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1. Obchodní firma

TP Stříbrňák s.r.o.

2. IČ

25232819

3. Sídlo
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350 02 Cheb

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
JAN PEROUTKA - jednatel
Jesenice 13
350 02 Okrouhlá
tel.: 606 606 222

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
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Oznámení připravovaného záměru „Technologický park Stříbrňák“ je zpracováno s obsahem a rozsahem dle
přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Navržený záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění do
kategorie II, pod pořadové číslo 106 – Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od
stanoveného limitu. - 10 tis. m2. Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr překračuje v zákoně stanovenou
kapacitu, podléhá, dle přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., zjišťovacímu řízení z hlediska vlivů na životní
prostředí. Příslušným orgánem ve smyslu tohoto zákona je Krajský úřad Středočeského kraje.
Oznámení bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. RNDr. Jaroslavem Růžičkou, držitelem
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, kterou vydalo MŽP ČR pod č. j. 85184/ENV/08.
Pozn. Na víceméně obdobný záměr bylo Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství zahájeno zjišťovací řízení dne 23.12. 2020, pod kódem STC 2345. V průběhu zjišťovacího řízení
oznamovatel upravil původní návrh řešení záměru, a proto požádal dne 10.2.2021 o ukončení procesu
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., které bylo vedeno pod kódem STC2345, a to z
jiných důvodů. Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství bylo zjišťovací
řízení dne 25.2. 2021 ukončeno.
Nově předkládané oznámení je odlišné především nižší výškou haly (15 m oproti původním 18 m), a s tím
spojeným úbytkem vyvolané dopravy (původně vyvolaná doprava – 400 jízd nákladních vozidel a 800 jízd
osobní doprava; nově vyvolaná doprava 300 jízd nákladních vozidel a 770 jízd osobní doprava). Byly
aktualizovány hluková a rozptylová studie, posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví a posouzení vlivu na
krajinný ráz. Dopřesněno bylo nakládání s dešťovými a splaškovými vodami, stejně jako zdroj vody.

B. I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Zájmové území se nachází v katastrálním území Lazsko.
Kapacity záměru
Základní bilance stavby
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m3

100%

1.směna - výroba/sklad
1.směna - administrativa
2.směna - výroba/sklad
2.směna - administrativa
3.směna - výroba/sklad
3.směna - administrativa

110,0
70,0
110,0
50,0
110,0
50,0

osob
osob
osob
osob
osob
osob

Celkem - výroba/sklad

330,0

osob

Celková plocha
Zastavěné plochy
Zastavěné plochy sprinklerové stanice a vrátnice
Zastavěné plochy celkem
Zpevněné plochy
Zatravněné plochy
Výška haly
Obestavěný prostor

94 155,0
40 176,0
129,0
40 305,0
24 607,0
29 372,0
15,0
600 480,0

43%
26%
31%

Zaměstnanci - trojsměnný provoz
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Celkem - administrativa
Celkem areál

170,0
500,0

osob
osob

Stavební objekty
SO 01 Hala
Nosná konstrukce z ŽB prefabrikovaného skeletového systému. Opláštění sendvičovými panely. Založení na
pilotách, či patkách.
SO 02 Areálové komunikace
Asfaltobetonové komunikace pro kamiony a osobní automobily.
SO 03 Vrátnice
SO 04 Čistírna odpadních vod
Nová čistírna odpadních vod místo stávající nevyhovující.
SO 05 Trafostanice
SO 06 Sadové úpravy a oplocení
SO 07 Areálové inženýrské sítě
SO 08 Stanice samočinného hasícího zařízení (SHZ)
SO 09 Opěrné stěny a hrubé terénní úpravy
Opěrná stěna v severozápadním rohu areálu, terénní val, vyrovnání terénu a stabilizace zemin.

B. I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Stát
Region
Kraj
Okres
Obec
Kat.území:

Česká Republika
Střední Čechy
Středočeský
Příbram
Lazsko (564346)
Lazsko (679429).

(NUTS I):
(NUTS II):
(NUTS III):
(NUTS IV):
(NUTS V):

Tabulka 1 Parcelní čísla a druhy dotčených pozemků
p.p.č.

Výměra (m2)

Druh pozemku

Způsob využití

vlastník

264/1
264/5

60960
19362

ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní komunikace
ostatní komunikace

TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb
TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb

264/19

5486

ostatní plocha

ostatní komunikace

TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb

st.85

5296

st.86

349

st.87

315

st.88

75

st.89

26

zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
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857

42

nádvoří
ostatní plocha

ostatní komunikace

TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb

858

210

ostatní plocha

ostatní komunikace

TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb

st.110

56

st.144

17

264/12

323

zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha

ostatní komunikace

DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o., č. p. 78, 26231 Lazsko

264/13

28

ostatní plocha

ostatní komunikace

TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb

264/14

37

ostatní plocha

ostatní komunikace

DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o., č. p. 78, 26231 Lazsko

264/18

18765

ostatní plocha

ostatní komunikace

LIGMET a.s., č. p. 50, 26231 Lazsko

TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb
TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb

B. I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Zájmové území se nachází v katastrálním území Lazsko.
Území určené pro výstavbu záměru se nachází v severovýchodní okraji obce Lazsko. Na severní straně tvoří
hranici železniční trať č. 200 a vlakové nádraží Milín, severovýchodně pak areál firmy Kovošrot Group CZ. Na
západě sousedí s rekreační oblastí Stříbrný rybník (izolováno zelení), jihozápadně (ve vzdálenosti cca 200 m) je
vrch Stříbrný (553 m n.m.) s Kaplí sv. Václava a žárovým pohřebištěm, jižně se nachází areál firmy
Dřevovýroba Wimmer, východně areál firmy Ligmet. Podél výše zmíněných firem probíhá silnice II/174
(Březnice – Milín).
Území posuzovaného záměru je součástí průmyslového areálu (Dřevovýroba Wimmer, východně areál firmy
Ligmet – zčásti brownfield), východně (na okraji Milína) je stávající zemědělsko-průmyslová zóna (HELI
FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.).
Část záměru je situována do ochranného pásma drah.
Napojovací místa technické infrastruktury,
Elektroinstalace – nová trafostanice.
Vodovod – ze stávajícího funkčního potrubí v severní části areálu, nově realizované vrty, využití šedých vod,
popř. využití zdroje – šachta 68.
Splašková kanalizace – na stávající čistírnu odpadních vod, která bude provedena nová, kapacitnější.
Plyn – nová plynofikace areálu.
Sdělovací vedení – bude provedeno nové napojení na CETIN. V areálu jsou již zavedeny kabely sdělovacího
vedení.
Kromě plynu jsou veškeré sítě již areálové. Připojení na plyn se odhaduje v délce 1300 m.
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno novou T křižovatkou, severně od stávajícího vjezdu do areálu.
Křižovatka bude vybavena autobusovými zastávkami a bezbariérovým chodníkem bude možné se dopravit
pěšky k hale.
Ochranná pásma:
- OP sil II/714 v šířce 15m od osy přilehlého jízdního pásu
- OP VTL plynovodů DN 150 šířky 4 m, bezpečnostní pásmo 20 m
- OP Cetin dálkové kabely 1,5 m od krajního vedení
- OP VN el. volného vedení 22kV v šířce 7m od krajního vodiče
- OP vodovodního řadu do průměru 500 mm – 1,5 m od vnějšího líce stěny
- OP kanalizační stoky do průměru 500 mm – 1,5 m od vnějšího líce stěny
- OP vodovodního řadu nad průměr 500 mm – 2,5 m od vnějšího líce stěny
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- zatrubněný potok 30-50 cm – 1,5 m od vnějšího líce stěny.
Je třeba zpracovat provozní řády k následujícím stavebním či technologickým celkům:
Kancelářské prostory
Skladovací prostory
Kotelny
Stanice samočinného hasícího zařízení
Střecha haly a její údržba včetně výlezů na střechu
Volný prostor v areálu
Retenční nádrž
Dieselagregát
Trafostanice
Čistírna odpadních vod
Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, leží mimo ochranná pásma zdrojů
podzemní nebo povrchové vody využívaných k lidské spotřebě.
Území neleží v povodí lososových vod ve smyslu nařízení vlády č. 71/2003 Sb. v platném znění.
Území není součástí zranitelné oblasti a není součástí citlivé oblasti ve smyslu §33 zákona č.254/2001 S. o
vodách ve znění pozdějších předpisů. Do řešeného území nezasahuje záplavové území.
Zájmové území leží mimo jakákoliv území chráněná dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění [NP, CHKO,
NPR, PR, NPP, PP dle §14, území soustavy NATURA 2000 - evropsky významné lokality (§45a) a ptačí oblasti
(§45e), smluvně chráněná území dle §39].
Daná lokalita nebyla vyhlášena za památkovou rezervaci, památkovou zónu ani zde není uplatňováno památkové
ochranné pásmo.
Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2
zák. ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Zájmové území se nachází mimo
záplavové území.
Nejsou známy žádné budoucí záměry v okolí posuzovaného záměru, ani ve vzdálenějším území.

B. I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s
uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání
vlivů na životní prostředí
Veškeré objekty stavby jsou nové a budou mít trvalé využití.
Území, na kterém se stavba navrhuje, je zastavěné. Jedná se o stávající průmyslový areál pro zpracování
kovového odpadu u obce Lazsko (dříve DIAMO). Součástí celého průmyslového areálu, kde je navrhována
výstavba TP Stříbrňák, je spol. Dřevovýroba Wimmer a Ligmet. Vjezd do areálu je společný, a to napojením ze
silnice směr Lazsko – Milín. Areál je ze severní strany ohraničen železniční dráhou Blatná – Zdice, kde se přímo
nachází vlaková zastávka Milín. Západně od areálu je vodní plocha Stříbrný rybník, jižně od něj potom vrch
Stříbrný s výškou 553 m n.m. Projektovaná výška podlahy +-0,000 je ve výšce 545,50 m n.m. Nula se tedy
nachází o 7,5 m níže nežli vrch. Západně je areál lemován vzrostlou zelení - stromy a keři.
Technologický park je umístěn ve stávající průmyslové zóně. Hlavní skladová hala je rozměru 480 x 84 m a její
průčelí je směrem na jih, kde vede i obslužná areálová komunikace. Hala je dělena na 4 sekce, kde každá
obsahuje kancelářské prostory. K jednotlivým kancelářským blokům vede příjezdová komunikace pro osobní
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automobily včetně parkovacích stání. V areálu je parkovací stání pro nákladní vozy a pro osobní automobily.
Hala je objízdná po komunikaci sloužící pro jednotky IZS.
Předmětem záměru je realizace jednoho halového objektu velkoprostorové haly se čtyřmi administrativními
vestavky. Rozměry haly jsou 480 x 84 m, výška haly je 15 m. Součástí záměru bude také realizace strojoven
SHZ, vrátnice, trafostanice, oplocení areálu, dieselagregátů, drobných technologických objektů a inženýrských
sítí včetně jejich příslušných přípojných bodů.
Umístění záměru je v průmyslovém areálu, při železniční trati (s možností využití stávajícího napojení areálu na
železniční vlečku). Záměr je umístěn mimo intravilán obcí (okraj obce Lazsko leží 830 m jihozápadně, nejbližší
souvislá obytná zástavba se nachází ve vzdálenost 1,25 km východně).
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno novou T křižovatkou, severně od stávajícího vjezdu do areálu.
Křižovatka bude vybavena autobusovými zastávkami a bezbariérovým chodníkem bude možné se dopravit
pěšky k hale. Při výjezdu bude zakázáno odbočení vpravo nákladním automobilům, aby v obci Lazsko
nedocházelo k vyššímu zatížení hlukem a emisemi. Napojení na nadřazenou komunikační síť (silnice I/66 a I/4)
je vedeno mimo intravilán obce Milín.

B. I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících
do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími
dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Území, na kterém se stavba navrhuje, je zastavěné. Jedná se o stávající průmyslový areál pro zpracování
kovového odpadu u obce Lazsko. Součástí celého průmyslového areálu, kde je navrhována výstavba TP
Stříbrňák, je spol. Dřevovýroba Wimmer a Ligmet. Vjezd do areálu je společný, a to napojením ze silnice směr
Lazsko – Milín. Areál je ze severní strany ohraničen železniční dráhou Blatná – Zdice, kde se přímo nachází
vlaková zastávka Milín. Západně od areálu je vodní plocha Stříbrný rybník, jižně od něj potom vrch Stříbrný
s výškou 553 m n.m. Projektovaná výška podlahy +-0,000 je ve výšce 545,50 m n.m. Nula se tedy nachází o 7,5
m níže nežli vrch. Západně je areál lemován vzrostlou zelení - stromy a keři.
Technologický park je umístěn ve stávající průmyslové zóně. Hlavní skladová hala je rozměru 480 x 84 m a její
průčelí je směrem na jih, kde vede i obslužná areálová komunikace. Hala je dělena na 4 sekce, kde každá
obsahuje kancelářské prostory. K jednotlivým kancelářským blokům vede příjezdová komunikace pro osobní
automobily včetně parkovacích stání. V areálu je parkovací stání pro nákladní vozy a pro osobní automobily.
Hala je objízdná po komunikaci sloužící pro jednotky IZS.
Předmětem záměru je realizace jednoho halového objektu velkoprostorové haly se čtyřmi administrativními
vestavky. Rozměry haly jsou 480 x 84 m, výška haly je 15 m. Součástí záměru bude také realizace strojoven
SHZ, vrátnice, trafostanice, oplocení areálu, dieselagregátů, drobných technologických objektů a inženýrských
sítí včetně jejich příslušných přípojných bodů.
Funkční náplní haly bude skladování a distribuce, drobná výroba spočívající pouze v mechanickém montování
součástek.
Součástí návrhu jsou sadové úpravy, které budou tvořit více než 25% z celkové plochy areálu. Na vybraných
fasádách budou umístěny treláže s popínavými rostlinami.
Navržena je úprava stávajícího vjezdu do areálu pro lepší přehlednost a kapacitnost. Stávající vjezd bude tak
zrušen a severněji umístěn vjezd nový. Součástí stavby budou i vnitroareálové komunikace s napojením na výše
zmíněný nový vjezd – viz dopravní řešení.
Objekty budou založeny na pilotách (základových patkách). Základní nosný systém je v rastru 24x12m. Vnitřní
nosné stěny vestavků budou uloženy na železobetonových základových pasech. Svislou nosnou konstrukci
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budou tvořit železobetonové sloupy, které budou propojeny do železobetonových pilot. Konstrukce střechy bude
tvořena ze žel.bet vazníků (alternativě ocelových). Vazníky budou uloženy na sloupy kloubově jako prosté nebo
spojité nosníky.
Stěnový plášť bude lehký, tepelně izolační, jednovrstvý s jádrem z minerální vaty. Jednotlivé panely tak budou
tvořit vnější i vnitřní stěnu objektu.
Stěnový plášť bude barevně koncipován tak, aby směrem vzhůru k atice byly jednotlivé odstíny barev světlejší.
Do střešního pláště budou osazeny světlíky pro prosvětlení haly.
Administrativní vestavky budou tvořeny ze železobetonové konstrukce se stropy z předpjatých panelů.
Hala bude na západní straně oddělena od sousedící krajiny zeleným valem výšky 7,6 m, šířky hlavy 4 m, který
bude vybudován pro možnost výsadby nových dřevin, keřů a stromů.
Demolice stávajících staveb v lokalitě záměru je řešena samostatným řízení, přesto je v hlukové i rozptylové
studii zohledněna.
Navrhují se terénní úpravy pro účely založení haly. Bude proveden stabilizovaný násyp pro založení západní
části haly, kde stávající terén značně klesá k rybníku. Na východní straně potom bude hala částečně zaříznuta do
terénu. Navrhuje se terénní val, který bude sloužit pro osázení dřevinami.
Přebytečná vykopaná zemina bude uskladněna na skládku.
Kapacity záměru
Základní bilance stavby
Celková plocha
Zastavěné plochy
Zastavěné plochy sprinklerové stanice a vrátnice
Zastavěné plochy celkem
Zpevněné plochy
Zatravněné plochy
Výška haly
Obestavěný prostor

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m3

100%

Trojsměnný provoz - zaměstnanci
1.směna - výroba/sklad
1.směna - administrativa
2.směna - výroba/sklad
2.směna - administrativa
3.směna - výroba/sklad
3.směna - administrativa

110,0
70,0
110,0
50,0
110,0
50,0

osob
osob
osob
osob
osob
osob

Celkem - výroba/sklad
Celkem - administrativa

330,0
170,0

osob
osob

Celkem areál

500,0

osob
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Stavební objekty
SO 01 Hala
Objekt je navržen jako montovaný skelet z železobetonových prefabrikovaných prvků (sloupů, průvlaků a
ztužujících prvků). Součástí prefabrikované konstrukce budou i obvodové opěrné stěny a opěrné stěny
venkovních ramp. Hala má základní modulový systém 12x24 m. Založení objektu bude na vrtaných
železobetonových pilotách s betonovými hlavicemi nebo železobetonových patkách. Obvodový plášť objektu
bude tvořen ze sendvičovými panely Kingspan s výplní z minerální vlny. Opláštění bude doplněno pásy oken a
dveřmi. Hliníková okna budou s izolačním dvojsklem. Okna budou pásová. Vstupy do administrativy budou
kryté skleněnými markýzami. Opláštění bude doplněno o úrovňové vratové vjezdy, nakládací můstky s těsnícími
límci, sekčními vraty a požární únikové a provozní ocelové dveře. Průmyslová sekční vrata, sendvičová tepelně
izolační křídlo tloušťky 40 mm, motoristické ovládání, rozměr 4 x 4,5m. Vyrovnávací můstky s hydraulickým
ovládáním o rozměru 2,5 x 2m, dynamická nosnost 6000 kg.
Nosná konstrukce střechy bude z železobetonových předpjatých vazníků v příčném směru o délce 24 m v rozteči
12 m, vaznice v podélném směru o délce 12 m a rozteči 6 m. Střešní skladba ploché střechy - sklon 2-3%, bude
tvořena trapézovým plechem na vaznicích s tepelnou izolací a hydroizolací. Ve střeše budou osazeny střešní
světlíky s polykarbonátovou výplní, 10 % světlíků otevíratelných pro větrání, zajišťující přirozené osvětlení a na
základě požadavku požárně-bezpečnostního řešení i zařízení pro odvod tepla a kouře. Možnost umístění
solárních panelů. Administrativní vestavba bude tvořena železobetonovými dutinovými panely. Podlahová deska
v přízemí haly bude z drátkobetonu s minerálním vsypem a uzavíracím nátěrem, strojně hlazená, bezprašná,
tloušťka cca 170 mm, užitné zatížení 50 kN/m2, řezané spáry v rastru 6x6 m.
SO 02 Areálové komunikace
Navrhovaný technologický park bude dopravně obsluhován ze stávající komunikace. Areálové komunikace
budou asfaltobetonové, ohraničené silničními obrubníky. Parkovací stání a chodníky budou ze zámkové dlažby.
Odvodnění je řešeno uličními vpustěmi nebo štěrbinovými žlaby napojenými do nové dešťové kanalizace. Pro
parkování nákladních aut (tahačů s návěsem) bude zajištěno 23 parkovacích stání. Odvodnění těchto ploch bude
probíhat přes odlučovač ropných látek. Rozměry těchto stání jsou 3,5 x 16 m. V rámci areálu jsou také navrženy
parkovací pásy pro osobní vozidla podél komunikace s příčným sklonem 2% v počtu 113 míst. Dále jsou
navržena parkovací stání u administrativních přístavků v počtu 62. Celkem tedy 175 kolmých parkovacích stání
pro osobní vozy. Rozměry parkovacích stání pro osobní vozy jsou 5 x 2,5 m, krajní 5 x 2,75 m. Pro
technologický park je umístěno celkem 10 parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.
SO 03 Vrátnice
Vrátnice bude samostatný objekt, připojený na vodovod, kanalizaci a elektroinstalaci v rámci areálových sítí.
Objekt bude obdélníkového půdorysu rozměru 5 x 3 m. Vrátnice bude vybavena záchodem a kuchyňkou a bude
dodána jako typová buňka, která bude založena na betonové patky. Plášť bude sendvičový.
SO 04 Čistírna odpadních vod
Je navržena nová čistírna odpadních vod. Stávající je nevyhovující a bude provedena nová. Kapacita nové
čistírny bude Qroč = 11 533 m3/rok.
SO 05 Trafostanice
Na stávající příhradový stožár č.15 (parc.č.664 k.ú. Lazsko) linky STŘED VN4279 22 kV bude osazen svislý
výkonový odpínač FLa včetně kruhového uzemnění, pro připojení nové zemní kabelové odběratelské přípojky
kVN.
V blízkosti odběrného místa Milín, k.ú. Lazsko parc. č. 264/1, bude vybudována nová kabelová TS zákazníka
22/0,4 kV, která bude připojena samostatným kabelovým vedením VN (22 kV) z nově vzniklého úsekového
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odpínače Fla. VN rozvaděč v zákaznické části TS musí být vybaven na přívodu polem C pro připojení
kabelového přívodního vedení. TS zákazníka musí mít provedenou zkoušku vnitřním obloukovým zkratem
16kA / 1s. třídy IAC-AB dle ČSN EN 62271-202. Výstavba TS bude investována zákazníkem.
Dále bude nutné vybudovat resp. upravit elektrickou přípojku od zařízení distribuční soustavy k odběrnému
místu. Bude vybudována kabelová přípojka VN (22 kV) z nově osazeného odpínače Fla na stávajícím
podpěrném bodu linky VN 4279 SJZ č.15 na pozemku parc.č. 664, k.u. Lazsko, který je umístěný v trase vedení
VN (22 kV) a bude ukončena v nové TS zákazníka. Výstavba kabelové přípojky VN (22 kV) bude investována
zákazníkem.
Způsob měření:
Umístění měřícího zařízení: vně TS
Přístupnost měřícího zařízení: přístupné
Typ měření: A
Převod měřících transformátorů proudu: 80/6 A, třída přesnosti 0,5 S
Převod měřících transformátorů napětí: 22000 / 30,5 // 100 / 30,5 V
Vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí je Zákazník
Odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS
SO 06 Sadové úpravy a oplocení
Při východní hranici areálu, na hranici pozemku, bude zachováno co nejvíce ploch stávajícího porostu.
Navrhované dřeviny jsou Carpinus betulus – habr, Tilia cordata – lípa, Acer platanoides – javor, Acer
platanoides „Royal red“ – javor. Nově navrhované keře jsou Hedera helix – břečťan a Potentilla fructicosa –
mochnovec. Nové stromy budou vysázeny kolem areálu tak, aby byla hala zakryta novou zelení. Hala bude i
částečně zakryta stávající zelení.
SO 07 Areálové inženýrské sítě
Vodovod
Nový areálový vodovod bude z plastového potrubí PN. Celková délka vodovodu v areálu je 630,5 m.
Kanalizace dešťová
Dešťové vody ze střech
Dešťové vody ze střech budou svedeny do akumulační nádrže, která bude umístěna v zelené zóně jižně od
areálu. Průtok dešťových vod do retenční nádrže je Q=534,4 l/s. Objem akumulační nádrže je navržen 1100 m3.
Dešťové vody budou v první řadě využity pro splachování WC, výlevky a pisoáry. Budou tedy svedeny do
systému zpětného využití šedých vod. Z důvodu nevhodného podloží pro zasakování je navrženo odvádět
dešťové vody regulovaným odtokem do nedaleké vodoteče rybníka Stříbrný. Odtok z retenční nádrže bude ústit
do koryta bezpečnostního přepadu rybníka. Navrhovaný regulovaný odtok do vodoteče rybníka Stříbrný je
dle doporučené hodnoty 3 l/s/ha, při odvodňované ploše 4 ha, celkem 12 l/s. Stávající nátok vlivem morfologie
terénu v území je z plochy 42 865 m2 což by odpovídalo nátoku 166,51 l/s. Nátok je pozvolný, je veden
zatravněnými i zpevněnými plochami a rybník plní retenční funkci. Ve stávajícím stavu je také možno dohledat
vytvořené strouhy podél asfaltové cesty mezi navrhovanou halou a rybníkem, kterými je svedena voda do
rybníka právě z území stavebníka.
Rybník Stříbrný má plochu povodí cca 24,0ha, z toho je cca 22,3 ha pozemků lesa a 1,7 ha pozemku luk, pro
povodí je návrhový déšť v intenzitě 167 l/s/ha, potom přítok do rybníka a obtokové strouhy je cca 430 l/s, z toho
část do obtokové stoky, část do rybníka, kde dojde retencí rybníka ke snížení odtoku do dalšího povodí.
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Stavebník předpokládá vypouštění do obtokové strouhy v množství 12,0 l/s, což představuje zvýšení přítoku o
2,8 %, což je zanedbatelné navýšení, dále v rámci odtoku soustavou rybníků Stříbrný, Pustý a Hubenovský do
Hrádeckého potoka se navýšení již neprojeví,
Dešťové vody z chodníků a komunikací
Dešťové vody z chodníků a komunikací budou svedeny po povrchu do přiléhající zeleně.
Dešťové vody z komunikací pro nákladní vozy
Dešťové vody z ploch pro kamiony budou svedeny do odlučovače ropných látek o celkovém průtoku 350 l/s,
c10 – c40 = 0,2 mg/l. Bude využita retenční schopnost potrubí DN600 a odtok do vodoteče Hrádeckého potoka
nepřesáhne 30 l/s. Průtok bude snížen oproti stávajícímu výpočtovému průtoku 352,19 l/s. Betonové potrubí pod
silnicí je ve vyhovujícím stavu a je třeba řádně propojit vyústění z areálu s propustkem pod silnicí. Ve stávajícím
stavu není toto místo dostatečně propojené a dochází k nátoku a zadržování vody kolem propustku.
Kanalizace splašková
Kanalizace bude nová z plastového potrubí. Bude vedena pod komunikací a bude svedena do čistírny odpadních
vod.
Elektroinstalace
Elektroinstalace bude vedena areálovými podzemními sítěmi.
SO 08 Stanice samočinného hasícího zařízení (SHZ)
Strojovna SHZ je čtvercového tvaru o půdorysných rozměrech 9,7 x 8,4m, zastřešeni je s plochou střechou a s
rovnou atikou ve výšce 5,0 m nad podlahou. Strojovna SHZ bude umístěna v samostatné požárně oddělené
budově. Pomoci krčku bude spojena s přilehlou nadzemní ocelovou nádrží. Jako zdroj vody budou osazeny
jedno hlavni čerpadlo s dieselpohonem a jedno záložní čerpadlo s dieselpohonem. ATS strojovna bude umístěna
v budově 8200 x 9500 mm a výšce 5000 mm. Nosná konstrukce ocelová, opláštění sendvičové panely TRIMO
100. Čerpadla budou osazena v nátokové dispozici, sání bude zaústěno do nadzemní nádrže s využitelným
objemem 785 m3. Mezi strojovnou SHZ a zásobní nádrží bude zhotoven zatepleny spojovací krček. Strojovna
musí být temperována na teplotu v rozmezí +10°C až +40°C. Strojovna je lehká skeletová konstrukce, sloupy
budou tvořit ocelové nosníky, na kterých budou uloženy ocelové nosníky, jež budou tvořit nosnou část střechy.
Stěny strojovny budou opláštěny fasádními sendvičovými panely TRIMO 100 s vnitřní izolací tl. 100mm.
Zastřešení bude z lehké skládané střechy z TRP plechů, na které se uloží tepelná izolace z minerální vlny. Jako
krytina bude použita PVC folie, např. Fatrafol. Strojovna SHZ bude založena na betonových patkách. K dilataci
podlahové desky od okolních konstrukcí bude použito pružných pe pásů tl. 10mm - např. Mirelon. Součástí
dodávky podlahové desky budou i pozinkované ocelové profily nutné k vytvoření pracovních spár - poloha
pracovních spár bude přizpůsobena zvyklostem a technologii dodavatele podlahových desek.
Jako zdroj vody je navržena nadzemní ocelová nádrž. Plnění nebo doplnění požární nádrže SHZ užitkovou
vodou pro sprinklery (požární voda) bude zajištěno v případě potřeby v požadovaném čase, mobilními
cisternami. Nadzemní kruhová ocelová oboustranně smaltovaná průměru je 10,54 m, výška cca 9,67 m, se
samonosnou žárově zinkovanou střechou, revizním otvorem, žebříkem a přepadovým potrubím. Nadrž je
založena na ŽB podkladní desce. Nerezové dilatační profily budou respektovat dilatační profily drátkobetonové
desky. Kotvení ocelové konstrukce bude nad patkami obetonováno včetně sloupu až pod úroveň průmyslové.
SO 09 Opěrné stěny, oplocení a hrubé terénní úpravy
Opěrná stěna v severozápadním rohu areálu, terénní val, vyrovnání terénu a stabilizace zemin. Oplocení bude
provedeno plotem výšky 2 m ze systémového pletiva z pozinkovaných drátěných polí. V místě vjezdů do
manipulačního dvora budou jednokřídlové brány. Na vjezdu i na výjezdu z areálu budou elektrické závory, brány
budou otevírány manuálně.
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Projekt je zpracován v souladu s platným územním plánem a místními regulativy obce Lazsko. Navrhovaná
stavba se nachází v území s využitím Podnikatelská činnost. Posuzovaný záměr nespadá do režimu zákona
o integrované prevenci.

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

2022
2025

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

B. I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
Souhlas k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
podle § 12 odst. 2 ZOPK - vydá Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí.
Souhlas s trvalým a dočasným vynětím ze ZPF vydá Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí.
Územní řízení - vydá Obecní úřad Milín, odbor stavební úřad.
Stavební řízení - vydá Obecní úřad Milín, odbor stavební úřad.

B. II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B. II.1. Půda

• Období výstavby
Záměr nebude realizován na zemědělských pozemcích – jedná se o druh pozemku ostatní plocha a zastavěná
plocha a nádvoří. Pouze v rámci výstavby nového napojení na silnici II/174 bude žádáno o dočasný a trvalý
zábor ZPF (bude dopřesněno v dalším stupni projektové dokumentace) pravděpodobně na p.p.č. 437 (k.ú. Ostrov
u Tochovic) a na p.p.č. 432/1, 432/6 a 432/7 (k.ů. Milín) – jedná se o ornou půdu.
Na počátku výstavby se provede sejmutí ornice v tl. 250 mm v rozsahu dvou dotčených parcel staveniště.
Manipulace s odtěženou zeminou bude dána podmínkami vynětí ze ZPF.

B. II.2. Voda
• Období výstavby
Napojení na zdroje vody pro výstavbu bude řešeno ze stávající distribuční sítě z jejich odběrných míst. Spotřebu
vody pro osobní hygienu pracovníků lze zanedbat, potřebu pitné vody bude saturovat voda balená.
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•

Po uvedení do provozu

Bilance potřeby vody
Bilance potřeby pitné vody při využití vod šedých a dešťových. V následujícím výpočtu není uvažováno se
spotřebou vody na splachování WC, výlevky a pisoáry.
Výpočet dle Vyhlášky č. 120/2011 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu.
330 osob sklad, výroba
( á 45 l/den )

14 850 l/den

( á 25 l/den )

4 250 l/den

170 osob administrativa

CELKEM:

19 100 l/den

Maximální denní potřeba pitné vody:
Qmd = Qpd * kd = 19100 * 1,5 = 28 650 l/den
Qmd - max. denní potřeba vody ( l/den )
Qpd - prům. denní potřeba vody ( l/den )
kd - koeficient denní nerovnoměrnosti
Maximální hodinová potřeba pitné vody:
Qmh = (Qmd * kh ) \ 24 = 28 650 * 4,4 / 24 = 5 252 l/hod
Qmh - max. hodinová potřeba vody ( l/hod )
Qmd - max. denní potřeba vody ( l/den )
kd - koeficient denní nerovnoměrnosti
kh - koeficient hodinové nerovnoměrnosti
Vteřinová potřeba pitné vody:
Qs = Qmh /3600 = 5 252 / 3600 = 1,45 l/s
Qs - vteřinová potřeba vody ( l/s )
Dle hydrogeologického posudku je maximální odhadovaná vydatnost dvou vrtů 0,8 + 1,0 l/s = 1,8 l/s.
Požadovaná potřeba vody je tedy pokryta hlubinnými vrty.
Roční potřeba pitné vody:
Qr = ( Qpd * 365 ) \ 1000 = ( 19 100 * 365 ) \ 1000 = 6 971 m3 / rok

Posouzení potřeby šedých vod:
Bilance potřeby šedé vody - splachování WC, výlevky a pisoáry.
Výpočet dle Vyhlášky č. 120/2011 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu.
330 osob sklad, výroba
( á 25 l/den )

8 250 l/den

( á 25 l/den )

4 250 l/den

170 osob administrativa

CELKEM:

12 500 l/den

Maximální denní potřeba šedých vod:
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Qmd = Qpd * kd = 12500 * 1,5 = 18 750 l/den
Qmd - max. denní potřeba vody ( l/den )
Qpd - prům. denní potřeba vody ( l/den )
kd - koeficient denní nerovnoměrnosti
Maximální hodinová potřeba:
Qmh = (Qmd * kh ) \ 24 = 18 750 * 4,4 / 24 = 3 437 l/hod
Qmh - max. hodinová potřeba vody ( l/hod )
Qmd - max. denní potřeba vody ( l/den )
kd - koeficient denní nerovnoměrnosti
kh - koeficient hodinové nerovnoměrnosti
Vteřinová potřeba šedých vod:
Qs = Qmh /3600 = 3 437 / 3600 = 0,95 l/s
Qs - vteřinová potřeba vody ( l/s )
Roční potřeba šedých vod:
Qr = ( Qpd * 365 ) \ 1000 = ( 12 500 * 365 ) \ 1000 = 4 562 m3 / rok

Roční potřeba pitné vody:
Roční potřeba šedých vod:

6 971 m3 / rok
4 562 m3 / rok

Celková roční potřeba vod:

11 533 m3 / rok

Jako zdroj vody je uvažováno se dvojicí hlubinných vrtů hloubky 55 m. Vrtné práce budou provedeny rotační
nárazovou soupravou průměru 244 mm. V délce budou vrty vystrojeny pažnicemi PVC průměru 160 mm.
Vydatnost vrtu je předpokládána maximálně 0,8 l/s a 1,0 l/s. Vydatnost vrtu není dostatečná pro zásobování celé
kapacity technického parkou, proto musí být kombinována s využitím dešťových a šedých vod. Alternativně lze
využít i zdroj vody ze šachty 68 jižně od posuzovaného území.

