zničení ekosystému, jehož jsou součástí. V rámci botanického průzkumu byl v zájmovém
území zjištěn výskyt vzácnějšího taxonu uvedeného v Červeném seznamu cévnatých rostlin
ČR (Grulich & Chobot 2017) a to divizny velkokvěté. Dotčená vegetace v rámci areálu
skládky i navazující travní porosty jsou tvořeny běžnými druhy vyšších rostlin, které jsou
ve vhodných biotopech hojně rozšířeny v okolí záměru i po celém území ČR. Plánovaný
zásah proto neohrozí existenci jejich populací v okolí zájmového území.
Tabulka 1: Přehled vyšších rostlin uvedených v Červeném seznamu.
Druh

Verbascum densiflorum
divizna velkokvětá

ČS 2017* Poznámka

NT

Roste především na ruderálních stanovištích,
na rumištích a skládkách, často se také pěstuje
v zahradách i v jejich okolí. V ČR rozptýlený výskyt
po celém území. V místě záměru se vyskytuje
roztroušeně na okrajích stávající skládky
a narušených okrajů valů podél hranice plochy.
Preferuje osluněné plochy s narušeným povrchem
půdy.

* Kategorie ohrožení dle aktuálně platného Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky.
Cévnaté rostliny (Grulich & Chobot 2017), kategorie: NT – near threatened, téměř ohrožený.

Z hlediska obecné ochrany druhů jsou významnou skupinou volně žijící druhy ptáků,
u nichž jsou dle zákona chráněni všichni jedinci včetně jimi užívaných hnízd. V následující
tabulce je uveden přehled zjištěných druhů ptáků v území dotčeném záměrem. Jedná se
o druhy, které dřevinné porosty při okrajích plochy využívají k hnízdění nebo při sběru
potravy.
Tabulka 2: Seznam druhů ptáků, jejichž výskyt byl v zájmovém území a jeho nejbližším okolí
zaznamenán.

Český název
bramborníček
černohlavý
budníček menší

Kategorie
ohrožení dle
vyhlášky č.
395/1992 Sb.

Odborný název

Saxicola torquatus

O

Phylloscopus collybita
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Kategorie dle
Červeného
seznamu ČR
(Grulich, Chobot
2017)
VU

V dotčeném
území hnízdí
ANO/NE

LC

ANO

ANO

čejka chocholatá
drozd zpěvný
holub hřivnáč
káně lesní
konipas bílý
kos černý
moták pochop
pěnice černohlavá
pěnice hnědokřídlá
pěnkava obecná
poštolka obecná
rákosník zpěvný
rehek domácí
stehlík obecný
straka obecná
strnad obecný
sýkora koňadra
sýkora modřinka
špaček obecný
ťuhýk obecný
vlaštovka obecná
vrabec polní

Vanellus vanellus
Turdus philomelos
Columba palumbus
Buteo buteo
Motacilla alba
Turdus merula
Circus aeruginosus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Fringilla coelebs
Falco tinnunculus
Acrocephalus palustris
Phoenicurus ochruros
Carduelis carduelis
Pica pica
Emberiza citrinella
Parus major
Parus coeruleus
Sturnus vulgaris
Lanius collurio
Hirundo rustica
Passer montanus

O

O
O

NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC

NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO

* Druhy zařazené do aktuálně platného Červeného seznamu obratlovců (Chobot & Němec 2017),
kategorie: LC – least concern, málo dotčený, zranitelný, NT – near threatened, téměř ohrožený = druh
je blízko klasifikaci VU.
** Zvláště chráněné druhy uvedené ve vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v platném znění, kategorie:
O – ohrožený

Ochrana dřevin
Realizace záměru si vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o původní výsadby
podél hranic areálu a náletové porosty, které kolonizovaly nenarušované plochy na okrajích
skládkového tělesa. Jedná se o zejména o vrby, dále zde roste bříza bělokorá, myrobalán
třešňový, třešeň ptačí, z keřů pak růže šípková, svída krvavá a trnka obecná. Porosty nejsou
víceméně zapojené, při obvodu jsou často liniového charakteru nebo se jedná o skupiny
dřevin a keřů, které byly v minulosti vysazeny. Na svazích stávajícího skládkového tělesa se
roztroušeně vyskytují jednotlivé náletové dřeviny, převážně vrby jívy, lípa malolistá, jasan
ztepilý, javor mléč, hlohy a růže šípkové.
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Obrázek 12: Charakter vegetace na svazích stávajícího skládkového tělesa.
Ochrana krajinného rázu a přírodní park
Krajinným rázem je podle § 12, odst. 1 zákona zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, a je chráněn před činností snižující jeho estetickou
a přírodní hodnotu. Vyhodnocením vlivu na krajinný ráz se zabývá samostatné hodnocení,
které je uvedeno v příloze 1 tohoto posouzení.
Zvláště chráněná území
V místě záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území. Nejblíže se severozápadně
ve vzdálenosti cca 4 000 m nachází přírodní památka Nedošínský háj, která představuje
refugium pro výskyt řady vzácných druhů živočichů a rostlin, které jsou vázány na lesní
porosty. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti a charakteru záměru nedojde k ovlivnění stavu
předmětu ochrany této přírodní památky.
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
V rámci biologického průzkumu a studiem Nálezové databáze AOPK ČR byl v zájmovém
území doložen výskyt několika zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb., v platném znění. Přehled zjištěných druhů je níže komentován. Výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin nebyl v dotčeném území zaznamenán.
Komentář k výskytu zvláště chráněných druhů:
Ťuhýk obecný (Lanius collurio), ohrožený druh:
Hnízdí v otevřené kulturní krajině, často v keřových porostech na stráních a mezích,
v okrajích lesů a polních remízků. Hnízda můžeme najít i na narušených
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neobhospodařovaných plochách s roztroušenými keři, pastvinách a zahradách. Okraje
dotčeného území s roztroušenými keři jsou jeho hnízdním biotopem.
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquatus), ohrožený druh:
Hnízdí v nižších polohách asi do 850 m n. m. Obývá většinou plochy s nevýrazným porostem
(louky, pastviny). Hnízdo staví na zemi ze stébel trav, mechu nebo kořínků. V zájmovém
území využívá k hnízdění plochu budoucí kompostárny.
Moták pochop (Circus aeruginosus), ohrožený druh:
Hnízdí hlavně v porostech rákosu, množí se případy hnízd v polních plodinách. Hnízdo staví
na zemi, vzácně na keřích nebo stromech. Naše populace jsou tažné, zimují většinou v okolí
Středozemního moře. V průběhu terénních šetření byl zaznamenán opakovaně výskyt
motáků v blízkosti areálu skládky. Pravděpodobně hnízdí v navazujících polních kulturách
severně od skládky.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica), ohrožený druh:
Vlaštovka obecná hnízdí často synantropně (tzn. v lidských obydlích, či hospodářských
budovách) a její výskyt je soustředěn do kulturní krajiny. Hnízdo je stavěno vždy těsně pod
strop. Je tvořeno hlínou a stébly. V České republice jde o běžný druh pěvce, jehož početnost
se v posledních dekádách značně snížila. Vlaštovky byly pozorovány opakovaně při lovu
potravy nad travními porosty v areálu skládky.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis), silně ohrožený druh
Tato ještěrka je v nižších a středních polohách rozšířená prakticky po celém území ČR,
v minulosti se její stavy snížily v důsledku intenzifikace zemědělství, zejména scelování
pozemků a používání pesticidů. Na lokalitě byli opakovaně pozorováni dospělí jedinci
i mláďata. Druh se zde rozmnožuje.
Kuňka obecná (Bombina bombina), silně ohrožený druh:
Životním biotopem kuňky obecné jsou stojaté, především menší a mělčí nádrže, tůňky nebo
jen louže s vodní vegetací. Převážná většina lokalit této kuňky se vyskytuje do nadmořské
výšky 300 m. Kuňky jsou žáby s denní aktivitou, přezimující na souši. V březnu začínají být
kuňky aktivní a v dubnu již dochází k páření. K zimování dochází po příchodu chladného
počasí, většinou v listopadu. Největším ohrožením pro tento druh je ničení vhodných biotopů
pro rozmnožování a znečišťování vod.
Na následujícím obrázku je označeno umístění vodních ploch v rámci areálu skládky.
Nacházejí se zde tři retenční jímky, dvě v blízkosti vjezdu na skládku a jedna je umístěná při
jejím severním okraji.
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Obrázek 13: Umístění vodních ploch – retenčních jímek v areálu skládky.
Výskyt kuněk byl v početnosti nižších desítek zaznamenán v retenčních nádržích
v blízkosti vjezdu do areálu, viz následující obrázky.

Obrázky 14 a 15: Charakter retenční jímky při vjezdu do areálu skládky, kdy byla v letním
období bez vody.
V roce 2021 se kuňka obecná v areálu skládky však nerozmnožovala. I když zde byl
její výskyt v jarním období dle akustických i vizuálních projevů zjištěn, při následujícím
terénním šetření, v době výskytu pulců, byly obě retenční jímky bez vody.
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Úspěšné rozmnožování bylo doloženo v pravděpodobně trvale podmáčené ploše
v údolnici pod areálem skládky, viz následující obrázky. Početnost zde byla odhadnuta
na vyšší desítky jedinců.

Obrázky 16 a 17: Charakter luční rozlitiny pod areálem skládky, která nebude realizací
záměru přímo dotčena a pulec kuňky obecné při terénním šetření na konci července 2021.
Čmeláci (Bombus sp.), ohrožený druh:
Celý rod je zákonem chráněn v kategorii ohrožený. Počty čmeláků klesají, stále jsou však
v české krajině poměrně hojně a plošně zastoupeni. Podle druhové příslušnosti vznikají
čmeláčí hnízda v opuštěných norách zemních hlodavců (č. hájový, lesní, sorojský, zemní),
kromě zemních děr jsou vhodná místa vyhledávána také v budovách a škvírách skal. Způsob
života je pro všechny druhy rodu Bombus v mnoha ohledech podobný. Nalezeno bylo několik
jedinců, kteří na lokalitě navštěvovali kvetoucí byliny v rámci travních porostů i na okraji
stávající skládky.
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), ohrožený druh:
V ČR běžný druh po většině území, od nížin do hor. Dospělci se vyskytují od dubna
do konce léta na slunných stanovištích, kterého nejčastěji spatříte na květech rostlin. Larvy
se živí odumřelými rostlinnými zbytky. Původně se vyskytoval pouze na jižní Moravě, nyní
expanduje a je nejčastějším zlatohlávkovitým broukem na našem území. V zájmovém území
byl pozorován na kvetoucích rostlinách.
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Obrázek 18: Zlatohlávek tmavý na kvetoucím bodláku.
Střevlík Scheiderův (Carabus scheidleri), ohrožený druh:
V ČR především v nížinách a pahorkatinách, velmi vzácně vystupuje do hor. Dospělci
od dubna do září, především na loukách, polích, prosvětlených lesích a zahradách. Aktivní je
především v noci, kdy loví drobnější bezobratlé, žížaly a mlže. Přezimuje larva a až na jaře
se líhnou dospělci. Tento střevlík nachází na našem území dostatečný počet vhodných
stanovišť a nezdá se být nijak ohrožen.
Modrásek bahenní (Phengaris nausithous), silně ohrožený druh:
V ČR rozšířený na většině území, zejména v nivách řek v nížinách až pahorkatinách.
Nejsilněji osídlené jsou severní a střední Morava, Bílé Karpaty, jižní Čechy a východní
Čechy, kde je poměrně hojným druhem. Modrásek bahenní je svým výskytem vázán na
živnou rostlinu krvavec toten (Sanguisorba officinalis) a na výskyt hostitelských mravenců
rodu Myrmica. Obývá tedy pouze stanoviště, která tyto 2 podmínky splňují – typicky vlhké
louky se zachovalým vodním režimem, ale také vlhké příkopy podél silnic a železnic, okraje
vodních nádrží. Výskyt modráska bahenního je vázán na okolí dolní retenční jímky a porosty
v údolnici, kde se vyskytuje krvavec toten.
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Obrázek 19: Modrásek bahenní na květu krvavce totenu.
Památné stromy
Památné stromy se v území ovlivněném posuzovaným záměrem nenacházejí.
Údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami
Vzhledem k umístění záměru do antropogenně ovlivněného území a k omezené rozloze
dotčeného území nebyly konzultace s odbornými osobami prováděny.

5. Hodnocení vlivu zásahu
Zhodnocení dostatečnosti podkladů
Podklady dodané zadavatelem v podobě konceptu oznámení, technické studie rekultivace
k záměru včetně grafických příloh a mapových zákresů byly shledány dostačujícími
pro provedení hodnocení.
Identifikace a popis předpokládaných vlivů
Realizace záměru bude znamenat postupnou likvidaci vegetačního krytu v rámci zájmového
území včetně kácení dřevin na okrajových valech. Následně dojde k rekultivaci území, kdy je
plánováno zatravnění území a výsadba dřevin. Vody budou svedeny do mokřadu.
Dotčená rostlinná společenstva nepatří na většině dotčené plochy mezi ochranářsky
cenná. Realizací záměru dojde ke ztrátě antropogenně ovlivněných společenstev s vysokým
podílem ruderálních i nepůvodních druhů, která se vyskytují v okolí stávající skládky.
Dále budou dotčeny travní porosty, které na většině plochy představují kulturní louky,
pravděpodobně v minulosti zalučněná pole. Lokálně se jedná o druhově bohatší porosty,
které lze klasifikovat jako mezofilní louky sv. Arrhenatherion.
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Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, nebyl
v území dotčeném realizací záměru zaznamenán. Dle mapování přírodních biotopů (AOPK
ČR 2021) nebyl výskyt cenné vegetace na lokalitě dotčené záměrem zaznamenán.
Dotčené travní a dřevinné porosty mohou představovat ovšem vhodný biotop
pro celou řadu živočichů, kteří realizací záměru ztratí své úkryty, potravní a hnízdní
stanoviště. Dřevinné porosty slouží mimo jiné k hnízdění ptáků. Přímou vazbu k území mají
také drobné druhy savců. Zásahem do terénu dojde také k ovlivnění biotopu ještěrky obecné.
Přímé ovlivnění jedinců z těchto skupin lze efektivně předejít odstraněním vegetace
v době, kdy jsou méně zranitelní, tj. na podzim a v zimě mimo jejich reprodukční období.
K omezení ovlivnění ptáků přispějí i plánované výsadby zeleně v rámci plánované
rekultivace území, které budou sloužit jako náhradní biotop pro ptáky i drobné savce.
Vhodné je vysadit geograficky a stanovištně původní druhy včetně bobulonosných keřů, také
osetí rekultivovaných ploch může nahradit úbytek travních porostů, které slouží opylovačům.
Součástí záměru je i realizace vodní plochy v severní části areálu, která vhodně
doplní biologické funkce území.
Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu
Obecně chráněné druhy rostlin a živočichů a volně žijící ptáci
V rámci zájmového území byl zjištěn výskyt pouze divizny velkokvěté, která je uvedena
v Červeném seznamu rostlin ČR. Roste hlavně na ruderálních místech, jakými jsou rumiště,
navážky, skládky, příkopy a svahy podél komunikací a intravilány obcí. Na vhodných
biotopech se jedná o poměrně běžně se vyskytující rostlinu. Realizací záměru dojde
k zásahu do biotopu druhu a jeho částečné likvidaci. Předpokládáme snížení početnosti
populace druhu na lokalitě, ovšem nedojde k jejímu vymizení. V budoucím areálu budou
nadále přítomny její vhodné biotopy.
Realizací záměru budou ovlivněny populace některých druhů živočichů. Kromě
zvláště chráněných druhů, které jsou řešeny v následující části hodnocení. Ohrožení se týká
druhů vázaných na dřevinné porosty, které jsou určeny ke kácení. Pro ptáky bude kácení
znamenat omezení hnízdních příležitostí. Přímé ovlivnění jedinců nebo užívaných hnízd je
nepravděpodobné, pokud bude kácení prováděno v době vegetačního klidu, kdy ptáci
nehnízdí. Záměr tedy může vyvolat snížení početnosti ptáků v území, ale nepředpokládáme
jejich úplné vymizení. V širším okolí záměru se nachází vhodné náhradní biotopy a budoucí
areál se po rekultivaci stane jejich vhodným hnízdním biotopem.
Ochrana dřevin
Při realizaci záměru budou dotčeny dřeviny rostoucí mimo les. Po ukončení stavební činnosti
bude provedena rekultivace území včetně výsadby dřevin, dojde tedy k obnově dřevinných
porostů. Dotčené dřeviny nejsou nikterak ochranářsky významné, nejsou zde přítomny dutiny
ani nepředstavují vhodný potenciální biotop pro ochranářsky významné druhy včetně
saproxylických druhů hmyzu.
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V následujícím stupni projektové přípravy je žádoucí zpracovat detailní projekt sadových
úprav, kdy dojde k výsadbě geograficky i stanovištně vhodných druhů dřevin, které
poskytnou potravu ptákům i opylovačům. Vhodné jsou i dlouhověké druhy dřevin, např. dub
letní nebo lípa malolistá, které skýtají vyšší potenciál pro výskyt vzácných druhů živočichů.
Ochrana krajinného rázu a přírodní park
Dle provedeného hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz (viz. příloha 1) představuje
navržený záměr únosný zásah do krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že vliv záměru na hodnoty krajinného rázu
jsou zcela zanedbatelné. Současná a budoucí podoba skládky včetně ozelenění eliminuje
zásadní uplatnění záměru v krajinné scéně. Zároveň z hlediska dalšího využívání skládky se
jedná o současný a povolený znak krajinného rázu. Samotný záměr díky svému rozsahu
zůstává součástí stávající skládky a její uplatnění v krajinné scéně dále negativně nezvyšuje,
naopak díky rekultivaci lze očekávat zlepšení stavu.
Záměr má jen mírné posílení negativních znaků – především terénní úprava. Ty se
však uplatní především v bezprostřední blízkosti samotného záměru, kdy je vnímán
i samotný současný znak v podobě skládky.
Z pohledu zachování hodnot krajinného rázu ve smyslu ustanovení §12 zákona
č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny lze konstatovat, že realizací záměru nedojde
ke snížení pozitivních hodnot krajinného rázu.
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
V následující tabulce je vyhodnocena míra ovlivnění populací zjištěných zvláště chráněných
druhů živočichů, jejichž biotopy budou dotčeny realizací záměru. V kapitole 6 jsou pak
navržena zmírňující opatření, jejichž realizací bude negativní ovlivnění živé přírody omezeno.
Tabulka 3: Vyhodnocení vlivu na populace zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky
395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb., jejichž populace mohou být realizací záměru
dotčeny
Taxon