B. II.3. Ostatní přírodní zdroje
• Období výstavby
Materiál pro stavbu bude zajišťovat dodavatel stavby. Stavební materiály budou na stavbu dováženy nákladními
automobily.
Pro výstavbu budou potřeba následující hlavní stavební suroviny:
• Kamenivo, štěrkopísky a asfalty pro konstrukci vozovek, parkovišť a odstavných stání
• beton, ocel, železo, cihly, písek, vápno, cement, voda, dřevo, sklo
• plastové a kovové trubní rozvody
• keramické prvky
• izolační materiály
• nátěrové a těsnící hmoty
Pohon mechanizace nezbytné pro výstavbu, budou zajišťovat z převážné části spalovací motory s palivem naftou
a benzínem. Elektrická zařízení budou použita v menším rozsahu. Menší odběr elektřiny budou vyžadovat
objekty zařízení staveniště a šatny stavebního personálu.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu nebudou žádné významné nároky na přírodní zdroje, kromě spotřeby zemního plynu k
vytápění.
Bilance vytápění
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Plynový kondenzační kotel 45 kW (4,58 m3/h)
Vytápěcí plyn.jednotka 59 kW (6,9 m3/h)
Tmavý plynový zářič 49,5 kW (5,5 m3/h)
Ztráty objektu
Celkový topný výkon

8,0
4,0
47,0
2 840,0
2 846,0

ks
ks
ks
kW
kW

Maximální hodinový průtok plynu na vytápění
Denní spotřeba plynu na vytápění
Spotřeba energie na vytápění
Spotřeba energie na technologii
Spotřeba energie celkem

321,0
5 136,0
6 836,0
1 583,0
8 419,0

m3/h
m3/den
MWh/rok
MWh/rok
MWh/rok

Předpokládaná spotřeba zemního plynu bude 321 m3/h, 825 906 m3/rok. Celková spotřeba elektrické
energie bude 8 419 MWh/rok.
Připojení na plyn se odhaduje v délce 1300 m.
Alternativně k zemnímu plynu je možné i využití LPG či tepelných čerpadel.
Vytápění a ohřev TUV
Vytápění haly bude probíhat plynovými kotli a plynovými zářiči. Ohřev TUV v plynových kotlích. Pro jeden
kancelářský vestavek bude zřízena jedna kotelna do 100 kW. V jedné kotelně budou dva kotle o výkonu 45 kW.

B. I.4. Energetické zdroje
Připojení areálu technologického parku bude provedeno souběžně s přeložkou části distribuční sítě v lokalitě,
nejsou proveditelné samostatně.
Místem připojení k distribuční soustavě je odběrné místo: kabelová síť vbn - rozvaděč vn v TS zákazníka.
Zařízení PDS končí odpínačem (včetně) v poli rozvaděče vn v TS zákazníka. Spínací prvek sloužící k odpojení
odběrného zařízení od distribuční soustavy je vypínací prvek v poli podélného dělení v TS.

Energetická bilance - předpoklad (odhad)
Stavební elektroinstalace
Technologie
Nabíječky vozíků
Rezerva
Celkem

Pi
2 400,0
450,0
450,0
125,0
3 425,0

0,86
0,9
0,8
0,7

Pracovních dnů
Počet pracovních hodin
Provozní využití pracovní hodiny
Počet mimopracovních hodin
Provozní využití mimopracovní hodiny
Počet provozních hodin pracovní dny

365,0
24,0
70,0
0,0
20,0
6 132,0

dnů
hod
%
hod
%
hod

Počet mimopracovních dnů
Počet mimopracovních hodin
Provozní využití mimopracovní hodiny
Počet provozních hodin mimopracovní dny

0,0
24,0
20,0
0,0

dnů
hod
%
hod
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Počet provozních hodiny celkem T
Soudobý příkon objektu Pp

6 132,0 hod
2 917,0 kW

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie

17 887,0 MWh

Vzduchotechnika
Klimatizační jednotky pro administrativní zázemí. Hlavní těleso je umístěno pod střechou, ve venkovním
prostoru je pouze sání a výfuk. Zařízení je vybaveno tlumiči hluku.
- Doba provozu: až 24 h/den
- Akustický výkon během provozu Lw = 64 dB (A)
Elektroinstalace
Pro technologický park bude vytvořena nová trafostanice. Jižně od areálu se nachází nadzemní vedení vysokého
napětí, ze kterého bude sveden přívod do nové trafostanice.
SO 05 Trafostanice
Na stávající příhradový stožár č.15 (parc.č.664 k.ú. Lazsko) linky STŘED VN4279 22 kV bude osazen svislý
výkonpvý odpínač FLa včetně kruhového uzemnění, pro připojení nové zemní kabelové odběratelské přípojky
kVN.
V blízkosti odběrného místa Milín, k.ú. Lazsko parc. č. 264/1, bude vybudována nová kabelová TS zákazníka
22/0,4 kV, která bude připojena samostatným kabelovým vedením VN (22 kV) z nově vzniklého úsekového
odpínače Fla. VN rozvaděč v zákaznické části TS musí být vybaven na přívodu polem C pro připojení
kabelového přívodního vedení. TS zákazníka musí mít provedenou zkoušku vnitřním obloukovým zkratem
16kA / 1s. třídy IAC-AB dle ČSN EN 62271-202. Výstavba TS bude investována zákazníkem.
Dále bude nutné vybudovat resp. upravit elektrickou přípojku od zařízení distribuční soustavy k odběrnému
místu. Bude vybudována kabelová přípojka VN (22 kV) z nově osazeného odpínače Fla na stávajícím
podpěrném bodu linky VN 4279 SJZ č.15 na pozemku parc.č. 664, k.u. Lazsko, který je umístěný v trase vedení
VN (22 kV) a bude ukončena v nové TS zákazníka. Výstavba kabelové přípojky VN (22 kV) bude investována
zákazníkem.
Způsob měření:
Umístění měřícího zařízení: vně TS
Přístupnost měřícího zařízení: přístupné
Typ měření: A
Převod měřících transformátorů proudu: 80/6 A, třída přesnosti 0,5 S
Převod měřících transformátorů napětí: 22000 / 30,5 // 100 / 30,5 V
Vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí je Zákazník
Odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

B. II.5. Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně suchozemských,
mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost
v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. Nejedná se tedy jen o pouhý součet všech genů, druhů a
ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi.
• Období výstavby
V období výstavby dojde k místnímu narušení biologické rozmanitosti v prostoru výstavby a okolí. Zásah do
biotopů zvláště chráněných druhů živočichů se nepředpokládá, ohrožení populací je však vyloučeno.
Ekosystémy (na ostatních a zastavěných plochách) budou nevratně posuzovaným záměrem narušeny, nicméně
záměr je v souladu s územním plánem a v tomto oznámení jsou navržena nápravná opatření, která by měla
narušení biologické rozmanitosti minimalizovat.
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Opatření navržená tímto oznámením za účelem vyloučení, prevence, snížení a pokud možno vyrovnání
významných negativních vlivů na životní prostředí, zejména na druhy a přírodní stanoviště se zvláštním zřetelem
na druhy a přírodní stanoviště v zájmu Společenství by měla pomoci zabránit zhoršení kvality životního
prostředí a úbytku biologické rozmanitosti.
Biologická rozmanitost v širším okolí nebude narušena, jak je konstatováno v následujících kapitolách.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu se nepředpokládá negativní ovlivnění biologické rozmanitosti posuzovaným záměrem.

B. II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

• Období výstavby
Příjezdy stavebních mechanismů a dalších vozidel stavby k místu stavby bude po stávající silnici II. třídy č. 174.
Maximální intenzita pojezdu stavební mechanizace se předpokládá ve fázi zemních prací, kdy lze předpokládat
pojezd maximálně 6 strojů po staveništi současně. Navazující nákladní doprava po veřejných komunikacích bude
max. 150 NA/den. Osobní automobilová doprava se předpokládá na úrovni 30 osobních automobilů za den.
Všechny nákladní automobily pojedou směrem na Milín (a 24 osobních), směrem na Lazsko se předpokládá
pojezd 6 osobních automobilů. Silnice II/174 bude v místě výjezdu označena svislým dopravním značením
s nápisem „výjezd vozidel stavby“.
•

Po uvedení do provozu

Ze sčítání Ředitelství silnic a dálnic v roce 2016 vyplynulo, že byly hodnoceny intenzity na silnici 174 ve
sčítacím úseku 1-3540.

Tabulka 2 Intenzity dopravy na komunikační síti - rok 2016 - počet vozidel za 24h.
Osobní
automobily
II/174

Těžká
vozidla

Celkem

24 HOD.

24 HOD.

24 HOD.

2652

314

2979

Výše uvedené hodnoty byly přepočítány pro rok 2025 – tedy období, kdy bude záměr uveden do provozu
(využito výhledových koeficientů intenzit dopravy dle ŘSD) bez dopravy vyvolané záměrem.

Tabulka 3 Intenzita dopravy na komunikační síti - rok 2025 - počet voz. za 24h.
Osobní
automobily
II/174

Těžká
vozidla

Celkem

24 HOD.

24 HOD.

24 HOD.

2868

314

3152

Dopravní zatížení z areálu v době provozu záměru se předpokládá následující:
Nákladní doprava:
Osobní doprava:

300 jízd denně maximálně.
770 jízd denně maximálně.

Předpokládá se rozdělení dopravy tak, že ve směru na Milín bude uskutečněno 300 jízd (v obou směrech)
nákladních vozidel a 625 osobních, ve směru na Lazsko pak pojedou v obou směrech osobní vozidla v počtu
145. Pro potřeby hlukové a rozptylové studie byly alternativně využity následující intenzity vyvolané dopravy:
Směr Milín 270 jízd nákladních automobilů a 625 osobních automobilů; směr Lazsko 30 jízd nákladních
automobilů a 145 jízd osobních automobilů. Vše za 44 hodin.
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V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty intenzit dopravy včetně dopravy záměrem vyvolané.

Tabulka 4 Intenzita dopravy na komunikač. síti - rok 2025 včetně dopravy ze záměru - počet
voz. za 24h.
Osobní
automobily

Těžká
vozidla

Celkem

24 HOD.

24 HOD.

24 HOD.

II/174 směr Milín

3493

614

4107

II/174 směr Lazsko (Březnice)

3013

314

3327

Tabulka 5 Alternativní intenzita dopravy na komunikační síti - rok 2025 včetně dopravy ze
záměru - počet voz. za 24h.
Osobní
automobily

Těžká
vozidla

Celkem

24 HOD.

24 HOD.

24 HOD.

II/174 směr Milín

3493

614

4107

II/174 směr Lazsko (Březnice)

3013

314

3327

Navrhuje se kamionová doprava v kombinaci s osobními automobily. Řeší se nové, kapacitnější napojení areálu
na veřejnou komunikaci. Detail napojení je přiložen v přílohové části.
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno novou T křižovatkou, severně od stávajícího vjezdu do areálu.
Křižovatka bude vybavena autobusovými zastávkami a bezbariérovým chodníkem se bude možné dopravit
pěšky k hale.
V areálu je k dispozici celkem 175 parkovacích stání pro osobní automobily a 23 stání pro nákladní vozy.
Areálové komunikace budou asfaltobetonové, ohraničené silničními obrubníky. Parkovací stání a chodníky
budou ze zámkové dlažby. Odvodnění je řešeno uličními vpustěmi nebo štěrbinovými žlaby napojenými do nové
dešťové kanalizace. Pro parkování nákladních aut (tahačů s návěsem) bude zajištěno 23 parkovacích stání.
Odvodnění těchto ploch bude probíhat přes odlučovač ropných látek. Rozměry těchto stání jsou 3,5 x 16 m.
V rámci areálu jsou také navrženy parkovací pásy pro osobní vozidla podél komunikace s příčným sklonem 2%
v počtu 113 míst. Dále jsou navržena parkovací stání u administrativních přístavků v počtu 62. Celkem tedy 175
kolmých parkovacích stání pro osobní vozy. Rozměry parkovacích stání pro osobní vozy jsou 5 x 2,5 m, krajní 5
x 2,75 m. Pro technologický park je umístěno celkem 10 parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností
pohybu.

B. III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
Znečištění ovzduší
Hlavní stacionární (bodové) zdroje znečišťování ovzduší
• Období výstavby a demolice
Bodovými (stacionárními) zdroji znečištění ovzduší budou spalovací dieselové motory pro předpokládanou
mechanizaci: drtička, třídička. Průměrná spotřeba nafty činí 12 l/MTH, 800 hodin za rok.
Pro výpočet emisí z naftových motorů mechanizace využívané při skrývkách, těžbě, expedici a deponování
byly použity emisní faktory produkce škodlivin z pístových vznětových motorů uvedené ve Sdělení MŽP,
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odboru ochrany ovzduší a emisní faktory automobilů, vztažené na jednotku paliva. Podíl frakce PM10
resp. PM2,5 na celkových emisích TZL byl uvažován 83 %, resp. 67 %.

Tabulka 6 Emisní faktory pístových vznětových motorů v g/l
CO

PM10

PM2.5

Benzen

BaP 10-6

22.512

5.04

0.6972

0.5628

0.1366

115.2544

g/l

270.14

60.4800

8.3664

6.7536

1.6392

0.0014

g/h

0.0750

0.0168

0.0023

0.0019

0.000454

0.000000

NOx

12 l/mth

g/s

Tabulka 7 Parametr bodových zdrojů v období výstavby
Název zdroje
1 drtička
2 třídička

Objemový tok
Výška
odpadního
komína [m] plynu [m3/s]
0.0469
3
0.0469
3

Teplota
odpadního
plynu [°C]
100
100

Průměr ústí
výduchu [m]
0.1
0.1

FPD [h/r]
800
800

Stacionární zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby mohou vznikat zejména při provozu stavebních
mechanizmů a stavebních strojů v prostoru prováděných činností, které však lze považovat za nevýznamné.
•

Po uvedení do provozu

Plynové spalovací zdroje
Realizací záměru vznikne nový vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší:
Kód 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW
včetně.
Technologický areál bude vybavený 8 ks plynových kondenzačních kotlů o celkovém tepelném výkonu
360 kW o spotřebě plynu 4,58 m3/h. Dále budou instalovány 4 ks vytápěcích plynových jednotek o
tepelném výkonu 236 kW a spotřebě plynu 6,9 m3/h a 47 ks plynových zářičů o celkovém výkonu 2326 kW
a spotřebě plynu 5,5 m3/h.
Bodovými zdroji emisí budou komíny od soustavy plynových kotlů a plynových jednotek.
Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory uvedené ve Sdělení odboru ochrany ovzduší (Věstník MŽP,
částka 2, duben 2018), jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o
ochraně ovzduší.
Emisní faktory
NOx
1130 kg. 10-6.m-3 spáleného paliva CO

48 kg. 10-6.m-3 spáleného paliva

Tabulka 8 Provoz - parametry bodových zdrojů
Zdroj

X [m]

Y [m]

Nadmořská
výška [m]

MNOx
[g/s]

MCO
[g/s]

VS
[m3/s]

H
[m]

α

Pd
[h/den]

Soustava 2
ks
plynových
kotlů –
výduch č.
1

d
[m
]

-778333.4

- 1089200

546.09

0.003

0.000128

0.052

19

0,2

0,5

24
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Soustava 2
ks
plynových
kotlů –
výduch č.
2

-778409.3

-1089184

545.85

0.003

0.000128

0.052

19

0,2

0,5

24

Soustava 2
ks
plynových
kotlů –
výduch č.
3

-778440.80

-1089176.0

546.15

0.003

0.000128

0.052

19

0,2

0,5

24

-778555.60

-1089150.0

546.17
0.003

0.000128

0.052

19

0,2

0,5

24

Soustava 2
ks
plynových
kotlů –
výduch č.
4

Vysvětlivky k tabulce:
Mx ........…hmotnostní tok škodliviny x
VS ..…….objem vzdušniny na výstupu z výduchu H …..........výška koruny výduchu nad terénem
d…………vnitřní průměr výduchu
α ……..... .relativní roční využití maximálního výkonu Pd………..denní využití
Funkční náplní haly bude skladování a distribuce, drobná výroba spočívající pouze v mechanickém montování
součástek pro odvětví automotive. Z této činnosti se vznik emisí nepředpokládá.
Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
• Období výstavby
Za plošné zdroje emisí PM10 a PM2,5 lze považovat manipulaci se sypkými materiály, bourací a stavební
práce a sekundární prašnost (reemise prachových částic ze zemského povrchu působením větru). V průběhu
demoličních a stavebních prací lze vytipovat následující zdroje emisí:
•
•
•
•

Bourací a demoliční práce
Naložení a složení nákladního auta
Drcení a třídění materiálu
Sekundární prašnost z deponie

Složení materiálu z nákladního automobilu
Pro odhad emisí TZL byl použit emisní faktor uvedený ve Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší (Emisní
faktory pro kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování
kameniva - přírodního i umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den, kód 5.11. přílohy č. 2
zákona, bod 4.5.1. vyhlášky, nakládka a vykládka rubaniny a kameniva, vlhký materiál) ve výši 0,1 g
TZL/t manipulovaného materiálu. Podíl frakce PM10 resp. PM2,5 na celkových emisích TZL byl uvažován 51
%, resp. 15 %.
Operace drcení a třídění
Emise TZL jsou zjišťovány výpočtem z emisních faktorů pro kamenolomy a zpracování kamene. Emisní
faktory jsou uvedeny ve Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, které bylo zveřejněno ve Věstníku MŽP, částka
2, duben 2018.
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Tabulka 9 Emisní faktory pro recykl. linky stav. hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25
m3 /den
Technologický proces - zařízení

EF g TZL/t zpracovaného materiálu
Bez odlučovače

Cyklony, mlžení

Textilní filtry

Primární drcení

150

34

4

Primární třídění

140

13

3

Tabulka 10 Emisní faktory TZL pro vybrané stavebně – demoliční činnosti
Činnost

Emisní faktor pro PM10

Podíl
PM2,5/PM10

Jednotka

Demolice
Rozrušování konstrukcí
hydraulickými nůžkami
Rozrušování povrchu
sbíjecím kladivem

2,52

0,1

0,56

0,1

kg.h-1 reálné práce
stroje
kg.h-1 reálné práce
stroje

Podrobnosti o emisích jednotlivých procesů v období výstavby jsou uvedeny v rozptylové studii.
• Po uvedení do provozu
Plošnými zdroji jsou jednotky plynových zářičů s výduchem do pracovního prostoru.
Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory uvedené ve Sdělení odboru ochrany ovzduší (Věstník MŽP,
částka 2, duben 2018), jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o
ochraně ovzduší.
Emisní faktory
NOx
1130 kg. 10-6.m-3 spáleného paliva CO

48 kg. 10-6.m-3 spáleného paliva

Roční emise:
NOx 646.4 kg
CO
27.4 kg
Obrázek Rozmístění spalovacích zdrojů v objektu (z projektové dokumentace)
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Hlavní liniové (mobilní) zdroje znečišťování ovzduší
• Období výstavby
Liniovými zdroji jsou úseky pozemních komunikací, po nichž se během výstavby uvažovaného areálu
pohybují motorová vozidla společnosti - osobní (OV) a těžká nákladní vozidla (NV).
Dopravní zatížení areálu v době demolice a výstavby záměru se předpokládá následující: Nákladní doprava 150 jízd denně maximálně, osobní doprava - 30 jízd denně maximálně. Nákladní doprava – pouze směr Milín
(150 NV), osobní doprava 24 směr Milín, 6 OA směr Lazsko.
Emise z dopravy vychází se zadaných intenzit dopravy, délky úseků, roku provozu, rychlostí. Byly vypočteny
programovým vybavením MEFA 13 včetně zahrnutí resuspenze. Definované schéma vozového parku
(zastoupení emisních tříd) zadává přímo programové vybavení (zadána ostatní města a komunikace), rok 2022.
Posuzované komunikace byly rozděleny na 3 úseky a pro každý úsek byl proveden výpočet emisí NOx, PM10 ,
PM2,5 , benzen, benzo(a)pyren modelem MEFA 13.
Doprava byla dále z hlediska výpočtu rozdělena na úseky po 10 metrech (liniové zdroje znečišťování ovzduší) a
na manipulaci (plošné zdroje znečišťování ovzduší).

Tabulka 11 Kvantifikace emisí z dopravy podle MEFA 13 – demolice a výstavba
ID

E_NOx

E_PM10

E_Bzn

E_bApyr

E_PM25

SP_PM10

SP_bApyr

SP_PM25

d1-1-10
d2-1-50

0.0000058
0.0000026

0.0000008
0.0000004

0.0000001
0.00000001

0.0000289
0.0000234

0.0000006
0.0000003

0.000027
0.0000272

0.0003259
0.0003259

0.0000066
0.0000066

d3-1-80

0.00000001

0.00000001

0.00000001

0.0000003

0.0000000

0.0000001

0.0000015

0.00000002

Vysvětlivky:
d – úsek silniční komunikace, průměrná rychlost v úseku km/h E – emise z výfuků vozidel v g/m, pro B(a)P v
μg/m/s
SP – emise resuspenze v g/m, pro B(a)P v μg/m/s

Tabulka 12 Emise spojené s pohybem mechanizace po staveništi
Emisní faktor
dle MEFA 13
0.5400
0.5024
0.0677
0.0500
0.2570
0.0016
6.6152

NOx (g/km)
CO (g/km)
PM10 (g/km)
PM2,5 (g/km)
NO2 (g/km)
benzen (g/km)
benzoapyren (µg/km)

Emise [g/den]

Emise g/h

Emise g/s

129,6
120,6
16,3
12,0
61,7
0,38
1587.648 (µg)

5,4
5
0,67
0,5
2,57
0,016
66,15

0,0015
0.0013
0,00018
0,00014
0.00071
0.000004
0.018 (µg)

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

Po uvedení do provozu

Liniovými zdroji jsou úseky pozemních komunikací, po nichž se během provozu uvažovaného areálu
pohybují motorová vozidla společnosti - osobní (OA) a těžká nákladní (TNV) vozidla.
Dopravní zatížení areálu v době provozu záměru se předpokládá následující:
Nákladní doprava:
Osobní doprava:

300 jízd denně maximálně.
770 jízd denně maximálně.
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Směrem na Milín – 300 TNV a 625 OA (alternativně 270 TNV a 625 OA) , směr Lazsko 145 OA (alternativně
30 TNV a 154 OA).
Emise z dopravy vychází se zadaných intenzit dopravy, délky úseků, roku provozu, rychlostí. Byly vypočteny
programovým vybavením MEFA 13 včetně zahrnutí resuspenze.
Definované schéma vozového parku (zastoupení emisních tříd) zadává přímo programové vybavení (zadána
ostatní města a komunikace), rok 2022.
Posuzované komunikace byly rozděleny na 3 úseky (viz následující obrázek) a pro každý úsek byl proveden
výpočet emisí NOx, PM10 , PM2,5 , benzen, benzo(a)pyren modelem MEFA 13.
Doprava byla dále z hlediska výpočtu rozdělena na úseky po 10 metrech (liniové zdroje znečišťování
ovzduší) a na manipulaci (plošné zdroje znečišťování ovzduší).

Tabulka 13 Kvantifikace emisí z dopravy podle MEFA 13 – provoz záměru var.1
ID
d1-1-10

E_PM10

E_Bzn

E_bApyr

E_PM25

SP_bApyr

SP_PM25

0.000017

E_NOx

0.000036

E_CO

0.0000022

0.0000002

0.0001048

0.0000017

0.0000403

SP_PM10

0.0004827

0.0000097

d2-1-50

0.000006

0.000010

0.0000010

0.0000001

0.0000747

0.0000007

0.0000391

0.0004681

0.0000095

d3-1-80

0.0000008

0.000001

0.0000001

0.0000000

0.0000117

0.0000001

0.0000078

0.0000937

0.0000019

Tabulka 14 Kvantifikace emisí z dopravy podle MEFA 13 – provoz záměru var.2
ID
d1-1-10

E_PM10

E_Bzn

E_bApyr

E_PM25

SP_bApyr

SP_PM25

0.000017

E_NOx

0.000036

E_CO

0.0000022

0.0000002

0.0001048

0.0000017

0.0000403

SP_PM10

0.0004827

0.0000097

d2-1-50

0.000006

0.000010

0.0000010

0.0000001

0.0000747

0.0000007

0.0000391

0.0004681

0.0000095

d3-1-80

0.0000008

0.000001

0.0000001

0.0000000

0.0000117

0.0000001

0.0000078

0.0000937

0.0000019

Vysvětlivky:
d – úsek silniční komunikace, průměrná rychlost v úseku km/h E – emise z výfuků vozidel v g/m, pro B(a)P v
μg/m/s
SP – emise resuspenze v g/m, pro B(a)P v μg/m/s

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

TECHNOLOGICKÝ PARK
STŘÍBRŇÁK

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)

27

TP Stříbrňák s.r.o.,
Karlova 2472/44,
35002 Cheb

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

B. III.2. Odpadní vody
Splaškové odpadní vody
• Období výstavby
Významné množství vod splaškového charakteru v průběhu výstavby vznikat nebude. Jako zařízení staveniště
budou instalovány suché WC, které budou pravidelně vyváženy a obsah následně likvidován.
• Po uvedení do provozu
V období provozu budou vznikat splaškové odpadní vody. Množství splaškových vod je identický s výpočtem
spotřeby vody.
Množství splaškové vody
Qroč = potřeba pitné vody + potřeba šedé vody
Qroč = 6 971 + 4 562 = 11 533 m3/rok
Navrhovaná kapacita ČOV Qroč = 11 533 m3/rok
Qroč = 11 533 m3/rok
stávající ČOV Qroč = 4 100 m3/rok
rozšíření o Qroč = 7433 m3/rok, tj. rozšíření kapacity ČOV o cca 200 % na celkem Qroč = 11 533 m3/rok
Splašková kanalizace bude nová z plastového potrubí. Bude vedena pod komunikací a bude svedena do čistírny
odpadních vod.

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

Dešťové vody
• Období výstavby
V průběhu výstavby se nepředpokládá znečištění vod (kromě havarijních stavů, popsaných výše).
• Po uvedení do provozu
Stávající odtok odpadních vod z areálu
Dešťové vody
V zájmovém území průmyslového areálu se nacházejí budovy a zpevněné plochy, které jsou odkanalizovány do
bezejmenného toku IDVT 10281300 do „vodoteče Hrádeckého potoka“. Vodoteč Hrádeckého potoka vede
směrem ze severu na jih pod areálem. Napojení areálových vod na vodoteč se děje před silnicí č. 174. Výška
vyústění do vodoteče, respektive výška dna propustku pod silnicí je 540,12 m n.m.
Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou v rámci areálu svedeny dvěma sběrači větev A a B přes odlučovače
ropných látek.
Celkový nátok dešťových vod do Hrádeckého potoka z areálu je podle analýzy dešťových vod (viz příloha)
352,19 l/s.
Navrhovaná likvidace odpadních vod
Dešťové vody ze střech
Dešťové vody ze střech budou svedeny do akumulační nádrže, která bude umístěna v zelené zóně jižně od
areálu. Průtok dešťových vod do retenční nádrže je Q=534,4 l/s. Objem akumulační nádrže je navržen 1100 m3.
Dešťové vody budou v první řadě využity pro splachování WC, výlevky a pisoáry. Budou tedy svedeny do
systému zpětného využití šedých vod. Z důvodu nevhodného podloží pro zasakování je navrženo odvádět
dešťové vody regulovaným odtokem do nedaleké vodoteče rybníka Stříbrný. Odtok z retenční nádrže bude ústit
do koryta bezpečnostního přepadu rybníka. Navrhovaný regulovaný odtok do vodoteče rybníka Stříbrný je
dle doporučené hodnoty 3 l/s/ha, při odvodňované ploše 4 ha, celkem 12 l/s.
Stávající nátok vlivem morfologie terénu v území je z plochy 42 865 m2 což by odpovídalo nátoku 166,51 l/s.
Nátok je pozvolný, je veden zatravněnými i zpevněnými plochami a rybník plní retenční funkci. Ve stávajícím
stavu je také možno dohledat vytvořené strouhy podél asfaltové cesty mezi navrhovanou halou a rybníkem,
kterými je svedena voda do rybníka právě z území stavebníka.
Rybník Stříbrný má plochu povodí cca 24,0ha, z toho je cca 22,3 ha pozemků lesa a 1,7 ha pozemku luk, pro
povodí je návrhový déšť v intenzitě 167 l/s/ha, potom přítok do rybníka a obtokové strouhy je cca 430 l/s, z toho
část do obtokové stoky, část do rybníka, kde dojde retencí rybníka ke snížení odtoku do dalšího povodí.
Stavebník předpokládá vypouštění do obtokové strouhy v množství 12,0 l/s, což představuje zvýšení přítoku o
2,8 %, což je zanedbatelné navýšení, dále v rámci odtoku soustavou rybníků Stříbrný, Pustý a Hubenovský do
Hrádeckého potoka se navýšení již neprojeví,
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Dešťové vody z chodníků a komunikací
Dešťové vody z chodníků a komunikací budou svedeny po povrchu do přiléhající zeleně.
Dešťové vody z komunikací pro nákladní vozy
Dešťové vody z ploch pro kamiony budou svedeny do odlučovače ropných látek o celkovém průtoku 350 l/s, c10
– c40 = 0,2 mg/l. Bude využita retenční schopnost potrubí DN600 a odtok do bezejmenného toku IDVT
10281300 a následně do Hrádeckého potoka nepřesáhne 30 l/s. Průtok bude snížen oproti stávajícímu
výpočtovému průtoku 352,19 l/s. Vodoteč IDVT 10281300, ani Hrádeckého potoka nebude ovlivněno. Betonové
potrubí pod silnicí je ve vyhovujícím stavu a je třeba řádně propojit vyústění z areálu s propustkem pod silnicí.
Ve stávajícím stavu není toto místo dostatečně propojené a dochází k nátoku a zadržování vody kolem
propustku.

B. III.3. Odpady
Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav
a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovaný záměr jsou důležité zejména vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.,
v platném znění, o Katalogu odpadů a č. 383/2001 Sb., v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady.
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady. Provozovatel záměru bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle
§ 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav.
Obecně bude při výstavbě i provozu záměru postupováno v souladu s hierarchií nakládání s odpady, tedy v první
řadě bude omezován vznik odpadů v co největší míře. Vzniklé odpady budou důsledně tříděny dle kategorie a
jednotlivých katalogových čísel a přednostně předány oprávněné osobě k recyklaci nebo využití. V případě, že
takový způsob nakládání s odpady nebude možný, budou odpady předány k odstranění v zařízení k tomu
určeném.
Odpady vznikající provozem posuzovaného záměru lze rozdělit na odpady, které budou vznikat při výstavbě a
na odpady, které budou vznikat za běžného provozu. Provozovatel výrobního závodu, jako původce odpadů,
bude vzniklé odpady předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle platné legislativy.
• Období výstavby
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných záměrů. V průběhu výstavby
se neočekává neobvyklá produkce odpadů, kromě stavebních odpadů a odpadů z provozu mechanizace.
Při přípravě staveniště je nutné třídit materiály tak, aby je bylo možné efektivně recyklovat a dále zpracovávat
bez dopadů na životní prostředí. Stavební materiály, které není možné dále využít, se stávají odpadem a bude
s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Nebezpečné odpady budou
řádně označeny a bude s nimi nakládáno se zvýšenou opatrností v souladu s platnou legislativou. Nebezpečné
odpady budou předány oprávněné osobě k jejich převzetí k odstranění. Veškerá dokumentace, vztahující se
k nakládání s odpady, bude uchovávána po dobu min. 5 let.
Materiály vznikající při přípravě staveniště, které nemají nebezpečné vlastnosti, budou přednostně nabídnuty
k recyklaci a budou využity jako stavební výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, až v případě, že jejich využití nebude možné, budou
původcem prohlášeny za odpady a bude s nimi tak nakládáno.
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Stavební díly, které budou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě opětovně použity
jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné panely, nosníky), se nestávají odpadem - nenaplňují
definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech.
Za způsob nakládání s odpady při výstavbě a provozu je zodpovědný jejich původce – stavební firma a
provozovatel záměru, kteří musí dodržet zákonné povinnosti ohledně nakládání s odpady. Původce je také
povinen předcházet vzniku odpadů.
Realizace uvažovaného záměru si vyžádá vytvoření zázemí - zařízení staveniště. Zde budou umístěny stavební
mechanizmy, sociální zázemí pro pracovníky, skladové zařízení apod. V maximální míře bude při výstavbě
využíváno sociální a prostorové zázemí stávajícího areálu. V obecné poloze lze konstatovat, že bude dodržen
princip minimalizace dopadů těchto zařízení, resp. vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou
voleny následující postupy:
• zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie a druhu odpadu;
• dodržování technologické kázně při výstavbě - bude zajištěno omezení úkapů olejů, pohonných hmot,
technologických kapalin apod.;
• v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstranění škody,
následně budou provedeny příslušné rozbory a navrženo řešení likvidace havárie;
• skladování pohonných hmot, olejů, apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy tak, aby
nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí;
• důsledná údržba a čištění zařízení stavenišť, čištění kol vozidel vyjíždějících z areálu staveniště,
kropení vozovek za účelem snížení prašnosti v okolí staveniště a na příjezdových komunikacích.
Použité obaly (jedná se o papír, eventuálně plastový obal) je třeba třídit a přednostně nabízet k jejich dalšímu
využití, popř. zajistit odstranění jednotlivých druhů odpadů. Nebezpečné odpady budou shromažďovány
odděleně. Bude vedena průběžná evidence vyprodukovaných odpadů a odpady budou předávány pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí. Předpokládané vyprodukované druhy odpadu jsou v následující tabulce.

Tabulka 15 Odpady, které budou vznikat při výstavbě
KÓD

NÁZEV

KATEGORIE

ZPŮSOB
NAKLÁDÁNÍ

08 01 12

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

13 02 05

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

N

15 01 01

O
N

odstraňování

17 01 01
17 01 02
17 02 01

Papírové a lepenkové obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Dřevo

odstraňování
recyklace
odstraňování
recyklace

O
O
O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty

O

recyklace
recyklace
využití
recyklace
odstraňování
recyklace
odstraňování

08 01 11

15 02 02

N

odstraňování

O

17 03 02
17 04 05

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 02 04
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Přesný výčet odpadů, které budou vznikat během výstavby, a vyčíslení množství bude provedeno v následujících
stupních projektové přípravy. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby.
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů
• štěrk a kamenivo - přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro
potřeby dalších podnikatelských subjektů.
• beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. - separovatelný odpad využitelný k
recyklaci. Vznik při výstavbě. Beton, cihly - drcení - využití pro stavební aktivity, materiál např.
použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír - sběr. Dřevo - opětovné
použití, případně jako energetický zdroj - spalování.
• směsný komunální odpad - tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem
• nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. odpad kategorie N - nebezpečný - tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Ukládání na
skládky příslušné skupiny, případně spalování.
• Po uvedení do provozu
Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě jejich vzniku,
podle charakteru odpadů a jejich následného způsobu využití nebo odstranění.
V celém závodu bude zajištěno třídění odpadu dle katalogových čísel a jeho ukládání v souladu s platnými
zákony a předpisy. V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou
tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou tříděny podle charakteru
odpadů, druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu nakládání (skládkování, spalování apod.).
Odpady charakteru N budou shromažďovány odděleně v uzavřených nádobách na zabezpečeném místě. Odpady
budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných nádob a odtud budou průběžně
předávány oprávněné osobě k jejich převzetí k dalšímu nakládání.
Všechny odpady budou předávány jiným subjektům, které mají pro tuto činnost příslušné oprávnění. Smlouvy
budou předloženy při kolaudaci objektu.
Zvláštní pozornost bude věnována shromažďování nebezpečných odpadů, pro které budou ve shromaždištích
vymezeny oddělené, uzavřené plochy (zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady,
zamezení havarijnímu úniku atd.). Odpady charakteru N budou vznikat převážně v podobě použitých zářivek,
případně sorpčního materiálu, odpadních strojních a mazacích olejů (emulze). Tyto odpady budou odděleně
shromažďovány a zneškodňovány odborně způsobilou firmou.

Tabulka 16 Odpady, které budou vznikat při provozu
KÓD ODPADU
NÁZEV DRUHU ODPADU
KATEGORIE
08 01 19N
08 01 20 O
08 01 99
13 05 02
15 01 01 O
15 01 02 O
15 01 03 O
15 02 02 N
16 06 01 N
20 01 21 N
20 03 01 O
20 03 03 O

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických
rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08
01 19
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z odlučovačů ropných látek
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly (palety)
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečistěné nebezpečnými látkami
Olověné akumulátory
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
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ZPŮSOB
NAKLÁDÁNÍ
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
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Vysvětlivky:
- způsob nakládání:

1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)
2 – odstranění (skládkování, spalování atd.)

Po dožití stavby by bylo možné všechny použité stavební materiály vhodným způsobem dále využít nebo
likvidovat – například vyvezení na skládku inertního materiálu, spálení, využití jako druhotné suroviny (železný
šrot apod.). Jednalo by se o odpady obdobného charakteru jako při výstavbě posuzovaného záměru.

B. III.4. Ostatní emise a rezidua
Hluk a vibrace
• Období výstavby
Zdroje hluku během demoličních a stavebních prací
V rámci demolice současného areálu lze očekávat po zahájení prací po dobu několika měsíců zvýšený provoz
těžkých nákladních automobilů v počtu max. 150 ks za den. V dalších fázích prací bude již dopravní zatížení
menší. Vliv umístění drtičky a třídičky ve východní části lokality bude dostatečně eliminován díky relativně
velké vzdálenosti od nejbližších objektů obytné zástavby.
Hluk ze stavební činnosti
Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb v době od
7 do 21 hodin (reálně bude probíhat od 8 do 16 hod podle demoličního výměru č.j. MUHnM/1971/2019)
přípustná korekce +15 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovené podle
§ 11 citovaného nařízení. Pro hluk ze stavební činnosti je výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina LAeq,T = 65 dB pro dobu trvání stavební činnosti 14 hodin. Pro posouzení hlukové zátěže při
demolici byly použity hodnoty akustického výkonu běžných zařízení, používaných při pracích obdobného
rozsahu a zaměření.
Hlavní mechanismy pro rozhodující demoliční a stavební práce:

Tabulka 17 Emisní parametry skupin strojů ve vzdálenosti 1 m
Zdroj hluku
Nákladní automobil 10 ks

Hladina hluku
LWA [dB] – 1ks
85

Hluk celkem
95

Dělicí nůžky 1ks

72

72

Buldozer 1ks

80

80

Nakladač 1ks

76

79

Bagr 2 ks

78

81

Dumper 2 ks

75

78

Vibrační válec 1ks

78

78

Bourací kladivo 1ks

83

83

Drtička 1ks

105

105

Třídička 1ks

105

105

Obecná doporučení pro období demoličních a stavebních prací.
Pro minimalizaci dopadů na akustickou situaci okolí a nejbližší obytné zástavby je vhodné zajistit některá
opatření:
• dodržet dobu povolenou pro demoliční práce a výstavbu, to je od 8 do 16 hod,
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•
•
•
•

organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena rovnoměrně v průběhu dne,
směrovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin
minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů (rypadla, nakladače),
při práci hlučných mechanizmů v blízkosti obytné zástavby instalovat mobilní protihlukovou stěnu.

Tabulka 18 Referenční body při výstavbě
č.
1
2

adresa
Lazsko 32
Milín 98

Hluk z demoličních a stavebních prací

•

Po uvedení do provozu

Stacionární zdroje
Stacionárními zdroji budou vzduchotechnické jednotky na střeše spodní haly (celkem 5 ks – každý 70 dB),
parkovací a manipulační plochy a doky pro tahače (77) a osobní automobily + dodávky (175) a strojovna
SHZ (dvě čerpadla s dieselovým pohonem, každé 85 dB).
Mobilní zdroje
Příjezd a odjezd 150 TNA a 385 OA za 24 hodin (tam i zpět = 300 TNA a 770 OA)
Pozadí – silnice II/174: 2528 OA, 335 TNA (ŘSD 2016 /úsek 1-3540/, dopočet 2021) Pozadí – silnice II/174:
1641 OA, 478 TNA (ŘSD 2000 – pro stanovení SHZ)
Pozadí – vlaky: 40 souprav za den (30 osobních, 10 nákladních) – ČD
Distribuce nové dopravy:
varianta 1: 145 OA+15 TNA Lazsko, 625 OA+285 TNA Milín (počet průjezdů = počet aut x 2)
varianta 2: 145 OA+0 TNA Lazsko,625 OA+300 TNA Milín (počet průjezdů = počet aut x 2)
Pro potřeby oznámení byla zpracována hluková studie. Z důvodu možnosti posouzení hlukové úrovně ve
venkovním prostoru byly zadány 4 referenční výpočtové body. Charakteristiku a lokalizaci těchto bodů
dokladuje následující tabulka, graficky jsou prezentovány v hlukové studii.

Tabulka 19 Referenční body při provozu záměru
č.
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1

1 (tab. 6 – 12)

Lazsko 32

2

2 (tab. 6 – 12)

Milín 98
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3

3 (tab. 6 – 12)

klidová zóna za valem

4

4 (tab. 6 – 12)

dtto

5

1 (tab. 13 – 18)

Nádražní 315

6

2 (tab. 13 – 18)

Nádražní 318 (bod 2)

7

3 (tab. 13 – 18)

Nádražní 318 (bod 3)

8

1 (tab. 19 – 26)

Lazsko 18

9

2 (tab. 19 – 26)

Lazsko 10

10

3 (tab. 19 – 26)

Lazsko 51

11

4 (tab. 19 – 26)

Lazsko bez č.p.

12

5 (tab. 19 – 26)

Lazsko 43

V následujících přehledech je hodnocen stávající stav hlukové zátěže – pozadí ve dne a v noci.
hluk ve výpočetních bodech – pozadí den

hluk ve výpočetních bodech – pozadí noc

Následující přehledy charakterizují hlukovou zátěž pouze z provozu záměru.
hluk ve výpočetních bodech - záměr den
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hluk ve výpočetních bodech - záměr noc

V následujících tabulkách je charakterizována celková hluková zátěž, která se předpokládá po vybudování a
zprovoznění posuzovaného záměru.
hluk ve výpočetních bodech - komplet den

hluk ve výpočetních bodech - komplet noc

Následující tabulky hodnotí hlukovou situaci v oblasti Milína.
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hluk Milín pozadí den

hluk Milín pozadí noc

hluk Milín záměr den (distribuce var. 2)
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hluk Milín záměr noc (distribuce var. 2)

V následujících tabulkách je hodnocena hluková situace v oblasti Lazska.
hluk Lazsko pozadí den

hluk Lazsko pozadí noc
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hluk Lazsko záměr den (distribuce var. 1)

hluk Lazsko záměr noc (distribuce var. 1)

hluk Lazsko komplet den (distribuce var. 1)
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hluk Lazsko komplet noc (distribuce var. 1)

Byly provedeny i výpočty hlukové situace v roce 2000 (pro určení staré hlukové zátěže).
hluk Lazsko den, rok 2000
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hluk Lazsko noc, rok 2000

Radioaktivní a ostatní záření
• Období výstavby
Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo významné vibrace o hodnotách a
frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany veřejného zdraví
nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů.
• Po uvedení do provozu
V období provozu nebude docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického záření. S radioaktivními
odpady nebude nakládáno.

Případná předpokládaná rezidua
• Období výstavby
V rámci výstavby posuzovaného záměra nelze předpokládat činnosti, které by vedly ke vzniku reziduí látek.
Výstavba záměru neprodukuje zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích, látek,
pokud budou dodrženy podmínky, které toto oznámení navrhuje.
• Po uvedení do provozu
V rámci provozu posuzovaného záměra nelze předpokládat činnosti, které by vedly ke vzniku reziduí (zbytky
obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích) látek.

Možná rizika
• Období výstavby
Rizika havárií spojená s výstavbou jsou minimální. Při respektování základních pravidel při manipulaci s
ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího technického stavu vozidel a mechanizmů používaných
na staveništi a skladování rizikových materiálů včetně odpadů, lze rizika považovat za nevýznamná.
• Po uvedení do provozu
K rizikům provozu patří možný vznik havárií, mezi které lze zařadit především:
• únik ropných a dalších závadných látek
• požár,
• porucha odlučovače ropných látek
• přerušení dodávek energií
• poruchy zařízení.
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Únik ropných a dalších závadných látek
Závadné látky jsou takové látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zákon č.
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů). Předpokládat lze úniky ropných látek z dopravních
prostředků.
Eliminaci potenciálních vlivů bude zajišťovat vlastní stavba dodržení všech zákonných a ustanovení a norem a
dodržování provozního a havarijního plánu. Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím
sorpčních prostředků, případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí
být v co nejkratším časovém horizontu uvedena do původního stavu.
Požár
Při požárech zpravidla dochází ke vzniku nebezpečných zplodin s obsahem toxických látek poškozujících zdraví.
Záměr je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky z hlediska požární bezpečnosti. Požární hlediska a
opatření budou řešena v požární zprávě, která bude v dalších stupních přípravy stavby doložen orgánům státní
správy. Bude zřízena požární nádrž či požární hydrant dle rozhodnutí orgánů státní správy v dalším stupni
přípravy stavby.
Porucha odlučovače ropných látek
Porucha může nastat zanedbanou údržbou, zejména sorpčního filtru, tato havárie je však málo pravděpodobná.
Poruchy zařízení
Poruchu zařízení lze očekávat pouze v případě porušení provozuschopnosti vzduchotechnických a chladících
zařízení. Při včasné opravě nejsou očekávány žádné významné vlivy z hlediska životního prostředí. Servis a
opravy jsou zajišťovány prostřednictvím specializovaných subjektů.
Preventivní opatření
Základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod (havárií):
• Periodické školení a seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy a provozní dokumentací, revize,
dodržování opatření stanovených bezpečnostními, požárními a hygienickými předpisy, kontrola
technického stavu strojů a zařízení a odstraňování případných závad.
• Zpracování provozního řádu, jeho pravidelná aktualizace a dodržování zaměstnanci.
• Zpracování havarijního plánu a seznámení zaměstnanců s případnými postupy.
• Důsledné dodržování technologického postupu.
• Dodržování plánů oprav a údržby strojního zařízení, mazacích řádů, prohlídky strojů a zařízení v
termínech podle provozní dokumentace.
• Dodržování termínů revize vyhrazených technických zařízení.
• Dodržování předpisů při činnosti s ropnými látkami a hořlavinami, ostatními nebezpečnými látkami a
odpady.
• Kontrola příchodu a odchodu pracovníků z pracoviště, kontroly na požití alkoholických nápojů a
omamných látek.
Následná opatření
V případě úniku látek škodlivých vodám (pohonné hmoty, kontaminované a dekontaminované ropné látky,
chemikálie) je nutno urychleně všemi dostupnými prostředky na pracovišti zamezit jejich dalšímu úniku, v
nejvyšší možné míře je zachytit a shromáždit a zajistit jejich odpovídající odstranění.
Provedení následných sanačních opatření bude odpovídat charakteru a rozsahu potenciální havárie.
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna opatření, aby k podobné
situaci již nemohlo následně docházet. Získané zkušenosti a navržená opatření budou zapracována do
příslušných havarijních plánů.
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B.III.5. Doplňující údaje
Nejsou předloženy další doplňující údaje.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.l. Přehled
nejvýznamnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Níže v textu je čerpáno z dokumentu "Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji za rok 2018".
Emise znečišťujících látek ve Středočeském kraji v období 2008–2018 kolísaly, od počátku sledovaného
období v roce 2008 a také v posledním meziročním srovnání 2017–2018 však klesly. Největší pokles v
průběhu celého hodnoceného období byl zaznamenán u emisí VOC o 34,5 % a dále také u emisí NOx, a to
o 31,3 %. V obou případech klesají emise mezi jednotlivými roky stabilně po celou dobu sledování.
Obecně má Středočeský kraj dlouhodobě průměrnou emisní zátěž na jednotku plochy kraje, související s
vysokou dopravní zátěží a strukturou osídlení ovlivňující znečištění z malých stacionárních zdrojů.
Emise TZL vyprodukované ve Středočeském kraji (celkově 8,1 tis. t v roce 2018) pocházely především z
malých stacionárních zdrojů (74,0 %), mezi které patří mimo jiné i vytápění domácností. Stejně tomu
bylo i u emisí CO, pro které tento zdroj před stavuje 68,8 % z celkového emitovaného objemu 88,4 tis. t.
Emise SO2 (celkově 15,2 tis. t) byly emitovány především z velkých stacionárních zdrojů (74,9 %), kam se
řadí i výroba elektřiny a tepla. Emise NOx (jejichž celková produkce činila 25,0 tis. t) byly v kraji
produkovány zejména mobilními zdroji (55,9 %).
Emise NH3 s celkovou produkcí 9,9 tis. t souvisely v kraji v roce 2018 zejména se zemědělskou činností,
především s chovem hospodářských zvířat (98,2 %). Vznik emisí VOC (25,5 tis. t) byl vázán na používání
a výrobu organických rozpouštědel (75,5 %).
Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji je dlouhodobě ovlivňována průmyslovým charakterem kraje,
hustou dopravní infrastrukturou a vysokými intenzitami dopravy v návaznosti na aglomeraci hlavního
města a její okolí, a rovněž také hustou rezidenční zástavbou s lokálními topeništi. Aktuální situace je pak
podmíněna meteorologickými podmínkami.
Ucelenou informaci o kvalitě ovzduší na území Středočeského kraje udává mapa oblastí s překročením
imisních limitů bez a se zahrnutím přízemního ozonu. Dle tohoto vymezení došlo v roce 2018 na celkem
5,0 % území kraje k překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látku bez zahrnutí
přízemního ozonu. Při hodnocení kvality ovzduší se zahrnutím přízemního ozonu se v roce 2018 jednalo o
88,7 % území kraje.
Jakost vodních toků v hodnoceném období 2017–2018 byla ve Středočeském kraji značně různorodá (I.–V.
třída jakosti). Velmi silně znečištěná voda (V. třída jakosti) byla zjištěna na Zákolanském potoce, Blanici,
dále pak na úseku Bakovského potoka, potoka Výmola, řek Výrovka, Mrlina a Skalice. Na Vltavě byla
vyhodnocena jakost vody převážně jako neznečištěná a mírně znečištěná (I. a II. třída jakosti). Znečištění
toků ve Středočeském kraji je ovlivněno bodovými průmyslovými zdroji (zejména chemický a
automobilový průmysl, energetika a těžba a zpracování nerostných surovin), dále znečištěním ze
zemědělství a komunálním znečištěním z malých obcí, u kterých často stále chybí připojení na kanalizaci a
ČOV.
Zemědělská půda v roce 2018 zaujímala ve Středočeském kraji dle katastru nemovitostí 658,6 tis. ha,
tedy 60,3 % území kraje. Rozloha orné půdy činila 544,6 tis. ha (82,2 % zemědělské půdy) a rozloha
trvalých travních porostů činila 73,2 tis. ha (11,1 % zemědělské půdy). Jedná se tak o kraj s nejvyšším
podílem zemědělské půdy v ČR a vysokým stupněm zornění zemědělské půdy. Od roku 2000 však
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výměra zemědělské půdy klesla o 11,4 tis. ha (1,7 %) a výměra orné půdy o 14,7 tis. ha, tj. o 2,6 %.
Významným procesem změny využití území byla přeměna orné půdy na trvalé travní porosty, jejichž
rozloha vzrostla v období 2000–2018 o 3,8 tis. ha (5,4 %). Příčinou úbytku orné půdy je také rozšiřování
zastavěných ploch, nádvoří a ostatních ploch, jejichž rozloha v roce 2018 vzrostla na její úkor o 477,0 ha.
Zastavěné plochy, nádvoří a ostatní plochy tak v roce 2018 pokrývaly 10,4 % území Středočeského kraje (v
roce 2000 to bylo 9,7 %).
Lesnatost Středočeského kraje v roce 2018 činila 27,4 %, od roku 2000 se rozloha lesních pozemků zvýšila
o 4,4 tis. ha (1,5 %). Vodní plochy zaujímaly 1,9 % území Středočeského kraje.
Rozloha všech zvláště chráněných území Středočeského kraje (bez překryvů) v roce 2018 činila celkem
118,6 tis. ha, tj. 11,5 % území kraje.
Na území Středočeského kraje se v roce 2018 nacházelo či do něj zasahovalo 6 velkoplošných zvláště
chráněných území s celkovou rozlohou 109,8 tis. ha. Jednalo se o chráněné krajinné oblasti Blaník, Český
kras, Český ráj, Kokořínsko – Máchův kraj, Křivoklátsko a Brdy.
Kromě toho se na území Středočeského kraje v roce 2018 nacházelo 301 maloplošných zvláště chráněných
území (300 v roce 2017) o celkové rozloze 15,6 tis. ha. Mezi ně patřilo 13 národních přírodních rezervací, 21
národních přírodních památek, 79 přírodních rezervací a 188 přírodních památek (187 v roce 2017). Na
území Středočeského kraje bylo do roku 2018 vyhlášeno celkem 19 přírodních parků o celkové rozloze
104,6 tis. ha.
V roce 2018 se na území Středočeského kraje nacházelo či do něj zasahovalo 177 lokalit soustavy Natura
2000. Jednalo se o 5 ptačích oblastí (Žehuňský rybník – Obora Kněžičky, Křivoklátsko, Rožďalovické
rybníky, Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady, Údolí Otavy a Vltavy) s celkovou rozlohou 39,1 tis. ha
a 172 evropsky významných lokalit s celkovou rozlohou 33,1 tis. ha. Celková rozloha soustavy Natura 2000
ve Středočeském kraji činila v roce 2018 (bez překryvů) 63,9 tis. ha (5,8 % území kraje). Zároveň se 46,7
tis. ha (73,1 %) z celkové rozlohy lokalit Natura 2000 nacházelo ve zvláště chráněných územích.
Lesní porosty ve Středočeském kraji jsou tvořeny převážně jehličnany, jejichž podíl v roce 2018 činil 67,7
%. Nejčastěji zastoupenými jehličnany byly smrky (35,1 %) a borovice (26,7 %). Podíl smrkových porostů
je v tomto kraji relativně nízký a dosahuje tak přibližně podílu smrků určeného v doporučené druhové
skladbě lesa pro ČR (36,5 %). Mezi listnáči převažovaly duby (13,8 %) a buky (5,3 %). Nově zakládané
porosty byly tvořeny z 61,5 % jehličnany, které však zaujímaly 92,2 % vytěženého dřeva, což vedlo k
mírnému posílení podílového zastoupení listnáčů. Mírné navyšování podílu listnáčů v lesích
Středočeského kraje lze pozorovat od roku 2000, což je v souladu s trendem přibližování se doporučené
skladbě lesa v rámci celé ČR. Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorii v roce 2018 představovaly porosty
ve věku 81–100 let, přičemž narůstá zastoupení porostů starších 101 let a klesá zastoupení kategorie 61–80
let.
Středočeský kraj má vzhledem ke své centrální poloze na křižovatce hlavních silničních tahů a
spádovému území pro denní dojížďku do Prahy značnou emisní zátěž z dopravy. Na území Středočeského
kraje bylo v roce 2018 vyprodukováno cca 14 % celkových emisí jednotlivých látek v ČR, což je nejvíce
po Hl. m. Praze. Při započtení Prahy pochází ze Středočeského regionu zhruba třetina celkových emisí
NOx z dopravy v ČR. Emisní zátěž na jednotku plochy ve Středočeském kraji včetně Prahy v roce 2018
dosáhla 1,5 t NOx.km-2, což je přibližně dvojnásobek celostátního průměru. Největším dopravním zdrojem
emisí v kraji byla v roce 2018 individuální automobilová doprava, s nejvyššími podíly na emisích CO (82,8
%) a VOC (79,5 %). Z nákladní silniční dopravy pocházelo 35,9 % celkových dopravních emisí PM a 33,2 %
emisí NOx.
Na počátku 21. století ovlivnil vývoj emisí z dopravy dynamický růst silniční dopravy v kraji, který byl
ovlivněn suburbanizačním procesem v pražské aglomeraci. V důsledku toho emise NOx, PM a CO2 z
dopravy v období 2000–2005 stoupaly. Postupně však po roce 2008 došlo v souvislosti s modernizací
vozového parku a snižováním jeho emisní náročnosti k postupnému poklesu emisí znečišťujících látek,
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který byl nejvýraznější v případě emisí CO, které v období 2000–2018 poklesly o 79,8 %, a emisí VOC,
které poklesly o 71,7 %. Naproti tomu emise CO2 v období 2000–2018 vzrostly o 66,2 %, vývoj těchto
emisí ovlivnil růst spotřeby paliv a energie v dopravě kvůli růstu dopravních výkonů. V roce 2018
pokračoval pokles emisí znečišťujících látek z dopravy, emise CO meziročně poklesly o 14,4 % a emise
NOx o 7,0 %. Naopak mírný růst zaznamenaly emise CO2, které meziročně vzrostly o 0,7 %, a potvrdily tak
svůj rostoucí trend.
Středočeský kraj má značnou hlukovou zátěž obyvatelstva z dopravy, která je způsobena vysokými
intenzitami dopravy na hlavních silnicích, a dále železniční dopravou, neboť územím kraje procházejí
koridorové železniční tratě. Hlukové zátěži z hlavních silnic nad 55 dB bylo v roce 2017 exponováno celkově
117,4 tis. osob, což představuje 8,7 % obyvatel kraje. Z toho bylo nad mezní hodnotu celkově exponováno
7,5 tis. osob celodenně a 9,6 tis. osob v nočních hodinách. Ve srovnání s předchozím kolem mapování v
roce 2012 tak počet exponovaných obyvatel nad mezní hodnotu poklesl (o 42,7 % pro indikátor Ldvn).
Pokles lze spojovat s realizací protihlukových opatření, může však být ovlivněn i metodickými změnami v
hlukovém mapování. Hluku ze silniční dopravy přesahujícímu mezní hodnoty bylo v roce 2017 v kraji
celodenně vystaveno 1 449 bytových objektů a 14 školských zařízení.
Nejvyšší hlukovou zátěží ze silniční dopravy je na území kraje zasaženo okolí dálnic. Vzhledem k vedení
těchto komunikací převážně mimo sídla a realizovaným protihlukovým opatřením však počty obyvatel
exponovaných hluku nad mezní hodnotu nejsou v přilehlých obcích až na výjimky vysoké. Nejvyšší
hlukovou zátěž mají sídla při dálnici D5, ve městě Králův Dvůr bylo v roce 2017 exponováno
celodennímu hluku nad mezní hodnotu 7,6 % obyvatel, v Berouně 2,8 % obyvatel. Do protihlukových
opatření na dálnicích a na silnicích 1. třídy bylo v roce 2018 v kraji investováno 12,4 mil. Kč (8,3 %
investic v celé ČR) a celková délka protihlukových stěn na silniční infrastruktuře koncem roku 2018 činila
88,8 km, což je druhá největší délka po Moravskoslezském kraji.
Hlukové zátěži z provozu na hlavních železničních tratích přesahující mezní hodnotu bylo v roce 2017
exponováno 5,1 tis. obyvatel kraje. Počet osob vystavených hluku ze železniční dopravy nad mezní
hodnotu byl ve Středočeském kraji největší ze všech krajů a představoval zhruba třetinu celkově
exponovaných obyvatel v celé ČR.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v
dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být
záměrem ovlivněny
Kvalita ovzduší v širším okolí řešeného území je nejvíce ovlivňována zvyšující se automobilovou dopravou a
lokálně i místními malými zdroji znečištění ovzduší. Z hlediska imisní situace lze však v průběhu posledních
deseti let sledovat klesající trend ve znečištění ovzduší SO2, NOx. Příčiny poklesu koncentrací obou škodlivin v
posledních letech vyplývají především ze souběhu velmi příznivých meteorologických a rozptylových
podmínek, zejména v zimních měsících, poklesu celkových emisí SO2 a tuhých látek a účinnosti přímých
opatření k ochraně životního prostředí.
Řešené území náleží do povodí Vltavy (Otavy, Lomnice, Skalice a Hrádeckého (Ostrovského) potoka (č.
hydrologického pořadí 1-08-04-0490-0-00). Z hlediska jakosti vod lze sledovat zlepšení – v současné době byla
voda v řece Skalici zařazena do II. až III. třídy jakosti. Proti minulým rokům se výrazněji zlepšil ukazatel
mikrobiologického a biologického znečištění.
Životní prostředí této části Středočeského kraje je zatěžováno dvěma parametry hluku: intenzitou (nadměrný
hluk) a rušivostí (vnímání hluku člověkem). Největším problémem je v současné době je hluk z pozemní
dopravy.
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Nejcennější krajinné prvky v širším okolí jsou vázány na okolí řeky Vltavy na východě a Brd na západě. Kromě
jiného jsou tyto prvky chráněny i územním systémem ekologické stability, který vymezuje minimální rozsah
ochrany ekosystémů pro fungování krajinotvorných procesů.
Posuzovaný záměr může ovlivňovat následující složky životního prostředí: ovzduší (emise z dopravy a
vytápění), voda, biota (rostliny a živočichové při výstavbě), veřejné zdraví (především hluk z dopravy a
stacionárních zdrojů), záměr může mít vliv na krajinný ráz.

C.2.1.Ovzduší
Klimatologická data
Území leží v mírně teplé oblasti MT 5 (QUITT 1971) - je pro ni charakteristické jaro mírné až dlouhé, léto mírné
až mírně chladné, suché až mírně suché, až krátké, podzim mírný až dlouhý, zima mírně chladná, suchá až mírně
suchá.
Klimatické poměry vycházejí z dlouhodobých pozorování ČHMÚ na stanici Příbram (4 km jz., 402 m n. m.).
Průměrná roční teplota vzduchu je 7,3 °C. Maximální průměrnou teplotu lze očekávat v červenci (17,0 °C),
nejnižší pak v lednu (-2,4 °C). Z údajů srážkoměrné stanice Příbram vyplývá, že průměrný úhrn srážek je
poměrně nízký (623 mm/rok). Nejvíce srážek spadne v červenci (73 mm), nejméně v únoru a březnu (36 mm).
období s průměrnými teplotami nad 10 °C činí 149 dnů, délka zimního období (s průměrnými teplotami pod 0
°C) činí 83 dnů - průměrný počet srážkových dnů činí 15,1 dne, z toho ve vegetačním období 10,0 dne.
Počet dnů se sněžením je 44, počet dnů se sněhovou pokrývkou je 58, dnů s mlhou je 46. Průměrná relativní
vlhkost vzduchu je 79 %, průměrné roční trvání slunečního svitu je 1546 hodin, - průměrný roční úhrn
slunečního záření je 3792 MJ/m2. Langův dešťový faktor má hodnotu 85.
Z větrné růžice vyplývá, že nejvyšší četnostní zastoupení mají větry jihozápadní (30,57 %), jižní (13,25 %) a
západní (11,93 %). Nejnižší četnost směru větrů je ze sektoru východního (3,6,6 %).