Kategorie Početnost v rámci
ohrožení dotčené plochy

Komentář k významnosti ovlivnění
populací ZCHD
Zásahem do travních porostů a okrajů

neznámá (odhad
výskytu nižších
čmeláci rodu Bombus

O

desítek hnízd při
okrajích areálu)

skládky s ruderálními porosty může dojít
k likvidaci podzemních hnízd a ztrátě
potravního biotopu. Vzhledem k charakteru
výskytu budou dotčeny max. nižší desítky
hnízd. Zásah bude probíhat etapovitě, takže
na lokalitě zůstane zachována životaschopná
populace. Při realizaci záměru tedy nedojde
k významnému snížení početnosti druhu.
Plánovanými vegetačními úpravami vzniknou
v budoucím areálu vhodné náhradní biotopy.
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zlatohlávek tmavý
(Oxythyrea funesta)

Při navážení materiálu a úpravách terénu
O

neznámá

dojde k zásahu a ztrátě jejich biotopů. Jedná
se o druhy, které patří na území ČR
k běžným zástupcům entomofauny.
Vzhledem k postupnému ovlivnění části jejich

střevlík Scheiderův
(Carabus scheidleri)

vhodného biotopu na lokalitě nedojde
O

neznámá

realizací záměru k jejich vymizení, přechodně
může dojít ke snížení početnosti.
Realizace záměru bude znamenat ovlivnění a
ztrátu jeho biotopu. Okolí stávající retenční
jímky, která severně přiléhá k tělesu skládky
a kde se vyskytuje také krvavec toten včetně
navazujících lučních porostů v údolnici, bude

modrásek bahenní
(Phengaris nausithous)

SO

desítky

zachována. Vzhledem k ekologii druhu může
dojít ke snížení jeho početnosti. Dle údajů
v nálezové databázi AOPK ČR je výskyt
druhu z širšího okolí znám. Travní porosty
v údolnici, které navazují na areál skládky a
louky v nivě potoka Desná jsou jeho vhodným
biotopem.
Realizací záměru dojde k zásahu do biotopu
druhu, který se v území vyskytuje, ale vodní
plochy nepředstavují, vzhledem ke kolísání
zavodnění, její vhodný biotop pro
rozmnožování. Druh se úspěšně rozmnožuje

kuňka obecná

SO

nižší desítky

v navazujícím lučním mokřadu, který nebude
realizací záměru přímo dotčen, ale nelze

jedinců

vyloučit, že plánované terénní úpravy ovlivní
odtokové poměry v území. Je žádoucí
zabezpečit zavodnění mokřadu i během

(Bombina bombina)

rekultivace území. Navržený mokřad, který je
součástí rekultivace, se může stát vhodným
biotopem kuňky. Jeho technické pojetí není
nyní specifikováno.
Při realizaci záměru dojde k likvidaci biotopu
ještěrka obecná
(Lacerta agilis)

SO

nižší desítky
jedinců

a úkrytů ještěrky obecné. K minimalizaci vlivu
je vhodné zásahy do zemního krytu provádět
v aktivním období ještěrek. Vzhledem
k charakteru záměru, nedojde k vymizení
druhu z lokality, přechodně může být snížena
její početnost.

ťuhýk obecný

O

Zásahem do dřevinných a ruderálních
porostů dojde ke ztrátě jejich hnízdního

1 pár

(Lanius collurio)

biotopu. Přechodně mohou ptáci území
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opustit. Po provedené rekultivaci se může
bramborníček černohlavý
(Saxicola torquatus)

O

moták pochop

O

(Circus aeruginosus)
vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)

O

1 pár

území stát znovu pro tyto druhy atraktivní
včetně jejich hnízdění.

Populace nebude

Realizací záměru nebude dotčen jeho

ovlivněna

hnízdní biotop.

Populace nebude

Realizací záměru nebude dotčen jeho

ovlivněna

hnízdní biotop.

Poznámka: Kategorie ohrožení odpovídá klasifikaci dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění – O
(ohrožený druh), SO (silně ohrožený druh).

6. Návrh opatření k vyloučení nebo zmírnění negativního
vlivu
Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme tato opatření, která přispějí ke snížení
možných negativních vlivů záměru na živou přírodu v zájmovém území:
 Kácení dřevinných porostů a zásah do prostoru budoucí kompostárny budou prováděny
v období mimo hnízdění ptáků, tj. od konce srpna do poloviny března běžného roku.
 Zásahy do zemního povrchu většího rozsahu v rámci lokality doporučujeme provádět
v aktivním období ještěrky obecné, tj. od června do září, kdy jsou schopné uniknout.
 Při realizaci výsadeb pro rekultivaci areálu je žádoucí použít původní a stanovištně
vhodné druhy dřevin včetně bobulonosných keřů. Výsadbu dřevin je vhodné provádět
ve skupinách. Je možné část území využít k založení ovocného sadu.
 V následující projektové přípravě bude zpracován podrobný projekt vegetačních úprav,
který bude odsouhlasen orgánem ochrany přírody včetně druhového složení výsadeb.
Pro založení trávníků je vhodné použít osivo s vyšším podílem kvetoucích rostlin. Vhodné
jsou travní směsi pro krajinné plánování od firmy Agrostis. Pro svahy a rovinaté plochy se
jedná o směs KLASIK - Travinobylinná louka klasická a pro vlhká stanoviště POTŮČEK Travinobylinná směs do vlhka. O založené travnaté plochy je vhodné pečovat s ohledem
na zajištění potravní nabídky pro bezobratlé, tj. realizovat střídavé mozaikovité kosení
max. 2x ročně, případně je možné realizovat extenzivní pastvu mimo založené výsadby
dřevin.
 Při realizaci záměru je nezbytné zabezpečit existenci lučního mokřadu navazující
na údolnici mimo areál skládky, tj. zajistit zdroj vody při provádění rekultivace i následných
úpravách včetně realizace nové vodní plochy v severní části areálu.
 Podoba vodní plochy, která je součástí rekultivace, není v průvodní zprávě specifikována.
Pro úspěšné rozmnožování kuňky obecné, je vhodné zde vytvořit mělký mokřad
s osluněnou vodní hladinou, jehož břehy budou zarostlé vodními makrofyty. Naprosto
nevhodné je využívat vodní plochu pro rybochovné účely nebo chov kachen. Pro návrh
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vodní plochy je vhodné použít metodický standard pro tvorbu tůní vypracovaný AOPK ČR
– č. 02001 Vytváření a obnova tůní.
 Pokud je to techniky možné, je vhodné zajistit trvalé zavodnění retenčních jímek
při vjezdu na skládku, nebo alespoň jedné z nich. Pro úspěšné rozmnožování je důležité
zajistit oslunění vodní hladiny.
 Při západní hranici areálu v prostoru budoucí kompostárny je vhodné vysadit podél
oplocení alej dřevin, která bude doplněna keři. Vhodný je například jeřáb ptačí doplněný
javorem mléčem, z keřů pak růže šípková, trnka obecná, hlohy nebo ptačí zob obecný.
Porovnání míry negativního zásahu bez realizace opatření k vyloučení nebo zmírnění
negativního vlivu
Pokud nebudou provedena výše uvedená opatření, může dojít ke snížení početnosti
populací zvláště chráněných druhů živočichů a celkovému úbytku diverzity rostlin a živočichů
na lokalitě. Významně bude potlačen potenciál rekultivovaných ploch pro jejich výskyt.

7. Závěr
Účelem tohoto posouzení bylo zhodnocení vlivu záměru „Rekultivace skládky Malinové
Dolce – recyklační středisko“, na zájmy chráněné zákonem 114/1992 Sb, o ochraně přírody
a krajiny. Podkladem pro zhodnocení vlivu záměru na živou přírodu byly výsledky terénního
průzkumu provedeného ve vegetační sezóně v roce 2021.
V současnosti se na části zájmového území nachází skládka inertních materiálů, kde
probíhá i jejich recyklace. Vegetace v území dotčeném záměrem není z hlediska ochrany
přírody nijak hodnotná. Výjimkou je výskyt divizny velkokvěté, jejíž populace nebude
významně ovlivněna, protože při realizaci záměru budou v území mozaikovitě vznikat plochy
vhodné pro její výskyt.
Ovlivnění populací živočichů bude spíše lokálního charakteru. Realizací záměru
dojde k ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž výskyt je vázán na dřevinné
i travní porosty. V okolí záměru se nacházejí roztroušeně vhodné biotopy obdobného
charakteru, k lokálnímu zániku populace druhu nedojde. Ke snížení negativního ovlivnění
těchto druhů byla navržena zmírňující opatření.
Vzhledem k umístění záměru do již antropogenně ovlivněného území a mimo
biologicky hodnotná území (MZCHÚ, VKP, prvky ÚSES) a za předpokladu realizace
navržených zmírňujících opatření, nebude mít jeho realizace významný negativní dopad
na zájmy chráněné výše uvedeným zákonem a nesníží biologickou rozmanitost v širším
okolí.
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1

CÍLE PO SOUZENÍ

Cílem odborného posudku je posouzení vlivu Rekultivace skládky Malinové Dolce –
recyklační středisko na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně
přírody a krajiny (dále jen „zákon“). Dílčím cílem je nalézt problematická místa
z pohledu snížení zákonných hodnot ochrany krajinného rázu ve smyslu ustanovení
§ 12 zákona a navrhnout řešení.

2 CHARAKTER ZÁMĚRU
V záměru se navrhuje rekultivace Skládky inertních odpadů skupiny S-IO
v k.ú. Litomyšl – Malinové Dolce a rekultivace území v části, na kterém byla skládka
jenom plánována. Je navrženo rozdělení skládky do jednotlivých sektorů a to:
1. Recyklační středisko
2. Rekultivace
3. Skládka
4. Kompostárna
5. Technické zázemí
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2.1

STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU

Umístění záměru
Kraj:

Pardubický

Obec:

Litomyšl

Katastrální území: Litomyšl

Obrázek 1: Návrh plošného řešení prostoru dle projektové dokumentace.
1. Recyklační středisko - Recyklační středisko je v současnosti povoleno na základě
územního rozhodnutí, vydaného MěÚ Litomyšl, č.j.: výst. 328/99/Kp, ze dne 3.6.1999
na 1448/3 na ploše cca 1,5 ha. Návrh předkládá rozšíření na plochu cca 3266 m2.
2. Rekultivace - Rekultivované území je navrženo s ohledem na stabilitu tělesa
skládky, okolní krajinu a tvorbu krajiny. Sklon svahů je volen 1:3. Plocha rekultivace
zahrnuje přibližně 86 940 m2. Těleso skládky o předpokládaném objemu 410 000 m3
bude uzavřeno vrstvou podorničí (o předpokládaném množství 57 000 m3)
o mocnosti 0,7 m a vrstvou ornice (o předpokládaném množství 23 000 m3)
o mocnosti 0,3 m. Povrchové vody ze zrekultivované části budou odtékat do stávající
údolnice. Okolo stávajícího oplocení bude obnoven příkop pro zachycení
povrchových vod, který bude vyústěn do mokřadu ve spodní části rekultivované
plochy. Před ukládáním inertního materiálu dojde k sejmutí ornice v tl. 0,2cm
a podorničí v tl. 0,4 m. Konečnou úpravu povrchu skládky se navrhuje ozelenit
travním porostem a dřevinami autochtonních druhů. Cílovým stavem je vytvoření
biocentra dle návrhu ÚSES.
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3. Skládka – jedná se o menší prostor z původní skládky, kde by byl zachován
stávající účel – skládka inertních materiálů.
4. Kompostárna - Při západním okraji zájmového území se navrhuje prostor pro
kompostování odpadu vhodných ke kompostování z přilehlého okolí. Přepokládaná
plocha je 5 936 m2. Plocha bude zbudovaná na stávajícím terénu s minimálními
terénními úpravami. Plocha bude vyspádována do bezodtoké jímky, kde zachycené
vody budou použity zpět na skrápění kompostu. Pro vybudování kompostárny bude
zpracován samostatný projekt.
5. Technické zázemí - Stávající objekt vrátnice bude rozšířen o prostory pro
zaměstnance skládky (šatny, sociální zařízení atd. a prostory pro parkování
mechanismu potřebných pro provoz recyklačního střediska a kompostárny). Bez
další bližší specifikace.

Obrázek 2: Detailní řešení prostoru dle projektové dokumentace.

6

Obrázek 3: Obvod záměru nad současnou ortofotomapou. Ze snímku je patrné, že
záměr rekultivace se do značné míry týká i zatím nevyužitého prostoru skládky. Její
využití je však v současnosti dle platných povolení možné.

3 METODIKA HODNOCENÍ A POUŽITÉ POJMY
Hodnocení vychází z uvedeného zákona č. 114/92 Sb., který chápe krajinný ráz jako
důležitou vlastnost krajiny, kterou je potřeba chránit před jejím znehodnocením.
Krajinný ráz je utvářen především třemi skupinami charakteristik: přírodní, kulturní
a historickou, vyznačujícími se přítomnými znaky v krajině, které ve vzájemném
působení utváří celkový výraz krajiny. Každý přítomný znak se vyznačuje svým
projevem, který může být pozitivní, negativní nebo neutrální a významem (zásadním,
spoluurčujícím, doplňujícím) a svou cenností. Ochrana krajinného rázu spočívá
v ochraně pozitivních znaků jednotlivých charakteristik a v eliminaci negativního
projevu těch znaků, které jsou obecně vnímány jako nepřijatelné. Za nepřijatelné
znaky především kulturní charakteristiky jsou považovány znaky, které z hlediska
obecného vnímání jsou chápány jako rušivé.
Hodnocení je prováděno ve smyslu uvedeného postupu ve čtyřech základních
krocích – etapách:


Definice cílů hodnocení, popis navrhovaného záměru (viz kap. 1)
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 Vymezení hodnoceného (hodnocených) území a jeho charakteristika vymezení záměrem dotčeného krajinného prostoru (DoKP) na základě
vyhodnocení potenciálního dopadu a síly uplatnění posuzovaného
záměru; případně vymezení specifických míst krajinného rázu, která
mohou být významně potenciálně zasažena záměrem pro detailní pohled
v hodnocení
 Identifikace znaků krajinného rázu vymezeného území a vyhodnocení
jejich významu, identifikace hodnot krajinného rázu


Konfrontace identifikovaných hodnot s daným záměrem

 Posouzení zásahu do pozitivních znaků a hodnot krajinného rázu na
základě zjištěných skutečností.
Osnova hodnocení:
Etapa A: Definice cílů hodnocení
 Popis (charakteristika) hodnoceného záměru
 Definování cíle a klíčových otázek, na které má hodnocení odpovědět
Etapa B: Vymezení záměrem dotčeného krajinného prostoru
 Analýza rozsahu
viditelnosti stavby

dopadu

daného

záměru,

případně

analýza

 Vymezení záměrem dotčeného krajinného prostoru na základě
předchozí analýzy s odůvodněním
 Vymezení dílčích územních jednotek v záměrem dotčeném krajinném
prostoru (je-li to potřebné)
 Charakteristika dotčeného krajinného prostoru
Etapa C: Identifikace znaků a hodnot krajinného rázu
 Identifikace znaků krajinného rázu vymezeného území dle jednotlivých
charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické) v rámci
vymezených jednotek a jejich klasifikace
 Identifikace měřítka a vztahů v krajině a jejích znaků
 Existence indikátorů zvýšených hodnot
 Hodnocení významu identifikovaných znaků
Etapa D: Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
 Hodnocení vlivu záměru na pozitivní hodnoty krajinného rázu
 Určení únosnosti vlivu záměru na krajinný ráz s odůvodněním
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3.1

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

činnost snižující estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu oblasti či místa je
taková činnost, která natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že
změní význam a obsah jednotlivých charakteristik
estetická hodnota krajiny je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického
měřítka a vztahů v krajině a je výsledkem trvale udržitelného vývoje krajiny;
předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele,
objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy
prostorů, konfigurace prvků, struktura složek)
harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá
harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí a způsobům trvale
udržitelného využívání dané krajiny; z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná
o soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků
harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí
(absence rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, chápaný jako
harmonický soulad znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu
historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní
charakteristiky a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti
či místa. Historická charakteristika je klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi
přírodními vlastnostmi krajiny, jejím využíváním a vzhledem a jejich trvalé
(dlouhodobé) udržitelnosti. Patří sem i místa bitev.
charakteristika krajinného rázu je dána druhem a uspořádáním krajinných složek,
prvků a jevů nebo jejich souborů, které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se
o charakteristiky přírodní, kulturní a historické. Vnímáme ji jako soubor typických
znaků
krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem
funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky (§3 zákona)
krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa
nebo oblasti (§12 zákona), resp. vnímatelnými znaky a hodnotami těchto
charakteristik
kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních
zdrojů člověkem a stopami, které v krajině zanechal
kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo dochované stopy
kultivace krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či
jiného oboru lidské činnosti a které ve svém projevu převládajícím způsobem
ovlivňují charakter daného místa či oblasti
místo krajinného rázu je menší část krajiny, která je pohledově spojitá z většiny
pozorovacích stanovišť nebo území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti;
místo lze většinou jednoznačně vymezit
oblast krajinného rázu je „území“ s podobnou přírodní, kulturní a historickou
charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší
od sousedícího území ve všech charakteristikách nebo v některé z nich a který
zahrnuje více míst krajinného rázu; je vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní
nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik
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přírodní hodnota je dána mírou přítomnosti ekosystémů chápaných jako ekosystémy
přírodní a přírodě blízké, přirozenou morfologií krajiny, vnímatelných interakcí mezi
ekosystémy a výraznými přírodními dominantami krajiny
přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými
přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické,
klimatické a biogeografické poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů
významný krajinný prvek dle ustanovení §3, odst. 1, písm. b) zákona
zvláště chráněné území dle ustanovení §3, odst. 1, písm. f) zákona
3.2

DALŠÍ POUŽÍVANÉ POJMY V NÁSLEDNÉM HODNOCENÍ

dotčený krajinný prostor je část krajiny dotčená předpokládanými vlivy hodnoceného
záměru (zpravidla vizuálními, ale též např. akustickými apod.); zahrnuje jedno nebo
více míst krajinného rázu
budova je vyhrazen pro nadzemní stavbu prostorově soustředěnou a navenek
převážně uzavřenou obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
dominanta je převládající, vládnoucí prvek v konfiguraci hmotných prvků krajinné
scény
dominantní rys je převládající jev nebo vlastnost krajinné scény
estetická hodnota krajinného rázu je vyjádřením míry celkového pozitivního či
opačného chápání výrazu dané krajiny
kompaktní zástavba je souvislá zástavba, ve které stavby na sebe bezprostředně
navazují ve formě řad, uzavřených nebo otevřených bloků, která tvoří uliční fronty
nebo má výrazně ucelenou hranici vůči okolní krajině
krajinná scéna - při pozorování z různých míst krajiny vnímáme tzv. krajinnou scénuvnímáme ji staticky (např. jako pohled z významného bodu krajiny) nebo dynamicky
(jako sled pohledů z různých míst trasy průchodu krajinou); krajinná scéna je
nositelem
estetických
hodnot,
tkvících
v
prostorovém
uspořádání,
v neopakovatelnosti
a
jedinečnosti
panoramat,
v harmonickém
měřítku
a v harmonických vztazích krajiny
prostorové vztahy krajinné scény jsou vztahy mezi jednotlivými hmotnými prvky
krajinné scény, jejich vzájemné vzdálenosti, proporce šířkových a výškových
dimenzí, význam důležitých bodů, linií a prostorů, vzájemné osové vazby, rysy
symetrie, gradace, atd.
zásah do znaků krajinného rázu posouzení míry vlivu záměru na identifikované
znaky krajinného rázu. Zásah může mít pozitivní dopad, nemusí mít žádný dopad.
V případě negativního dopadu jeho míra může nabývat různé intenzity na škále od
slabého zásahu, přes středně silný, silný až po zásah stírající přítomné znaky
krajinného rázu.
znak běžný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který není významný ani
ojedinělý v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu
znak doplňující jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo
místě krajinného rázu doplňuje charakter krajiny
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znak jedinečný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je ojedinělý v rámci
oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu
znak spoluurčující jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti
nebo místě krajinného rázu významně spoluurčuje charakter krajiny
znak význačný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je význačný v rámci
oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu
znak zásadní jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo
místě krajinného rázu rozhodujícím způsobem determinuje charakter krajiny
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4 ANALÝZA POTENCI ÁLNÍHO UPLATNĚNÍ ZÁMĚRU
Na jedné straně se jedná o rekultivaci skládky, která má vést k jejímu začlenění do
krajiny a to jak z pohledu ekologických vazeb, tak z pohledu utváření krajinných
hodnot. Na druhé straně se jedná o částečné zachování jejího provozu (recyklační
linka a skládka) a o rozšíření o zázemí pro zaměstnance (stavby budov) a vytvoření
kompostárny.
Z pohledu potenciálního uplatnění lze vycházet jak z analýzy viditelnosti nad
modelem povrchu 1G (ČÚZK), tak toto uplatnění lze ověřit v terénu, neboť celková
výška již byla dosažena a v prostoru skládky je značný nálet dřevin. Budoucí
uplatnění rekultivované části skládky a její další provoz je tak do značné míry
dosažený v současné podobě.

Okruh silné viditelnosti
Okruh zřetelné viditelnosti
Okruh snížené viditelnosti

Vzdálenost
[m]
500
1000
3500

Pro analýzu viditelnosti byl zvolen model povrchu 1G společnosti ČÚZK, který
zohledňuje budovy a vegetaci. Výška pro analýzu viditelnosti vycházela z příčných
profilů. Samotné budovy nejsou blíže specifikovány, ale lze předpokládat, že se bude
jednat o jednopodlažní budovy, které svou výškou významně nepřekročí hladinu
terénních úprav.
Kompostovací plocha pro dozrávání kompostu. Vliv a viditelnost tohoto záměru je
v celku proměnlivý. Závislý je především na výšce a celkovém využití této plochy.
Z pohledu ochrany krajinného rázu je dále důležité, zdali se jedná o nový znak
krajinného rázu. Zároveň z hlediska technologie kompostování (stabilitě kompostu)
není možné volit výšky, které by překročily okolní terénní úpravy.

Obrázek 4: Rámcovou představu o charakteru a projevu dozrávajícího kompostu si je
možné udělat z existujících provozů. Na obrázku kompostárna Jihlava.
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Obrázek 5: Analýza viditelnosti s vyznačenými okruhy viditelnosti (500 m, 1000 m,
3 500 m). Z analýzy je patrný významný vliv umístění skládky v údolnici a vliv
drobného hřbítku mezi skládkou a městem Litomyšlí. Díky tomu se skládka
neuplatňuje ve vedutě města Litomyšl.

Obrázek 6: 3D model vytvořený pro potřeby posouzení uplatnění záměru.

13

5 VYMEZENÍ DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU (DOKP)
Při vymezení DoKP bylo vycházeno především z potenciálního uplatnění záměru
v krajinné scéně, a to na základě analýzy viditelnosti.

Obrázek 7: Vymezení dotčeného krajinného prostoru.

Obrázek 8: Vizualizace z ptačí perspektivy – pohled přes skládku na Litomyšl.
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6 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU KRAJINY
DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU
Krajinný ráz je určitou základní doménou každé krajiny a je utvářen znaky přírodní,
kulturní a historické povahy udávajícími význam přítomnosti přírodní, kulturní
a historické charakteristiky daného území. Znaky při tom představují prvky a složky
krajiny v určité konfiguraci a vzájemném vztahu a jsou nositeli estetické a přírodní
hodnoty území.

6.1

GEOMORFOLOGICKÉ ČLENĚNÍ

Území dotčené záměrem zahrnuje geomorfologickou oblast Východočeská tabule,
celek Svitavská pahorkatina, podcelek Loučenská tabule a okrsek Litomyšlský úval
(Demek Jaromír; Mackovčin Peter, 2006: Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno):
Oblast

Celek

Podcelek

Okrsek

Východočeská
tabule

Svitavská
pahorkatina

Loučenská
tabule

Litomyšlský úval

6.1.1.1 Litomyšlský úval
Tvoří sv. část Loučenské tabule. Vznikl na písčitých slínovcích, spongilitech, jílovcích
a pískovcích středního turonu, svrchního turonu a koniaku. Má členitý pahorkatinný
reliéf se strukturně denudačními plošinami, na jihu hluboce zaříznutými údolími
Loučné a přítoků, místy s pleistocenními říčními terasami Loučné a sprašovými
pokryvy a závějemi.

6.2

BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ

Z hlediska biogeografického členění republiky je záměr situován ve Svitavském
bioregionu (Culek Martin, 1996: Biogeografické členění České republiky. Praha,
ENIGMA).
6.2.1

SVITAVSKÝ BIOREGION

Bioregion leží na pomezí východních Čech, jižní a střední Moravy. Zaujímá
převážnou část geomorfologického celku Svitavská pahorkatina a jižní polovinu
Podorlické pahorkatiny, má protáhlý tvar od jihu k severu.
Bioregion je tvořen opukovými hřbety a brázdami na permu, s významnými
průlomovými údolími. Bioregion v minulosti tvořil významný spojovací koridor mezi
oběma dnešními centry teplomilné bioty - Moravou a Českou kotlinou. Kromě toho se
vyznačuje pronikáním druhů alpidských, většinou karpatského charakteru. Na
převážně vápnitých podkladech se střídají bohatší, ale monotónní typy společenstev,
odpovídající 3., dubovo-bukovému 4., bukovému vegetačnímu stupni. Potenciální
vegetace je řazena do bikových, na svazích do květnatých bučin a suťových lesů.
Nižší části jsou řazeny zpravidla do acidofilních doubrav, svahy do dubohabrových
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hájů. Méně typické části bioregionu jsou tvořeny plochým reliéfem (často se
sprašovými pokryvy), v teplých polohách s dubohabrovými háji. Tyto části tvoří
přechod do okolních bioregionů, podobně jako chladnější přechodné pásmo k
Orlickým horám. Charakter přechodného území má i údolí Svitavy s výchozy
krystalinika, které navazují na Sýkořský bioregion. Spíše charakter unikátu mají
ostrovy štěrkopísků s podmáčenými smrčinami severně od Svitav.
V bioregionu převažuje orná půda, v lesích
a dubohabřiny jsou však též zastoupeny.

6.3

kulturní smrčiny, bučiny

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU KRAJINY DOKP

Současnou krajinu DoKP tvoří část údolí potoků Desná a Loučná s okolními
převážně agrárně využívanými svahy. DoKP zahrnuje okraj města Litomyšl a sídla
Osík a Benátky.
V DoKP převažuje vesnická zástavba s výraznějšími cizorodými prvky staveb pro
průmysl a zemědělství a částečně i v podobě příměstské zástavby (vazba na
Litomyšl). V prostoru sídel se však záměr neuplatňuje. Potenciální vliv je tedy při
pohledu na sídla z výše položených míst (pohled přes sídlo ležící v údolnici)
Pro sídla Benátek a Osíku je typický vesnický charakter s čitelným původním typem
urbanismu lánových vsí. Dochováno je značné množství tradičních staveb. Na druhé
straně jsou zastoupeny i nevhodné stavby, které nerespektují historické a kulturní
charakteristiky krajinného rázu.
I přesto, že jsou sídla v údolnicích, působí krajina plošším dojmem.
Cestní síť je drobná podél os DoKP (údolnice) v původní historické stopě.
Vodní toky mají mimo sídla přirozený charakter. V sídlech je pak patrná regulace.
V DoKP převládají agrární kultury, jsou zastoupeny i porosty dřevin různého
charakteru (porosty doprovázející vodní toky, sady, ojediněle i meze dokládající
původní dělení plužiny-řemeny).