Kvalita ovzduší
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se stávající imisní situace hodnotí podle mapy úrovně
znečištění konstruované v síti 1 x 1 km, publikované ČHMÚ. Tato mapa obsahuje v každém čtverci hodnotu
klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro ty znečišťující látky, které mají stanoven
roční imisní limit. Z krátkodobých imisí je zhodnocena dále 36. nejvyšší denní imise PM10 a maximální denní
imise SO2. V současné době je zveřejněna mapa průměrů z období 2014 – 2018.

Tabulka 20 Pozaďové imisní koncentrace (2014 – 2018)
BOD
Milín
Imisní limit

NO2_IHR
[mg/m3]

BZN_IHR
[mg/m3]

PM10_IHR
[mg/m3]

PM10_M36
[mg/m3]

PM2,5_IHR
[mg/m3]

B(a)P_IHR
[ng/m3]

8,4 – 9,8

0,8

18,2 – 18,4

32,2 – 32,8

13,5 – 13,7

0,5

40

5

40

50

20

1

Vysvětlivky:
IHR roční průměrná koncentrace
M36 36. nejvyšší hodnoty 24hodinové průměrné koncentrace v kalendářním roce
Na posuzovaném území nejsou překročeny imisní limity pro znečišťující látky dle přílohy č. 1 k zákonu č.
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší [1].
Oxid dusičitý (NO2)
Vzhledem k tomu, že pětileté průměry neobsahují hodnoty hodinových koncentracích NO2, byly pro
maximální hodnoty koncentrací použity data z měřící stanice. Nejbližší měřící stanicí se nachází
v Příbrami:
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Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky NO2 naměřené v roce 2019 na stanici Příbram
– Březové Hory

Vysvětlivky:
50 % Kv

50 % kvantil

95 % Kv

95 % kvantil

98 % Kv

98 % kvantil

99,9 % Kv

99,9 % kvantil
čtvrtletní aritmetický průměr

X1q, X2q, X3q, X4q

počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané čtvrtletí X

C1q, C2q, C3q, C4q

roční aritmetický průměr
XG

roční geometrický průměr

S

směrodatná odchylka

SG

standardní geometrická odchylka

N

počet měření v roce

dv

doba trvání nejdelšího souvislého výpadku

36 MV

36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval

VoL

počet překročení limitní hodnoty LV

VoM

počet překročení meze tolerance LV + MT

Xm

měsíční aritmetický průměr

mc

měsíční četnost měření

V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší hodnoty koncentrací posuzovaných škodlivin v imisním pozadí a
jejich srovnání s hodnotami příslušných imisních limitů stanovených v příloze 1 k zákonu 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší.

Tabulka 21 Hodnoty imisního pozadí a jejich porovnání s hodnotami imisních limitů dle
zákona
Škodlivina

Doba průměrování

NO2 (µg/m3)

Max. hodinová imise

92,6

200

Podíl
imisního limitu
(%)
46,3

19. nejvyšší hodinová imise

71,4

200

35,7

Průměrná roční imise

12,8

40

32,0
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PM10 (µg/m3)

PM2,5

(µg/m3)

Benzen

(µg/m3)

BaP (ng/m3)

-

-

-

36. nejvyšší denní imise

Max. denní imise

32,8

50

65,6

Průměrná roční imise

18,4

40

46,0

Průměrná roční imise

13,7

25

54,8

Průměrná roční imise

0,8

5

16,0

Průměrná roční imise

0,5

1

50,0

Z tabulky vyplývá, že v řešené lokalitě jsou imisní limity pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého,
suspendovaných částic frakce PM10 i PM2,5, benzenu i benzo(a)pyrenu bezpečně plněny. Také maximální
hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého a maximální denní koncentrace částic PM10 jsou pod hodnotami
příslušných imisních limitů.

C.2.2.Voda
Zájmové území se nachází v ochranném pásmu stupně IIA přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Františkovy Lázně a v CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, mimo ochranná pásma zdrojů podzemní nebo
povrchové vody využívaných jako zdroj pitné vody.

Povrchové vody
Lokalita náleží do dílčího povodí Lomnice a Otavy. Dle povodí 4. řádu spadá do povodí Hrádeckého
(Ostrovského) potoka (č. hydrologického pořadí 1-08-04-0490-0-00). Ten následně ústí do Skalice, ta do
Lomnice, která ústí do Otavy a následně Vltavy (VD Orlík). Území je součástí vodního útvaru (typu řeka)
HVL_1500 – Hrádecký (Ostrovský) potok po ústí do Skalice (délka toku 14,76 km, plocha povodí: 87,7 km2).
Hrádecký potok pramení přibližně 500 m V od zájmového území. V blízkosti lokality se dále nacházejí
jeho dva bezejmenné pravostranné přítoky. První pramení SV od zájmové lokality a následně protéká V částí
areálu v zatrubněné podobě J směrem do Hrádeckého potoka. Prameniště druhého přítoku se nachází Z od lokality,
kde napájí soustavu rybníků (Stříbrný, Milínský, …). Obecně se tedy zájmová lokalita nachází v pramenné oblasti,
což potvrzuje i přítomnost mokřadů při Z okraji území.

Podzemní vody
Lokalita náleží k hydrogeologickému rajónu základní vrstvy 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy.
Hydrogeologické poměry v oblasti jsou podmíněny zejména geologickou stavbou. V granitoidních
horninách se nezřídka vyskytuje mělký obzor podzemní vody, jejíž oběh je však vázán na puklinový systém
horninového podloží. Tento obzor je značně ovlivňován především srážkovými poměry a ke zvodnění
dochází zejména při jarním tání či velkých srážkových úhrnech. V přípovrchovém pásmu se tak vytváří
zpravidla nejednotné zvodně s volnou nebo mírně napjatou hladinou podzemní vody. Směr hydraulického
gradientu odpovídá směru a sklonu reliéfu. Gravitační puklinová podzemní voda v horninovém masivu se
vyskytuje hlouběji - většinou několik jednotek až desítek metrů pod povrchem.
Během průzkumných prací v lokalitě záměru (RNDr. Roman Vybíral, 2019) byla podzemní voda zastižena
pouze v podobě mělkých kvartérních zvodní v prostředí kvartérních sedimentů, nebo ve svrchních zvětralých
partiích horninového masivu, a to v sondách V-1, V-2, V-5, V-7, KS-6. Dle archivních průzkumů chemismus
podzemních vod má charakter Ca-Mg-HCO3-SO4 (Vlčko, 1974).

Pramenné oblasti
Hrádecký potok pramení přibližně 500 m V od zájmového území. V blízkosti lokality se dále nacházejí
jeho dva bezejmenné pravostranné přítoky. První pramení SV od zájmové lokality a následně protéká východní
částí areálu v zatrubněné podobě (bezejmenný tok IDVT 10281300 ) jižním směrem do Hrádeckého potoka.
Prameniště (viz přílohová část) druhého přítoku se nachází západně od lokality, kde napájí soustavu rybníků
(Stříbrný, Milínský, …). Jak je patrno z následujícího obrázku pramenná oblast Stříbrného potoka se nachází
mimo prostor připravovaného záměru (nejblíže cca 30 m severozápadně.
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Obecně se tedy zájmová lokalita nachází v pramenné oblasti, což potvrzuje i přítomnost mokřadů západně od
posuzované lokality.

C.2.3.Půda
Posuzovaný záměr se nerealizuje na zemědělské půdě (s výjimkou plošně malých záborů ZPF pro výstavbu
nového vjezdu/výjezdu do/z areálu, který bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace).
Obecně je pedogenese je ovlivněna především horninovým substrátem a klimatem a modifikována reliéfem
terénu a expozicí. Trofnost půd vychází téměř výhradně ze složení matečných hornin a umístění plochy v terénu.
Vrcholové konvexní lokality jsou ochuzovány (půdní ron, humus, roztoky živin), úpatí svahů, spočinky a
naplavené půdy pak adekvátně obohacovány, když ve středních částech svahů jsou oba tyto procesy vyrovnané.
Zemědělský půdní fond v okolí řešeného území je možno z hlediska kvality půd a z hlediska agronomickoekologického charakterizovat bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ). BPEJ byly vyčleněny na
základě podrobného vyhodnocení vlastností klimatu, morfogenetických vlastností půd, charakteristických
půdotvorných substrátů a jejich skupin, svažitosti pozemků, jejich expozice ke světovým stranám, skeletovitosti
a hloubky půdního profilu. V okolí posuzovaného záměru se nachází následující bonitované půdně ekologické
jednotky: 7.50.01 a 7.29.11.
Vysvětlivky:
1. číslo
2.+ 3. číslo
4. číslo
5. číslo

- klimatický region,
- hlavní půdní jednotka,
- svažitost pozemku a jeho orientace vůči světovým stranám,
- hloubka a skeletovitost půdního profilu.
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Dle klimatického regionu je území zařazeno do klimatického regionu 7 – MT4 - mírně teplý, vlhký; průměrná
roční teplota 6-7 oC, průměrný roční úhrn srážek 650 – 750 mm.
Dle hlavních půdních jednotek je území zařazeno následovně:
50 Kambizemě oglejené a glejové, pseudogleje modální, kambické, dystrické na žulách, rulách, svorech,
fylitech, ryolitech, dacitech, ryolitových tufech, porfyrech, porfyritech, keratofyrech, znělcích, trachytech,
amfibolitech, gabrech, gabrodioritech, hadcích, peroditech, pikritech a opukách, bazických vyvřelinách a jejich
tufech s lehčí středně těžkou zeminou a na všech substrátech v KR 9, převážně středně těžké lehčí až středně
těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.
67 Gleje, pseudogleje glejové na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a
rovinných celků, lehčí středně těžké, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu až slabě skeletovité, při vodních
tocích závislé na výšce hladiny toku, těžko odvodnitelné.
Výše uvedené BPEJ patří do třídy ochrany zemědělské půdy III a V.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využití pro event. výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen "BPEJ"), které
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých,
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o
půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších
zájmů ochrany životního prostředí.

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické podmínky
Zájmové území je situováno v Česko-moravské soustavě, v podsoustavě Středočeská pahorkatina a celku
Benešovská pahorkatina. Při podrobnějším začlenění lokalita spadá do geomorfologického okrsku Milínská
vrchovina (IIA-1B-2), která se nachází v S části Březnické pahorkatiny. Milínská vrchovina má ráz ploché
vrchoviny se silně rozčleněným erozně denudačním reliéfem s výraznými strukturními hřbety a suky.
Z velké části je terén v zájmovém území rovinného charakteru (prostor stávajícího průmyslového areálu), pouze
západní část území se v mírném sklonu svažuje směrem ke Stříbrnému rybníku, tedy k Z. V rámci vybudování
stávajícího areálu byl proveden mírný odřez v severní partii území – v blízkosti železniční zastávky.
Nadmořská výška terénu v zájmovém území se pohybuje mezi 541 a 547 m n. m. (Bpv), přičemž rovinná část
(stávající areál) leží v nadmořské výšce okolo 546 m (Bpv), oblast na Z území pak klesá až k úrovni 541 m n.
m. (Bpv).

Geologické podmínky
Z hlediska regionálně geologického náleží zájmová lokalita do regionu moldanubika (Mísař, 1983).
Horninové podloží širšího okolí zájmového území je budováno granitoidy středočeského plutonu (hercynský
tektomagmatický cyklus). V rámci zájmové lokality je podloží budováno převážně šedým středně zrnitým
biotitickým až amfibol-biotitickým křemenným granodioritem, tzv. milínským typem. Granodioritové těleso je
také proráženo žilnými granity, aplity či pegmatity. V důsledku silného tektonického porušení a hydrotermálního
vývoje je celý granitický komplex intenzivně rozrušen většinou v písčité, slabě hlinité zeminy. Granitoidní
horniny se obecně vyznačují svým nepravidelným zvětráváním (jak v horizontálním, tak ve vertikálním
směru) a mocnost zvětralinového pláště tedy nelze jednoznačně vymezit.
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Kvartérní pokryv je tvořen převážně písčitohlinitým eluviem podložních hornin a deluviálními sedimenty.
Mocnost pokryvu je závislá na morfologii terénu, většinou však není příliš výrazná, pouze v údolích nebo v
okolí vodotečí může dosahovat několika metrů. Vzhledem k tomu, že se zájmová lokalita nachází v
zastavěné oblasti (průmyslový areál), v rámci jehož vzniku byly provedeny terénní úpravy, je nutné počítat
s tím, že povrchové vrstvy geologického profilu tvoří antropogenní polohy různých mocností, tedy i násypy z
vytěženého materiálu ze severního odřezu, ale i nehomogenní navážky.
Geologický profil v zájmovém území
Na základě výsledků průzkumných prací (RNDr. Roman Vybíral, 2019) lze konstatovat, že geologický profil
odpovídá výše popsaným geologickým poměrům a má následující charakter.
Povrch zájmového území je tvořen buď betonovým či asfaltovým krytem nebo antropogenními navážkami
většinou charakteru směsi písku, štěrku a kamenů.
Pod navážkami byly sondáží zastiženy původní kvartérní vrstvy. Některými sondami byla zjištěna přítomnost
písčitých jílů až jílů s vysokou plasticitou - nejednalo se ale nikdy o příliš mocné vrstvy (většinou do 1 m).
Následně geologický profil pokračoval v relativně monotónním sledu, a to v podobě zvětralin, resp. eluvia
(alochtonního i autochtonního), které pozvolna přecházelo do zvětralého horninového masivu tvořeného
granodiority třídy R6 – R5 – R4.

nivní sediment [ID: 6]
Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: hlína, písek, štěrk, Typ hornin: sediment
nezpevněný, Zrnitost: hlína, písek, štěrk, Poznámka: inundovaný za vyšších vodních stavů, Soustava: Český
masiv - pokryvné útvary,
Oblast: kvartér
aplit, aplit s pegmatitovými hnízdy [ID: 1712]
Eratém: paleozoikum, Útvar: karbon, perm, Horniny: aplit, (pegmatit), Typ hornin: magmatit žilný, Poznámka:
petrografické přechody, Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast:
moldanubická oblast (moldanubikum),
Region: magmatity v moldanubiku, Jednotka: středočeský pluton
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žilný granit [ID: 1717]
Eratém: paleozoikum, Útvar: karbon, perm, Horniny: granit, Typ hornin: magmatit žilný, Mineralogické složení:
biotit, muskovit biotit, biotit, + biotit, + turmalín, Barva: leukokratní, Poznámka: petrografické přechody,
Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubická oblast
(moldanubikum), Region: magmatity v moldanubiku,
Jednotka: středočeský pluton
hrubozrnný biotitický granit s amfibolem (okrajový typ) [ID: 1750]
Eratém: paleozoikum, Útvar: karbon, perm, Horniny: granit, Typ hornin: magmatit hlubinný, Mineralogické
složení: biotit, + amfibol, Zrnitost: hrubozrnná, Poznámka: okrajový typ, Soustava: Český masiv krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubická oblast (moldanubikum), Region: magmatity v
moldanubiku, Jednotka: středočeský pluton,
Subjednotka: blatenská skupina
granodiorit (základní varieta blatenského typu + zvíkovský typ) [ID: 1773]
Eratém: paleozoikum, Útvar: karbon, perm, Horniny: granodiorit, Typ hornin: magmatit hlubinný, Mineralogické
složení: biotit, + amfibol, Poznámka: typ Blatná (Zvíkov), Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské
paleozoikum, Oblast: moldanubická oblast (moldanubikum), Region: magmatity v moldanubiku, Jednotka:
středočeský pluton, Subjednotka: blatenská skupina

Přírodní zdroje
Větší část lokality výstavby je součástí Chráněného ložiskového území 52136001 Příbram (Polymetalické rudy –
Radioaktivní suroviny – uran dobývacího prostoru /netěženého) 0034 Lešetice – radioaktivní suroviny.
Nepředpokládá se, s ohledem na stávající využívání území i na schválený územní plán, s budoucím využitím
těchto zdrojů nerostných surovin.
Radonové riziko je vysoké.

Ekologický audit
Společnost SG Geotechnika a.s. provedla v červnu 2020 ekologický audit průmyslového areálu
Ligmet, a.s., k.ú. Lazsko, který zahrnoval průzkum znečištění zemin.
Výsledky laboratorních rozborů byly porovnány s indikátory znečištění obsaženými v Metodickém
pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky z roku 2014.
Odběrem vzorků zemin a jejich analýzou byla zjištěna kontaminace arsenem překračující indikátory
znečištění dle metodického pokynu MŽP. Koncentrace arsenu překročily indikátory znečištění ve
všech vzorcích zeminy. Dle metodického pokynu MŽP Indikátory znečištění jsou v takových
případech indikací znečištění až koncentrace arsenu překračující hodnoty přírodního pozadí v
místně specifických podmínkách. V případě arsenu jsou v České republice vzhledem ke
geochemickým poměrům v horninovém prostředí běžné vyšší koncentrace než jsou uvedené
indikátory. V areálu Ligmet byla ve vzorcích zemin překročena pro arsen i hodnota přírodního
pozadí, která byla stanovena v sondě S-3 (severozápadní část areálu neovlivněná provozem).
Kontaminace zemin arsenem byla identifikována i dřívějšími průzkumy v roce 2011 a 2019. Zdroj
kontaminace arsenem není znám, ale pravděpodobně pochází z antropogenních navážek nebo
může souviset se skladováním odpadů.

Nicméně výluhovými zkouškami bylo zjištěno, že dochází k minimálnímu uvolňování arsenu a ostatních
škodlivin do okolního prostředí (výluhové testy nepřekročily limit pro I. třídu vyluhovatelnosti dle
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vyhlášky 294/2005 Sb.). Na základě těchto skutečností je možno konstatovat, že kontaminace
arsenem v areálu Ligmet představuje minimální riziko pro životního prostředí a zdraví člověka.
Ekologický audit je součástí přílohové části.

C.2.5.Fauna a flora
Biogeografická charakteristika
Posuzované území se nachází ve Slapském bioregionu (1.20). Bioregion se nachází mezi výše položenými
územími, je tvořen převážně žulovou pahorkatinou rozřezanou skalnatým údolím Vltavy a jejích přítoků.
Bioregion má mezofilní charakter, jeho potenciální vegetace je řazena převážně do acidofilních doubrav.
Dominují 3., dubovo-bukový, a 4., bukový, vegetační stupeň. Významné je především údolí Vltavy, neboť zde
se nachází i 2. bukovo-dubový stupeň se zastoupením reliktních borů, suťových lesů a řady teplomilných druhů
na výsluných svazích včetně reliktů. Netypická přechodná část se nachází především na úpatí Brd a je tvořena
mírně podmáčenými plošinami.
Biota údolí byla těžce poškozena výstavbou přehrad, na ostatním území dominuje orná půda, v lesích kulturní
bory a smrčiny.
Posuzované území se podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (Skalický et al. 1977) pro
účely Flóry ČR nachází v obvodu Českomoravského mezofytika, v okrese 35c – Příbramské Podbrdsko.
Podle rekonstrukční mapy přirozené vegetace (Mikyška et al. 1972) pokrývaly území záměru bikové bučiny
(Luzulo-Fagion).
Potenciální přirozenou vegetaci dotčeného území (Neuhäuslová, Moravec 1997) představují také bikové bučiny
(Luzulo-Fagetum).
Z velké části se jedná o brownfield, dále jsou zastoupeny ruderální porosty, roztroušené křoviny, náletové
dřeviny, mezofilní vegetace, nižší suchomilná vegetace s mateřídouškou atd.

Flóra
V rámci zpracování oznámení Posouzení vlivu na životní prostředí bylo zpracováno biologické hodnocení (Mgr.
Melichar, 2020).
Biotopy
V posuzovaném území byl proveden průzkum vegetace. Na lokalitě záměru zcela převažují nepřírodní biotopy.
Přírodní biotopy nejsou zastoupeny.

Tabulka 22 Zastoupení nepřírod. biotopů posuz. území (dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol
2010)
Kód a název biotopu
X1 Urbanizovaná území
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty
X12B Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace (požární nádrž)
Přehled zjištěných druhů rostlin uvedených v Červeném seznamu v posuzovaném území, včetně vyhodnocení
vlivu:
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Ve sloupci „Hodnocení vlivu“ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací
záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – nevýznamný negativní vliv, -2 – významný
negativní vliv)

Tabulka 23 Druhy rostlin uvedených v Červeném seznamu v posuzovaném území, včetně
vyhodnocení vlivu
Druh

Vliv záměru
(identifikace)

Kategorie C1t (taxony kriticky ohrožené)
zblochanec oddálený
ne
(Puccinelia distans)
Kategorie C3 (taxony ohrožené)
bělolist rolní
ano
(Filago arvensis)
hruštička menší
ano
(Pyrola minor)
Kategorie C4a (taxony vyžadující pozornost)
jilm vaz
ano
(Ulmus laevis)
hvozdík prorostlý
ano
(Petrorhagia prolifera)

Hodnocení
vlivu záměru
(+/0/-1,-2)

Komentář

0

jedná se o druhotný výskyt, tyto rostliny nelze
proto považovat za ohrožené

-1
-1

-1
-1

v důsledku záměru bude zničen biotop
několika desítek jedinců tohoto druhu
v důsledku záměru bude zničen biotop cca 20
jedinců tohoto druhu
důsledku záměru bude zničen jeden exemplář
tohoto druhu
v důsledku záměru bude zničen biotop
několika desítek jedinců tohoto druhu

Během floristického průzkumu dotčeného území v roce 2020 bylo zaznamenáno celkem 163 druhů cévnatých
rostlin. V území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostliny dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. Seznam
všech zjištěných druhů cévnatých rostlin je uveden v příloze biologického hodnocení.

Fauna
Obecná ochrana živočichů
V případě volně žijících živočichů byl v sezóně 2020 proveden zoologický (vertebratologický a ornitologický)
průzkum formou opakovaných terénních návštěv.
V rámci průzkumu a rešerší nálezových dat byly kromě běžných druhů živočichů zjištěny i ohrožené, a zvláště
chráněné druhy obojživelníků, plazů, ptáků a bezobratlých živočichů.
Z průzkumů je zřejmé, že záměrem nebudou negativně ovlivněny žádné druhy na úrovni populací. Ochranu
běžných druhů obratlovců před nadměrným zraňováním a úhyny lze realizovat formou zmírňujících opatření.
Západní část dotčeného území se nachází v migračním koridoru zvláště chráněných druhů velkých savců
(kategorie A).
Ochrana volně žijících ptáků
Ochrana volně žijících ptáků je definována v § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
V rámci průzkumu byl na lokalitě záměru zjištěn hnízdní výskyt několika druhů ptáků. Dle dikce ustanovení §
5a ZOPK je nutné formou zmírňujících opatření zajistit, aby nedocházelo k úhynům ptactva. Nebudou-li
zmírňující opatření akceptována, je nezbytné si vyžádat výjimku pro odchylný postup dle ZOPK. Z důvodu
minimalizace vlivu záměru na volně žijící ptáky jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a podmínky
spočívající zejména v omezení doby kácení či přesazování dřevin a doby zahájení terénních prací.
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Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy obratlovců
Celkem byl zjištěn výskyt 36 druhů obratlovců – 2 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 21 druhů ptáků a 11
druhů savců. Přestože výskyt, zejména přechodný (např. ptáci na tahu, netopýři), u dalších druhů nelze vyloučit,
předložený seznam poskytuje dobrý přehled o dotčené fauně obratlovců.
Ze zjištěných 5 zvláště chráněných druhů obratlovců patří 2 druhy mezi silně ohrožené a 3 druhy mezi ohrožené.
Jedná se o: ropuchu obecnou, ještěrku obecnou, slepýše křehkého, ťuhýka obecného a vlaštovku obecnou.
Seznam zjištěných druhů obratlovců je uveden v příloze biologického hodnocení.
Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů
Zdejší entomofaunu lze označit za poměrně pestrou. V důsledku záměru dojde k narušení biotopu i populací
uvedených ochranářsky významných druhů. Přestože se zjištěné druhy pravděpodobně vyskytují v početných
populacích i v okolní krajině, je potřeba toto narušení kompenzovat vhodnými opatřeními zajišťujícími jejich
přetrvání i v dotčeném území.

C.2.6.Ekosystémy
Dřeviny
Na základě Rozhodnutí Obecního úřadu Lazsko, pod č.j. LAZS/1-St/2021, bylo vydáno povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les. Kácení proběhlo v I Q roku 2021. Vykácena byla většina dřevin identifikovaných
v dendrologickém průzkumu (Červinková, 2020). Předmětem hodnocení byly listnaté a jehličnaté stromy na
p.p.č. 264/1, 264/5, 264/6, 264/18, 264/19 st. 858, 857 v k.ú. Lazsko. Jedná se o plochy vymezené v KN jako
ostatní plocha – ostatní komunikace.
Dřeviny se nacházely na zbytkových plochách nebo v okrajových partiích brownfieldu. Předmětem hodnocení
byly ty části areálu, které jsou navrhovány k dalšímu využití a zastavění.
Dřeviny byly zpravidla málo, nebo vůbec sadovnicky ošetřovány, zásahy se omezují pouze na vyvětvení.
Převažují především krátkověké dřeviny především bříza (Betula pendula), topol (Populus sp.) ale zastoupeny
jsou i středněvěké jako javor (Acer platanoides i pseudoplatanus) a ojediněle dlouhověké dřeviny jako např.
duby (Quercus robur).
V podrostech nebo na náletových plochách byly hojně rozšířeny mladé břízy (Betula pendula), vrby (Salix
caprea a salix alba), hlohy (Crataegus laevigata) a šípky (Rosa canina).
Sadovnická hodnota hodnocených skupin byla spíše průměrná až podprůměrná, zvláště s přihlédnutím na
druhové skladby. Dlouhověké dřeviny byly zastoupeny javory nebo duby v omezeném množství, dále bříza,
topol a javor. Uspořádání na předmětných plochách bylo nahodilé, odpovídalo osázením zbytkových ploch
původního areálu, nebo byly nevyužívané plochy ponechány přirozené sukcesi.
V rámci plánovaného záměru se předpokládá kompletní náhrada dřevin, včetně dlouhověkých druhů. Průzkum byl
vypracován na základě objednávky vlastníka pozemku, jako příprava pro budoucí záměr. Posouzení
vyhodnocovalo stávající stav především po stránce zdravotní a poskytlo podklad pro žádost o povolení kácení.
Skupiny byly hodnoceny pouze metodou VTA (visual tree assesment/ Matheck). Ve skupinách vzrostlých
stromů nejvíce převažuje topol (Populus nigra), dub (Quercus robur).
V náletových mladých skupinách se pak hojně vyskytoval javor (Acer platanoides i pseudoplatanus), bříza
(Betula pendula) a topol (Populus sp.). Javory se dožívaly vyššího věku, ale břízy a topoly lze považovat za
krátkověké dřeviny, které zpravidla dosahují svůj věkový horizont v 80ti letech.
Porosty nebyly v celém areálu souvislé, místy se vyskytovaly keře jednotlivě, v těsnějších skupinách byl pak
dobře zřejmý omezený vývoj v zápoji. To se projevovalo jednostrannými nebo jinak omezeně vyvinutými
korunami, zpravidla byla koruna nasazena příliš vysoko, nebyla souměrná, stromy byly nahnuté a koruna
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nedisponovala dostatečným počtem výhonů, které by zajistily souměrnost, či dokonce optimální stabilitu.
Celkově v této skupině absentovala soustavná odborná péče, u stromů mimo intravilán nebo v opuštěných
brownfieldech však takové zásahy nemají nejvyšší prioritu.
Dendrologický průzkum je součástí přílohové části.
Dřeviny byly hodnoceny i při hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody (Melichar, 2020) - podél
oplocení na hranici mezi oběma částmi areálu se vyskytovala linie cca 10 starších stromů. Jednalo se o topoly
kanadské, t. osiku a dub zimní. Na celé záměrem dotčené ploše se vyskytovaly rozptýleně i souvisleji mladší
(cca 1-30 let) náletové dřeviny a keře, jejich druhová skladba byla poměrně pestrá. Bylo zde determinováno
celkem 24 druhů dřevin. Převládaly druhy jako hlohy, trnka obecná, růže šípková, líska obecná, jeřáb ptačí,
přítomny byli ale i mladší jedinci stromů jako duby, javory, jasan ztepilý a olše lepkavá. Na vlhčích místech se
rozrůstaly vrby popelavá a červenice. Typické byly náletové remízky s břízou bělokorou, topolem osikou a
vrbou jívou. Nechyběly ani zplanělé ovocné dřeviny – třešeň, jabloň a hrušeň nebo invazní druhy jako trnovník
akát. Nelezen byl i jeden mladší exemplář jilmu vazu. Podrobněji v přílohové části.
V dotčeném území ani v jeho těsné blízkosti nejsou vyhlášeny žádné památné stromy, a tudíž nebudou
ovlivněny. Nejbližší památné stromy rostou v obci Slivice (Lipová alej ve Slivici) vzdálené 1,5 km
severovýchodním směrem.

Zvláště chráněná území
Jako dotčené budou identifikovány lokality, které:
• jsou v přímém územním střetu se záměrem nebo v jeho bezprostřední blízkosti,
• jsou ovlivněny v souvislosti se vstupy (těžba surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.), a to ve fázi
přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru,
• jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) ve fázi přípravy,
realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru.

Tabulka 24 Nejbližší zvláště chráněná území
Název
Vzdálenost od záměru
Hodnocení vlivu
PP Bohostice
Předmět ochrany: Ochrana modráska bahenního 7 850 m
0
(Maculinea nausithous) a jeho stanoviště.
CHKO Brdy – III. zóna
Předmětem ochrany CHKO je unikátní krajina Brd
včetně všech geologických, geomorfologických,
hydrologických, pedologických, paleolontologických,
7 200 m
0
antropologických a historických složek.
III zóna představuje území se standardními
krajinářskými hodnotami charakteristickými obecně pro
CHKO Brdy.
Záměr není v přímém územním střetu s maloplošnými chráněnými územími (MZCHÚ) a nezasahuje do žádného
velkoplošně chráněného území (VZCHÚ). Nejbližší VZCHÚ - CHKO Brdy je vzdálené 7,2 km severozápadně.
Nejbližší MZCHÚ - PP Bohostice leží ve vzdálenosti 7,85 km jihovýchodním směrem. Předmětem ochrany je
modrásek bahenní. Ostatní MZCHÚ jsou od záměru ještě více vzdálena.

Tabulka 25 Nejbližší lokality soustavy Natura 2000, vč. předmětů ochrany
Název
EVL CZ0213777
Bohostice
PO CZ0311034
TECHNOLOGICKÝ PARK
STŘÍBRŇÁK

Předměty ochrany

Vzdálenost
záměru

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

7 850 m

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum);

8 800 m
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Údolí Otavy a Vltavy

výr velký (Bubo bubo) a jejich biotopy

Záměr není v přímém územním střetu s územími soustavy Natura 2000.
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je 7,85 km jihovýchodním směrem vzdálená EVL CZ0213777
Bohostice. Předmětem ochrany je modrásek bahenní. Tento druh se na lokalitě záměru nevyskytuje.
Nejbližší ptačí oblastí je PO CZ0311034 Údolí Otavy a Vltavy, vzdálená 8,8 km jihovýchodně. Předmětem
ochrany je kulíšek nejmenší a výr velký.

Územní systém ekologické stability
Tabulka 26 Přehled dotčených prvků ÚSES (dle § 3 zákona 114/92 Sb.)
Kategorie, název

Návrh dle ÚP

RBK 257 Kosov - Kotalík

-

Hodnocení vlivu
(+/0/-)

Lokalita záměru se dle dostupných podkladů územně střetává s regionálním biokoridorem RBK 257 Kosov –
Kotalík (https://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/ObecnaOchrana/USES/MapServer).
Vymezení tohoto biokoridoru není přesné a koridor patrně ve skutečnosti prochází mimo posuzované území.

Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. V prostoru posuzovaného záměru se žádný nevyskytuje.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. orgán ochrany přírody
jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy
porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Podmínky pro činnost ve VKP upravuje § 4 odst. 2)
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zpřesňovány jsou v rozhodnutích o registraci.
V řešeném území se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek.

Přírodní parky
Lokalita záměru nezasahuje do přírodních parků.