6.4

PŘÍTOMNOST ZVÝŠENÝCH HODNOT KRAJINY V ÚZEMÍ DOKP

Zvýšené přírodní hodnoty
Velkoplošná chráněná území – nejsou v území vyhlášena
Maloplošná zvláště chráněná území- nejsou v území vyhlášena
Evropsky významné lokality – nejsou v území vymezeny
Ptačí oblasti – nejsou v území vymezeny
Významné biotopy vytvářející přírodní hodnotu krajinného rázu – Přírodní biotopy se
v DoKP vyskytují ve fragmentech. Za zmínku stojí aluviální psárkové louky (T1.4)
ovsíkové louky (T1.1), spoluvytvářející jeden z doplňujících znaků přírodní
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charakteristiky DoKP v podobě lučních porostů a Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2)
doprovázející vodní toky.
Území RAMSAR – nejsou v území vymezena
Územní přírodních parků – není v DoKP vyhlášen.
Místa a prvky vytvářející zvýšenou kulturní a historickou hodnotu v území
Památky
Kovárna- Pardubický kraj, okres Svitavy, Benátky, Benátky, č.p. 2
kulturní památka rejst. č. ÚSKP 54183/6-2984, stav ochrany: již nechráněno
Katalogové číslo:

1000158497

Kovárna z 18. století, tvořící součást venkovské usedlosti. Zděný objekt s patrovou
roubenou komorou a venkovním přístřeškem, uvnitř s kovářskou výhní a zařízením.
Památková ochrana zrušena v r. 1970.
Krucifix- Pardubický kraj, okres Svitavy, Benátky, Benátky
kulturní památka rejst. č. ÚSKP 102395, stav ochrany: památkově chráněno
Katalogové číslo:

1290166147

Kamenný krucifix z r. 1887, postavený soukromými donátory před venkovskou
usedlostí jako doklad zbožnosti. Drobné kamenosochařské dílo tradičního provedení,
doplněné reliéfy světců, výrazně kultivující venkovské prostředí.
Most - Pardubický kraj, okres Svitavy, Osík, Osík
kulturní památka rejst. č. ÚSKP 21313/6-5205, stav ochrany: památkově chráněno
Katalogové číslo:

1000132192_0001

Kamenný klenutý silniční most přes říčku Desnou, snad barokního původu.
Technická památka, dokládající úroveň mostního stavitelství z doby 18/19. století.
Na mostě sochy sv. Antonína Paduánského, sv. Václava
Stodola -Pardubický kraj, okres Svitavy, Osík, Osík, č.p. 19
kulturní památka rejst. č. ÚSKP 47735/6-3243, stav ochrany: již nechráněno
Katalogové číslo:

1000160733

Roubená polygonální stodola, tradiční součást venkovské usedlosti z oblasti
Českomoravské vrchoviny. Objekt zanikl.
Venkovská usedlost- Pardubický kraj, okres Svitavy, Osík, Osík, č.p. 34
kulturní památka rejst. č. ÚSKP 13484/6-5631, stav ochrany: již nechráněno
Katalogové číslo:

1000123193
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Drobná, částečně roubená venkovská usedlost. Střecha roubeného domu s typickou
lomenicí je vynášena podstávkou. Památková ochrana zrušena v r. 2002.
Památné zóny a rezervace – nejsou v území vyhlášeny. DoKP však přiléhá
k významné památkové rezervaci Litomyšl, potažmo k světovému dědictví UNESCO
zámek Litomyšl. Z pohledových analýz však vyplývá, že tato hodnota nebude
zasažena.
Historické krajiny (krajinná památková zóna) – nejsou v území vyhlášeny ani
navrženy
Archeologická naleziště – v prostoru DoKP se nenachází.
Krajinné hodnoty vytvářející harmonické vztahy a měřítko a estetickou hodnotu
krajinného rázu
Významná struktura krajiny – v území byly částečně potlačeny prvky historického
členění krajiny již v minulosti.
Významné komponované prostory v krajině – se nenachází.
Krajinné kulturní dominanty – v DoKP se uplatňuje negativní dominanta dvou
větrných elektráren Janov. Na okraji DoKP se pak uplatňují kulturní pozitivní
(památková rezervace Litomyšl- zámek Litomyšl) a negativní dominanty (panelová
zástavba, průmyslové a skladové stavby) města Litomyšl.
Významné přírodní dominanty – nejsou vyvinuty.

6.5

VYMEZENÉ OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU

Dle studie Bukáček, R.; Rusňák, J.; Bukáčková P. 2007 (Studie potenciálního vlivu
výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje),
která je součástí ZÚR Pardubického kraje je DoKP součástí oblasti krajinného rázu
Východočeská tabule - Litomyšl – Polička:
Oblast krajinného rázu Východočeská tabule - Litomyšl - Polička
Charakteristika oblasti
Oblast zaujímá v. prostor Východočeské tabule vyznačující se četnými plochými
kuestami, rozřezané vodními toky s terasami a obcemi, jejichž vývoj odpovídá
podobnému období kolonizace území v podobném historickém kontextu. Oblast
Litomyšlska a Poličska se liší především uspořádání venkovské zástavby položené
na dnech údolí a výrazně orientované podél údolní osy. Oblast zaujímá střední až
středo-východní část Pardubického kraje a představuje povrch ploché pahorkatiny
rozčleněný četnými údolími vodních toků s četnými plochými kuestami v okrajích
a říčními terasami řek a jejich přítoků. Oblast je členěna mozaikou především orné
s drobnými lesy geometrického tvaru, rozřezanou zaříznutými údolími s malebnými
prostory sídel. Okraje oblasti jsou utvářeny zejména ve v. části až členitou
pahorkatinu. Převážná část je tvořena slínovci, spongility a jílovci, místy pískovce
svrchní křídy zejm. v z. okraji (Toulovcovy Maštale). Geomorfologicky území spadá
do Chrudimské tabule a z pohledu vymezení oblasti je s. hranice nedaleko Vysokého
Mýta méně zřetelná a jde o přechodový prostor, kde se uplatňují podobné znaky
obou sousedících oblastí. Specifické je především střídání malebných uzavřených
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prostorů sídel v kontrastu zemědělské intenzivně obdělávané krajiny. Struktura
velkých plošin rozřezaných četnými údolími, v nichž jsou položena sídla podél údolní
osy, patří k základním znakům krajinného rázu celé oblasti. Sídlení struktura má
zřetelně patrný charakter střediskové struktury v kontextu historického vývoje
osídlení. Okraje oblasti jsou převážně vymezeny zalesněnými horizonty navazujících
pahorkatin.
Interiér
Oblast představuje otevřenou zemědělskou krajinu s drobnými lesy vyznačující
se intenzivním zemědělským využíváním s drobnými překvapivě malebnými prostory.
Interiér oblasti lze specifikovat jako zemědělskou krajinu utvářenou monotónními
místy rozsáhlými prostory orné v plochém mírně vyklenutém reliéfu a ve sníženinách
s četnými údolími, v nichž nebo jejich závěrech jsou položena sídla vytvářející
malebné, mnohdy uzavřené prostory v kontrastu s intenzivně zemědělsky
obdělávanou krajinou. Minulá struktura krajiny představovaná členěním kultur,
mezemi a remízky na hranicích pozemků byla v období intenzifikace zemědělské
velkovýroby setřena a je dochována pouze místy v drobných fragmentech (např.
Poříčí, Budislav, Čistá, Horní újezd). Prostory tvořené převahou orné jsou doplněny
kulturními prvky, menšími lesy, drobnými komunikacemi, místy se silně uplatňuje el.
vedení VVN se stožáry příhradové konstrukce, stožáry GSM na vyvýšených místech.
Typickým znakem krajiny jsou objemově a proporčně odlišné zemědělské areály,
které měřítkem odpovídají měřítku zemědělské krajiny, často však narušují siluety
sídel (Makov, Dolní i Horní Sloupnice, Dolní Újezd, Kornice aj.). V okolí
zemědělských areálů jsou časté topolové větrolamy. Komunikace jsou převážně
vedeny v původní historické stopě vyjma několika úseků hlavních komunikací a často
doprovázeny ovocnými dřevinami, břízami či jinými druhy dřevin. Členité prostory si
zachovávají do určité míry původní ráz daný strukturou krajiny před intenzifikací
s fragmenty mezí, loukami a pastvinami a navazujícími drobnými lesy převážně
smrkovými, místy s příměsí borovice a buku. Tyto krajinářsky exponované prostory
jsou zejména v okrajích oblasti v okolí Němčic a Budislavi. Místy se v krajině nachází
krajinářsky exponované drobné prostory (Růžový palouček).
Původní drobné až střední měřítko krajiny bylo změněno díky scelení
zemědělských ploch dávajících krajině místy velkovýrobní charakter na střední až
velké. Rozsah prostoru tvoří nepřehledné prostory zemědělských ploch, vymezující
horizonty vnitřních prostorů jsou často uzavírány zorněnými zemědělskými plochami.
Uspořádání sídel v podstatě odpovídá původní struktuře po přerozdělení
pozemků vrchnostenských velkostatků, převažuje střediskové uspořádání sídelní
struktury s vazbou na větší sídla, především Litomyšl, Poličku. Sídla, která jsou
převážně umístěna podél os zaříznutých údolí nebo v jejich závěrech, vytváří
malebné členité prostory kontrastující s okolní zemědělskou krajinou, bohaté na
vzrostlou zeleň, dochované prvky lidové architektury, mobiliáře obcí, v původní
urbanistické struktuře. Typická je zástavba položená podél údolní osy v uličním
uspořádání, často rozvolněná a jen místy vytvářející řadovou formu zástavby.
Převažuje jednopodlažní zástavba doplněná dvoupodlažními budovami usedlostí
a obecních domů. Struktura sídel stále odpovídá původnímu členění, které vycházelo
z obhospodařování krajiny, kdy v horních partiích sídel často na hranách údolí jsou
velké zemědělské dvory, na které uvnitř údolí navazují menší usedlosti, zatímco
spodní části údolí tvoří domky a drobné usedlosti a obecní budovy, vyvýšené místo
v údolí je často osazeno kostelem se hřbitovem obehnaným kamennou zídkou.
Drobné opukové zídky kladené na „sucho“ ohraničující zahrady, pozemky, opěrné
zídky v okolí cest jsou jedním z typických spoluurčujících znaků odlišujících obce
v oblasti od ostatních. Místy jsou tyto zídky neudržované a často nahrazené
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„drátěnými“ ploty. Opuka je základním stavebním materiálem původních usedlostí.
Některá sídla jsou ke své škodě zasažena nevhodně umístěnými novostavbami
„katalogových“ domků.
Prostory obcí i přes četné přestavby původních stavení a místy i nevhodně pojaté
novostavby a objemově i proporčně odlišující se zemědělské areály na hranách údolí
si zachovaly velmi jemnou proporci prostoru danou šířkou údolí, jeho členitostí,
terasovitým uspořádáním rozvolněné zástavby s četnými loukami ve stráních na
okrajích, vzrostlou zelení a drobnými prvky jako jsou např. četné opukové zídky.
Vnější pohledy
Krajina se nevyznačuje krajinářsky cennými znaky uplatňujícími se v průhledech
z okolních oblastí. Je však patrná z vyvýšených míst Českomoravské vrchoviny
a Orlických hor - jeví se jako monotónní plochá krajina s četnými kulturními prvky,
především zemědělskou krajinou, místy se zelení kopírující zařízlá údolí vodních
toků.
Dominanty
- s působením uvnitř prostoru:
Výraznou dominantu krajiny v okolí Litomyšle tvoří radiovysílač v Pohodlí, který je
složen z několika stožárů příhradové konstrukce o převládající výšce okolo 40 m
a dvou výrazně vyšších stožárů o výšce 94 m. Další výškové dominanty se v interiéru
oblasti neuplatňují.
Dominanty místa tvoří kostelní věže sídel Litomyšl a Polička, Cerekvice nad
Loučnou, věž barokního kostela v Makově, vodárna na okraji Suché Lhoty. Mnoho
kostelních věží se v krajině neuplatňuje pro umístění obcí v údolích. Typickou
dominantu prostoru v okolí Litomyšle tvoří komplex zámku a kostelních věží, pro
okolí města Poličky je typická novogotická kostelní věž.
- s působením z jiných prostorů:
Z okolních prostorů se místy uplatňuje vzdálený dominantní celek centrálního
hřbetu Žďárských vrchů, zejména pak Buchtův kopec s radarovou stanicí letového
provozu.
Za dobré viditelnosti je z vyvýšených míst směrem k Vysokému Mýtu patrná část
masivu Orlických hor.
Významná sídla a jejich siluety a zapojení do krajinného rámce
V oblasti se nachází dvě větší sídla městského Polička a Litomyšl. Město Polička
je umístěno v j. části oblasti na samém okraji CHKO Žďárské vrchy. Typickou siluetu
tvoří zástavba doposud dochovaného historického jádra z části stále obehnaného
kamennými hradbami s gradací k dominantě města novogotické věži kostela sv.
Jakuba se slavnou světničkou, kde se narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů ve
vrcholové části. Silueta města je mírně poničena továrními komíny a průmyslovými
areály, vysokými obytnými domy umístěnými v okrajích města.
Typickou siluetu města Litomyšl utváří historická zástavba Toulovcova nám. s
okolními domy umístěna do svahu údolí s gradací k zámeckému areálu (pam.
UNESCO) s věžemi piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže, kostela povýšení sv.
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Kříže. Silueta města se uplatňuje především z sv. a mírně z j. strany. Je mírně
narušena novostavbami a průmyslovou výstavbou.
Specifické krajinářsky cenné prostory
Růžový palouček, Poříčí u Litomyšle, Tržek, Zhoř - Pazucha
Narušení specifických hodnot krajinného rázu na úrovni oblasti
Výrazné negativně se uplatňující znaky (v rámci dotčeného prostoru, z pohledu
oblasti)
- scelené plochy orné v ostrém kontrastu s měřítkem krajiny a ostatními prvky
krajiny
- objemově a proporčně odlišné
v pohledově exponovaných místech

stavby

zemědělských

areálů

často

Přítomnost globální vrstvy
Stožáry GSM
komunikace Svitavy - Vysoké Mýto
Okraje Litomyšle a Poličky s průmyslovými halami (neuplatňují se silně)
Identifikace znaků a hodnot území
Znaky přírodní charakteristiky
-

plochý rozřezaný reliéf tabule Z/0

-

drobné lesy s převahou smrku a četnými listnáči v okrajích

- vzrostlá zeleň v údolních prostorech sídel a v sídlech vytvářejících na
hranách údolí zapojené porosty S/+
-

louky a pastviny D/+

-

doprovodná zeleň komunikací (místy březové aleje) D/+

Znaky kulturní charakteristiky
- scelené rozsáhlé prostory orné v náhorních plošinách potlačující původní
strukturu krajiny Z/¬
- malebné prostory sídel v údolích a v závěrech údolí s vysokým podílem vzrostlé
zeleně kontrastující s okolní krajinou krajinného rámce Z/+
-

hospodářský charakter lesních porostů S/¬

- drobné fragmenty dochovávající původní strukturu krajiny D/+
-

drobné prostory luk a pastvin v okrajích oblasti D/+

-

drobné dochované znaky typické pro sídla v oblasti (kamenné zídky) S/+
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Znaky historické charakteristiky
- dochovaná struktura sídel a jejich
dochovaných objektů původní architektury S/+

charakteru

s

vysokým

počtem

- dochovaná historická centra Poličky a Litomyšle s místy se uplatňující
siluetou v krajinném rámci
-

komunikace vedeny v historické stopě

Znaky prostorové povahy definující vztahy v krajině a její měřítko
- prostory sídel vytvářející malebný charakter krajinné scény uvnitř sídla
s vysokým podílem drobných luk a vzrostlé zeleně s typickými prvky Z/+
- kontrast malebných
nepřehlednou krajinou S/+

prostorů

sídel

s

okolní

intenzivně

využívanou

- dominanty kostelu uplatňující se v krajinném rámci (Litomyšl, Makov,
Cerekvice) S/+
-

silně frekventovaná silnice Svitavy - Litomyšl, Vysoké Mýto D/-

6.5.1

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OBLASTI

Studie Bukáček, R.; Rusňák, J.; Bukáčková P. 2007 (Studie potenciálního vlivu
výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje)
stanovuje tyto typy ochrany:
Citlivost oblasti a zranitelnost z pohledu vertikálních staveb
- Krajinářsky exponované prostory - neměly by být zasaženy v zóně silné
a zřetelné viditelnosti pro jejich harmonický charakter
- Malebné prostory obcí v údolích s dochovanou strukturou zástavby - neměly
by být zasaženy interiéry těchto prostorů stavbami technicistního charakteru většího
měřítka, než je měřítko zástavby, tj. celková výška by neměla přesáhnout cca 30 m
a nemělo by dojít k ohrožení dominanty kostela či jiné obecní architektonicky cenné
budovy, z okolní krajiny by nemělo dojít k vizuálnímu kontaktu s technicistní
dominantou, která by byla viditelná v interiéru takové obce.
- Siluety sídel - důraz by měl být kladen na ochranu obrazu sídla v krajině,
zejména pak siluety měst Litomyšl a Polička.
lesa.

Vymezující horizonty - neměly by být narušovány stavbami přesahující výšku

6.6

VYMEZENÁ MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU

V území nejsou v rámci ÚAP a ZÚR vymezena místa krajinného rázu.
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6.7

UPLATNĚNÍ STAVEB Z PRŮHLEDŮ Z ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ

Díky ozelenění a umístění v terénní depresi a celkové výšce záměru nedojde
k výraznému uplatnění v krajinné scéně (viz analýzy viditelnosti).

6.8

PROBLEMATICKÁ MÍSTA

V rámci DoKP nebyla nalezena problematická místa, která by mohla být záměrem
ovlivněna.

7 IDENTIFIKACE VÝZNAMNÝCH ZNAKŮ A HODNOT
KRAJINNÉHO RÁZU DOTČENÉHO ÚZEMÍ V SOUVISLOSTI SE
ZÁMĚREM
7.1

ZNAKY DOKP

V následujícím textu jsou uvedeny seznamy znaků charakteristiky krajinného rázu
DoKP, které mohou být ovlivněny uvedeným záměrem.
Znaky
Znaky přírodní
charakteristiky
území

Znaky kulturní a
historické
charakteristiky
území

Klasifikace identifikovaných znaků
Dle významu Dle projevu Dle cennosti
XXX
0
X
plochý rozřezaný reliéf tabule
drobné lesy s převahou smrku a četnými
X
+
X
listnáči v okrajích
vzrostlá zeleň v údolních prostorech
XX
+
X
sídel a v sídlech vytvářejících na hranách
údolí zapojené porosty
X
+
X
louky a pastviny
Identifikované znaky a hodnoty

doprovodná zeleň komunikací (místy
březové aleje)
přirozené voní toky mimo sídla

X

+

X

X

+

X

scelené rozsáhlé prostory orné v
náhorních plošinách potlačující původní
strukturu krajiny

XXX

-

X

malebné prostory sídel v údolích a v
závěrech údolí s vysokým podílem
vzrostlé zeleně kontrastující s okolní
krajinou krajinného rámce

XXX

+

XX

XX

+

XX

XX

-

X

X

+

X

drobné prostory luk a pastvin

X

+

X

komunikace vedeny v historické stopě

X

0

X

dochovaná struktura sídel a jejich
charakteru s vysokým počtem
dochovaných objektů původní
architektury
hospodářský charakter lesních porostů
drobné fragmenty dochovávající původní
strukturu krajiny
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drobné dochované znaky typické pro
sídla v oblasti (kamenné zídky)
Znaky prostorové velké měřítko krajiny mimo sídla
povahy a
harmonického
drobné malebné prostory uvnitř sídel
měřítka
silně frekventovaná silnice Svitavy Litomyšl

Legenda

kontrast malebných prostorů sídel s
okolní intenzivně využívanou
nepřehlednou krajinou
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XX

+

X

XXX

-

X

XXX

+

XX

X

-

X

XX

-

X

XXX zásadní
XX
spoluurčující X
doplňující

+ pozitivní
- negativní
0 neutrální

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

8 VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ
8.1

CHARAKTER PŮSOBENÍ ZÁMĚRU

Záměr terénní úpravy, ozelenění, výstavbu doprovodných staveb, pokračování ve
skládkování na části plochy a vytvoření kompostárny na části plochy. Záměr tak
potenciálně může působit technicistně a vnášet tak do kraji technický prvek. Důležité
je tak vyhodnocení samotného uplatnění v krajinné scéně. Vliv na vymezující
horizonty. Významnou roli hraje plánovaná rekultivace spočívající mimo terénní
úpravy i v ozelenění, což naopak přináší posílení přírodních charakteristik do jinak
výrazně agrární krajiny.

8.2

VLIVY NA DÍLČÍ ZNAKY KRAJINNÉHO RÁZU

Následující hodnocení uvádí jednak vliv záměru na hodnoty a kvality krajinného rázu
ve smyslu zákona a zároveň se vyjadřuje k následující problematice:








Charakter působení záměru
Změny v prostorových vztazích
Změny viditelnosti
Změny v pořadí, významu a projevu charakteristik krajinného rázu
Změny v přírodních a kulturních charakteristikách
Změny ve smyslovém vnímání krajinného rázu
Přeshraniční vlivy na krajinný ráz

V následujících tabulkách jsou uvedeny znaky vystihující charakteristiky a hodnoty
krajinného rázu DoKP (jedná se o charakteristiky, které mohou být záměrem
ovlivněny, které jsou vyjádřením hodnot krajiny dané přítomností určitých znaků
a jevů).
Legenda k níže uvedeným tabulkám dle citované metodiky:
Význam

Projev

Cennost

Z zásadní
S spoluurčující
D doplňující

´+ pozitivní
0 neutrální
´- negativní

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

Identifikované znaky a hodnoty
Přírodní znaky

Vliv

0 žádný
X slabý
XX středně
silný
XXX silný
XXXX stírající

Klasifikace identifikovaných znaků
Význam
Projev
Cennost

plochý rozřezaný reliéf tabule
drobné lesy s převahou smrku a četnými listnáči v
okrajích
vzrostlá zeleň v údolních prostorech sídel a v
sídlech vytvářejících na hranách údolí zapojené
porosty
louky a pastviny
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Hodnocení
Vliv

Z

0

X

X

D

+

X

0

S

+

X

0

D

+

X

X

doprovodná zeleň komunikací (místy březové
aleje)

D

+

X

0

přirozené voní toky mimo sídla

D

+

X

0

scelené rozsáhlé prostory orné v náhorních
plošinách potlačující původní strukturu krajiny

Z

-

X

0

malebné prostory sídel v údolích a v závěrech
údolí s vysokým podílem vzrostlé zeleně
kontrastující s okolní krajinou krajinného rámce

Z

+

XX

0

dochovaná struktura sídel a jejich charakteru s
vysokým počtem dochovaných objektů původní
architektury

S

+

XX

0

hospodářský charakter lesních porostů

S

-

X

0

drobné fragmenty dochovávající původní strukturu
krajiny

D

+

X

0

drobné prostory luk a pastvin

D

+

X

0

komunikace vedeny v historické stopě

D

0

X

0

drobné dochované znaky typické pro sídla v
oblasti (kamenné zídky)

S

+

X

0

Z
Z
D

+
-

X
XX
X

X (zlepšení)
0
0

S

-

X

0

Kulturní a historické znaky

Znaky prostorové povahy a harmonického
měřítka
velké měřítko krajiny mimo sídla
drobné malebné prostory uvnitř sídel
silně frekventovaná silnice Svitavy - Litomyšl
kontrast malebných prostorů sídel s okolní
intenzivně využívanou nepřehlednou krajinou

8.3 VÝČET ZÁKLADNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
PLOCH PRO UMÍSTĚNÍ A VÝSTAVBU ZÁMĚRU A DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Z HLEDISKA KRAJINY

Tato část hodnocení uvádí přehled (shrnutí) nejvýznamnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území (DoKP), a jde především o charakteristiky vyjadřující
strukturu a ráz krajiny, ekologické funkce související s krajinným rázem, území
zvýšených hodnot deklarovaných historickým, kulturním nebo archeologickým
významem.
Následující tabulka uvádí přehled odpovídajících hodnot a jejich ovlivnění uvedeným
záměrem:
Charakteristika

Dotčené území

Zvýšené přírodní hodnoty
Velkoplošná chráněná území

NE
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Maloplošná zvláště chráněná území

NE

EVL

NE

Ptačí oblast

NE

Významné biotopy vytvářející přírodní hodnotu krajinného rázu

NE

Území RAMSAR

NE

Územní přírodních parků

NE

Místa a prvky vytvářející zvýšenou kulturní a historickou hodnotu v území
Památky

ANO

Památné zóny a rezervace

NE

Historické krajiny (památková krajinná zóna)

NE

Archeologická naleziště

NE

Krajinné hodnoty vytvářející harmonické vztahy a měřítko a estetickou hodnotu
krajinného rázu
Významná struktura krajiny

NE

Významné komponované prostory v krajině

NE

Krajinné kulturní dominanty

NE

Významné přírodní dominanty

NE

8.4

OCHRANNÉ PODMÍNKY VYMEZENÉ OBLASTI

Následující tabulka uvádí přehledný výčet ochranných podmínek vyplývajících ze
zajištění ochrany hodnot a kvalit krajinného rázu dané oblasti a vliv záměru na ně:
Pro oblast krajinného rázu:
Ochranná podmínka

Vliv záměru

Krajinářsky exponované prostory neměly by být zasaženy v zóně silné
a zřetelné viditelnosti pro jejich
harmonický charakter

Záměr zcela respektuje tuto ochrannou
podmínku. Nejsou pohledově zasaženy
exponované prostory.

Malebné prostory obcí v údolích s
dochovanou strukturou zástavby neměly by být zasaženy interiéry
těchto prostorů stavbami
technicistního charakteru většího
měřítka než je měřítko zástavby, tj.
celková výška by neměla přesáhnout
cca 30 m a nemělo by dojít k
ohrožení dominanty kostela či jiné

Záměr zcela respektuje tuto ochrannou
podmínku.
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obecní architektonicky cenné
budovy, z okolní krajiny by nemělo
dojít k vizuálnímu kontaktu s
technicistní dominantou, která by
byla viditelná v interiéru takové obce.
Siluety sídel - důraz by měl být
kladen na ochranu obrazu sídla v
krajině, zejména pak siluety měst
Litomyšl a Polička

Záměr zcela respektuje tuto ochrannou
podmínku. Záměr nepřevyšuje
vymezující horizont a neuplatní se tak
v siluetě města Litomyšl.

Vymezující horizonty - neměly by být
narušovány stavbami přesahující
výšku lesa

Záměr zcela respektuje tuto ochrannou
podmínku. Záměr nepřevyšuje
vymezující horizont.

Z uvedeného rozboru vyplývá, že základní ochranné podmínky z pohledu
ochrany hodnot a kvalit území vymezené oblasti krajinného rázu vyplývajících
ze ZÚR a koncepce ochrany životního prostředí Pardubického kraje jsou
dodrženy.

8.5

PŘESHRANIČNÍ VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ

Uvedený záměr nepřináší možné přeshraniční vlivy na krajinný ráz.

9 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA KRAJINNÝ RÁZ
9.1

CÍLE OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Základním cílem ochrany krajinného rázu je zachování výše deklarovaných
pozitivních hodnot. Pro vymezený prostor jde o vyjádření:


zda je zachována estetická hodnota krajinného rázu hodnoceného území,



zda je zachována přírodní hodnota krajinného rázu hodnoceného území,



zda je brán ohled na zachování významných krajinných prvků,



zda je brán ohled na zachování zvláště chráněných území,



zda je brán ohled na zachování kulturních dominant krajiny,



zda je brán ohled na zachování harmonického měřítka krajiny,



zda je brán ohled na zachování harmonických vztahů v krajině,



zda není v rozporu s ochrannými podmínkami přírodního parku či památkové
zóny a rezervace stanovenými vyhláškou.

Z pohledu zjištění uvedených otázek byl proveden rozbor a hodnocení vlivu stavby
na krajinný ráz.
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9.2

VLIVY NA DÍLČÍ ZNAKY KRAJINNÉHO RÁZU

Z předcházejícího rozboru vyplývá následující vliv:
Vliv
Změny v přírodních charakteristikách

Jak vyplývá z předchozího rozboru, jsou změny
v tomto ohledu zanedbatelné.

Změny v kulturních charakteristikách

Jak vyplývá z předchozího rozboru, nebyl vliv
identifikován.

Změny v historických charakteristikách

Jak vyplývá z předchozího rozboru, nebyl vliv
identifikován.

Změny ve smyslovém vnímání krajinného
rázu

Jak vyplývá z předchozího rozboru, nebyl vliv
identifikován.

Změny v prostorových vztazích

Jak vyplývá z předchozího rozboru, vliv lze
vnímat do jisté míry i pozitivně. Díky posílení
přírodních charakteristik dojde k snížení
uplatnění velkých lánů orné půdy. Celkový vliv
je však marginální.

Změny v pořadí, významu a projevu
charakteristik krajinného rázu

Jak vyplývá z předchozího rozboru, nebyl vliv
identifikován.

Přeshraniční vlivy na krajinný ráz

Nejsou předpokládány.

Srovnáme-li záměr s existujícími uvedenými znaky krajinného rázu vymezeného
prostoru, pak dojdeme k závěru:
1. že nebude ovlivněna přírodní hodnota krajinného rázu místa ani
oblasti;
2. též nebude snížena estetická hodnota krajinného rázu, neboť záměr
nepřináší významnou změnu ve znaku, který již krajinný ráz nese - skládka.
Z analýz viditelnosti jednotlivých prvků vyplývá marginální význam změn.
Vizuální uplatnění se bude s postupujícím „zarůstáním“ rekultivované skládky
snižovat, resp. dojde k posílení přírodních, a tudíž i esteticky pozitivních
hodnot;
3. záměr neovlivní harmonické vztahy a měřítko krajiny, neboť zde není
instalován nový nevhodně se uplatňující znak, který by ovlivnil přírodní,
kulturní a historickou charakteristiku místa či oblasti. Záměr plně
koresponduje se současnými charakteristikami krajinného rázu a zachovává
měřítka staveb;
4. záměr respektuje uplatnění stávajících kulturních dominant a nezasahuje
do něj.
Následující tabulka uvádí souhrnné vyhodnocení vlivu na uvedené hodnoty
krajinného rázu ve smyslu §12 zákona č. 114/92 Sb. v úplném znění:
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Vliv na hodnoty krajinného rázu:

DoKP

zachování estetické hodnoty krajinného rázu

0

zachování přírodní hodnoty krajinného rázu

0

zachování významných krajinných prvků

0

zachování zvláště chráněných území

0

respektování kulturních dominant krajiny

0

respektování harmonického měřítka krajiny

0

respektování harmonických vztahů v krajině

0

ohledu na území přírodních parků a památkových zón a rezervací jako prostorů zvýšené
estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu

0

Legenda vlivu: 0 - žádný, X – mírný, XX – únosný, XXX - neúnosný
Mírný znamená, že dojde k ovlivnění znaků určité charakteristiky území v takové míře, která je pro dané
území v podstatě zanedbatelná, i když patrná.
Únosný znamená, že dojde k ovlivnění znaků určité charakteristiky území takovým způsobem, že je
sice únosné pro území (nezmění jeho charakter), ale již změní hodnoty krajinného rázu natolik, že lze
očekávat dobře patrnou změnu v území, dojde tak k ovlivnění hodnot krajinného rázu hodnoceného
DoKP.
Neúnosný znamená, že změna určité charakteristiky území je natolik velká, že dojde k významnému
snížení krajinářských hodnot v území a tím k nežádoucímu snížení přírodní či estetické hodnoty
krajinného rázu, nebo nebude respektováno harmonické měřítko krajiny, harmonické vztahy v krajině,
některá z kulturních dominant, estetická hodnota v území, nebo některý s důležitých indikátorů přírodní
či kulturní hodnoty krajiny.