C.2.7. Krajina
V tabulkové části v příloze Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz je provedeno zhodnocení dotčených
krajinných prostor a míst krajinného rázu. Jsou tam i identifikovány konkrétní hodnoty míst krajinného rázu dle
znaků podle §12 ZOPK (znaky přírodních charakteristik vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ, znaky
kulturních charakteristik vč. kulturních dominant, znaky historických charakteristik a znaky estetických hodnot
vč. měřítka a vztahů v krajině).
Výše uvedené znaky jsou následně ohodnoceny dle pozitivních či negativních vlivů, dle významu v krajinném
rázu a dle cennosti.
Z hlediska přírodních charakteristik z tabulky vyplývá, že posuzované území je z hlediska přírodních hodnot
významné, neboť se zde vyskytují vhodné biotopy pro chráněné a ohrožené druhy živočichů (bezobratlí, plazi,
obojživelníci a ptáci) a ohrožené druhy rostlin. Zásah do biotopů nebude plošně významný a v okolí se nachází
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množství shodných biotopů. Navíc se navrhují zmírňující a kompenzační opatření (viz výše), které negativní
vlivy na přírodní charakteristiky minimalizují.
Z hlediska kulturní charakteristiky vč. kulturních dominant je možné konstatovat, že se nedochovaly žádné
kulturní charakteristiky, které by byly významné . V okolí existuje řada negativních dominant - stávající
zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.) s velmi výraznou negativní dominantou
– stavbou sila. Negativní dominantou je i vlastní areál firem Ligmet a Dřevovýroba Wimmer, včetně vysokých sil
(dnes zčásti brownfield).
.
Z hlediska znaků historických charakteristik lze konstatovat, že se v nejbližším okolí posuzovaného záměru
nedochovaly žádné historické charakteristiky, které by byly významné.
Posuzovaný záměr je situován ve zvlněné pahorkatině, která je charakteristická harmonickým souladem
jednotlivých prvků krajinné scény - střídání ploch zemědělsky obhospodařovaných s rozptýlenou zástavbou obcí
a zelení.
Harmonické měřítko v okolí posuzovaného záměru je již v současnosti narušeno. V okolí existuje řada
negativních dominant - stávající zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.)
Výšková úroveň objektů v tomto areálu, ale i v prostoru firem Ligment a Dřevovýroba Wimmer je naznačena
v přílohové části. Nejvyšší výškou (30 m nad terénem), ale i plochou 4910 m2 (a tím i hmotou) je negativní
dominantou silo firmy Primagra a.s. V tomto areálu se nachází další 4 objekty v rozmezí výšek 16 – 20 m.
V areálu firem Ligment a Dřevovýroba Wimmer se nachází objekty v intervalu výšek 8 – 12 m nad terénem.
Působení těchto hmot je patrné z fotografií v přílohové části.

C.2.8. Obyvatelstvo
Počet obyvatel: v obci Lazsko žije 218 obyvatel a nebližší obytná zástavba je ve vzdálenosti 630 m, v obci Milín
žije 2101 obyvatel, nebližší zástavba je ve vzdálenosti 400 m (jedná se o prostory Kovošrot Group CZ, nejbližší
obytná zástavba je vzdálena více jak 1 km od záměru. Na vlakovém nádraží Milín je jeden byt. Lze odhadnout,
že maximálně 170 exponovaných obyvatel v širším okolí bude záměrem ovlivněno.

C.2.9. Kulturní památky
Území posuzovaného záměru a jeho širší okolí je dlouhodobě antropogenně využíváno, především k průmyslové
činnosti, záměr je umístěn v blízkosti železniční trati, při vjezdu do Milína (Nádražní ulice) je umístěna a
využívána zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.). V blízkém okolí se
nevyskytují významné kulturní památky s výjimkou Kaple sv. Václava - kaplička na vrchu Stříbrný byla
postavena v roce 2001 u příležitosti začátku nového tisíciletí. Vznikla svépomocí místních občanů a byla
zasvěcena sv. Václavovi. Jeho busta je umístěna nad vchodem do kaple. Uvnitř se pak nachází nápis: "Svatý
Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím".
Ve vzdálenějším okolí se vyskytují kulturní památky, především sakrální stavby – Kaple sv. Jana Nepomuckého
v Milíně, Kaplička v Lazsku, zámek Kamenná, Křížová cesta Slivice atd.
Specifickou kulturní památkou v nedalekém okolí je Památník Vojna Lešetice - památník Vojna Lešetice je
součástí Hornického muzea v Příbrami. Jedná se o autenticky dochovaný vězeňský areál, jediný svého druhu v
Evropě. Původně sloužil jako tábor pro německé válečné zajatce, který se nachází mezi bývalými uranovými
šachtami. V letech 1949–1951 fungoval jako tábor nucených prací a do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro
odpůrce komunistického režimu. Současné expozice seznámí návštěvníky s perzekucí po roce 1948,
protikomunistickým odporem a představí dějiny hornictví. Areál památníku je doplněn vyhlídkovou věží.
V širším okolí je mnoho pozůstatků po těžbě nerostných surovin – např. bývalý uranový důl Příbram, šachta č. 3
Počátek těžby uranu na Příbramsku spadá do roku 1947, kdy zde byla potvrzena existence naleziště. Hloubení
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šachty č. 3 bylo zahájeno v roce 1948. K ukončení činnosti došlo v roce 1991. Během období 44 let bylo z
podzemí příbramského ložiska vytěženo 48,8kt uranu, 6,2 kt olova, 2,4 kt zinku a 28,9 t stříbra.
Posuzovaný záměr je ve vztahu k současnému využívání krajiny víceméně shodný, nezpůsobí změnu kulturní
charakteristiky.

C.2.10.Územně plánovací dokumentace
Projekt je zpracován v souladu s platným územním plánem a místními regulativy obce Lazsko. Navrhovaná
stavba se nachází v území s využitím Podnikatelská činnost.

Obr. – Výřez územního plánu
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C.3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě
neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním
prostředí a vědeckých poznatků posoudit
Stav životního prostředí v dotčeném území je relativně dobrý. V blízkém okolí se nenacházejí významné zdroje
znečištění ovzduší, kromě automobilů na okolní silniční síti. Doprava na přilehlé komunikační síti je zdrojem
hluku, především na silnici II/174.
V případě neprovedení posuzovaného záměru by byl stav patrně zachován, na území části průmyslového areálu
by zůstaly nevyužívané plochy (brownfield).

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ
D. l. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných
přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních,
krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných,
pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a
existence záměru
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní rizika
Zdravotní riziko vyjadřuje pravděpodobnost změny zdravotního stavu exponovaných osob. Při hodnocení
zdravotních rizik se standardně postupuje ve čtyřech následných krocích:
1. Identifikace nebezpečnosti – v tomto kroku se zjišťuje, zda je sledovaná látka, faktor nebo komplexní
směs schopná vyvolat nežádoucí zdravotní účinek.
2. Charakterizace nebezpečnosti – odhad dávkové závislosti tohoto efektu, tedy jak se intenzita, frekvence
nebo pravděpodobnost nežádoucích účinků mění s dávkou, což je nezbytným předpokladem pro
možnost odhadu míry rizika
3. Hodnocení (odhad) expozice – to znamená, zda a do jaké míry je populace vystavena působení
sledované látky nebo faktoru v daném prostředí. Na základě znalosti situace se při něm sestavuje
expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je konkrétní populace
exponována dané látce a jaká je její dávka.
4. Charakterizace rizika – je konkrétním krokem v odhadu rizika. Znamená integraci (syntézu) poznatků
získaných v předchozích krocích, včetně zvážení všech nejistot, závažnosti i slabých stránek
dokumentace. Účelem je dospět, pokud to dostupné informace umožňují ke kvantitativnímu vyjádření
míry konkrétního zdravotního rizika v posuzované situaci, která může sloužit jako podklad pro
rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.
Charakteristika chemických škodlivin a identifikace nebezpečnosti
Prvním krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik je sběr a vyhodnocení dat o možném poškození zdraví,
které může být vyvoláno zjištěnými nebezpečnými faktory. Dostupné údaje o škodlivinách emitovaných do
ovzduší a o jejich účincích na zdraví jsou převzaty z databází WHO, US EPA – IRIS apod.
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Nebezpečnost je chápána jako vlastnost daného posuzovaného faktoru a jeho potencionálního vlivu na zdraví.
Druhy a množství škodlivin obsažených ve výfukových plynech v jednotlivých variantách jsou uvedeny
v rozptylové studii, která byla počítána pro dominantní škodliviny, kterými jsou částice polétavého prachu PM10,
i PM2,5, oxid dusičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Oxidy dusíku – oxid dusičitý
Oxid dusičitý (NO2) je dráždivý plyn červenohnědé barvy s charakteristickým štiplavým zápachem. Čichový
práh je různými autory uváděn v rozmezí 100 až 410 μg/m3, při zvýšení koncentrace se na čichový vjem
projevuje adaptace. Ze zdravotního hlediska je ze sumy oxidů dusíku nejvýznamnější právě oxid dusičitý. Jeho
význam je dán nejen přímými účinky na zdraví, ale dále si zasluhuje pozornost i vzhledem k tomu, že je
prekurzorem ozonu.
Hlavními antropogenními zdroji oxidů dusíku jsou emise ze spalování fosilních paliv, v praxi především
automobilová doprava v kombinaci se stacionárními spalovacími zdroji pro vytápění.
Monitorováním venkovního ovzduší byly zjištěny v České republice maximální hodinové imisní koncentrace
oxidu dusičitého za poslední publikované roky v rozmezí 24 µg/m3 na pozaďových přírodních stanicích až po
např. 436 µg/m3 na imisní stanici v Praze 2 Legerova ulice v roce 2009. Imisní koncentrace převyšující hodinový
imisní limit 200 µg/m3 byly naměřeny ve městech především na dopravních stanicích. Uvnitř budov však mohou
k individuální expozici významně přispívat např. plynové spotřebiče nebo cigaretový kouř. V případě
průměrných ročních imisí oxidu dusičitého se pohybují naměřené průměrné roční imise oxidu dusičitého za
poslední roky na imisních stanicích publikovaných v ročenkách ČHMÚ (Znečištění ovzduší v datech) v rozmezí
5 až maximálně 76 µg/m3 .
Při vdechování může být absorbováno 80 až 90 % oxidu dusičitého. Významná část vdechnutého oxidu
dusičitého je odstraněna z nosohltanu; proto při změně dýchání nosem na dýchání ústy lze očekávat zvýšené
pronikání oxidu dusičitého do dolních cest dýchacích. Studie řízených expozic u lidí uvádějí smíšené a vzájemně
rozporné výsledky týkající se respiračních účinků u astmatiků a normálních jedinců. Ačkoliv v základních
souborech zdravotních údajů zůstávají nejistoty, pravděpodobně nejcitlivějšími subjekty jsou astmatičtí pacienti,
u nichž bylo opakovaně popsáno ovlivnění plicních funkcí při krátkodobé expozici na úrovni 560 µg/m3. Naopak
u zdravých dobrovolníků v klinických studiích objevilo toto ovlivnění až při krátkodobých koncentracích nad
1880 µg/m3.
Z řady studií vyplývá, že specifická imunitní obrana u lidí (např. alveolární makrofágy) může být oxidem
dusičitým změněna. Akutní expozice (řádově v hodinách) nízkým koncentracím oxidu dusičitého jen zřídka
vyvolají pozorovatelné účinky. Chronické a subchronické expozice (měsíce a týdny) nízkým koncentracím oxidu
dusičitého však způsobují řadu poškození včetně změn plicního metabolismu, struktury a funkce, zvýšení
vnímavosti k infekcím plic a změn podobných emfyzému (rozedma plic - trvale nadměrný obsah vzduchu
v plicích při současném úbytku a poškození vlastní plicní tkáně, nejčastěji následek chronického zánětu
průdušek, často u kuřáků, zhoršuje výměnu plynů v plicích).
Dosud nebylo popsáno, že by oxid dusičitý způsoboval maligní tumory, mutagenezi nebo teratogenezi. Za
normálních fyziologických podmínek nebyly získány žádné důkazy o tvorbě potenciálně karcinogenních
nitrosaminů.
Suspendované částice PM10 a PM2,5
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor s mnohočetným
efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, nýbrž představují směs látek
s různými účinky. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak i NO2.
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a
depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm,
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která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce
s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce většího průměru
významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé
aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické
či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném
ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými
mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou
mít karcinogenní účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může být
transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů v imisích
mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru
budov, kde lidé tráví většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným spalováním,
mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě na neupravených komunikacích a
sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během minut až hodin s přenosem řádově do
kilometrových vzdáleností.
Maximální denní imisní koncentrace PM10 na imisních stanicích publikovaných v ročenkách ČHMÚ (Znečištění
ovzduší v datech) se pohybují v posledních letech v rozmezí 33,0 µg/m3 (Tanvald) až po 567 µg/m3 (Věřňovice
na Karvinsku). V případě průměrných ročních imisí PM10 se pohybují naměřené průměrné roční imise
v posledních letech v rozmezí 5,9 µg/m3 (Churáňov) až maximálně 89,8 µg/m3 (Stehelčeves na Kladensku).
Měření suspendovaných částic frakce PM2,5 probíhalo v roce 2014 na 52 stanicích. Průměrné roční koncentrace
se pohybovaly od 9,1 (imisní stanice Churáňov) do 36,2 μg/m3 (imisní stanice Ostrava Radvanice). Hodnota
ročního imisního limitu 25 μg/m3 byla překročena na 11 stanicích, tj. na 21 % stanic. Podíl suspendovaných
částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 se na městských stanicích pohybuje od 0,5 (na stanici v Praze 8) po 0,84 (na
stanici č.1322 v Plzni).
Částice nad 10 µm aerodynamického průměru pravděpodobně nepředstavují z hlediska zdravotních účinků
zásadní problém a jejich vliv na obyvatelstvo je posuzován na úrovni obtěžování, jako je dráždění krku, nosu a
očí.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění sliznice dýchacích cest,
ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím
snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj
virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do chronické
fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční
komory a oběhovým selháváním. Tento proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory
počínaje stavem imunitního systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
K nepříznivým zdravotním účinkům polétavého prachu patří kromě i řada mimorespiračních zdravotních účinků,
které se vysvětlují různými mechanismy. Důležitou roli zde zřejmě hrají mediátory vznikající při zánětlivé reakci
a oxidační stres, ovlivnění krevní srážlivosti, může se však např. jednat i o přímé působení rozpustných látek a
ultrajemných částic, které pronikají do krevního oběhu a nervového systému a ovlivňují nervovou regulaci
srdeční činnosti. Mezi chronické účinky patří i urychlení procesu aterosklerózy cév. Nejnovější studie naznačují
i vliv na nemocnost cukrovkou. Významné je též nedávné zařazení znečištění ovzduší zejména jemnou frakcí
suspendovaných částic mezinárodní agenturou WHO pro výzkum rakoviny mezi prokázané lidské karcinogeny.
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především z výsledků epidemiologických
studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti především na kardiovaskulární a
respirační onemocnění již při velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně určit prahovou
TECHNOLOGICKÝ PARK
STŘÍBRŇÁK

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)

62

TP Stříbrňák s.r.o.,
Karlova 2472/44,
35002 Cheb

koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke
zdraví jsou jemnější frakce.

Benzen
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se při pokojové teplotě rychle
odpařuje. Čichový práh benzenu se udává při koncentraci 4,8 mg/m3.
Je obsažen v ropě a ropných produktech. Automobilové benziny mají limitovaný obsah benzenu do 1 %.
Antropogenními zdroji benzenu jsou výfukové plyny, vypařování pohonných hmot, petrochemie a spalovací
procesy. Poločas degradace benzenu v ovzduší reakcemi s hydroxylovými radikály je asi 13 až 14 dnů, což
postačuje k možnosti transportu na velké vzdálenosti.
Ovzduší představuje hlavní cestu vstupu benzenu do těla. V těle je absorbováno okolo 50 % benzenu
vdechovaného se vzduchem. Příjem benzenu založený na denním 24hodinovém objemu vdechovaného vzduchu
v klidovém stavu je 10 mg denně na každý 1 mg/m3 (0,3 ppm) koncentrace benzenu v ovzduší.
Zvýšené expozice připadají na životní styl spojený s kouřením, na pobyt ve vnitřních prostředích, ve kterých
jsou materiály uvolňující benzen např. lepidla, tmely, rozpouštědla, čistící prostředky aj. Cigaretový kouř
obsahuje relativně vysoké koncentrace benzenu a je důležitým zdrojem expozice pro kuřáky. WHO uvádí, že 99
% expozice připadá na inhalaci. Ve vnitřním ovzduší jsou nalézány vyšší koncentrace benzenu než ve
venkovním. Hygienická služba při měření koncentrací benzenu v interiérech bytů a školek zjistila průměrné
koncentrace kolem 6 µg/m3, maxima však dosahovala desítek, v extrémních případech až stovek µg/m3.
Ke zvýšeným expozicím přispívá též cestování motorovými vozidly. Průměrná koncentrace benzenu uvnitř
automobilů je asi do 12 µg/m3.
U nekuřáků žijících ve venkovských oblastech je odhadován denní příjem benzenu na 0,3 mg, zatímco silní
kuřáci žijící v městech mohou přijmout až pětinásobek tohoto množství. Expozice benzenu v zaměstnání mohou
přispívat dalšími dávkami k uvedeným příjmům.
Vysoká lipofilita benzenu a jeho nízká rozpustnost ve vodě způsobuje jeho přednostní rozdělování do tkání
bohatých tukem, jako je tuková tkáň a kostní dřeň. Benzen se v průběhu dlouhodobé expozice akumuluje v
tukových zásobách. V pokusech se zvířaty (na myších) byla akumulace metabolitů benzenu pozorována v kostní
dřeni, kde byly nalezeny nevyšší koncentrace, a dále v játrech.
Benzen je v těle oxidován a metabolity benzenu jsou hematotoxické. V případě benzenu je třeba posuzovat jeho
toxikologické i karcinogenní účinky.
Toxikologické účinky
Akutní toxicita benzenu je nízká, projevuje se podrážděním kůže a sliznic, útlumem CNS. Expozice vyšším
koncentracím benzenu (nad 3200 mg/m3) vyvolávají neurotoxické příznaky. Trvalá expozice toxickým úrovním
benzenu může poškozovat lidskou kostní dřeň, což vede k perzistentní pancytopenii. Prvními příznaky toxicity
jsou anémie, leukocytopenie a trombocytopenie. Několik studií ukázalo, že expozice benzenu při koncentracích
způsobujících škodlivé hematotoxické účinky jsou spojeny se stabilními i nestabilními chromozomálními
aberacemi u krevních lymfocytů a buněk kostní dřeně. O fetotoxických či teratogenních účincích nebyla
nalezena žádná přesvědčivá zpráva.
Karcinogenní účinky
Benzen je známý lidský karcinogen (kvalifikovaný IARC ve skupině 1). V literatuře je popsán velký počet
případů myeloblastické a erytroblastické leukémie spojené s expozicemi benzenu. Několik epidemiologických
TECHNOLOGICKÝ PARK
STŘÍBRŇÁK

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)

63

TP Stříbrňák s.r.o.,
Karlova 2472/44,
35002 Cheb

studií o pracovnících exponovaných benzenu prokázalo statisticky významné spojení mezi akutní leukémií a
profesionální expozicí benzenu.
Karcinogenita byla rovněž prokázána u myší a krys, kde se projevily multisystémové karcinogenní účinky,
nikoliv pouze leukémie.
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek na základě
dlouhodobé chronické expozice.
Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je významným představitelem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Skupina PAU
zahrnuje směs různorodých aromatických uhlovodíků se dvěma či více aromatickými jádry. Vznikají při
nedokonalém spalování, z čehož vyplývá jejich hojné rozšíření v atmosféře z antropogenních i přírodních zdrojů.
Ve vnitřním ovzduší je významným zdrojem PAU kouření.
V ovzduší bylo zjištěno okolo 500 PAU. Tvoří komplexní směsi, avšak většina měření se týká benzo(a)pyrenu
(dále BaP), který je nejlépe prostudován. Polyaromatické uhlovodíky jsou v ovzduší většinou vázány na nižší
frakce pevných částic a jsou tak transportovány na větší vzdálenosti.
V městských lokalitách jsou dva hlavní zdroje emisí PAU, tj. domácí topeniště a doprava, s variabilním podílem
emisí z domácích topenišť. Ve větších městských celcích lze zátěž z dopravy již charakterizovat jako plošnou,
kdy rozdíly mezi málo zatíženými a dopravně významně exponovanými lokalitami jsou minimální. V
okrajových částech měst a v místech s majoritním podílem spalování fosilních paliv je zřejmý vliv domácích
topenišť; významné navýšení měřených hodnot způsobuje těžký průmysl. Specifickým případem je průmyslem a
starou zátěží exponovaná ostravsko-karvinská aglomerace, kde se k obvyklým typům zdrojů přidávají velké
průmyslové zdroje.
Hlavním expozičním zdrojem PAU pro člověka je potrava. PAU vznikají jednak při tepelné přípravě potravy a
dále pak z kontaminace plodin z atmosférického spadu. PAU se snadno vstřebávají plícemi, zažívacím traktem i
kůží, jsou vysoce lipofilní a podobně jako u benzenu mohou některé jejich metabolity iniciovat vznik
nádorového bujení. V organismu jsou metabolizovány za vzniku reaktivních meziproduktů a metabolitů
odpovědných za mutagenní, karcinogenní i toxické účinky (diol-epoxidy reagující s DNA). Potvrzeným
mechanismem účinku je dále indukce enzymové aktivity způsobená aktivací buněčného Ah receptoru.
K toxickým účinkům zjištěným na pokusných zvířatech patří oční a kožní dráždivost, toxické poškození ledvin a
jater, hematotoxicita, imunosuprese, reprodukční toxicita, genotoxicita a karcinogenita.
Současné poznatky nově dále prokazují významný vliv PAU obsažených v jemné frakci suspendovaných částic
v ovzduší a to zejména ve vztahu k nepříznivému ovlivnění nitroděložního i pozdějšího vývoje a nemocnosti u
dětí. Otázkou existence nových poznatků, které by mohly ovlivnit současné cílové hodnoty PAU v ovzduší, se
též zabývali experti WHO v rámci projektu REVIHAAP. V závěrečné zprávě konstatují, že nové poznatky sice
ukazují na řadu nekarcinogenních účinků těchto látek, ale zatím neumožňují stanovit nové cílové hodnoty.
Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je karcinogenita, která je u BaP dostatečně
prokázána v experimentech na zvířatech a svědčí o ní i výsledky epidemiologických studií u profesionálně
exponované populace. Plicní karcinogenita BaP může být potencována současnou expozicí dalším škodlivinám
obsaženým např. v cigaretovém dýmu.
Benzo(a)pyren (CAS 50-32-8) je nejznámějším zástupcem PAU při posuzování karcinogenity. Mezinárodní
agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí benzo(a)pyren do skupiny 1: karcinogenní pro člověka (Overall
Evaluations of Carcinigenicity to Humans, IARC Monographs, 16.červenec 2013).
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Charakterizace nebezpečnosti
Oxidy dusíku – oxid dusičitý
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně
nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u této části populace zvyšuje
reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy
především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou plicní, je třeba na základě klinických studií počítat
s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci nad
400 µg/m3.
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty
LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové limitní koncentraci 200
µg/m3.
WHO je dále doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40 µg/m3. Tato hodnota byla
odvozena z meta-analýzy epidemiologických studií účinků vnitřního ovzduší u dětí. Východiskem byla nejnižší
výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2, navýšená o 28 µg/m3, což je průměrný rozdíl mezi domácnostmi
s plynovými a elektrickými sporáky, při kterém bylo zjištěno zvýšení respirační nemocnosti o 20 %. Nejde tedy
o bezpečnou podprahovou úroveň expozice a nelze ji použít jako referenční koncentraci, nebylo možné stanovit
úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusičitého ve vnitřním ovzduší pobytových místností stanovená
Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 100 µg/m3.
Pro oxidy dusíku je stanovena hodnota přípustného expozičního limitu v nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, která činí 10 mg/m3.
Suspendované částice PM10 a PM2,5
WHO ve směrnici „WHO air quality guedelines global update 2005“ stanovuje směrnicovou hodnotu pro roční
průměr suspendovaných částic PM10 na úrovni 20 µg/m3 a pro roční průměr části PM2,5 na úrovni 10 µg/m3.
Pro 99. percentil maximální denní imise PM10 činí směrnicová hodnota 50 µg/m3, pro 99. percentil
maximální denní imise PM2,5 činí 25 µg/m3.
Tyto hodnoty pro denní maxima ve výši 50 µg/m3 PM10 a 25 µg/m3 PM2,5 doporučuje Světová zdravotnická
organizace jako cílové 24hodinové koncentrace, které by měly při jejich naplnění eliminovat nepříznivé výkyvy
vedoucí k nežádoucím zdravotním účinkům.
Také doporučené průměrné roční koncentrace 20 µg/m3 PM10 a 10 µg/m3 PM2,5 jsou stanoveny jako cílové
hodnoty, od kterých se s více než 95% mírou spolehlivosti zvyšuje úmrtnost v závislosti na imisní zátěži PM2,5
podle americké studie American Cancer Society (přepočítávací koeficient PM2,5/PM10 ve výši 0,5. Zdůrazňuje se
ovšem, že se nejedná o prahové hodnoty a k negativním účinkům dochází i při nižších hodnotách těchto imisí.
Na základě vyhodnocení epidemiologických studií uvádí WHO kvantitativní vztah akutní expozice a účinku
denní zvýšení celkové úmrtnosti zhruba o 0,5 % při nárůstu 24hodinové průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3
nad 50 µg/m3.
V případě dlouhodobých chronických účinků pevných částic v ovzduší bylo prokázáno ovlivnění nemocnosti a
úmrtnosti na onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Opět zde nebylo možné zjistit bezpečnou
prahovou úroveň, riziko je úměrné míře expozice a projevuje se i při velmi nízkých koncentracích nedaleko nad
přírodním pozadím, které se odhaduje na 3 – 5 µg/m3 PM2,5. Zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 10
µg/m3 zvyšuje podle výsledků největších epidemiologických kohortových studií celkovou úmrtnost exponované
populace o 6,2 %.
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Benzen
Pro chronický nekarcinogenní toxický účinek jsou v databázi IRIS uvedeny hodnoty pro orální referenční dávku
RfDo = 0,004 mg/kg*den (UF = 300 a MF = 1) a inhalační referenční koncentraci RfC = 0,03 mg/m3 (UF = 300
a MF = 1). EPA odvodila referenční koncentraci z tzv. Benchmark dose BMD (dávky ležící na začátku křivky
závislosti dávky a účinku) odvozené v epidemiologické studii, ve které byl sledován celkový počet lymphocytů u
profesionálně inhalačně exponovaných pracovníků. EPA užila faktor nejistoty 10 s ohledem na citlivé skupiny
obyvatelstva a faktor 3 vzhledem k užití hodnot dávek získaných v subchronické studii namísto chronické.
RIVM uvádí, že tolerovatelná koncentrace v ovzduší činící 156 µg/m3 odvozená na základě hematologických
účinků u exponovaných pracovníků je pouze orientační, nutné je vztáhnout přísnější kritéria karcinogenního
účinku k preventivní ochraně před toxickými nekarcinogenními účinky.
Z důvodu, že dosud není mechanismus vzniku benzenem vyvolané leukémie dostatečně dobře znám, aby bylo
možno navrhnout optimální extrapolační model, byl pro odhad přírůstku jednotkového rizika použit model
průměrného relativního rizika. Na základě výsledků dvou nezávislých epidemiologických studií byly získány
velmi si blízké výsledné hodnoty jednotkového karcinogenního rizika UR, tj. 3,8 x 10-6 a 4 x 10-6. WHO
doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní koncentrace benzenu v ovzduší
jednotku karcinogenního rizika UCR = 6 x 10-6, která představuje geometrický průměr z hodnot, odvozených
různými modely z aktualizované epidemiologické studie u profesionálně exponované populace. Tato jednotka
karcinogenního rizika bude proto dále použita při kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační
expozici. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající
akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace
0,17 µg/m3 .
Tato hodnota byla odvozena ze studie úmrtnosti na leukémii u profesionálně exponovaných pracovníků
filmového průmyslu, u nichž průměrná expoziční koncentrace činila 128 mg/m3. Novější epidemiologické studie
z pracovního prostředí s koncentracemi benzenu do 3,2 mg/m3 zvýšený výskyt leukémie neprokázaly, což by
naznačovalo nadhodnocení skutečného karcinogenního rizika benzenu. Naopak Úřad pro hodnocení zdravotních
rizik z prostředí (OEHHA) Kalifornské EPA odvodil ještě přísnější UCR (2,9 x 10-5).
Ze závěrů výzkumu pracovní skupiny expertů Evropské komise z roku 1998 vyplývá, že přes uvedené nejistoty
je třeba zachovat bezprahový přístup k hodnocení rizika benzenu. Pro kvantifikaci však dospěla k poměrně
širokému rozmezí, ve kterém se dle jejího názoru riziko benzenu pravděpodobně nachází. Výslednému rozmezí
jednotek karcinogenního rizika 6*10-6 až 5*10-8 odpovídají průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,2 až 20
µg/m3.
V hodnoceni rizika benzenu pro evropskou populaci experty výzkumného centra Evropské komise
publikovaného v roce 2008 se však uvádí, že poslední data podporuji názor o zvýšeném riziku leukémie při
velmi nízké expozici benzenu bez jasně stanovitelné prahové koncentrace.
Limitní jednohodinová koncentrace benzenu ve vnitřním ovzduší pobytových místností stanovená Vyhláškou
MZ č. 6/2003 Sb. činí 7 µg/m3. Pro benzen je stanovena dále hodnota přípustného expozičního limitu v nařízení
vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, která činí 3 mg/m3.
Benzo(a)pyren
Světová zdravotnická organizace (WHO Air Quality Guidelines-second edition) nestanovuje pro PAU ve
vnějším ovzduší směrnicovou hodnotu vzhledem k tomu, že se vyskytují ve směsích především
se suspendovanými částicemi. Různí zástupci mají též dále různou karcinogenní potenci. Ve směrnici je dále
uvedeno, že ačkoli jsou potraviny hlavním expozičním zdrojem pro člověka, je potřeba imise v ovzduší držet na
co nejnižší úrovni.
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Také ATSDR a Health Canada, které hodnotily nekarcinogenní účinky inhalační expozice, nestanovily konkrétní
hodnotu referenční koncentrace vzhledem k absenci údajů o dávce a účinku, na jejichž základě by bylo možné
určit bezpečnou prahovou hodnotu.
Pro benzo(a)pyren je stanoven v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, imisní limit pro průměrnou roční
imisi 1 ng/m3.
Přípustný expoziční limit v pracovním prostředí (PEL) pro osmihodinovou pracovní dobu je v ČR dle Nařízení
vlády č. 361/2007 Sb. stanoven pro benzo(a)pyren ve výši 0,005 mg/m3.
Při posouzení karcinogenního rizika vyplývajícího z expozice polyaromátům bývá používán přes všechna
omezení a nejistoty jako ukazatel hlavní představitel polyaromátů – benzo(a)pyren. WHO doporučuje ve
směrnici Air quality guedelines pro hodnocení karcinogenního rizika použít jednotku karcinogenního rizika pro
BaP o hodnotě 8,7*10-2. Její hodnota vychází z výsledků epidemiologické studie profesionálně exponovaných
pracovníků u vysokých pecí, kteří byli exponováni směsi polyaromatických uhlovodíků. Při aplikaci výše
uvedené UCR 8,7x10-2 pak vychází koncentrace BaP ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni
karcinogenního rizika pro populaci 1x10 - 6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,012 ng/m3.
Vliv posuzovaného záměru na veřejné zdraví z hlediska imisního zatížení
Hodnocení expozice vychází z výsledků rozptylové studie zpracované pro řešenou stavbu Ing. Tomášem
Morávkem v březnu 2021. Studie používá k výpočtu disperzní model SYMOS´97.
V rámci rozptylové studie jsou počítány imisní příspěvky provozu technologického parku způsobené plynovými
spalovacími zdroji pro vytápění a přípravu teplé vody i generovanou automobilovou dopravou (nákladní i
osobní).
Výpočty imisních koncentrací byly zpracovány příspěvkovým způsobem jednak graficky a dále tabelárně
ve zvolených osmi referenčních bodech umístěných do míst nejbližší a imisně nejzatíženější obytné zástavby.
Právě vypočtené hodnoty v referenčních bodech umístěných u této obytné zástavby jsou reprezentativní pro
posuzování vlivů na veřejné zdraví. Jedná se konkrétně o tyto následující body zobrazené dále níže na obrázku:
RB 1 – objekt nádraží s jedním bytem, Lazsko č.p. 32
RB 2 – rodinný dům č.p. 98, Nádražní ulice, Milín
RB 3 – rodinný dům na parcele č. 719 v k.ú. Lazsko
RB 4 – objekt k bydlení č.p. 65, Lazsko
RB 5 – rodinný dům č.p. 309, ul. U Sila, Milín
RB 6 – mateřská škola č.p. 320, Milín
RB 7 – Milín č.p. 318
RB 8 – Milín č.p. 315
Tyto referenční body představují nejexponovanější zástavbu. Níže v hodnocení je zahrnuto i obyvatelstvo
dalších nejbližších domů v lokalitě, u kterých jsou však dle grafické přílohy rozptylové studie hodnoty imisních
příspěvků již nižší.
Výpočet rozptylové studie je proveden ve dvou variantách lišících se trasami vedení generované dopravy. Ve
variantě 1 je část generované nákladní dopravy veden ve směru na Milín a část ve směru na Lazsko, ve variantě
2 je veškerá nákladní doprava vedena ve směru na Milín.
Pro vyhodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové lokalitě je
využita aktuální mapa znečištění ovzduší zpracovaná a zveřejněná ČHMÚ pro pětileté klouzavé průměry.
Modelově je zpracováno imisní pozadí v České republice ve čtvercové síti 1 x 1 km především pro roční
průměry těch škodlivin, které mají stanoven imisní limit pro roční průměr. Z krátkodobých imisí je zhodnocena
dále také 36. nejvyšší denní imise PM10 a 4. nejvyšší denní imise SO2. V případě hodinových maxim NO2, pro
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které tato mapa koncentrace nevyhodnocuje, lze pro přibližnou orientaci vyjít z výsledků imisních měření na
imisních stanicích automatického imisního monitoringu v ČR.
Při inhalační expozici dochází k pronikání vdechovaných škodlivin do organismu a dále část těchto škodlivin je
vstřebána jako tzv. vnitřní dávka.
Rozlišují se dva typy účinků chemických látek. U látek, které nejsou podezřelé z účasti na karcinogenním
působení, se předpokládá tzv. prahový účinek. Tento účinek se projeví až po překročení kapacity fyziologických
detoxikačních a reparačních obranných mechanismů v organismu. Při hodnocení rizika toxických účinků látek
v ovzduší je k tomuto účelu definována referenční dávka pro inhalační příjem (RfDi), nebo referenční
koncentrace (RfC), které uvádějí např. toxikologické databáze U.S. EPA nebo směrnicové hodnoty WHO
(Guideline Value) pro kvalitu ovzduší. Charakteristika rizika pak vyplývá z porovnání expoziční dávky či
koncentrace s referenční. Tento poměr se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ), popřípadě při
součtu kvocientů nebezpečnosti u současně se vyskytujících látek s podobným systémovým toxickým účinkem
se jedná o index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Při kvocientu nebezpečnosti vyšším než 1 již hrozí riziko
toxického účinku. Mírné překročení hodnoty 1 po kratší dobu však ještě nepředstavuje závažnou míru rizika.
Druhým způsobem hodnocení je použití vztahů odvozených z epidemiologických studií zaměřených na vztah
mezi dávkou (expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup je používán právě např. u suspendovaných částic
PM10 a v minulosti i u oxidu dusičitého, kde současné znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku či expozici a
k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních účinků u exponovaných osob.
U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se přitom ze
současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv kontakt
s karcinogenní látkou. Nulové riziko je tedy při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku
a závislost dávky a účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky.
Tento ukazatel se nazývá faktor směrnice rakovinového rizika (Cancer Slope Factor – CSF, nebo Cancer
Potency Sloup – CPS). Jedná se o horní okraj intervalu spolehlivosti směrnice vztahu mezi dávkou a účinkem,
tedy vznikem nádorového onemocnění, získaný matematickou extrapolací z vysokých dávek experimentálních
na nízké dávky reálné v životním prostředí. Pro zjednodušení se někdy u rizika z ovzduší může použít jednotka
karcinogenního rizika (Unit Cancer Risk – UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky
v ovzduší. V případě možného karcinogenního účinku je míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u jedince
z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů nádorového onemocnění na
počet exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion
exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6. Z předmětných,
záměrem emitovaných škodlivin byl karcinogenní potenciál prokázán u benzenu a benzo(a)pyrenu.
Oxidy dusíku – oxid dusičitý
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se v řešené lokalitě pohybují dle mapy znečištění ovzduší
konstruované Českým hydrometeorologickým ústavem pro klouzavé pětileté průměry za poslední zpracované
pětiletí 2015 – 2019 na úrovni 8,4 až 9,8 µg/m3.
Vzhledem k tomu, že pětileté průměry neobsahují hodnoty hodinových koncentracích NO2, byly na maximální
hodinové koncentrace v rámci rozptylové studie usuzováno dle výsledků imisních měření na nejbližší imisní
stanici umístěné v Příbrami. Zde se max. hod. imise NO2 pohybují pod 100 μg/m3 .
Příspěvky provozu posuzovaného záměru vypočítané v rámci rozptylové studie u obytné zástavby
reprezentované referenčními body 1 až 8 se pohybují v následujícím rozmezí:
rozmezí příspěvků k maximálním hodinovým imisím NO2:
2,12 až 13,11 μg/m3 (VAR 1)
2,13 až 13,11 μg/m3 (VAR 2)
rozmezí příspěvků k průměrným ročním imisím NO2:
0,004 až 0,0776 μg/m3 (VAR 1)
0,005 až 0,0799 μg/m3 (VAR 2)
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Vypočítané maximální hodinové imise oxidu dusičitého se týkají extrémně nepříznivých podmínek, které
nastanou v každém referenčním bodě jindy, např. za jiného směru větru. Tyto hodnoty spolu s hodnotami
imisního pozadí slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví. Naopak hodnoty
naměřených průměrných ročních imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto hodnotám mají vztah k riziku
chronických účinků na zdraví.
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko toxických akutních
i chronických účinků.
Charakterizace rizika akutních toxických účinků
Vzhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a epidemiologických studií, kdy nebylo možné
stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice, není v případě oxidů dusíku a především oxidu dusičitého
stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční inhalační dávky.
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou plicní, je
třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest
při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3.
Maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého lze v imisním pozadí očekávat na úrovni maximálně
100 µg/m3.
Hodnoty imisních příspěvků k maximálním hodinovým koncentracím oxidu dusičitého v místech nejbližší
obytné zástavby se pohybují v obou variantách na úrovni nejvýše 13,11 μg/m3.
Tento imisní příspěvek nezpůsobí spolu s imisním pozadím ve výši cca 100 µg/m3 překročení zmíněné
koncentrace 400 µg/m3 spojené s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest, ale ani
překročení jednohodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučené experty WHO vycházející z hodnoty
LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. Hodnoty imisních příspěvků ke krátkodobým maximům nelze navíc
jednoduše sčítat s očekávanými maximy v imisním pozadí.
Lze předpokládat, že realizací řešeného záměru nedojde k takovému navýšení maximálních hodinových imisí
oxidu dusičitého, které by bylo spojeno se vznikem rizika akutních toxických účinků vyplývajících z inhalační
expozice NO2.
Charakterizace rizika chronických toxických účinků
Dle mapy znečištění ovzduší se pohybuje průměrná roční imisní koncentrace oxidu dusičitého v řešené lokalitě
v průměru za posledních pět let na úrovni pod 10 µg/m3.
Realizací řešeného záměru může dojít u nejbližší obytné zástavby k nárůstům průměrných ročních imisních
koncentrací oxidu dusičitého dle výsledků rozptylové studie o řádově nejvýše setiny mikrogramu(0,08 μg/m3).
V případě průměrných ročních koncentrací NO2 stanovila Světová zdravotnická organice směrnou hodnotu
40 µg/m3. Imisní příspěvky provozu záměru na řádové úrovni setin mikrogramu nezpůsobí spolu s imisním
pozadím (pod 10 µg/m3) překročení této doporučené směrnicové hodnoty WHO pro roční průměr oxidu
dusičitého. Je však třeba si uvědomit, že WHO zdůrazňuje, že nebylo možné naleznout bezpečnou prahovou
hodnotu průměrných ročních koncentrací NO2, u které by nebylo možné očekávat negativní zdravotní účinky Na
druhou stranu podle současných názorů WHO nejsou v minulosti odvozené vztahy expozice a účinku pro NO2
spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo být kvantitativně hodnoceno komplexně na základě vztahů pro
suspendované částice, ve kterých je zahrnut i vliv dalších komponent znečištěného ovzduší.
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Suspendované částice PM10 a PM2,5
V imisním pozadí lze na základě mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací (ČHMÚ Praha)
předpokládat následující hodnoty imisních koncentrací prachových částic PM10 a PM2,5 :
36 nejvyšší maximální denní imise PM10:
průměrné roční imise PM10:
průměrné roční imise PM2,5:

30,0 až 30,3 μg/m3 (mapa znečištění ČHMÚ)
16,8 až 17,1 μg/m3 (mapa znečištění ČHMÚ)
12,5 μg/m3 (mapa znečištění ČHMÚ)

Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se vyskytujících imisí
v České republice ve vztahu k výši imisních limitů. Světová zdravotnická organizace ve směrnici „WHO air
quality guedelines global update 2005“ stanovuje cílovou směrnicovou hodnotu pro roční průměr
suspendovaných částic PM10 na úrovni 20 µg/m3. Pro 99. percentil maximální denní imise PM10 činí směrnicová
hodnota 50 µg/m3. V případě částic frakce PM2,5 stanovuje směrnicovou hodnotu pro roční průměr na úrovni 10
µg/m3. Pro 99. percentil maximální denní imise PM2,5 činí směrnicová hodnota 25 µg/m3. Jedná se tedy o
podstatně přísnější hodnoty oproti hodnotám platných imisních limitů (směrnicová maximální denní imise PM10
na úrovni 50 µg/m3 se týká 4. nejvyšší denní imise v roce oproti 36. nejvyšší denní imisi v případě platného
imisního limitu). Na druhou stranu tyto směrnicové hodnoty vycházejí z výsledků epidemiologických studií a
nejsou sníženy jako např. u NO2 z důvodu možné nejistoty na 50 %. Jak je ale již výše uvedeno, jedná se o jakési
cílové hodnoty, od nichž se s více než 95% mírou spolehlivosti zvyšuje úmrtnost v závislosti na imisní zátěži,
přičemž se zdůrazňuje že se nejedná o prahové hodnoty, pod kterými by bylo riziko nulové.
Uvedené pozaďové průměrné roční koncentrace PM10 i PM2,5 překračují příslušné hodnoty Světovou
zdravotnickou organizací doporučených cílových ročních koncentrací. Na druhou stranu se koncentrace PM10 i
PM2,5 v imisní pozadí pohybují pod úrovní příslušných platných imisních limitů stanovených v české legislativě
na ochranu zdraví lidí. Platné imisní limity tak netvoří jakousi bezpečnou hranici, ale lze je chápat, jako
v současné době společensky přijatelné riziko.
Příspěvky provozu posuzovaného záměru vypočítané v rámci rozptylové studie u nejexponovanější obytné
zástavby reprezentované referenčními body 1 až 8 se pohybují v následujícím rozmezí:
maximální denní imise PM10:
0,42 až 3,63 μg/m3 (VAR 1)
0,43 až 3,63 μg/m3 (VAR 2)
průměrné roční imise PM10:
0,0093 až 0,1956 μg/m3 (VAR 1)
0,0094 až 0,2087 μg/m3 (VAR 2)
průměrné roční imise PM2,5:
0,001 až 0,0915 μg/m3 (VAR 1)
0,002 až 0,0535 μg/m3 (VAR 2)
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na respirační a
kardiovaskulární onemocnění prokázané v epidemiologických studiích. Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je
přitom třeba chápat tak, že není jedinou příčinou a uplatňuje se především u predisponovaných skupin populace,
tedy hlavně u starších osob a lidí s vážným kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, u kterých
zhoršuje průběh onemocnění a výskyt komplikací a zkracuje délku života. Jedná se tedy o počet předčasných
úmrtí. Nárůst průměrných ročních imisí v sobě vždy zahrnuje výkyvy denních maxim. Studie dlouhodobých
chronických účinků částic v ovzduší prokazují daleko významnější ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti především
na onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Riziko zde narůstá s expozicí a projevuje se i při
velmi nízkých koncentracích. Z tohoto důvodu je dále hodnocen vliv změn průměrných ročních imisí, které
v sobě zahrnují nárůsty denních maxim (počet dnů v roce s akutními příznaky…).
U úmrtnosti se vycházelo ze vztahu odvozeného z největší kohortové studie z USA, zahrnující 1,2 milionu
dospělých obyvatel, který udává zvýšení celkové úmrtnosti u dospělé populace nad 30 let o 6% (CI 95% 2-11%)
spojené se změnou dlouhodobé koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3. Obdobně je úmrtnost dětí vyčíslena nárůstem o 4
% (CI 95% 2-7 %). Platnost tohoto vztahu se předpokládá pro změny imisní zátěže z antropogenních emisních
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zdrojů, tedy hodnoty nad přírodním pozadím PM10 a PM 2,5 v ročních imisních průměrech, které se odhadují na
10 µg/m3 pro PM10, resp. 3 až 5 µg/m3 pro PM2,5 odhadovaných pro USA a Evropu.
V projektu WHO HRAPIE z roku 2013, který je zaměřen na hodnocení funkcí koncentrací a účinků pro polétavý
prach, ozón a oxid dusičitý, je vyčísleno relativní riziko úmrtnosti v závislosti na zvýšení koncentrací PM2,5 nad
přirozené pozadí o 10 mikrogramů ve výši 1,062 (95 % CI 1,040 - 1,083), tj. zvýšení celkové úmrtnosti
v přibližně stejné výši o 6,2 %.
Na základě odhadu relativního rizika úmrtnosti způsobené zvýšenou prašností byl odvozen vztah pro další
ukazatel zdravotního rizika – tzv. YOLL (years of life lost), tj. ztráta let života exponované populace. Vztah pro
chronickou mortalitu vyjádřený tímto ukazatelem je vyčíslen na 4*10-4 let ztráty života na osobu, rok a 1 µg/m3 .
Tato závislost se tedy dá vyjádřit jako celková ztráta 400 let života u populace čítající jeden milion
exponovaných zvýšené průměrné roční koncentraci PM10 o 1 µg/m3.
Hodnota stejného ukazatele vztažená však na imisní koncentrace frakce PM 2,5 je pro orientační výpočet
vyčíslena ve výši průměrné ztráty délky života o 0,22 dne na osobu a rok (Leksell I., Rabl A.) při zvýšení
průměrné roční koncentrace PM2,5 o 1 µg/m3. V kvantitativním hodnocení provedeném níže v tabulce je použita
tato hodnota odvozená pro nižší frakci polétavého prachu.
Pro kvantitativní vyhodnocení rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi byla využívána metodika
kvantitativního hodnocení vlivu na zdraví vypracovaná v rámci programu CAFE (Clean Air for Europe) v roce
2005 (Hurley F et al.: Methodology for the cost-benefit analysis for CAFE. Volume 2: Heath Impact
Assessment, European Commision 2005). V rámci této metodiky byly odvozeny vztahy expozice a účinku
zohledňující průměrný výskyt hodnocených zdravotních ukazatelů u populace zemí EU a umožňující vyjádřit
v závislosti na průměrné roční koncentraci PM10 přímo počet atributivních případů za rok. Tyto lineární vztahy
byly odvozeny pro celkovou úmrtnost a některé ukazatele nemocnosti. Z tohoto podkladu vyplývají vztahy mezi
zvýšením průměrné roční koncentrace PM10 nad přirozené pozadí o 10 µg/m3 a přímo počtem nových případů
bronchitis, hospitalizací či počtem dnů s určitými negativními zdravotními projevy.
Skupina expertů WHO v roce 2013 aktualizovala tyto vztahy na základě nejnovějších poznatků, shrnuty jsou pak
v materiálu „Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project, Recommendations for concentrationresponse functions for cost-benefit analysis of particulate matter, ozone and nitrogen dioxide, WHO Regional
Office for Europe, 2013“. Aktualizované vztahy nejsou již vyjádřeny přímo vyčíslením počtu nových
negativních zdravotních projevů, ale pomocí relativních ukazatelů, konkrétně pomocí relativního rizika RR,
které odpovídá expozici 10 µg/m3 průměrné roční koncentrace PM10 , resp. PM2,5. Jedná se o následně vyčíslená
relativní rizika:
§ PM2,5 – hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění: RR 1,0091 (95% CI 1,0017-1,0166)
§ PM2,5 – hospitalizace pro respirační onemocnění: RR 1,019 (95% CI 0,9982-1,0402)
§ PM2,5 – dny s omezenou aktivitou (RADs): RR 1,047 (95% CI 1,042-1,053) vztažené na celou populaci
§ PM10 – incidence chronické bronchitis u dospělých (+18 let): RR 1,117 (95% CI 1,040-1,189)
§ PM10 – prevalence bronchitis u dětí (6-12 let): RR 1,08 (95% CI 0,98-1,19)
§ PM10 – incidence astmatických symptomů u astm. dětí (5-19 let): RR 1,028 (95% CI 1,006-1,051)
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou relevantní výsledné imise z rozptylové studie ve zvolených
referenčních bodech v místech nejbližší obytné zástavby.
Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvky provozu záměru k průměrným ročním imisím PM10 se pohybují u
nejexponovanější obytné zástavby na úrovni nejvýše 0,2087 µg/m3, příspěvky provozu k průměrným ročním
imisím PM2,5 na úrovni nejvýše 0,0915 µg/m3.
Vyčíslení atributivního rizika vyplývajícího z expozice imisím PM10 či PM2,5 je provedeno z výše uvedených
vztahů v následující tabulce. Hodnoty imisního pozadí jsou převzaty z mapy znečištění ovzduší a činí nejvýše
17,1 µg/m3 v případě PM10 a 12,5 µg/m3 v případě PM2,5. Výpočet je proveden pro cca 170 exponovaných
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obyvatel v širším okolí záměru. Výpočet je tak postaven na straně rezervy, všech uvažovaných 170 obyvatel
nebude exponováno nejvyššímu vypočítanému imisnímu příspěvku..

Tabulka 27 Kvantitativní charakterizace rizika z expozice imisím PM10 a PM2,5
účinek

pozadí

Počet úmrtí u populace ve věku nad 30 let
Souhrnný počet let ztráty života (YOLL) daný PM2,5
Počet nových případů chronické bronchitis u dospělých
Počet hospitalizací pro srdeční choroby (celá populace)
Počet hospitalizací pro respirační obtíže (celá populace)
Počet dní s omezenou aktivitou RAD (celá populace)
Prevalence bronchitis u dětí 6 až 12 let
Incidence astmatických příznaků u dětí 5 až 19 let

(17,1 µg/m3 PM10,
12,5 µg/m3 PM2,5)

pozadí +
příspěvek záměru
(17,3087 µg/m3 PM10
12,5915 µg/m3 PM2,5)

imisní limit
40 µg/m3 PM10
20 µg/m3 PM2,5

0,07
0,768
0
0
0
114
37
1,1

0,07
0,778
0
0
0
115
38
1,1

0,14
1,54
0
0
0
228
155
4,3

Jako podklad pro odhad počtu exponovaných obyvatel v jednotlivých věkových skupinách byla použita věková
struktura obyvatel z Regionálního zpravodajství NZIS (on-line) pro Středočeský kraj za poslední zpracovaný rok
2017. Dalším zdrojem informací je Statistická ročenka Středočeského kraje ČSÚ) za stejný rok 2017.
Do výpočtu byla zahrnuta úmrtnost u populace starší 30 let. Pro výpočet této hodnoty byly opět použity údaje o
počtu zemřelých z citované ročenky. Od celkového počtu zemřelých byl odečten podíl zemřelých na vnější
příčiny. Výsledná hodnota úmrtnosti v kraji za tento rok pak činí 13,65 zemřelých na 1000 obyvatel kraje.
Z Regionálního zpravodajství jsou také převzaty hodnoty počtu hospitalizovaných na nemoci oběhové soustavy.
tj 2500 na 100 000 ob. a počtu hospitalizovaných na nemoci dýchací soustavy tj. 1230 na 100000 ob.
ve Středočeském kraji. U ostatních ukazatelů jsou použity hodnoty doporučené v projektu HRAPIE – hodnoty
typické pro Evropu.
Celé hodnocení je provedeno pro odhadnutých 170 exponovaných obyvatel v širším okolí.
Výsledky výpočtu dokazují výše uvedený fakt, že polétavý prach představuje škodlivinu, u které nebyla nalezena
prahová koncentrace negativních zdravotních účinků, ke kterým dochází i při podlimitní úrovni znečištění.
Průměrné roční imisní koncentrace PM10 i PM2,5 v pozadí splňují hodnoty platných imisních limitů stanovených
v české legislativě na ochranu zdraví lidí s velkou rezervou. Stávající průměrné roční imise PM10 v pozadí na
úrovni 17,1 µg/m3 a stávající průměrné roční imise PM2,5 na úrovni 12,5 µg/m3 jsou vyšší než příslušné hodnoty
směrnicových cílových koncentrací stanovených WHO. Imisní příspěvky posuzovaného záměru spočítané
v rámci rozptylové studie se budou na tomto překračování spolupodílet, avšak hodnoty těchto příspěvků na
úrovni nejvýše 0,2087 μg/m3 PM10, resp. 0,0915 μg/m3 PM2,5 z hlediska zdravotních účinků nezpůsobí
předčasnou úmrtnost, nezvýší významně počet let ztráty života ani vznik nových případů onemocnění
chronickou bronchitidou ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních onemocnění, které by si
vynutilo hospitalizaci.
Dle teoretického výpočtu dle výše uvedené metodiky nedojde v důsledku zvýšení imisních koncentrací
prachových částic PM10 a PM2,5 ani k významnému navýšení počtu dní s onemocněním u exponované populace.
Tak např. počet dnů s omezenou aktivitou v důsledku nemocnosti připadající na vrub znečištění ovzduší
prachovými částicemi PM2,5 se vlivem posuzovaného záměru dle teoretického výpočtu zvýší ze 114 dnů za rok
na 115 dnů za rok, tedy o 1 den na 170 exponovaných. V přepočtu na jednoho obyvatele se jedná o navýšení o
0,006 dne za rok na jednoho obyvatele. Pokud by však v řešené lokalitě byly průměrné roční imisní koncentrace
PM2,5 na úrovni imisního limitu zvýšil by se počet dnů s omezenou aktivitou na 228 dnů, tj. o 114 dnů za rok.
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V přepočtu na 170 obyvatel by to znamenalo navýšení o 0,67 dne na jednoho obyvatele za rok. Toto dokládá, že
imisní limity nepředstavují bezpečnou ochranu veřejného zdraví.
Ve spojení se znečištěním ovzduší částicemi polétavého prachu se často hovoří o vlivu na chronickou respirační
nemocnost u dětí. Vztah doporučený k hodnocení tohoto ukazatele ve výše citovaném podkladovém materiálu
„Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project“ vychází z prevalence tohoto ukazatele na úrovni 18,6
%, což dává 815 dnů s příznaky v této skupině dětí (v exponované skupině 170 obyvatel je cca 12 dětí ve věku 6
až 12 let). Podle výsledků provedeného výpočtu připadá z celkového počtu 815 dní s příznaky respirační
nemocnosti 37 dnů na vrub znečištění ovzduší částicemi PM10. Realizací záměru se tento podíl navýší o jeden
den. V přepočtu na 12 dětí se jedná o teoretické navýšení o 0,08 dne na jedno dítě za rok.
Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím částic frakce PM10 a PM2,5 nezpůsobí významné
zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí.

Benzen
V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší konstruované pro klouzavé pětileté průměry
předpokládat průměrné roční imisní koncentrace benzenu na úrovni 0,7 až 0,8 μg/m3 .
Imisní příspěvky provozu posuzovaného záměru k ročním koncentracím benzenu vypočítané v rámci rozptylové
studie u obytné zástavby reprezentované referenčními body 1 až 8 se pohybují v následujícím rozmezí:
průměrné roční imise benzenu:
0,000015 až 0,00052 μg/m3 (VAR 1)
0,000022 až 0,000523 μg/m3 (VAR 2)
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek (cílovým
orgánem kostní dřeň, akutní leukémie) na základě dlouhodobé chronické expozice. Odhad rizika je dále založen
na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací. K
vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad
běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual
Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty jednotky rakovinového rizika UR
pro inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při
celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR. Hodnota IHr je průměrná roční imisní
koncentrace benzenu (µg/m3), jednotka rizika UR činí jak je výše (kapitola 4.2.3 Charakterizace rizika) uvedeno
6*10-6.
V následující tabulce jsou pro výpočtové body dosazeny koncentrace IHr vypočtené v rozptylové studii pro
řešený záměr a jim odpovídající hodnoty ILCR. Do výpočtu je dosazena nejprve průměrná roční imise benzenu
v pozadí a dále tato hodnota pozaďové imisní zátěže navýšená o výsledné imisní příspěvky záměru k průměrným
ročním koncentracím z rozptylové studie.

Tabulka 28 Výpočet celoživotního karcinogenního rizika z inhalační expozice benzenu
Pozadí
Očekávané imisní koncentrace

MIN
MAX

Roční imise (µg/m3)

ILCR

0,8
0,800015
0,800523

4,80000E-06
4,80009E-06
4,80314E-06

V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje, stejně jako v
USA a zemích EU, hodnota ILCR = 10-6, tedy jeden případ nádorového onemocnění na jeden milion
exponovaných obyvatel. Tomuto kritériu však většina míst v ČR nevyhovuje. Realizací řešeného záměru se
stávající riziko (necelých 5 případů z jednoho milionu celoživotně exponovaných obyvatel) prakticky nezmění
a zůstane na řádově přijatelné úrovni jednotek případů na milion exponovaných (10-6).
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Benzo(a)pyren
V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší konstruované pro klouzavé pětileté průměry
předpokládat průměrné roční imise benzo(a)pyrenu:
0,5 ng/m3
Imisní příspěvky provozu posuzovaného záměru k ročním koncentracím benzo(a)pyrenu vypočítané v rámci
rozptylové studie u obytné zástavby reprezentované referenčními body 1 až 8 se pohybují v následujícím
rozmezí:
Příspěvky k koncentracím benzo(a)pyrenu: 0,000000126 až 0,000002652 pg/m3 (VAR1)
0,000000128 až 0,000002828 pg/m3 (VAR2)
Podstatou zdravotního rizika benzo(a)pyrenu je jeho karcinogenní účinek (plicní karcinogenita). Odhad rizika je
dále založen na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních
koncentrací. K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového
onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento údaj
(ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty jednotky
rakovinového rizika UR pro inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika
rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR. Hodnota IHr
je průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu (µg/m3), UR činí jak je výše (kapitola 3.2.4) uvedeno
8,7x10-2.
V následující tabulce jsou dosazeny nárůsty průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu vypočtené v
rozptylové studii a jim odpovídající hodnoty ILCR. Do výpočtu je dosazena nejprve průměrná roční imise
benzo(a)pyrenu v pozadí (vyšší hodnota dle mapy znečištění ČHMÚ) a dále tato hodnota pozaďové imisní
zátěže navýšená o nejvyšší hodnotu imisního příspěvku k průměrným ročním koncentracím z rozptylové studie
pro výpočtové body umístěné u blízké obytné zástavby.

Tabulka 29
Výpočet celoživotního karcinogenního rizika z inhalační expozice
benzo(a)pyrenu
Pozadí
Očekávané imisní koncentrace

MIN
MAX

Roční imise (ng/m3)