9.3

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ

Cílem práce bylo posouzení vlivu záměru Rekultivace skládky Malinové Dolce –
recyklační středisko na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně
přírody a krajiny (dále jen „zákon“). Dílčím cílem bylo nalézt problematická místa
z pohledu snížení zákonných hodnot ochrany krajinného rázu ve smyslu ustanovení
§ 12 zákona a navrhnout řešení.
Předložené hodnocení je koncipováno tak, aby byly postihnuty důležité části krajiny
a byl podán dostatečně vypovídající obraz o dílčím i celkovém vlivu daného záměru
na hodnoty krajinného rázu. Při tom pozitivními hodnotami jsou myšleny konkrétní
prvky krajiny, jejich měřítko a vztahy vytvářející ducha místa nebo charakter oblasti.
Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že vliv záměru na hodnoty krajinného rázu
jsou zcela zanedbatelné. Současná a budoucí podoba skládky včetně ozelenění
eliminuje zásadní uplatnění záměru v krajinné scéně. Zároveň z hlediska dalšího
využívání skládky se jedná o současný a povolený znak krajinného rázu. Samotný
záměr díky svému rozsahu zůstává součástí stávající skládky a její uplatnění
v krajinné scéně dále negativně nezvyšuje, naopak díky rekultivaci lze očekávat
zlepšení stavu.
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Záměr má jen mírné posílení negativních znaků – především terénní úprava. Ty se
však uplatní především v bezprostřední blízkosti samotného záměru, kdy je vnímán
i samotný současný znak v podobě skládky.

9.4

STANOVISKO A DOPORUČENÍ

Z pohledu zachování hodnot krajinného rázu ve smyslu ustanovení §12 zákona
č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny lze konstatovat, že realizací záměru
nedojde ke snížení pozitivních hodnot krajinného rázu.
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PŘÍLOHY

Analýza viditelnosti
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Současný stav, pohled od jihovýchodu.

Vizualizace záměru, pohled od jihovýchodu
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Současný stav, pohled od východu.

Vizualizace, pohled od východu.
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Zkratky použité v textu:
BPEJ

bonitovaná půdně ekologická jednotka

CUZK

Český úřad zeměměřický a kartografický

ČGS

Česká geologická služba

č. h. p.

číslo hydrogeologického pořadí

DP

dobývací prostor

CHLÚ

chráněné ložiskové území

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

IG

inženýrsko-geologický

MP

metodický pokyn MŽP

p. č.

parcelní číslo

PUPFL

pozemek určený k plnění funkcí lesa

ÚPn

územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability

SEKM

Systém evidence kontaminovaných míst

VÚV TGM

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

ZPF

zemědělský půdní fond
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ÚVOD
Integrované hodnocení úložiště bylo objednáno firmou Ing. Radek Píša, s.r.o. dne 28. 1. 2021. Cílem
prací je posoudit uložení odpadů v areálu skládky Malinové dolce v katastrálním území Litomyšl.
Odpady budou jednak ukládány na skládku a dále budou použity pro rekultivace, případně pro terénní
úpravy skládky, recyklačního střediska a vnitroareálových komunikací. V areálu bude rovněž
vybudována kompostárna.
Skládka je provozovaná společností TRAMON s.r.o. Pro zpracování tohoto hodnocení rizik jsou
využity údaje a zprávy dodané objednavatelem, zprávy archivované v ČGS a vlastní terénní průzkum.
0.1

Základní údaje o úkolu
Název úkolu

Litomyšl – Malinové dolce: integrované hodnocení
úložiště – hodnocení rizik

Místopisné určení

Kraj:

Pardubický (CZ053)

Okres:

Svitavy (CZ0533)

Obec:

Litomyšl (578347)

Katastrální území:

Litomyšl (685674)

Doba řešení úkolu
Objednavatel prací
Řešitelská organizace

0.2

2021
Ing. Radek Píša, s.r.o., Konečná 2770,
530 02 Pardubice
IČ: 28 85 61 39
Geo Vision s.r.o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9
IČO: 25 12 84 42

Odpovědný řešitel

RNDr. Miroslav Raus, Ph.D.
- osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce
hodnotitel rizik ukládání odpadů, č.j. 2570/2009
- osvědčení odborné způsobilosti v oboru
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické
práce v oboru hydrogeologie a environmentální
geologie č. 2180/2012

Cíl geologických prací

hodnocení rizik

Legislativní předpisy

Hodnocení rizik vychází zejména z níže uvedených legislativních předpisů:
•

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech.

•

Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

•

Vyhláška č. 104/1988 Sb. o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších
předpisů, která stanovuje obsah a rozsah posudku v příloze č. 12:
1. geologické hodnocení,
2. geomechanické hodnocení,
3. hydrogeologické hodnocení,
4. geochemické hodnocení,

Geo Vision s.r.o. 2150412
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5. hodnocení vlivu na zdraví lidí a složky životního prostředí,
6. hodnocení provozní fáze,
7. hodnocení z dlouhodobého hlediska,
8. hodnocení vlivu přijímacích povrchových zařízení.
•

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška byla zrušena zákonem
č. 541/2020 Sb. a ke dnu vydání této zprávy nebyla vydána vyhláška nová.

•

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu. Vyhláška byla zrušena zákonem č. 541/2020 Sb. a ke dnu vydání této zprávy nebyla vydána
vyhláška nová. Pro hodnocení rizik je využito znění vyhlášky zrušené, a to zejména přílohy č. 4
(Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky), č. 10 (Požadavky na obsah
škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu) a č. 11 (Podmínky pro využívání odpadů na
povrchu terénu), z níž jsou pro uvedený záměr relevantní především body 1 a 5. Nejdůležitější
požadavky jsou uvedeny dále. V případě, že nová vyhláška výrazně změní hodnoty, které jsou
uvedeny níže, je možno toto hodnocení rizik aktualizovat doplňkem.
Tabulka č. 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
ukazatel
jednotka
kovy
As
mg/kg sušiny
Cd
mg/kg sušiny
Crcelk.
mg/kg sušiny
Hg
mg/kg sušiny
Ni
mg/kg sušiny
Pb
mg/kg sušiny
V
mg/kg sušiny
monocyklické aromatické uhlovodíky (nehalogenované)
BTEX
mg/kg sušiny
polycyklické aromatické uhlovodíky
PAU
mg/kg sušiny
chlorované alifatické uhlovodíky
EOX
mg/kg sušiny
ostatní uhlovodíky (směsné, nehalogenované)
uhlovodíky C10 – C40
mg/kg sušiny
ostatní aromatické uhlovodíky (halogenované)
PCB
mg/kg sušiny

limitní hodnota
10
1
200
0,8
80
100
180
0,4
6
1
300
0,2

BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,
benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu,
fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny
PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153,180)

Geo Vision s.r.o. 2150412
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Tabulka č. 10.2 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
testovaný
organismus
Ryba
Poecilia reticulata,
nebo
Brachydanio rerio

doba působení
(hodina)

96

Perloočka
Daphnia magna
Straus

48

Řasa
Desmodesmus
subspicatus
nebo
Pseudokirchneriella
subcapitata

72

semena
Sinapis alba

72

I

II

ryby nesmí vykazovat v
ověřovacím testu výrazné
změny chování ve srovnání
s kontrolními vzorky a
nesmí uhynout ani jedna
ryba
procento imobilizace
perlooček nesmí v
ověřovacím testu
přesáhnout 30 % ve
srovnání s kontrolními
vzorky
neprokáže se v ověřovacím
testu inhibice růstu řasy
větší než 30 % ve srovnání
s kontrolními vzorky

ryby nesmí vykazovat v
ověřovacím testu výrazné
změny chování ve srovnání
s kontrolními vzorky a
nesmí uhynout ani jedna
ryba
procento imobilizace
perlooček nesmí v
ověřovacím testu
přesáhnout 30 % ve
srovnání s kontrolními
vzorky
neprokáže se v ověřovacím
testu inhibice nebo
stimulace růstu řasy větší
než 30 % ve srovnání
s kontrolními vzorky

neprokáže se v ověřovacím
testu inhibice růstu kořene
semene větší než 30 % ve
srovnání s kontrolními
vzorky

neprokáže se v ověřovacím
testu inhibice nebo
stimulace růstu kořene
semene větší než 30 % ve
srovnání s kontrolními
vzorky

Z přílohy č. 11:
1.

Odpady s výjimkou sedimentů mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné
vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky, jestliže:
a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se
zvláštními právními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10,
tabulce č. 10.2, sloupec I, nebo ve zkouškách akutní toxicity, prováděných
ekotoxikologickými testy podle tabulky č. 10.4 přílohy č. 10, jsou splněny požadavky
stanovené ve sloupci I této tabulky,
17)

b) obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty
anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1,
c)

5.

pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro ozelenění (rekultivační
vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace skládky) splňují podmínky stanovené
v písm. a) a b) a pokud jsou využívány biologicky rozložitelné odpady jako nositelé
živin, musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti
infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce
č. 341/2008 Sb.

Překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených v bodech 1 až 3 a
6 se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané
místo a geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí, pokud využívané
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odpady při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální,
chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního
prostředí, a pokud jsou upravené limitní hodnoty, včetně kritických ukazatelů neuvedených
v bodech 1 až 3, s výjimkou využívání sedimentů, stanoveny v provozním řádu příslušného
zařízení. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 musí být navíc vždy splněny
požadavky stanovené v bodě 4 a v § 12 odst. 4.
•

Věstník MŽP č. 3/2011 Metodický pokyn odboru ekologických škod MŽP – Analýza rizik
kontaminovaného území

•

Věstník MŽP č. 1/2014 Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění.

Hodnocení rizik úložiště je zpracováno a členěno v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988
Sb. (v platném znění) o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické
činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, která stanovuje obsah a rozsah
posudku.
Použité zkratky a symboly jsou vysvětleny na str. 5 nebo při jejich prvním užití v textu.
0.3

Geografie

Základní údaje jsou v tab. 3, na obrázcích 1 a 2 je celková situace záměru.
Základní geografické údaje
jednotka
kraj
okres
obec
katastrální území

název
Pardubický
Svitavy
Litomyšl
Litomyšl

kód
CZ053
CZ0533
578347
685674

Geomorfologické začlenění lokality (podle www.geoportal.gov.cz):
systém:
Hercynský
provincie:
Česká vysočina
subprovincie:
Česká tabule (VI)
oblast:
Východočeská tabule (VIC)
celek:
Svitavská pahorkatina (VIC-3)
podcelek:
Loučenská tabule (VIC-3B)
okrsek:
Litomyšlský úval (VIC-3B-e)
Souřadnice středu záměru:
JTSK:
GPS (WGS84):

Y = 611 770
= 49°51'00"

X = 1 085 800
E = 16°18'30"

Pozemky záměru jsou ve vlastnictví provozovatele skládky – firmy TRAMON s.r.o. Litomyšl, jak je
vidět v tabulce 4.

Geo Vision s.r.o. 2150412
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Základní údaje o dotčených pozemcích
parcela
p. č.
1350/3
1350/14
1356/13
1357/2
1445/1
1445/3
1445/4
1448/3
1448/4
1448/5
st. 2872
st. 2873

výměra (m2)

druh pozemku
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří

33 342
6 245
421
825
13 164
5 018
793
43 824
1 540
33 890
122
116

vlastník

TRAMON
s.r.o.
Litomyšl

adresa

T. G. Masaryka
960
570 01
Litomyšl

Lokalita záměru

Situace lokality – širší vztahy
(zdroj: www.cuzk.cz)
Geo Vision s.r.o. 2150412
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Situace záměru v ortofotomapě
(zdroj: www.cuzk.cz)
0.4

Základní údaje o záměru

Cílem projektovaných prací je rekultivace skládky inertních odpadů a rekultivace území v části, kde
skládka byla dosud jenom plánována. Dále jsou projektovány další činnosti, podle nichž je areál je
rozdělen do těchto sektorů:
− recyklační středisko
− rekultivace
− skládka
− kompostárna
− technické zázemí.
Rozložení jednotlivých sektorů je vidět na obrázku 3.
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Situační výkres v katastrální mapě
(zdroj: sine 2020)
Recyklační středisko stavebních odpadů bude rozšířeno na plochu 3 266 m2 s roční kapacitou zhruba
200 000 m3.
Rekultivované území má plochu přibližně 86 940 m2. Těleso skládky o objemu 410 000 m3 bude
uzavřeno podorniční vrstvou o mocnosti 0,7 m (57 000 m3) a vrstvou ornice o mocnosti 0,3 m (23 000
m3). Skládka bude ozeleněna travním porostem a dřevinami autochtonních druhů. Cílovým stavem je
vytvořit biocentrum podle návrhu ÚSES pro Litomyšl (sine 2020).
Mezi cestou a recyklačním prostorem je zachována skládka odpadů na ploše 3 760 m2.
Kompostárna je navržena na ploše 5 936 m2.
Technické zázemí vznikne v místě stávající vrátnice. Bude se jednat o prostory pro zaměstnance (šatny,
sociální zařízení) a prostory pro parkování mechanismů potřebných pro provoz areálu.
Záměr nevyžaduje zvláštní napojení na technickou infrastrukturu, pro dopravu budou využity stávající
účelová cesta odbočující ze silnice II/360 Litomyšl – Polička a vnitroareálové komunikace.
Skládkování materiálů probíhá od roku 1995 a ukončení se nepředpokládá před rokem 2030.

Geo Vision s.r.o. 2150412
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0.5

Stručná historie lokality a dosavadní prozkoumanost

Skládka v Malinových dolcích je v provozu od roku 1995. Před tím byl prostor skládky ověřen dvěma
průzkumnými etapami (Pavliš a kol. 1994, Pavliš a Tefr 1995). Vrty, které byly na lokalitě odvrtány
jsou vidět na obrázku 4.

Vrtná prozkoumanost lokality
(zdroj: www.geology.cz)
0.6

Technické práce

V rámci posouzení rizik na lokalitě Litomyšl – Malinové dolce nebyly provedeny technické (vrtné)
práce, protože geologická stavba lokality je dostatečně známá díky dříve provedeným průzkumům.
Geo Vision s.r.o. 2150412
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1

GEOLOGICKÉ HODNOCENÍ

Zájmová lokalita patří do jihovýchodní části české křídové tabule, která je v této části zastoupená
osovou částí vysokomýtské synklinály. Křída je v těchto místech mocná kolem 300 m, zastoupeny jsou
stratigrafické stupně od cenomanu, až po svrchní turon – coniac (Pavliš a kol. 1994).
Geologickou mapu lokality a jejího okolí ukazuje obrázek 5. Je ovšem nutné podotknout, že rozsah
navážek není na této přejaté geologické mapě přesně v rozsahu, ve kterém se reálně nachází.

Vysvětlivky:

Geologická mapa okolí v měřítku 1 : 50 000
(zdroj: www.geology.cz)

Kvartér

Geo Vision s.r.o. 2150412
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navážka, halda, výsypka, odval

6

nivní sediment
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kvartér

mezozoikum

křída

7

smíšený sediment

12

písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

14

hlinito-kamenitý,
sediment

16

spraš a sprašová hlína

290

vápnité jílovce, slínovce a prachovce,
podřadně vložky jílovitého vápence

296

pískovce vápnito-jílovité, glaukonitické

balvanitý

až

blokový

zlom předpokládaný
zlom zakrytý

Kvartérní zeminy jsou zastoupeny ornicí a podorničím, pod kterými jsou sprašové hlíny.
Z granulometrických analýz, které provedli Pavliš a kol. (1994), vyplývá, že největší podíl tvoří
prachová frakce (60–70 %), jílovitá frakce, ve které převládají iliticko–montmorillonitické (I-M)
struktury, je zastoupena z 10–20 %, místy se vyskytuje velmi jemná písčitá příměs (10–15 %). Mocnost
kvartéru klesá od západu k východu, a dosahuje v nejhlubších partiích mocnosti až kolem 10 m.
Pod kvartérními sedimenty jsou uloženy svrchnoturonské slínovce, s výrazným podílem I-M minerálů,
které jsou navíc ve svrchních partiích navětralé a plastické čili tvoří přirozený těsnící horizont. Jejich
mocnost se pohybuje mezi 8 až 26 m (Pavliš a Tefr 1995).
Pod těmito slínovci lze očekávat pískovce středního turonu, které mohou mít mocnost až 56 m (Pavliš
a kol. 1994, Pavliš a Tefr 1995). Průzkumy provedené na lokalitě nezastihly žádné tektonické projevy,
předpokládaný zlom je východně a neovlivní těsnost podložních hornin, Zjednodušenou geologickou
stavbu lokality ukazuje geologický řez (obrázek 6). Jeho lokalizace je na obrázku 4.