ILCR

0,5
0,500000126
0,500002828

4,350000E-05
4,350001E-05
4,350025E-05

V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje, stejně jako v
USA a zemích EU, hodnota ILCR = 10-6, tedy jeden případ nádorového onemocnění na jeden milion
exponovaných obyvatel. Tomuto kritériu však většina míst v ČR nevyhovuje. Stávající riziko odpovídá dle
výpočtu 4 až 5 případům na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel, což překračuje obecně používanou
hraniční úroveň rizika. S tímto nálezem se lze setkat po celé ČR vzhledem k tomu, že průměrné roční
koncentrace benzo(a)pyrenu zjištěné např. za poslední rok 2019 na imisních stanicích v ČR se pohybují
v rozmezí 0,3 až 8,7 ng/m3 (v řešené lokalitě na relativně velice příznivé úrovni 0,5 ng/m3). Z tabulky vyplývá,
že změny karcinogenního rizika jsou nevýznamné, odpovídající hodnotám imisního příspěvku na řádové úrovni
nejvýše tisícin pikogramů. Tyto běžnými způsoby nedetekovatelné změny imisních koncentrací benzo(a)pyrenu
v důsledku realizace posuzovaného záměru lze z hlediska vlivu na veřejné zdraví označit za nevýznamné.
Realizací řešeného záměru se stávající riziko (4 až 5 případů na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel)
prakticky nezmění.
Z předložených modelových výpočtů vyplývá, že vypočtené příspěvky znečišťujících látek jsou nepatrné a po
realizaci záměru ani spolu s navýšenou pozaďovou dopravou nedojde ke změně ve znečištění ovzduší ve
srovnání se současnou situací, a tím nelze očekávat zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele v nejbližším okolí.
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Vliv hluku na veřejné zdraví:
Identifikace nebezpečnosti
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu informací, mohou
přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v nevhodné situaci a době však mohou na
člověka působit nepříznivě.
Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem a to
bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk do jisté míry třeba považovat za bezprahově působící noxu.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny
organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení
vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením rozdělit na účinky
specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti sluchového
analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů
organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, často se
na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí,
spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a
koordinace. V komplexní podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních
interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního
patogenetického děje.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového
aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí.
Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění
placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména
pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto
smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze
nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních
aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody
a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období.
Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o nepříznivých účincích
hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši
ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u hluku v
mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska
jsou podstatou poškození zprvu přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a
nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha.
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k poškození sluchového
aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném čase do 24 hodinové
ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB. S vyšší expozicí hluku v mimopracovním prostředí se můžeme
setkat jen ve velmi specifických případech např. u lidí žijících v těsné blízkosti frekventovaného letiště nebo
velmi rušných komunikací.
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Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému sluchové
poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i vibracím nebo
ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že zvýšená hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji
sluchových poruch u osob profesionálně exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti.
Nezanedbatelně může zvyšovat expozici hlukem, zejména u mládeže, dlouhodobý poslech velmi hlasité
reprodukované hudby doma (sluchátka), účast na diskotékách, případně koncertech populárních hudebních
skupin. K odhadu rizika sluchových ztrát je možné využít normu ČSN ISO 1999 s tím, že hlukovou expozici je
třeba přepočítat na dobu trvání 8 hodin. Tuto normu je možné použít i pro odhad rizika poškození sluchu při
profesionální a neprofesionální expozici.
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých důsledků v
oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity a pocitům nespokojenosti.
Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce
citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči. Jde
tedy o podstatnou část populace.
Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by
rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a to nejméně v 85 % doby. Při
průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech převyšovat 35 dB.
Zvláštní pozornost zde zasluhují domy, kde bydlí malé děti a třídy předškolních a školních zařízení, neboť
neúplné porozumění řeči u nich ztěžuje a poškozuje proces osvojení řeči a schopnosti číst s dalšími nepříznivými
důsledky pro jejich duševní a intelektuální vývoj. Zvláště citlivé jsou pak děti s poruchami sluchu, potížemi s
učením a děti, pro které vyučovací jazyk není jejich mateřským jazykem.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací délky a
hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení
srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak
fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den
např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně
bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní.
Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami,
osoby s potížemi se spaním.
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení spánku při ustáleném
hluku v interiéru se dle různých autorů začínají objevovat od ekvivalentní hladiny hluku 27 – 30 dB. Subjektivní
kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB. Při
přerušovaném hluku roste rušivost spánku s maximální hladinou hluku. I při nízké ekvivalentní hladině hluku již
malý počet hlukových událostí s vyšší hladinou akustického tlaku ovlivňuje spánek. Význam zřejmě má i rozdíl
mezi hladinou akustického tlaku pozadí a vlastní hlukové události a taktéž délka intervalu mezi dvěma
hlukovými událostmi. Nepříznivé ovlivnění nálady následující den bylo prokázáno při hodnotách hluku během
spánku vně budov již pod 60 dB a předpokládá se, že k ovlivnění dochází i z hlediska výkonnosti.
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 45 dB, přičemž se
předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným
oknem. Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax =
45 dB, resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku.
Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku měly být ještě nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v
hlučných lokalitách k adaptaci obyvatel ani po více letech.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly dle WHO prokázány v řadě
epidemiologických a klinických studií u populace (včetně dětí) žijící v hlučných oblastech kolem letišť,
průmyslových závodů nebo hlučných komunikací.
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Akutní hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede k přechodným změnám, jako je
zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po dlouhodobé expozici se u citlivých jedinců z exponované
populace mohou vyvinout trvalé účinky, jako je hypertenze a ischemická choroba srdeční (nedostatečné
prokrvení srdečního svalu, projevující se klinicky jako angina pectoris až infarkt myokardu).
V případě hypertenze je významná teorie, podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je
vlivem hluku uvolňován z buněk a vylučován z organismu a není u evropské populace dostatečně saturován
příjmem z potravy. Deficit hladiny hořčíku v krvi může přispívat k vasokonstrikci a nedostatečnému prokrvení s
následnou hypertenzí a srdeční ischemií.
Všeobecným závěrem WHO je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí ekvivalentní
hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB a více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace
je slabá a je poněkud silnější pro ischemickou chorobu srdeční (dále ICHS) než pro hypertenzi. Nicméně i toto
malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto exponovaných osob. Na základě
některých epidemiologických studií odhadují holandští odborníci míru relativního rizika kolem 1,5 pro
hypertenzi a ICHS u lidí exponovaných denní ekvivalentní hladině hluku mezi 70 – 80 dB.
Obsáhlý přehled a analýzu výsledků epidemiologických studií zabývajících se rizikem kardiovaskulárních
onemocnění ve vztahu k hlukové expozici z dopravy publikoval v roce 2000 W. Babisch. Dospěl k závěru, že
neexistují epidemiologické důkazy o vztahu mezi hlukovou expozicí a zvýšeným průměrným krevním tlakem u
dospělých osob. Vyšší hodnoty tlaku krve ve vztahu k hluku však byly opakovaně zjištěny u dětí, zdravotní
význam těchto nálezů zatím není jasný. Dle jiných podkladů je vztah mezi hlukem z dopravy a rizikem
hypertenze prokázán.
Z hlediska statistické významnosti výsledků jsou nejkonzistentnější nálezy vztahu dopravního hluku a rizika
ICHS při hlukové expozici od 65 – 70 dB v exteriéru s rozmezím relativního rizika 1,1-1,5.
Této úrovni relativního rizika odpovídají i výsledky statistického vyhodnocení výsledků Systému monitorování
zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí v ČR, jehož subsystém 3 je věnován hodnocení
úrovně hlukové zátěže dopravnímu hluku ve městech a účinkům této hlukové expozice na zdravotní stav
obyvatel. Vyplývá z nich, že lidé žijící minimálně 5 let v lokalitách s noční ekvivalentní hladinou hluku vyšší
než 62 dB mají i po zohlednění možných interferujících faktorů 1,2 x vyšší šanci (odds ratio) onemocnět
hypertenzí a 1,4 x vyšší šanci onemocnět infarktem myokardu. Statisticky významný vztah se projevil mezi
výskytem hypertenze a hlučností v místě bydliště a to od LAeq 45 dB v noci .
Při interpretaci těchto závěrů je nezbytné mít na paměti, že hluk je s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti
v podstatě bezprahová noxa. U citlivých podskupin a jednotlivců je proto nutné nepříznivé účinky předpokládat i
při hladinách venkovního hluku významně nižších, nežli jsou úrovně expozice hodnocené z hlediska statistické
významnosti pro celou populaci.
Pozorování mnoha účinků hlukové expozice, jako jsou již zmíněné změny v hladině stresových hormonů, vliv na
funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo snížená porodní váha novorozenců u
matek exponovaných vysoké hladině hluku v době těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby
mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku.
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a projevů poruch
duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může
podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch.
Vztah mezi pocity obtěžování hlukem, individuální citlivostí vůči působení hluku a nemocností na duševní
choroby je komplexní a dosud nepříliš objasněný. Zvýšená citlivost vůči rušivým účinkům hluku může být
indikátorem subklinické duševní poruchy. Za indikátor latentních duševních poruch nebo onemocnění u
populace exponované hluku je považována spotřeba sedativ a prášků na spaní.
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Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních podmínkách u
dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní práce a plnění úkolů spojených s
nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a komplikované analýzy. Rušivý účinek hluku je významný
zejména při činnostech náročných na pracovní paměť, kdy je třeba udržovat část informací v krátkodobé paměti,
jako jsou matematické operace a čtení.
Ve školách v okolí letišť byla v řadě studií u dětí chronicky exponovaných leteckému hluku při ekvivalentní
hladině hluku nad 70 dB měřené vně školy pozorována snížená schopnost motivace, nižší výkonnost při
poznávacích úlohách a deficit v osvojení čtení a jazyka. Děti byly více roztržité a dělaly více chyb. Nepříznivý
účinek byl větší u dětí s horšími školními výkony. Zdá se také, že pravděpodobnější je deficit v osvojení čtení
u dětí chronicky exponovaných hluku doma i ve škole ve srovnání s dětmi pouze navštěvujícími školu v
hlučném prostředí.
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční složka vnímání,
tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. Vyvolává celou řadu negativních emočních
stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje
nebo vyčerpání. U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému účinku
hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10-20 % vysoce senzitivních osob,
stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % populace víceméně platí kontinuální závislost míry
obtěžování na intenzitě hlukové zátěže. Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností
hluku velmi záleží i na řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To
vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u
exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách v
různých zemích. Obecně např. u obyvatel rodinných domů nastává srovnatelný stupeň obtěžování až při
hladinách o cca 10 i více dB vyšších, oproti obyvatelům bytových domů. Významnou úlohu zde hraje vztah
ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam.
Menší rozmrzelost působí hluk, u nějž je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě
působí i nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se v případě nutnosti po dobu provádění
nejhlučnějších stavebních operací do hotelu.
Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí. Rozmrzelost může
vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje. Kromě toho však může být
významně ovlivněna zdravotním stavem. Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i
podle nepřímých projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Obecně se
ovšem odhaduje, že na stížnostech a peticích se účastní pouze 5 až 10 % obyvatel skutečně hlukově
exponovaných.
Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných jedinců
zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde hraje i zhoršená verbální
komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke slovní pomoci, než k pomoci fyzické.
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní hladinou
hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB. Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji
území, by proto měla být limitující hladina hluku nižší, přičemž během večera a noci by hladina hluku měla být
o 5 až 10 dB nižší, nežli ve dne.
Vztah mezi hlučností z dopravy ve městech a ukazateli zdravotního stavu u obyvatel ČR je obsáhle sledován v
rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky potvrzují
úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním hlukem, procento osob se špatným
spánkem a obtížným usínáním nebo osob užívajících denně sedativa, zejména na noční ekvivalentní hladině
hluku.
Opakovaně zde byla ověřena i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na
civilizační choroby, přičemž bylo zjištěno, že zvýšená hluková expozice se na nemocnosti podílí asi z 10 %.
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Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují předpovědět zvýšení procenta takto postižených
osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot, kterými je tento proces
zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních parametrů hluku, které máme k
dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze
skutečnosti, že účinek hluku je variabilní nejen intraindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a
historicky. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních
podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob
velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých
okolností představují tyto atypické reakce 5 až 20 % celého souboru.
Z hlediska zvýšené citlivosti některých populačních skupin vůči nepříznivým zdravotním účinkům hluku bylo
např. prokázáno, že lidé starší, nemocní a lidé s potížemi se spaním jsou zvýšeně citliví vůči narušení spánku
hlukem. U lidí s narušeným spánkem v důsledku hluku je vyšší riziko ICHS a negativního účinku na
psychosociální pohodu. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních,
lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost
kontroly.
Charakterizace nebezpečnosti
V obecné rovině ze závěrů WHO (Guidelines for Community Noise, 1999) vyplývá, že v obydlích je kritickým
účinkem hluku rušení spánku, obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Denní ekvivalentní hladina hluku by
neměla přesáhnout hodnotu 55 dB LAeq, měřeno 1 m před fasádou. V tomto dokumentu WHO jsou dále pro
denní hluk uvedeny směrnicové hodnoty pro specifická prostředí jako jsou školy, školky, interiér obytných
místností, nemocnice atd. s uvedením hraničních účinků, které vedly ke stanovení směrnicových hodnot. Pro
chráněný venkovní prostor obytné stavby je uvedeno následující:

Tabulka 30 Směrnicové hodnoty WHO dle prostředí
Prostředí

Kritický zdravotní účinek

Venkovní obytný prostor

Silné obtěžování
Mírné obtěžování

LAeq
(dB/A/)

Interval
(hod)

LAmax
(dB)

55
50

16
16

-

Poznatky o vlivu nočního hluku na lidské zdraví jsou shrnuty v posledním materiálu WHO Night Noise
Guidelines for Europe z října 2009. Na tento materiál lze pohlížet jako na rozšíření i jako na novelu výše
jmenovaného dokumentu WHO (Guidelines for Community Noise).
Doporučení pro ochranu zdraví vychází z důkazů podaných epidemiologickými a experimentálními studiemi.
Vztahy mezi expozičními hladinami hluku v noci a zdravotními účinky jsou shrnuty v následující tabulce.

Tabulka 31 Účinky různých hladin nočního hluku na veřejné zdraví
Lnight,outside
pod 30 dB

30-40 dB

40-55 dB

Pozorované zdravotní účinky

Přes individuální rozdíly a různé okolnosti pod touto hladinou nebyly pozorovány žádné
zdravotní účinky. Noční hladina 30 dB je hladinou NOEL pro noční hluk (NOEL=nejvyšší
úroveň expozice, při které není pozorován žádný účinek).
Pozorované účinky: tělesný neklid, probouzení, subjektivně popisované rušení spánku, bdění.
Intenzita těchto účinků závisí na povaze zdroje a na počtu hlukových událostí. Citlivé skupiny
(např. děti, chronicky nemocní a starší lidé) jsou více vnímavé. Účinky se jeví jako mírné.
Noční hladina 40 dB je hladinou LOAEL pro noční hluk (LOAEL=nejnižší úroveň, při které je
ještě pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni).
pozorovány nepříznivé účinky
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Lnight,outside

nad 55 dB

Pozorované zdravotní účinky

Značná část populace je vystavena těmto hladinám a musela přizpůsobit své životy k vyrovnání
se s těmito hladinami.
Nepříznivé zdravotní účinky se objevují často a u značné části populace jsou vnímány jako
vysoce rušivé a obtěžující. Existují důkazy nárůstu kardiovaskulárních onemocnění.

Vycházeje z těchto závěrů byla stanovena doporučená směrnicová hodnota noční hladiny akustického tlaku na
ochranu veřejného zdraví na úrovni
40 dB (Night Noise Guedelines – NNG)
55 dB (Interim Target – IT) – pro přechodné období.
Hodnota IT je doporučena v situacích, kdy dosažení NNG není z různých důvodů proveditelné.
Přehled účinků a mezních hodnot pro noční hluk shrnutý v materiálu WHO z roku 2009 je uveden následující
tabulce.

Tabulka 32 Přehled účinků a mezních hodnot pro noční hluk
Přehled účinků a mezních hodnot dostatečně prokázaných
Účinek

Biologické
účinky

Kvalita spánku

Subjektivní
pohoda
Zdravotní stav

změny v kardiovaskulární aktivitě
nabuzení EEG
zvýšená motorická aktivita
změny v délce různých fází spánku, struktury a
fragmentace spánku
buzení během noci nebo brzy ráno
prodloužení úvodní fáze spánku nebo obtížnější
usínání
fragmentace spánku, zkrácení doby spánku
nárůst průměrné pohyblivosti ve spánku
subjektivně vnímané rušení spánku
užívání sedativ a podobných léků
nespavost vlivem prostředí

Ukazatel

Mezní hodnota

*
LAmax, uvnitř
LAmax, uvnitř
LAmax, uvnitř

*
35 dB
32 dB
35 dB

LAmax, uvnitř
*

42 dB
*

*
Lnoc, venku
Lnoc, venku
Lnoc, venku
Lnoc, venku

*
42 dB
42 dB
40 dB
42 dB

Ukazatel

Mezní hodnota

*
*
*
*

*
*
*
*
35 dB
*
*
50 dB
*
*
50 dB
*
60 dB
*

Přehled účinků a mezních hodnot částečně prokázaných**
Účinek

Biologické vlivy
Subjektivní
pohoda

Zdravotní stav

*

změny v hladinách stresových hormonů
ospalost a únava během následujícího dne a večera
zvýšená podrážděnost během dne
zhoršené mezilidské vztahy
stížnosti
zhoršené rozpoznávací schopnosti
nespavost
zvýšený krevní tlak
obezita
deprese (u žen)
infarkt myokardu
snížení očekávané délky života
psychické poruchy
(pracovní) úrazy

Lnoc, venku
*
*
Lnoc, venku
*
*
Lnoc, venku
*
Lnoc, venku
*

Ačkoliv byl prokázán výskyt nepříznivých vlivů, nelze stanovit přesné mezní hodnoty nebo ukazatele
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**

V důsledku omezeného rozsahu podkladů mají mezní hodnoty omezenou váhu, jsou založeny vesměs na expertním posouzení
podkladů. Jsou zde však důkazy nebo kvalitní podklady o příčinném vztahu. Často jde o rozsáhlé nepřímé důkazy, které ukazují
na vztah mezi hlukovou expozicí a fyziologickými změnami, které mají nepříznivý dopad na zdraví.

Studií sledujících vztah mezi hlukovou expozicí a vyvolanými reakcemi exponovaných lidí ve vztahu k pocitům
obtěžování bylo již provedeno mnoho. Uskutečnila se též řada pokusů dospět meta-analýzou jejich výsledků
k odvození kvantitativního vztahu mezi expozicí a účinkem:
Miedema a Oudshoorn publikovali v roce 2001 model obtěžování hlukem, který vychází z analýzy výsledků
většího počtu terénních studií, provedených v Evropě, Austrálii, Japonsku a Severní Americe, a odstraňuje
některé nedostatky předchozích prací. Uvádí vztah mezi hlukovou expozicí v Ldn (day-night level - ekvivalentní
hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením noční hladiny akustického tlaku o 10 dB) nebo Ldvn (dayevening-night level - ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením večerní hladiny
akustického tlaku o 5 dB a noční hladiny o 10 dB) v rozmezí 45 – 75 dB a procentem obyvatel, u kterých lze
očekávat pocity obtěžování (ve třech stupních škály intenzity obtěžování), a to zvlášť pro hluk z letecké, silniční
a železniční dopravy. Úzký konfidenční interval odvozených vztahů indikuje jejich relativní spolehlivost, i když
je třeba předpokládat ovlivnění variabilními podmínkami v jednotlivých konkrétních případech. Hlavním účelem
těchto vztahů je možnost predikce počtu obtěžovaných osob v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné
průměrně citlivé populace a v současné době jsou doporučeny pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem v
zemích EU.
Potvrzují známou zkušenost, že letecký hluk má výraznější obtěžující účinek nežli hluk ze silniční dopravy a
hluk ze silniční dopravy má výraznější účinek nežli hluk z dopravy železniční.
Prahové hladiny hluku považované v současné době za dostatečně prokázané v závislosti na různých zdrojích
hluku jsou stručně shrnuty v následujícím přehledu:
Silniční a železniční doprava:

Letecká doprava:

Stacionární zdroje hluku:

rušení spánku:
obtěžování:
kardiovaskulární onemocnění:
rušení spánku:
obtěžování:
kardiovaskulární onemocnění:
rušení spánku:
obtěžování:

Ln > 40 dB
Ldvn > 45 dB, (> 42 dB dle EEA)
LAeq,16h > 55-60 dB
Ln > 40 dB
Ldvn > 45 dB
LAeq,16h > 60 dB
není definováno
Ldvn > 35 dB

Hodnocení expozice
Hodnocení expozice vychází především z výsledků hlukové studie zpracované pro posuzovaný záměr RNDr.
Jiřím Novákem v březnu 2021. Předmětem této studie je posouzení vlivu hluku ze stacionárních zdrojů a z
automobilové dopravy generované provozem posuzovaného záměru a porovnání výsledných hladin akustického
tlaku s platnými hygienickými limity. Hodnocen je i hluk z výstavby. Vzhledem k tomu, že posuzování vlivů na
veřejné zdraví se standardně zpracovává na základě vztahů odvozených pro dlouhodobou až celoživotní
expozici, je posouzení zpracována pro vliv hluku z provozu. Období výstavby řeší krátkodobou, epizodickou
situaci.
V rámci hlukové studie bylo zvoleno 12 výpočtové body, z nichž dva jsou umístěny u nejbližší obytné zástavby,
která je teoreticky exponovaná hluku z provozu záměru včetně generované dopravy:
1
objekt nádraží s jedním bytem, Lazsko č.p. 32
2
rodinný dům č.p. 98, Nádražní ulice, Milín
3
klidová zóna za valem
4
klidová zóna za valem
5
Nádražní č.p. 315, Milín
6
Nádražní č.p. 318, Milín
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7
Nádražní č.p. 318, Milín
8
Lazsko č.p.18
9
Lazsko č.p. 10
10
Lazsko č.p. 51
11
Lazsko bez č.p.
12
Lazsko č.p. 43
Výpočet hlukové studie je proveden zvlášt pro první čtyři body, zvlášt pro obytnou zástavbu v Milíně
(výpočtové body 5 až 7) a dále pro obytnou zástavbu v Lazsku (body 8 až 12). Výpočet hlukových hladin
v Milíně je počítán pro variantu 2, která uvažuje, že veškerá nákladní doprava bude od záměru vedena právě
směrem na Milín.
Výpočet hlukových hladin u obytné zástavby v Lazsku je naopak proveden pro méně příznivou variantu 1,
v rámci které je předpokládáno, že část nákladní dopravy bude vedena právě přes obec Lazsko.
Hluková situace je řešena ve dvou variantách lišících se trasami vedení generované dopravy. Ve variantě 1 je
část generované nákladní dopravy veden ve směru na Milín a část ve směru na Lazsko, ve variantě 2 je veškerá
nákladní doprava vedena ve směru na Milín.

Výsledné hodnoty hladin akustického tlaku jsou v hlukové studii počítány pro následující varianty:
• stávající situace
• záměr
• výhledová situace
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Tabulka 33 Vypočtené hodnoty LAeq,T z provozu záměru v rozšířeném prostoru
výška

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3
3
3
3
3
6
9
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6

Den – LAeq,8h

navýšení

Noc – LAeq,1h

navýšení

stávající.

Záměr

výhled

po realizaci

stávající.

Záměr

výhled

po realizaci

56,1
53,5

49,3
49,8
20,6
28,9
44,6
46,1
47,3
48,2
49,3
48,2
49,3
51,2
51,3
52,4
52,5
50,0
50,2
46,7
47,2
49,8
49,9

57,1
55,1
33,8
32,0
47,8
49,2
50,4
51,3
52,4
51,3
52,5
61,8
61,9
63,0
63,1
60,6
60,7
57,2
57,8
60,3
60,5

1
1,6

56,1
51,5

37,2
38,6
39,8
40,7
41,8
40,8
41,9
53,5
53,6
54,7
54,8
52,3
52,4
49,0
49,5
52,0
52,2

56,3
51,6
33,5
25,6
40,6
42,1
43,3
44,2
45,3
44,2
45,3
53,9
54,0
55,1
55,2
52,7
52,8
49,4
49,9
52,5
52,6

0,2
0,1

3
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

36,9
41,6
13,5
21,2
38,5
39,9
41,1
42,0
43,1
42,0
43,2
43,4
43,5
44,6
44,7
42,2
42,3
38,9
39,4
42,0
42,1

44,8
46,3
47,5
48,4
49,5
48,4
49,5
61,4
61,5
62,6
62,7
60,2
60,3
56,8
57,4
59,9
60,1

3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4

V rámci hlukové studie jsou výsledné hlukové hladiny zhodnoceny následovně:
„…Hluk ze stacionárních a mobilních zdrojů generovaný provozem nově vybudovaného
technologického parku nepřekročí hodnoty příslušných hygienických limitů pro denní i noční dobu
v chráněném venkovním prostoru okolní obytné zástavby, další opatření pro jeho eliminaci není tedy nutné
navrhovat. Přesto doporučují větší podíl zejména nákladní dopravy vést přes Nádražní ulici směrem na Milína
a silnici I/66, címž dojde ke zmírnění již tak vyšší akustické zátěže domů podél průjezdu Lazskem“
Charakterizace rizika
V rámci tohoto posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou výsledné hlukové hladiny posouzeny z hlediska jejich
vlivů na zdraví, včetně míry vlivu na pocity obtěžování. Z detailního výpočtu provedeného v hlukové studii
vyplývá, že dominantním zdrojem hluku v současnosti i ve výhledu jsou u nejbližší obytné zástavby dopravní
zdroje.
V rámci tohoto posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou posouzeny výsledné hlukové hladiny z hlediska jejich
zdravotních účinků včetně narušení pohody obtěžováním.
V následující tabulce je provedena kvalitativní charakterizace zdravotních účinků denního hluku na základě
prahových hodnot hlukové expozice z venkovního prostoru pro ty nepříznivé účinky hluku z dopravy, které se
dnes považují za dostatečně, resp. omezeně prokázané. Tyto hodnoty vycházejí z výsledků epidemiologických
studií i doporučení WHO a je možné je vztáhnout k větší části populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům
hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti je tedy třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější
části populace i při hladinách hluku nižších a naopak. Tabulkové zhodnocení je uvedeno pro jednotlivé
výpočtové body umístěné v místech obytné zástavby situované zejména podél přepravních tras v následující
tabulce:
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Tabulka 34 Tabulkové zhodnocení charakterizace rizika – den
dB (A)
Nepříznivý účinek den

<45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

5,6,7

2

1, 11

8,9,10,11,12

2

1, 11

8,9,10,11,12

2,6,7

1

70+

Sluchové postižení *)
Hypertenze i infarkt myokardu
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
stávající situace
výhledová situace VAR 1
výhledová situace VAR 2

*)

5

přímá expozice hluku v interiéru

Ze schematického tabulkového hodnocení zařazujícího jednotlivé referenční body do pětidecibelových pásem
vyplývá, že u dotčené obytné zástavby se denní hlukové hladiny pohybují v mapované lokalitě ve velmi širokém
rozmezí, na úrovních, na kterých nebyly prokázány žádné negativní účinky hluku, přes hladiny, na kterých byly
prokázány pocity slabého i silného obtěžování hlukem až po hladiny spojené s negativními zdravotními účinky
hluku na kardiovaskulární systém.
Realizací záměru zůstane podle tabulkového hodnocení zachována, pouze u bytových domů v Milníně č.p. 313,
314 a 315 jsou ve vyšším pětidecibelovém pásmu. Nicméně je třeba si uvědomit, že se skutečně jedná o
schematické znázornění. Vypočítané nárůsty hladin hluku v případě vedení veškeré nákladní dopravy kolem
Milína se u těchto domů na úrovních 2,9 až 3 dB, nikoli 5 dB. I toto vypočítané navýšení je však sluchově
rozlišitelné.
Obdobně je provedeno schematické tabulkové hodnocení nočních hladin hluku:

Tabulka 35 Tabulkové zhodnocení charakterizace rizika - noc
Nepříznivý účinek noc

<40

40-45

45-50

50-55

55-60

11

2,8,9,10,12

1

11

2,8,10,12

1,9

60-65

Psychické poruchy *)
Hypertenze i infarkt myokardu *)
Subjektivně hodnocená horší
kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
stávající situace

5

6,7

výhledová situace VAR 1
5

výhledová situace VAR 2

*)

6,7

účinky s omezenou váhou důkazů

Noční hlukové hladiny se dle výsledků hlukové studie v současné době i ve výhledu u dotčené obytné zástavby
pohybují v poměrně širokém rozmezí 37,2 až 56,3 dB. Jedná se o hladiny na úrovních, na kterých nebyly
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prokázány negativní účinky až po hladiny spojené u některých jedinců s pocity subjektivně vnímané horší
kvality spánku a se zvýšeným užíváním sedativ.
Dále lze konstatovat, že v případě nádražní budovy (ref. bod č. 1) a v případě referenčního bodu 9 umístěného
v Lazsku č.p. 10 v aktivní variantě 1 s vedením části nákladní dopravy přes obec Lazsko se pohybují
v současnosti i ve výhledu noční hlukové hladiny (56,1 a 56,3 dB) nejen nad hodnotou doporučené směrnicové
hodnoty stanovené WHO v materiálu „Night Noise Guidelines for Europe“ z října 2009 ve výši 40 dB, ale také
nad hodnotou směrnicové cílové hodnoty stanovené touto organizací pro přechodné období – tzv. Interim Target
ve výši 55 dB. Noční hlukové hladiny u ostatní obytné zástavby jsou již bezpečně nižší než cílová směrnicová
hodnota WHO 55 dB pro přechodné období.
Posouzení míry obtěžování a rušení hlukem
Výstupem standardních hlukových měření nebo hlukových studií jsou údaje o expozici vyjádřené v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A pro denní nebo noční dobu. Vztahy doporučené v zemích EU pro hodnocení
obtěžování a rušení spánku obyvatel hlukem z dopravy jsou odvozené pro expozici vyjádřenou v jiných
hlukových deskriptorech, konkrétně Ldn (day-night level) nebo Ldvn. (day-evening-night level).
Vzhledem k tomu, že v rámci hlukové studie byly modelovány hlukové hladiny pro denní i noční dobu, bylo
možné hodnoty Ldn vypočítat. Pro hlukové hladiny vyjádřené uvedeným deskriptorem Ldn byly odvozeny vztahy
pro výpočet odpovídajícího podílu obyvatel obtěžovaných v různé míře hlukem. V případě hluku z automobilové
dopravy jsou tyto vztahy uvedeny výše v kapitole Charakterizace rizika.
Výpočtové referenční body zvolené v podkladové akustické studii reprezentují obytnou zástavbu s cca 180
obyvateli.
Výpočet konkrétního počtu lidí obtěžovaných různou měrou hlukem je vhodné provádět při hodnocení hluku
v rozsáhlejších lokalitách (např. podél dopravní tepny vedené přes město atp.) s vyšší hustotou obyvatel, tedy
tam, kde je exponováno řádově tisíce obyvatel a kde např. individuální rozdíly ve vnímání hluku jsou překryty
velkým množstvím dat.
V následující tabulce jsou uvedeny vypočítané počty osob lehce, středně i silně obtěžovaných hlukem
z automobilové dopravy v současnosti i ve výhledu po realizaci záměru. V hlukové studii jsou vypočítány
hlukové hladiny v obci Lazsko a Milín v současnosti a dále také ve výhledu po realizaci záměru v každé obci za
jiných podmínek. Výpočet byl proveden vždy pro méně příznivou variantu, to znamená, že v obci Lazsko je
počítána varianta 1, ve které je uvažováno, že část nákladní dopravy ze záměru bude směřována přes obec
Lazsko a naopak v obci Milín je počítána varianta 2, ve které je uvažováno, že veškerá generovaná nákladní
doprava bude směřována od záměru na severovýchod podél Milína. Na vypočítané počty obyvatel obtěžovaných
hlukem uvedené v následující tabulce je třeba z výše uvedeného důvodu pohlížet pouze jako na orientační a
nelze jim přičítat vážnější význam.

Tabulka 36 Počty osob obtěžovaných hlukem u hlukově exponované obytné zástavby v
Lazsku
varianta

LA

A

HA

stávající situace

exponovaných

cca 55

28

16

7

výhledová situace VAR 1

cca 55

29

16

7

Tabulka 37 Počty osob obtěžovaných hlukem u hlukově exponované obytné zástavby v
Milíně
varianta

LA

A

HA

stávající situace

cca 125

29

12

4

výhledová situace VAR 2

cca 125

37

16

6
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Z tabulek mj. vyplývá, že počet osob vnímajících hluk jako silně obtěžující v obci Milín se ve výhledu
po realizaci stavby dle teoretického výpočtu navýší ze 4 na 6 osob v bytovém domě Nádražní v Milíně.
Vypočtené rozdíly v počtu osob silně obtěžovaných celodenním hlukem na řádové úrovni jednotek osob
naznačují, že na výpočet je skutečně třeba pohlížet pouze jako na orientační.
Počet osob vnímajících hluk jako silně obtěžující u obytné zástavby v Lazsku zůstane po realizaci stavby dle
teoretického výpočtu na stávající úrovni. Nicméně podíl osob silně obtěžovaných hlukem činí u
nejexponovanější obytné zástavby v Lazsku cca 12 %, zatímco podíl osob vnímajících hluk jako silně obtěžující
u exponované obytné zástavby v Milíně činí 3 % v současnosti, resp. 5 % ve výhledu při vedení veškeré nákladní
generované dopravy právě kolem Milína.
V této souvislosti je třeba si dále uvědomit, že v případě obtěžování se jedná o subjektivní vnímání. Při působení
hluku se zde tedy kromě fyzikálních vlastností hluku uplatňuje řada neakustických faktorů sociální,
psychologické nebo ekonomické povahy. Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry
jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má zdroj nějaký ekonomický význam. Účinek hluku je dále
variabilní nejen individuálně mezi různými jedinci, ale i situačně, sociálně, emocionálně atp. Skutečný počet
osob tak může být odlišný.
Světová zdravotnická organizace se však v současnosti přiklonila k názoru, že obtěžování je spíše otázkou
komfortu než zdravotní ukazatel, a proto se již považuje obtěžování pouze za pomocný doplňkový faktor.
Obdobně je v následující tabulce zpracováno posouzení nočních hlukových hladin ve vztahu k míře rušení ve
spánku.

Tabulka 38 Počty osob rušených ve spánku nočním hlukem u obytné zástavby v Lazsku
varianta

LSD

SD

HSD

stávající situace

exponovaných

cca 55

14

10

2

výhledová situace VAR 1

cca 55

17

10

2

Tabulka 39 Počty osob rušených ve spánku nočním hlukem u obytné zástavby v Milíně
varianta

LSD

SD

HSD

stávající situace

exponovaných

cca 125

18

8

3

výhledová situace VAR 2

cca 125

23

10

3

Pro výpočet byly použity vztahy pro noční hluk uvedené také v kapitole „Charakterizace nebezpečnosti hluku“.
Z orientačního výpočtu vyplývá, že počet osob silně rušených nočním hlukem se ve výhledu po realizaci záměru
dle teoretického výpočtu nenavýší ani v Lazsku ani v Milíně, realizací záměru se počet osob silně rušených osob
nočním hlukem nenavýší.
Posouzení kardiovaskulárního rizika
Dalším možným indikátorem účinku hluku z automobilové dopravy na veřejné zdraví je riziko kardiovaskulární
nemocnosti. Při hodnocení se používají vztahy expozice a rizika infarktu myokardu nebo hypertenze, vycházející
z meta-analýz epidemiologických studií. Pro orientační výpočet tohoto rizika lze využít vztah expozice a účinku
pro riziko ischemických chorob srdečních doporučený Evropskou agenturou pro životní prostředí i WHO. Tento
vztah je použitelný pro rozsah hlukové expozice LAeq, 16h v rozmezí 55 až 80 dB:
OR = 1,63 – 0,000613*(Lday,16h)2 + 0,000 007 357*(Lday,16h)3.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty ukazatele OR odpovídající výsledným denním hladinám v nulové i
aktivní variantě v referenčním bodě č. 1 umístěném u nádražní budovy Milín a v referenčních bodech 8 až 12
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umístěných podél komunikace v obci Lazsko, kde jsou denní hlukové hladiny vyšší, než uvedených 55 dB (ve
výše jmenovaném rozmezí 55 až 80 dB).

Tabulka 40 Hodnoty kardiovaskulárního rizika vyjádřeného ukazatelem OR
č.bodu

výška nad terénem

1

3
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6

8
9
10
11
12
MIN
MAX

OR - stávající situace

OR - výhled po realizaci

nárůst OR v aktivní var.