Geologický řez lokalitou (převýšený)
(podle Pavliše a kol. 1994, upraveno)
Skládka je v prostoru, kde podložní horniny mají výraznou příměs trojvrstevných jílových minerálů
(ilit – montmorillonit), které se vyznačují výraznou sorpční schopností, což je v případě skládky velkou
výhodou.
Lokalita je po geologické stránce vhodná pro navržený záměr.
Geo Vision s.r.o. 2150412
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GEOMECHANICKÉ HODNOCENÍ

2

Na lokalitě nebyly konány žádné speciální inženýrskogeologické zkoušky. Odpady budou nasypány do
výšky až 15 m nad původní terén.
Rekultivace v území je navržena s ohledem na stabilitu tělesa se sklonem svahů 1 : 3. Pro udržení
stability budou odpady hutněny po vrstvách mocných zhruba 0,5 m.
V současné době je skládka vcelku stabilní, ale místy jsou vidět projevy menších svahových nestabilit
(sesuvy). To je dáno tím, že skládka nebyla zhruba tři roky v provozu. Při dodržení postupů, které byly
projektovány pro další rozšíření skládky, budou tyto nestability napraveny.
Podle požadavků vyhlášky č. 104/1988 Sb. v platném znění je možné konstatovat, že:
a) v průběhu tvorby úložiště, a i po jeho ukončení se neočekávají deformace, které by poškodily
provozuschopnost úložiště, nebo které by vytvořily cesty k únikům polutantů do biosféry;
b) stabilita geologických struktur je dostatečná;
c) uložený materiál bude mít dostatečnou stabilitu slučitelnou s geomechanickými vlastnostmi
horninového prostředí.
Podloží lokality je z geomechanického hlediska stabilní a ukládaný materiál bude mít dostatečnou
stabilitu slučitelnou s geomechanickými vlastnostmi horninového prostředí.

HYDROGEOLOGICKÉ HODNOCENÍ

3

Lokalita záměru patří dle členění Quitta (1971) do mírně teplé oblasti MT9, která se vyznačuje
dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírným až mírně
teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná a suchá s krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Průměrné teploty vzduchu v období 1901–1993 pro klimatickou stanici Litomyšl jsou v tabulce 5.
Průměrné teploty (o C)
roky

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ø
rok

1901–1950*)

-2,3

-1,2

2,6

7,4

12,9

15,8

17,4

16,6

13,1

7,9

2,9

-0,8

7,7

1901–1993**)

-2,3

-0,8

3,3

7,8

13,1

16,2

17,6

16,9

33,4

8,5

3,3

-0,6

–

*)
**)

sine (1961)
Pavliš a kol. (1994)

V tabulce 6 jsou průměrné hodnoty srážek pro srážkoměrnou stanici Litomyšl.
Průměrné srážky (mm)

*)

roky

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

∑
rok

1901–1950*)

42

37

42

53

70

81

103

89

58

56

53

45

729

sine (1961)

Hodnocená lokalita skládky je odvodňována bezejmennou vodotečí (identifikátor toku podle
DIBAVOD/HEIS ČR: 105010001100 ID v CEVT 10 172 447) s celkovou délkou toku 1 km. Tato
Geo Vision s.r.o. 2150412
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vodoteč je však jen občasná a v naprosté většině se vsakuje na území záměru nebo v bahnité přírodní
nádrži severně od záměru – zhruba v okolí vrtů MD-2 a MD-3. Podle hydrologické mapy na portále
HEIS VÚV tato občasná vodoteč komunikuje s Lučním rybníkem (ID nádrže je 103020260001), který
je dále odvodňován do Desné (č. h. p. 1-03-02-0260). Lokalita patří do povodí 19 Loučná horní, typ
stanovené vody L.
Na jih od záměru, v blízkosti vrt MD-1, je mimo oplocené pozemky mělká deprese občasně
zaplavovaná vodou. Další taková menší deprese je u jv. hrany současné skládky. V jižní části současné
skládky je stará odkalovací nádrž, do které jsou sváděny průsakové vody ze skládky. Podle ústního
vyjádření majitele objektu tam byla dříve čerpadla, která čerpala vodu zřejmě do bezejmenné vodoteče
odvodňující lokalitu.
Katastrální území Litomyšl (685674) patří podle nařízení vlády č.262/2012 Sb. (ve znění k 1. 7. 2020)
mezi zranitelné oblasti.
Základní hydrologické charakteristiky lokality a jejího okolí ukazuje vodohospodářská mapa 1 : 50 000
14-33 (Polička) – obrázek 7, na němž je vidět, že v blízkosti lokality jsou poměrně významná ochranná
pásma vodních zdrojů. Lokality se však žádné ochranné pásmo nedotýká.
Vysvětlivky:

Výřez z vodohospodářské mapy 1 : 50 000
(zdroj:www.heis.vuv.cz)
Hydrogeologicky lokalita patří do rajonu základní vrstvy 4270 vysokomýtská synklinála, která je
vymezena jako vysokomýtský zvodnělý systém. ID útvaru je 42700.
Lokalita a její širší okolí patří do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská
křída (ID 216).
Na lokalitě byly hydrogeologickými průzkumy (Pavliš a kol. 1994, Pavliš a Tefr 1995) zastiženy dvě
zvodně. Svrchní, vodárensky nevýznamná je vyvinuta v nesouvislých polohách v hloubce 6–8 m a
vyskytuje se zhruba na rozhraní kvartérních a svrchnoturonských sedimentů. Vodárensky významnější
je na pískovce vázaná střednoturonská zvodeň v hloubkách 20–40 m. Tato zvodeň může být využívána
vrtem MD-1 pro zásobování objektu vodou.
Pro ukládání odpadů na skládku má velký význam propustnost podložních hornin, která je u kvartérních
sprašových hlín na úrovni 10-8m.s-1, lze je tedy hodnotit jako nízce propustné (třída propustnosti VIIGeo Vision s.r.o. 2150412
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VIII). Základní hydrogeologické charakteristiky lze nalézt i na hydrogeologické mapě 1 : 50 000, která
je na obrázku 8.
V roce 2021 zhodnotil hydrogeologické poměry lokality Lašek (2021). Jedná se většinou o citace zpráv
Pavliš a kol. (1994), Pavliš a Tefr (1995). Vrt MD-1, který je v jižní části pozemku záměru, může být
využíván pro odběr užitkové vody, pro povolení odběru je potřeba vodoprávní řízení. Hydrogeologické
vrty MD-2 a MD-3 severně od lokality sloužily dříve jako vrty monitorovací (např. Šeda a Jaroš 2018),
po vyčištění mohou být takto využívány i nadále.
Lokalita má známé a dobře prozkoumané hydrogeologické poměry, kvalita podzemní vody byla už do
roku 2017 pravidelně sledována, monitoring bude pokračovat po vyčištění vrtů MD-2 a MD-3. Lze
tedy konstatovat, že projektované práce neohrozí povrchové vody ani neomezí proudění
podzemních vod ani nezhorší jejich kvalitu.

Hydrogeologická mapa širšího okolí lokality v měřítku 1 : 50 000
(zdroj:www.geology.cz/)

Geo Vision s.r.o. 2150412
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Vysvětlivky:

Geo Vision s.r.o. 2150412
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4

GEOCHEMICKÉ HODNOCENÍ

Zkoumaná lokalita má geologickou stavbu, která odpovídá geologickému vývoji širšího okolí. Podloží
skládky je tvořeno především sprašovými hlínami s proměnlivou písčitou příměsí. Tyto hlíny dosahují
mocnosti 6–10 m.
Na lokalitě ani v jejím blízkém okolí nebyly odebrány geochemické vzorky, je však možné
předpokládat, že obsahy sledovaných prvků budou odpovídat průměrům, které jsou známy z literatury.
Limity obsahu nebezpečných prvků udávala vyhláška č. 294/2005 Sb., která však byla zrušena. Pro
limity odpadů, které na skládce budou ukládány nelze ani použít hodnoty indikátorů znečištění, jak je
udává Metodický pokyn (MP) MŽP (Věstník MŽP 1/2014), protože např. u arsenu je konstatováno, že:
„V případě arsenu jsou v České republice vzhledem ke geochemickým poměrům v horninovém
prostředí běžné vyšší koncentrace než uvedené indikátory znečištění. V takových případech jsou
indikací znečištění až koncentrace arsenu překračující hodnoty přírodního pozadí v místněspecifických podmínkách hodnocené lokality.“ (Poznámka 1, str. 120).
Následující tabulka 7 má tedy pouze informativní charakter. Pokud se budou nové legislativní předpisy
výrazně lišit od limitů, se kterými pracuje toto hodnocení, bude to řešeno doplňkem. Pro informaci jsou
ještě doplněny hodnoty pro spraše a sprašové hlíny převzaté od Beneše (1993).
Hodnoty pro odpady (mg/kg sušiny)
ukazatel
As
Cd
Cr (celk.)
Hg+
Ni
Pb
V

294/2005
10
1
200
0,8
80
100
180

* platí pro šestimocný chrom
+
u Hg jsou hodnoty v ppb

MP
prům. území
ost. plochy
2,4
0,61
800
70
536*
0,29*
43
10
20 000
1 500
800
400
5 100
390

min
1,9
0,08
10
0,01
–
10
20

Beneš (1993)
max
16
0,58
0,38
0,38
–
32
300

průměr
6,6
0,26
55
0,08
–
23
102

Na lokalitě mají být k terénním úpravám a k rekultivaci použity především zeminy z geologických
formací, které odpovídají okolí lokality – tedy kvartérní spraše a sprašové hlíny. Tyto zeminy budou
mít velmi obdobné geochemické vlastnosti.
Při dodržení projektovaného záměru (na lokalitě budou ukládány především inertní odpady, které musí
splňovat platné zákonné předpisy) lze konstatovat, že geochemické prostředí lokality nebude
ovlivněno a ukládání odpadů v souladu s Provozním řádem, neovlivní geochemické vlastnosti
horninového prostředí ani podzemních vod.

5

HODNOCENÍ VLIVU NA ZDRAVÍ LIDÍ A SLOŽKY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Vliv na zdraví lidí a složky životního prostředí je podrobně hodnocen v Oznámení záměru podle zákona
č. 100/2001 Sb. (dále jen Oznámení).
a) Územní systém ekologické stability (ÚSES). Území nezasahuje do žádného biocentra či
biokoridoru regionálního, nebo nadregionálního charakteru. Všechna tato území procházejí mimo
dotčený areál. Nejblíže se nachází severozápadně a západně regionální biokoridor Nedošínský háj
– Jalový potok, převážně kopírující tok řeky Desná. Detailní řešení vlivu záměru na ÚSES bude
v Oznámení.
Geo Vision s.r.o. 2150412
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b) Zvláště chráněná území a území přírodních parků – záměrem nebudou dotčeny, protože na lokalitě,
ani v jejím bezprostředním okolí se tato zákonem chráněná území nenacházejí.
c) Natura 2000 – lokalita záměru nezasahuje na území žádné lokality soustavy Natura 2000. Ani
v těsném okolí se toto území nevyskytuje. Prvky soustavy Natura 2000 dotčeny nebudou.
d) Ochranná pásma – lokalita záměru je mimo ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma
přírodních léčivých zdrojů.
e) Lokalita se nachází v CHOPAV východočeská křída (ID 216).
f) Významné krajinné prvky – na lokalitě a v jejím nejbližším okolí se nevyskytují, krajina je
převážně zemědělsky obdělávaná.
g) Hustě zalidněná území – lokalita leží mimo obydlená území, chráněná zástavba je vzdálena cca
700 m.
h) Území historického, kulturního nebo archeologického významu – na lokalitě ani v jejím nejbližším
okolí se nenacházejí.
i) Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení – v okolí nejsou.
j) Přírodní zdroje. V těsné blízkosti lokality není žádné bilancované výhradní ložisko či evidované
ložisko nevyhrazeného nerostu, není zde tedy žádné chráněné ložiskové území (CHLÚ), nebo
dobývací prostor.
k) Půda – podle půdní mapy ČR se zde nacházejí půdy skupiny LUVISOLY, typu hnědozem luvická.
Tomu odpovídá rovněž i hodnocení dle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které zde
odpovídají převážně BPEJ 51400, které jsou charakterizovány jako půdy třídy ochrany ZPF I.
kategorie, luvizemě převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a celkovým
obsahem skeletu do 10 %. Jedná se o půdy se střední rychlostí infiltrace.
l) Fauna a flora. Na lokalitě bude provedeno pro Oznámení autorizované biologické hodnocení
v rámci vegetační sezóny 2021, tedy po vypracování tohoto hodnocení. Dosud známé údaje
nesvědčí pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů. Pokud dojde k vybudování
mokřadu, je velká naděje na zvýšení druhové pestrosti rostlin i živočichů.
m) Krajinný ráz – projektovanými pracemi nebude krajinný ráz výrazně ovlivněn, v ploché krajině
rekultivovaná skládka vytvoří nevýznamnou vyvýšeninu zhruba 15 m nad současným terénem.
n) Vlivy na ovzduší, hlukovou situaci a na lidské zdraví jsou detailně posouzeny v Oznámení, jehož
je toto hodnocení přílohou.
Lze tedy konstatovat, že provozem a následnou rekultivací skládky Malinové dolce a
souvisejícími terénními úpravami, které jsou posuzovány v tomto hodnocení, nebude negativně
ovlivněno zdraví lidí a nebudou ani negativně ovlivněny složky životního prostředí (rostliny,
živočichové a další chráněné přírodní objekty).
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HODNOCENÍ PROVOZNÍ FÁZE

6
6.1

Identifikace provozovatele skládky

Provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů je TRAMON s.r.o. s těmito kontaktními
údaji:
Smetanovo náměstí 23, 570 01 Litomyšl
48172022
CZ48172022
608 312 131; 606 754 979

Adresa:
IČ:
DIČ:
tel:
6.2

Ukládané odpady

Pro zařízení byl vypracován Provozní řád (sine 2019), který byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu
Pardubického kraje dne 3. 6. 2019 pod č.j. KrÚ 71083/2019/OŽPZ/Fl. Tento Provozní řád bude
rozšířen o odpady navržené v projektu rekultivace (sine 2020).
Podle přechodného ustanovení vyhlášky č. 8/2021 Sb. (Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování
vlastností odpadů /Katalog odpadů/) se odpady do 31. prosince 2023 zařazují ke druhu odpadu podle
vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č.
541/2020 Sb. (zákon o odpadech).
Podle souhlasu uděleného KrÚ Pardubického kraje ze dne 1, 10. 2019. č. j. KrÚ 71083/OŽPZ/Fl je
možné do zařízení přijímat k úpravě nebo přímému předání k materiálovému využití odpady uvedené
v tabulce 8. Kromě toho jsou v tomto souhlasu vyjmenovány i odpady, které mohou vznikat provozem
zařízení. Podle projektu (sine 2020) budou pro rekultivace využity odpady uvedené v tabulce 9.
Seznam odpadů přijímaných
k materiálovému využití
Kód odpadu
01 04 08
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

Kategorie
O
O
O
O
O

17 03 02
17 05 04
17 05 08
17 08 02
17 09 04

O
O
O
O
O

20 02 02

O

do

zařízení

k úpravě

nebo

k přímému

předání

Název odpadu
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 01 04 07
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03
Zemina a kameny

Seznam odpadů určených pro rekultivace
Kód odpadu
01 04 08
01 04 09
01 04 13
10 11 03
10 12 06

Kategorie
O
O
O
O
O

Geo Vision s.r.o. 2150412

Název odpadu
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní písek a jíl
Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní materiál na bázi skelných vláken
Vyřazené formy
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Kód odpadu
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

Kategorie
O
O
O
O

17 02 01
17 02 02
17 03 02
17 05 04
17 06 04
17 08 02
20 01 02
20 01 38
20 02 02
20 02 03
20 03 03

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Název odpadu
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
Sklo
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Uliční smetky

Na skládku budou podle projektu (sine 2020) umístěny odpady uvedené v tabulce 10. Tento seznam
není totožný se schváleným provozním plánem, který bude pro níže uvedené odpady doplněn.
Seznamu odpadů určených pro uložení na skládku
Kód odpadu
01 04 08
01 04 09
01 04 13
10 11 03
10 12 06
11 01 10
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

Kategorie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

17 02 01
17 02 02
17 03 02
17 05 04
17 06 04
17 08 02
19 08 14

O
O
O
O
O
O
O

20 01 02
20 01 38
20 02 02
20 02 03
20 03 03

O
O
O
O
O

Geo Vision s.r.o. 2150412

Název odpadu
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní písek a jíl
Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní materiál na bázi skelných vláken
Vyřazené formy
Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod
neuvedené pod číslem 19 08 13
Sklo
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Uliční smetky
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Všechny uvedené druhy odpadu náleží do kategorie odpadu ostatní („O“), tzn. nemají charakter
nebezpečného odpadu. Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů
využívaných pro projektované práce musí splňovat zákonné požadavky vyhlášky, která nahradí
zrušenou vyhlášku č. 294/2005 Sb.
Kromě výše uvedených odpadů a odpadů, které jsou uvedeny v Provozním řádu mohou být pro úpravy
využity i následující materiály a výrobky schválené podle zvláštních předpisů, které jsou vhodné pro
zlepšení vlastností tvořeného tělesa:
Stavební výrobky
Kamenivo získané zpracováním přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů odpovídající
evropské normě ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené
hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. Kamenivo je přidáváno do
zemního tělesa za účelem zvýšení jeho únosnosti pro pohyb těžké techniky a zajištění stability svahů.
Kvalitativní požadavky stavební výrobky – kamenivo: jsou dané výše uvedenou normou ČSN EN
13242+A1. Dodavatel musí doložit certifikát akreditované zkušební laboratoře o shodě výrobku s touto
normou.
B) Rekultivační kompost
Kompost zařazený do 2. skupiny, třída II, dle přílohy č. 6 vyhlášky 341/ 2008 Sb., o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v platném znění. Komposty 2. skupiny, třídy II jsou
určeny pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro městskou zeleň, zeleň parků a
lesoparků, pro využití při vytváření rekultivačních vrstev nebo pro přimíchávání do zemin při tvorbě
rekultivačních vrstev, na území průmyslových zón, při úpravách terénu v průmyslových zónách.
Kvalitativní požadavky na kompost 2. skupiny, třída II.: Kompost 2. Skupiny, třída II musí splňovat
parametry dané v příloze č. 5 vyhl. 341/2008., tabulka č. 5.1 - Limitní koncentrace vybraných
rizikových látek, tabulka č. 5.2. - Znaky jakosti rekultivačního kompostu, tabulka č. 5.4 - Kritéria pro
kontrolu účinnosti hygienizace prováděné na základě sledování indikátorových mikroorganismů.
6.3

Přijímání, kontrola a evidence odpadů

Příjezd automobilů s odpadem je po vybudované komunikaci šířky 6 m odbočující ze silnice II/360
Litomyšl–Polička.
Za branou areálu je autováha, toto místo je přijímacím zařízením, kde je zjištěna vstupní hmotnost a
při odjezdu a zvážení prázdného vozidla je odpočtem zjištěna čistá hmotnost odpadu, která je
zaznamenána do průběžné evidence.
1.

Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:
a) kontrolu úplnosti základního popisu odpadu podle bodu 2,
b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním popisem odpadu
předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu),
d) záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s požadavky na vedení průběžné
evidence,
e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení,
f) převzetí čestného prohlášení dodavatele (odpovědné osoby, tj. osoby za odpad odpovědné až
do doby jeho předání další oprávněné osobě), že všechny informace uvedené v základním
popisu odpadu jsou pravdivé; čestné prohlášení může být součástí základního popisu odpadu,
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g) kontrola splnění podmínek stanovených pro příjem odpadu do zařízení bude prováděna podle
vyhlášky, která nahradí zrušenou vyhlášku č. 294/2005 Sb.
Dokumenty dokladující kvalitu přijímaných odpadů se uchovají po dobu pěti let.
2.

Náležitosti základního popisu odpadu (informace a doklady o kvalitě odpadu), které musí
dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení
k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do
zařízení jsou následující:
a) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa. IČ, bylo-li přiděleno),
b) název, adresa provozovny, kde odpad vznikl,
c) název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie,
d) popis vzniku odpadu,
e) fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.),
f) jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovědné za úplnost, správnost
a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu,
g) protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny zvláštním právním
předpisem,
h) protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění
podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data
vypracování základního popisu odpadu,
i) předpokládané množství odpadu v dodávce,
j) předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané
množství za rok,
k) stanovení kritického ukazatele, který bude sledován v průběhu opakovaných dodávek odpadu:
− dodávaných původcem odpadu minimálně jednou za rok
− dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů v případě pravidelně i
nepravidelně se opakující každé dodávky jednoho druhu odpadu stejných vlastností,
vznikajícího v zařízení ke sběru a výkupu odpadů soustřeďováním stejných druhů odpadů
od různých původců minimálně dvakrát za rok.

Základní popis odpadu bude dodán vždy, když dojde ke změně podmínek, za kterých odpad vzniká a
mohlo by dojít ke změně vlastností odpadu.
V případě, že odpad neodpovídá deklarovanému druhu odpadu, nebude do zařízení přijat.
6.4

Monitorování provozu zařízení

Provozní řád stanovuje program kontroly a monitorování.
K monitorování vlivu úložiště na životní prostředí budou využity vrty MD-1, MD-2 a MD-3, tak, jak
tomu bylo až do roku 2017. Vrty MD-2 a MD-3 však budou muset být vyčištěny.
6.5

Vedení evidence odpadů

Přijímané odpady jsou průběžně evidovány, evidence je vedena za odpady vlastní i převzaté.
Náležitosti evidence odpadů jsou podrobně popsány v Provozním řádu.
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Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

6.6

Provozní řád rámcově určuje následující opatření:
• k omezení negativních vlivů zařízení (havárie),
• požár v areálu skládky.
Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví pracovníků

6.7

Tato oblast je zajišťována v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(zákoník práce). Je řešena v části 7 Provozního řádu (Bezpečnost a ochrana zdraví osob), kde jsou
vyjmenována:
•
•
6.8

Opatření v souladu s příslušnými předpisy.
Ochrana zdraví zaměstnanců a životních podmínek.
Souhrnné hodnocení provozní fáze

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že:
a) Úložiště je stabilní.
b) Riziko případného negativního kontaktu mezi odpadem a složkami ŽP je výrazně sníženo
jak samotnou skladbou materiálů přijímaných na úložiště (inertní odpady), tak i konstrukcí
skládky. Možné havárie jsou řešeny v Provozním řádu.
c) Rizika týkající se bezpečnosti provozu zařízení jsou nedílnou součástí Provozního řádu.
d) V blízkosti úložiště neprobíhá hornická činnost ani činnost prováděná hornickým způsobem,
odpady jsou tedy ukládány odděleně od těchto činností.
e) Riziko, že by došlo ke ztrátě propustnosti je přijatelné, protože v podloží lokality jsou jílovité
horniny s těsnící schopností.

7

HODNOCENÍ Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA

Podle doporučení EU se za dlouhodobé hledisko považuje období nad 10 let. Z dlouhodobého hlediska
nepředstavují práce na lokalitě Malinové dolce, jak jsou popsány v tomto integrovaném hodnocení
úložiště, prakticky žádná rizika. Na lokalitě budou ukládány odpady, označované jako inertní
(kategorie O), které se svým geochemickým charakterem blíží původním horninám, které se vyskytují
v podloží skládky. Možnost ovlivnění horninového prostředí je minimální, při nekázni v rozsahu
ukládaných odpadů by mohlo dojít ke kontaminaci podzemní vody; tato možnost je však hodnocena
jako rovněž zanedbatelná. Taktéž lze konstatovat, že složky životního prostředí a ani zdraví lidí
nebudou negativně ovlivněny. K uvolňování látek v delším časovém horizontu nedojde.
Pro hodnocení míry rizika je navržena následující matice (tabulka 11) s tím, že celková míra rizika je
brána jako nejvyšší dosažená v jednotlivých kategoriích. V tabulce 12 je klasifikováno riziko pro
lokalitu Litomyšl – Malinové dolce.
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Obecná klasifikace míry rizika
Míra rizika
Vysoká

Pravděpodobnost účinku
Určitě, nebo s vysokou
jistotou nastane

Střední

Odůvodněná
pravděpodobnost

Nízká

Malá pravděpodobnost

Zanedbatelná

Nízká pravděpodobnost,
spíše nenastane

Závažnost následků
Dojde k výrazným změnám složek ŽP, zdraví
lidí může výrazně ovlivněno. Náprava bude
možná pouze za použití zcela mimořádných
opatření.
Dojde k ovlivnění složek životního prostředí,
může dojít i k vlivu na zdraví lidí. Náprava je
možná, ale za použití těžké strojní techniky
apod.
Změny se projeví v malé míře na některých
složkách ŽP, jejich náprava bude možná
běžnými prostředky.
Ke změnám a ovlivnění nedojde nebo budou
tak nepatrné, že nebudou pozorovatelné.
Nedojde k ovlivnění složek ŽP ani zdraví lidí.

Klasifikace rizika na lokalitě Litomyšl – Malinové dolce
Typ rizika

Míra rizika

Geologické poměry

zanedbatelná

Inženýrskogeologické
poměry

zanedbatelná

Hydrogeologické poměry

zanedbatelná

Geochemické a
zanedbatelná
hydrogeochemické
poměry
Hodnocení vlivů na zdraví
zanedbatelná
lidí a složky ŽP
Celková míra rizika

zanedbatelná

Stručné zdůvodnění
Odpady jsou ukládány na spraších a sprašových
hlínách, horninové prostředí nebude ovlivněno.
Lokalita je stabilní, IG poměry nebudou ohroženy.
Hydrogeologické poměry nejsou záměrem nijak
ovlivněny. Odpady jsou ukládány nad úrovní
hladiny podzemní vody. Je však zapotřebí
monitorovat kvalitu podzemní vody a občasné
povrchové vodoteče.
Ukládané odpady splňují kritéria stanovená
zákonnými předpisy a neovlivní geochemické a
hydrochemické poměry lokality ani jejího okolí.
Projektované práce nebudou mít vliv na lidské zdraví
a složky ŽP
Úložiště negativně neovlivní okolí
v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém
výhledu

Úložiště lze z dlouhodobého hlediska hodnotit tak, že je dostatečně stabilní a nepředstavuje
ohrožení složek životního prostředí a zdraví obyvatelstva.

8

HODNOCENÍ VLIVU PŘIJÍMACÍCH ZAŘÍZENÍ

Na lokalitě je již vybudováno přijímací zařízení v areálu skládky (autováha apod.), které slouží i pro
přijímání odpadů určených k terénním úpravám a dalším projektovaným pracím. Přijímací zařízení je
dopravně napojeno na místní komunikace a účelové vnitroareálové komunikace. Technické zázemí pro
běžnou údržbu strojů je již na lokalitě vybudováno.
Z tohoto důvodu je vliv přijímacích zařízení stejný, jako je tomu v současné době, a nevyžaduje
dalšího hodnocení.
Geo Vision s.r.o. 2150412
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9

ZÁVĚR

Na lokalitě Litomyšl – Malinové dolce existuje skládka od roku 1995. Skládkování bylo na čas
přerušeno. V areálu jsou projektovány tyto práce: recyklační středisko, rozšíření skládky a její
rekultivace. Dále zde bude kompostárna a technické zázemí.
Cílem integrovaného hodnocení úložiště, bylo posoudit, jakým způsobem mohou projektované práce
ovlivnit horninové prostředí, zdraví obyvatelstva a složky životního prostředí – resp. zhodnotit, jaká
rizika při projektovaných pracích hrozí.
K terénním úpravám a rekultivaci skládky budou použity odpady s označením „O“ a výkopové zeminy
(s. l.) nebo odpady, které jim v podstatě odpovídají. Na skládku budou ukládány odpady v rozsahu,
který udává Provozní řád.
Geologie lokality je jednoduchá a dostatečně známá. Na lokalitě byly odvrtány vrty ve dvou etapách
hydrogeologického průzkumu, které byly dostatečně dokumentovány a ukazují geologickou stavbu
lokality.
Podloží lokality je geomechanického hlediska stabilní a ukládaný materiál bude mít dostatečnou
stabilitu slučitelnou s geomechanickými vlastnostmi horninového prostředí. Svahy jsou navrženy se
sklonem 1 : 3.
Realizací hodnoceného záměru nebudou negativně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
poměry. Odpady jsou ukládány nad hladinou podzemní vody. Nedojde ke změně úrovně souvislé
hladiny podzemní vody nebo směru proudění. Při dodržení podmínek Provozního řádu nedojde
k ovlivnění chemismu podzemní vody. Podzemní a povrchovou vodu je nutné pravidelně monitorovat.
Geochemické poměry lokality nevykazují žádné anomálie a ukládané odpady tedy musí splňovat
zákonné požadavky. Nebudou tak negativně ovlivněny geochemické vlastnosti horninového prostředí
ani podzemních a povrchových vod.
Projektovanými pracemi nebude negativně ovlivněno zdraví lidí a nebudou ani negativně ovlivněny
složky životního prostředí (rostliny, živočichové a další chráněné přírodní objekty).
Provozní fázi řeší schválený Provozní řád, který se zabývá i haváriemi. Při dodržení všech ustanovení
by nemělo dojít k závažným situacím, které by mohly ohrozit zdraví lidí a složky životního prostředí,
ale Provozní řád i tyto eventuality dostatečně řeší.
Celková míra rizika z dlouhodobého (ale i střednědobého a krátkodobého) hlediska je hodnocena jako
zanedbatelná, protože při dodržení všech požadovaných podmínek nemůže dojít k ovlivnění žádných
složek ŽP ani zdraví obyvatelstva.
Vliv přijímacích zařízení je hodnocen jako nevýznamný.
Toto hodnocení je zpracováno v době, kdy ještě nejsou ve sbírce zákonů vydány všechny doprovodné
předpisy (vyhlášky) k novému zákonu č. 541/2020 Sb. (o odpadech). Proto hodnocení rizik vychází
z vyhlášek, které platily ještě před platností nového zákona.
Celkově lze konstatovat, že projektované práce na lokalitě Litomyšl – Malinové dolce
nepředstavují rizika pro horninové prostředí, ostatní složky životního prostředí a pro lidské
zdraví.
V Praze, 30. 4. 2021

RNDr. Miroslav Raus, Ph.D., odpovědný řešitel
osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu
funkce hodnotitel rizik ukládání odpadů, č.j.
2570/2009
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Celkový pohled na areál skládky z příjezdové komunikace
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Za branou je autováha, vpravo budované sociální zázemí
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Foto 3:

Mimo oplocený areál je na jihu občasná, často vysychající vodní nádrž
(Geo Vision s.r.o., březen 2021)

Foto 4:

Pohled na jímku vod vytékajících ze skládky
(Geo Vision s.r.o., březen 2021)
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Foto 5:

V místech pod jímkou je plánován mokřad
(Geo Vision s.r.o., březen 2021)

Foto 6:

Severně od lokality záměru je další občasná vodní nádrž, u které jsou umístěny pozorovací
vrty MD-2 a MD-3
(Geo Vision s.r.o., březen 2021)
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