1,000
1,022
1,023
1,033
1,034
1,014
1,014
1,000
1,002
1,012
1,013
1
1,034

1,001
1,025
1,026
1,037
1,038
1,016
1,017
1,001
1,003
1,014
1,015
1,001
1,038

0,001
0,003
0,003
0,004
0,004
0,002
0,003
0,001
0,001
0,002
0,002
0,001
0,004

Hodnoty ukazatele OR (odds ratio) se u dotčené obytné zástavby odpovídající hlukové zátěži v současnosti i ve
výhledu pohybují v rozmezí 1,000 až 1,038. Hodnota OR 1,000 vyjadřuje riziko nulové, hodnotu OR 1,038 je
možné interpretovat jako 3,8% nárůst kardiovaskulárního rizika oproti hlukově neexponované populaci, resp.
populaci, která je dlouhodobě vystavena denním hlukovým hladinám pod 55 dB.
Chceme-li posoudit vliv posuzovaného záměru je třeba porovnat hodnoty OR mezi nulovou a aktivní variantou.
Z tabulky vyplývá, že realizací záměru se hodnota ukazatele OR u dotčené obytné zástavby navýší o maximálně
0,004 u obytné zástavby v Lazsku reprezentované výpočtovým bodem č. 9 (Lazsko č.p. 10). Toto navýšení
představující 0,4% nárůst však lze označit jako nevýznamné. Z epidemiologických studií vyplývá, že statisticky
významné zvýšení lze pozorovat od nárůstu řádově vyššího – od nárůstu ukazatele OR o více než 0,05.
Ani u nádražní budovy se denní hlukové hladiny nepohybují v současnosti i po realizaci záměru na úrovních
spojených s významným rizikem kardiovaskulárních účinků hluku.
Závěr k hodnocení zdravotních rizik
Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a po uvážení všech
výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry:
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Technologický park Stříbrňák“ označit za
přijatelný. Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu lze i přes uvedené nejistoty
předpokládat, že v místech obytné zástavby nedojde k významnému zvýšení rizika vážných akutních ani
chronických zdravotních účinků vyplývajících ze změněné imisní i hlukové situace.

D. 1.2. Vlivy na ovzduší a klima
Pro zjištění vlivu záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie (EMPLA AG spol. s r. o., Hradec
Králové, březen 2021), která je součástí přílohové části. Rozptylová studie byla dále počítána pro 8 výpočtových
bodů mimo síť. Body mimo síť byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší obytnou zástavbu. Souřadnice
bodů mimo síť jsou uvedeny v tabulce č. 11 a body jsou zakresleny v příloze č. 1 rozptylové studie (Podkladová
část).
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Tabulka 41 Souřadnice referenčních bodů mimo síť
Číslo
bodu

Lokace

č. popisné
Lazsko

č. p. 32

x [m]

y [m]

z [m]

h [m]

Objekt nádraží

-778281.5

-1089132

547.46

2

Rodinný dům

-777893.8

-1089218

549.7737

3

Pozemková
-778951.6
parcela – trvalý
travní porost
objekt k bydlení
-779415.6

-1089033

539.9293

3

-1089644

529

2

1
2

Milín, Nádražní č.p. 98

3

Pozemková
ku Lazsko

4

Lazsko

5

Milín, U sila č.p. 309

6

parcela. č. 719

č. p. 65

Rodinný dům

-777155

-1089284

568.1136

3

Milín č.p. 320

Mateřská škola

-777192.1

-1089589

568.1084

2

7

Milín č.p. 318 (v mapě 1)

Budova s č.p.

-777167.4

-1089012

572.8336

3

8

Milín č.p. 315 (v mapě 2)

Budova s č.p.

-777193.1

-1089062

571.0918

3

Vysvětlivky:
x, y
z
h

souřadnice referenčních bodů
nadmořská výška
výška nad terénem

V následujících tabulkách (samostatně pro období výstavby a provozu záměru) jsou uvedeny vypočtené
hodnoty příspěvků imisních koncentrací NOx, PM10 , PM2,5, benzen, benzo(a)pyren v každém zvoleném
výpočtovém bodě mimo síť.
U hodnot příspěvků maximálních imisních koncentrací jsou uvedeny rovněž povětrnostní podmínky (třídy
stability počasí a rychlosti větru), při kterých jsou tato maxima dosahována. Uvedená krátkodobá maxima
znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací ze všech tříd stability a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě
stability nejčetnější. Ve všech bodech mimo síť jsou tato maxima dosahována při špatných rozptylových
podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené koncentrace značně klesají.
Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než při inverzích a v případě
normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu může být tento rozdíl až řádový.
Ve skutečnosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze několik hodin nebo dní v
roce, v závislosti na četnosti výskytu inverzí a větrné růžici pro posuzovanou lokalitu. Proto jsou pro
posouzení vhodnější roční koncentrace znečišťujících látek, při jejichž výpočtu je použita i větrná růžice.
Grafické znázornění vypočtených příspěvků imisních koncentrací NO2 (maximálních hodinových a
průměrných ročních), PM10 (maximálních denních a průměrných ročních), PM2,5 (průměrných ročních),
benzen (průměrných ročních), benzo(a)pyren (průměrných ročních), ve formě izolinií je součástí přílohy
rozptylové studie. Podrobné výpisy výpočtů příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečisťujících
látek ve všech referenčních bodech v síti při různých povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability
počasí a rychlosti větru) jsou vzhledem k rozsáhlosti k dispozici u zpracovatele rozptylové studie.
• Období výstavby
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a stavební práce).
Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do
ovzduší ve fázi výstavby je problematické. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice
(sekundární prašnost).
Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. Z emitovaných škodlivin
si v období výstavby zaslouží pozornost částice suspendovaného prachu a částečně oxid dusičitý. Objem emise
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sekundární a resuspendované složky prachových částic z plochy staveniště, ale i dopravy, závisí také na řadě
dalších faktorů, jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, okamžitý
průběh počasí (množství srážek, vlhkost, rychlost větru atp.). Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti
nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech
větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a
následně modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost.
Kvantifikace předpokládaných emisí je uvedena v kapitole B.III.1.

Tabulka 42 Vypočtené hodnoty v referenčních bodech mimo síť – etapa demoličních a
stavebních prací
BaP
[ng/m3]

8.784E-05

Benzen
[µg/m3]
Roční
průměrné
imisní
koncentrac
e
0.00215

2.541E-05

Roční
Ref.bod. průměrné
č.
imisní
koncentrace
1
2
3
4
5
6
7
8
Im. limit

NO2
[µg/m3]
Jednohodino
vé průměrné
imisní
koncentrace

PM2.5
[µg/m3]

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

PM10
[µg/m3]

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

24 hodinové
(denní)prům
ěrné imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

20.086780

0.04104095

0.3907972

50.45413

0.990214

0.00046

8.2658906

0.01196904

0.1313092

15.26458

0.353680

8.381E-05

0.00023

4.6024078

0.00621628

0.2248719

10.82367

0.514839

8.109E-06

5.59E-05

1.7779842

0.00178639

0.0304750

3.642183

0.063731

5.147E-06

6.74E-05

1.8771662

0.00228854

0.0252587

2.853064

0.065731

6.194E-06

8.73E-05

1.8697584

0.00275045

0.0278256

2.709832

0.067065

5.19436E-06

5.257E-05

1.781786502

0.00270570

0.02940267

4.44512813

0.12466259

5.20893E-06

5.824E-05

1.874278336

0.00255965

0.02207367

3.99468446

0.09484993

1 [ng/m3]

5 [µg/m3]

200 [µg/m3]

40 [µg/m3]

20 [µg/m3]

50 [µg/m3]

40 [µg/m3]

Tabulka 43 Vypočtené hodnoty v síti referenčních bodů – demoliční a stavební práce
BaP

Benzen

NO2

PM2.5

PM10

[ng/m3]

[µg/m3]

[µg/m3]

[µg/m3]

[µg/m3]

Průměr
ování
Roční
průměrné
imisní
koncentrace
min
2.416E-06
max
0.0010905
Imisní
1[ng/m3]
Limit
% min
0
% max
0.1

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

Jednohodin
ové
průměrné
imisní
koncentrace

1,33E-06

1.261663

0,00060

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

24 hodinové
(denní)
průměrné
imisní
koncentrace

0.0009936

0.0102906

1.831646

0.02404

0,022176
21.18930 0,020674
0.0568689

3.2913367

76.24149

6.07304

5 [µg/m3] 200 [µg/m3]

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

40 [µg/m3]

20 [µg/m3]

50 [µg/m3]

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

40 [µg/m3]

0

0,6

0,002

0,05

3,66

0,05

0,012

10,5

0,14

16,4

152,4

15,1

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

Po uvedení do provozu

Předmětem rozptylové studie je posouzení vlivu provozu stavby „Technologický park Stříbrňák“ na kvalitu
ovzduší. Novými zdroji znečišťování ovzduší vznikajícími v rámci posuzované stavby jsou plynové spalovací
zdroje navržené pro vytápění a přípravu teplé vody a dále generovaná automobilová doprava.
K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým v emisích z nových zdrojů, pro které je tato rozptylová studie
řešena, patří oxidy dusíku, suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Rozptylová studie
počítá imisní příspěvek provozu posuzovaného záměru kumulativně spolu se změněnými intenzitami dopravy
v řešené lokalitě, které se očekávají bez ohledu na realizaci záměru. Hodnoty výsledných kumulativních
imisních příspěvků jsou ve studii porovnány spolu s imisním pozadím s platnými imisními limity dle zákona o
ochraně ovzduší.
Kvantifikace předpokládaných emisí je uvedena v kapitole B.III.1.

Tabulka 44 Vypočtené hodnoty v referenčních bodech mimo síť – etapa provozu záměr
var_1
BaP
[ng/m3]

1.56573E-06

Benzen
[µg/m3]
Roční
průměrné
imisní
koncentrac
e
0.0004871

2.65254E-06

0.0005195

7.135043412

0.030248504

0.09145279 3.02389944

0.19560042

2.60653E-07

7.341E-05

4.036851115

0.016574369

0.00334728 2.15573487

0.01897286

1.26251E-07

1.522E-05

2.121609848

0.00436977

0.00103763 0.82812395

0.00932989

4.89059E-07

9.360E-05

5.409582296

0.008695955

0.01732267 0.66100458

0.03607443

2.91924E-07

5.831E-05

5.366382772

0.010274384

0.00954798 0.42413517

0.02149907

2.19116E-06

0.0004063

5.872521019

0.010300193

0.08187489 2.75211771

0.16183065

1.32302E-06

0.0002467

5.885953419

0.009324646

0.04898721 1.47159974

0.09769118

1 [ng/m3]

5 [µg/m3]

200 [µg/m3]

40 [µg/m3]

Roční
průměrné
Ref.bod.č.
imisní
koncentrace
1
2
3
4
5
6
7
8
Im. limit

Tabulka 45
záměr_var_2

PM2.5
[µg/m3]

PM10
[µg/m3]

Jednohodino
vé průměrné
imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

13.10618284

0.077628803

0.01740507 3.62685225

0.1136566

20 [µg/m3]

24 hodinové
(denní)prům
ěrné imisní
koncentrace

50 [µg/m3]

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

40 [µg/m3]

Vypočtené hodnoty v referenčních bodech mimo síť – etapa provozu

BaP
[ng/m3]
Roční
průměrné
Ref.bod.č.
imisní
koncentrace

1

NO2
[µg/m3]

1.58043E-06

Benzen
[µg/m3]

NO2
[µg/m3]

PM2.5
[µg/m3]

PM10
[µg/m3]

Roční
průměrné
imisní
koncentrac
e

Jednohodino
vé průměrné
imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

24 hodinové
(denní)prům
ěrné imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

0.0004912

13.10618284

0.079930067

0.03052659

3.63142307

0.1147533
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2
3
4
5
6
7
8
Im. limit

2.82834E-06

0.0005230

7.897485439

0.057721752

0.05349100

3.09844243

0.20871910

2.64466E-07

7.543E-05

4.162337515

0.017172338

0.00508822

2.16792149

0.01925698

1.27799E-07

2.202E-05

2.131937884

0.004612895

0.00243096

0.85405144

0.00944517

5.22603E-07

9.419E-05

5.580231342

0.013943189

0.00987269

0.68082513

0.03857677

3.10094E-07

5.908E-05

5.382975053

0.01311846

0.00586786

0.42909036

0.02285413

2.35139E-06

0.0004068

7.963403415

0.035340728

0.04437485

2.93821971

0.17378729

1.41872E-06

0.0002472

6.843542349

0.024283537

0.02677854

1.55751496

0.10483200

1 [ng/m3]

5 [µg/m3]

200 [µg/m3]

40 [µg/m3]

20 [µg/m3]

50 [µg/m3]

40 [µg/m3]

Provozem záměru nebudou překročeny imisní limity dle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší.
Celkově tedy provozem záměru nedojde k významné změně imisní situace v posuzované lokalitě.
Vypočtené hodnoty imisního zatížení odpovídají umístění zdrojů, konfiguraci terénu a provozu zdrojů. Z
výsledků imisního modelu vyplývá, že nebudou překročeny imisní limity pro posuzované ukazatele dle přílohy
č. 1 zákona o ochraně ovzduší.
V předchozích tabulkách jsou shrnuty imisní příspěvky vlivem posuzovaného záměru v síti referenčních bodů a
imisní příspěvky v referenčních bodech mimo síť volených vhodně v nejbližší obytné zástavbě. Přírůstky imisí
všech sledovaných ukazatelů dle přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší jsou ve všech 206 referenčních
bodech minimální pro fázi provozu záměru. Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že provoz záměru
nebude představovat výrazný nárůst imisí a nebude mít vliv zásadní na imisní situaci v posuzované lokalitě.

D. I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
• Období výstavby
Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro dobu stavební
činnosti (700 do 2100) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními stavebními pracemi jsou
uvedeny v následujícím přehledu.
hluk z demoličních a stavebních prací

Pozn. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je vypočtena pouze pro denní dobu, neboť v nočních hodinách se
stavební činnost nepředpokládá.
Dle provedených výpočtů hluk z výstavby záměru u nejbližší obytné zástavby nepřekročí hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,14h = 65 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Hluk ze staveništní
dopravy na veřejných komunikacích nepřesáhne ekvivalentní hladinu akustického tlaku A LAeq,16h = 55 dB.
Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení negativního vlivu výstavby záměru navržena
protihluková opatření pro období výstavby.
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Pozn.: Vliv stavební činnosti a dopravní obsluhy staveniště byl zpracován na základě dostupných
údajů o předpokládaném postupu stavebních prací v době přípravy projektové dokumentace.
• Po uvedení do provozu
Hluková studie (Novák, 2021, přiložena v přílohové části) za využití programového produktu HLUK+ .
Pro stávající obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním
prostředí uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb:
základní hodnota hluku

LAeq,T = + 50 dB

korekce pro noční dobu

k = - 10 dB

korekce podle tabulky 1, sloupce 4

k = + 20 dB

Těmto korekcím odpovídá celkový hlukový limit pro den LAeq,T = 50 dB, pro noc platí limit ve výši LAeq,T =
40 dB, v případě objektů v ochranném pásmu železniční dráhy platí limity 60 dB pro den a 50 dB pro
noc, u silnice II/174 výpočtem zjištěna možnost uplatnění SHZ (70/60 dB – viz tabulky 19, 20, 25 a 26
hlukové studie), pro hluk z areálu platí základní limity (50/40 dB). Pro hluk z výstavby (včetně demoličních
prací) platí korekce 15 dB.
Pro posouzení hlukových imisí v nejbližší obytné zóně a v chráněném venkovním prostoru byly zvoleny
pro hodnocení budoucího stavu 12 referenčních bodů. V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové
zátěže. Umístění referenčních bodů (jedná se o domy v nejbližší obytné zástavbě) z následující tabulky.

Tabulka 46 Referenční body - hluk – provoz
č.

čísla v tabulkách HS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 (tab. 6 – 12)
2 (tab. 6 – 12)
3 (tab. 6 – 12)
4 (tab. 6 – 12)
1 (tab. 13 – 18)
2 (tab. 13 – 18)
3 (tab. 13 – 18)
1 (tab. 19 – 26)
2 (tab. 19 – 26)
3 (tab. 19 – 26)
4 (tab. 19 – 26)
5 (tab. 19 – 26)

adresa
Lazsko 32
Milín 98
klidová zóna za valem
dtto
Nádražní 315
Nádražní 318 (bod 2)
Nádražní 318 (bod 3)
Lazsko 18
Lazsko 10
Lazsko 51
Lazsko bez č.p.
Lazsko 43

Následující tabulky charakterizují hlukovou zátěž v současné době, za provozu záměru a ovlivnění záměrem
(pozadí + vliv záměru).

Tabulka 47 Vypočtené hodnoty LAeq,T
výška

1
2
3

3
3
3

Den – LAeq,8h

navýšení

Noc – LAeq,1h

navýšení

stávající.

záměr

výhled

po realizaci

stávající.

záměr

výhled

po realizaci

56,1
53,5

49,3
49,8
20,6

57,1
55,1
33,8

1
1,6

56,1
51,5

36,9
41,6
13,5

56,3
51,6
33,5

0,2
0,1
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výška

4
5
6
7
8
9
10
11
12

3
3
6
9
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6

Den – LAeq,8h

navýšení

Noc – LAeq,1h

navýšení

stávající.

záměr

výhled

po realizaci

stávající.

záměr

výhled

po realizaci

44,8
46,3
47,5
48,4
49,5
48,4
49,5
61,4
61,5
62,6
62,7
60,2
60,3
56,8
57,4
59,9
60,1

28,9
44,6
46,1
47,3
48,2
49,3
48,2
49,3
51,2
51,3
52,4
52,5
50,0
50,2
46,7
47,2
49,8
49,9

32,0
47,8
49,2
50,4
51,3
52,4
51,3
52,5
61,8
61,9
63,0
63,1
60,6
60,7
57,2
57,8
60,3
60,5

3
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

37,2
38,6
39,8
40,7
41,8
40,8
41,9
53,5
53,6
54,7
54,8
52,3
52,4
49,0
49,5
52,0
52,2

21,2
38,5
39,9
41,1
42,0
43,1
42,0
43,2
43,4
43,5
44,6
44,7
42,2
42,3
38,9
39,4
42,0
42,1

25,6
40,6
42,1
43,3
44,2
45,3
44,2
45,3
53,9
54,0
55,1
55,2
52,7
52,8
49,4
49,9
52,5
52,6

3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4

Předložená hluková studie hodnotí situaci akustické zátěže generované provozem stacionárních a
mobilních zdrojů hluku v průběhu demoličních a stavebních prací a po zprovoznění technologického
parku firmy TP Stříbrňák, s.r.o. v lokalitě Lazsko v denních a nočních hodinách. Hluk z výše uvedených
zdrojů nepřekročí hygienické limity pro denní ani noční dobu v chráněném venkovním prostoru okolní
obytné zástavby, další opatření pro jeho eliminaci není tedy nutné navrhovat (přesto jsou v tomto
oznámení navrženy).

D. I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti
• Období výstavby
Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal významný vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti. Výrazný
negativní širší dopad nelze předpokládat.
• Po uvedení do provozu
Dílčí zásah v odvodnění představuje odvod dešťových vod ze střech, které budou akumulovány v retenční nádrži
o celkovém objemu 1100 m3. Nádrž je umístěna v zelené západní části areálu. Dešťové vody ze střech budou
svedeny do akumulační nádrže, která bude umístěna v zelené zóně jižně od areálu. Průtok dešťových vod do
retenční nádrže je Q=534,4 l/s. Objem akumulační nádrže je navržen 1100 m3. Dešťové vody budou v první řadě
využity pro splachování WC, výlevky a pisoáry. Budou tedy svedeny do systému zpětného využití šedých vod.
Z důvodu nevhodného podloží pro zasakování je navrženo odvádět dešťové vody regulovaným odtokem do
nedaleké vodoteče rybníka Stříbrný. Odtok z retenční nádrže bude ústit do koryta bezpečnostního přepadu
rybníka. Navrhovaný regulovaný odtok do vodoteče rybníka Stříbrný je dle doporučené hodnoty 3 l/s/ha, při
odvodňované ploše 4 ha, celkem 12 l/s. Stávající nátok vlivem morfologie terénu v území je z plochy 42 865 m2
což by odpovídalo nátoku 166,51 l/s. Nátok je pozvolný, je veden zatravněnými i zpevněnými plochami a rybník
plní retenční funkci. Ve stávajícím stavu je také možno dohledat vytvořené strouhy podél asfaltové cesty mezi
navrhovanou halou a rybníkem, kterými je svedena voda do rybníka právě z území stavebníka.
Rybník Stříbrný má plochu povodí cca 24,0ha, z toho je cca 22,3 ha pozemků lesa a 1,7 ha pozemku luk, pro
povodí je návrhový déšť v intenzitě 167 l/s/ha, potom přítok do rybníka a obtokové strouhy je cca 430 l/s, z toho
část do obtokové stoky, část do rybníka, kde dojde retencí rybníka ke snížení odtoku do dalšího povodí.
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Stavebník předpokládá vypouštění do obtokové struhy v množství 12,0 l/s, což představuje zvýšení přítoku o 2,8
%, což je zanedbatelné navýšení, dále v rámci odtoku soustavou rybníků Stříbrný, Pustý a Hubenovský do
Hrádeckého potoka se navýšení již neprojeví.
Tak jako v současnosti jsou dešťové vody z východní části zájmového území odvodňovány dešťovou kanalizací
(větve A a B) do povodí Hrádeckého potoka na ploše 16 752 m2, tak i po vybudování záměru budou zpevněné
plochy (příjezdová komunikace, doky a parkoviště nákladních vozidel) svedeny (přes LAPOL) z plochy 14 253
m2. V současné době je odtok ze zpevněných ploch v množství 352 l/s , po vybudování záměru pak 342 l/s.
V projektu (a v oznámení) je z důvodu předběžné opatrnosti navrhována kapacita 350 l/s.
Změny hydrogeologických charakteristik
• Období výstavby
Během výstavby se nepředpokládá změna hydrogeologických charakteristik.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu se nepředpokládá významné ovlivnění hladiny podzemních vod a jejich vydatnosti.
Nejbližší užívané vodní zdroje jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od posuzované. Podle Základní
vodohospodářské mapy se v nejbližším i vzdálenějším okolí vodní zdroje nenacházejí.

Vliv na jakost vod
• Období výstavby
Odpadní vody jako takové by v průběhu výstavby vznikat neměly, možnost vzniku kontaminace vod souvisí s
dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru. Provozní charakter
potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými vodami jsou
splachovány úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní
dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v
důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. Preventivními
kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně
snížit jejich pravděpodobnost.
• Po uvedení do provozu
Splaškové vody budou odváděny z haly a vrátnice a budou svedeny do nové čistírny odpadních vod, protože
stávající již kapacitně nevyhovuje. Vyčištěné vody potom budou odvedeny do vodoteče IDVT 10281300 a
následně do Hrádeckého potoka. V zájmovém území průmyslového areálu se nacházejí budovy a zpevněné
plochy, které jsou odkanalizovány do bezejmenného toku IDVT 10281300 a následně do Hrádeckého potoka
(směrem ze severu na jih pod areálem). Napojení areálových vod na vodoteč se děje před silnicí č. 174. Výška
vyústění do vodoteče, respektive výška dna propustku pod silnicí je 540,12 m n.m.
Dešťové vody z chodníků a komunikací
Dešťové vody z chodníků a komunikací budou svedeny po povrchu do přiléhající zeleně.
Dešťové vody z komunikací pro nákladní vozy
Dešťové vody z ploch pro kamiony budou svedeny do odlučovače ropných látek o celkovém průtoku 350 l/s,
c10 – c40 = 0,2 mg/l. Bude využita retenční schopnost potrubí DN600 a odtok do povodí Hrádeckého potoka
nepřesáhne 30 l/s. Průtok bude snížen oproti stávajícímu výpočtovému průtoku 352,19 l/s. Betonové potrubí pod
silnicí je ve vyhovujícím stavu a je třeba řádně propojit vyústění z areálu s propustkem pod silnicí. Ve stávajícím
stavu není toto místo dostatečně propojené a dochází k nátoku a zadržování vody kolem propustku.
Záměr po výstavbě neovlivní jakost podzemní ani povrchové vody.
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D. I.5. Vlivy na půdu
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
• Období výstavby
Záměr nebude realizován na zemědělských pozemcích – jedná se o druh pozemku ostatní plocha a zastavěná
plocha a nádvoří. Pouze v rámci výstavby nového napojení na silnici II/174 bude žádáno o dočasný a trvalý
zábor ZPF (bude dopřesněno v dalším stupni projektové dokumentace) pravděpodobně na p.p.č. 437 (k.ú. Ostrov
u Tochovic) a na p.p.č. 432/1, 432/6 a 432/7 (k.ů. Milín) – jedná se o ornou půdu. Zábor bude v rozsahu prvních
stovek metrů čtverečních. Jedná se okraj komunikace (odvodnění příkopy).

Na počátku výstavby se provede sejmutí ornice v tl. 250 mm v rozsahu dvou dotčených parcel staveniště.
Manipulace s odtěženou zeminou bude dána podmínkami vynětí ze ZPF.
V okolí posuzovaného záměru se nachází následující bonitované půdně ekologické jednotky: 7.50.01 a 7.29.11.
Dle klimatického regionu je území zařazeno do klimatického regionu 7 – MT4 - mírně teplý, vlhký; průměrná
roční teplota 6-7 oC, průměrný roční úhrn srážek 650 – 750 mm.
Dle hlavních půdních jednotek je území zařazeno následovně:
50 Kambizemě oglejené a glejové, pseudogleje modální, kambické, dystrické na žulách, rulách, svorech,
fylitech, ryolitech, dacitech, ryolitových tufech, porfyrech, porfyritech, keratofyrech, znělcích, trachytech,
amfibolitech, gabrech, gabrodioritech, hadcích, peroditech, pikritech a opukách, bazických vyvřelinách a jejich
tufech s lehčí středně těžkou zeminou a na všech substrátech v KR 9, převážně středně těžké lehčí až středně
těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.
67 Gleje, pseudogleje glejové na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a
rovinných celků, lehčí středně těžké, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu až slabě skeletovité, při vodních
tocích závislé na výšce hladiny toku, těžko odvodnitelné.
Výše uvedené BPEJ patří do třídy ochrany zemědělské půdy III a V.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využití pro event. výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen "BPEJ"), které
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých,
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o
půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších
zájmů ochrany životního prostředí.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení posuzovaného záměru do provozu se nepředpokládá ovlivnění způsobu užívání půdy.

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

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
• Období výstavby
V rámci výstavby záměru dojde k úpravě trénu. V současné době je terén skloněn k západu, kde je nadmořská
výška 541 m n.m. Na východním okraji budoucí haly je nadmořská výška 546,7 m n.m. Projektovaná výška
podlahy +-0,000 je ve výšce 545,50 m n.m. Navrhují se terénní úpravy pro účely založení haly. Bude proveden
stabilizovaný násyp pro založení západní části haly, kde stávající terén značně klesá k rybníku. Na východní
straně potom bude hala částečně zaříznuta do terénu. Navrhuje se terénní val, který bude sloužit pro osázení
dřevinami.
Hala bude na západní straně oddělena od sousedící krajiny zeleným valem výšky 7,6 m, šířky hlavy 4 m, který
bude vybudován pro možnost výsadby nových dřevin, keřů a stromů a bude sloužit jako izolační clona z hlediska
hluku i z hlediska pohledů od rekreační zóny Stříbrný rybník.
Úprava plochy s sebou přinese i pozitivní vlivy. V západní části území je v současné době deponie stavebních
odpadů (kategorie ostatní) – 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly, 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
apod. Tyto odpady budou v rámci stavby odstraněny a plocha bude revitalizována.

• Po uvedení do provozu
Při provozu posuzovaného záměru nebudou vznikat žádné negativní projevy, které by měly vliv na místní
topografii, stabilitu a erozi půdy.

D. I.6. Vliv na přírodní zdroje
• Období výstavby
Větší část lokality výstavby je součástí Chráněného ložiskového území 52136001 Příbram (Polymetalické rudy –
Radioaktivní suroviny – uran dobývacího prostoru /netěženého) 0034 Lešetice – radioaktivní suroviny.
Nepředpokládá se, s ohledem na stávající využívání území i na schválený územní plán, s budoucím využitím
těchto zdrojů nerostných surovin.
• Po uvedení do provozu
V období provozu posuzovaného záměru se nepředpokládají žádné nároky na přírodní zdroje.

D. 1.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy)
Fauna
• Období výstavby
V rámci přípravy podkladů pro zjišťovací řízení bylo zpracováno biologické hodnocení posuzovaného záměru
(Melichar, 2020), které je součástí přílohové části tohoto oznámení. Z tohoto hodnocení vyjímáme:
Obecná ochrana živočichů
Obecná ochrana rostlin a živočichů je definována v § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
V případě volně žijících živočichů byl v sezóně 2020 proveden zoologický (vertebratologický a ornitologický)
průzkum formou opakovaných terénních návštěv.
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V rámci průzkumu a rešerší nálezových dat byly kromě běžných druhů živočichů zjištěny i ohrožené, a zvláště
chráněné druhy obojživelníků, plazů, ptáků a bezobratlých živočichů.
Z průzkumů je zřejmé, že záměrem nebudou negativně ovlivněny žádné druhy na úrovni populací. Ochranu
běžných druhů obratlovců před nadměrným zraňováním a úhyny lze realizovat formou zmírňujících opatření.
Západní část dotčeného území se nachází v migračním koridoru zvláště chráněných druhů velkých savců
(kategorie A).
Z důvodu obecné ochrany živočichů se zmírňující opatření nenavrhují. Žádný druh živočicha nebude významně
ovlivněn na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či ekosystému podmiňujícího jeho existenci.
Ochrana volně žijících ptáků
Ochrana volně žijících ptáků je definována v § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
V rámci průzkumu byl na lokalitě záměru zjištěn hnízdní výskyt několika druhů ptáků. Dle dikce ustanovení § 5a
ZOPK je nutné formou zmírňujících opatření zajistit, aby nedocházelo k úhynům ptactva. Nebudou-li zmírňující
opatření akceptována, je nezbytné si vyžádat výjimku pro odchylný postup dle ZOPK. Z důvodu minimalizace
vlivu záměru na volně žijící ptáky jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a podmínky spočívající zejména
v omezení doby kácení či přesazování dřevin a doby zahájení terénních prací.
Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy obratlovců
Celkem byl zjištěn výskyt 36 druhů obratlovců – 2 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 21 druhů ptáků a 11
druhů savců. Přestože výskyt, zejména přechodný (např. ptáci na tahu, netopýři), u dalších druhů nelze vyloučit,
předložený seznam poskytuje dobrý přehled o dotčené fauně obratlovců.
Ze zjištěných 5 zvláště chráněných druhů obratlovců patří 2 druhy mezi silně ohrožené a 3 druhy mezi ohrožené.
Jedná se o: ropuchu obecnou, ještěrku obecnou, slepýše křehkého, ťuhýka obecného a vlaštovku obecnou.
Seznam zjištěných druhů obratlovců je uveden v příloze biologického hodnocení.
Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců:

Ve sloupci „Stupeň ohrožení “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací
záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – nevýznamný negativní vliv, -2 – významný
negativní vliv)

Tabulka 48 Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců

Druh

Fáze
záměru
v území

Vliv
záměru
(Identifi
kace)

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

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

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

ještěrka
obecná realizace
(Lacerta agilis)
záměru
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slepýš
křehký realizace
(Anguis fragilis)
záměru

ano

1/ Zábor biotopu
2/
Ovlivnění
kvalitativních
charakteristik
-1
biotopu
4/
Náhodné
usmrcení

Zábor biotopu několika jedinců.
Nelze vyloučit náhodné usmrcení
jednotlivých
exemplářů
při
výstavbě.

Ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 3 vyhl. 395/1992 Sb.
Druh do lokality zalétá pouze za
potravou a záměrem nebude
vůbec dotčen.

vlaštovka obecná realizace
(Hirundo rustica) záměru

ne

ropucha
obecná realizace
(Bufo bufo)
záměru

ano

1/ Zábor biotopu
4/
Náhodné -1
usmrcení

Nelze vyloučit náhodné usmrcení
jednotlivých
exemplářů
při
výstavbě.

ťuhýk šedý (Lanius realizace
excubitor)
záměru

ano

1/ Zábor biotopu
3/ Rušení

Záměr negativně ovlivní biotop 2
hnízdních párů. Při výstavbě
nelze vyloučit rušení.

0

-1

Komentář ke zvláště chráněným druhům, které by záměrem mohly být potenciálně dotčeny:
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Ohrožený druh, zvláště chráněný.
Ropucha obecná je nenáročná na stanoviště. Pole, louky, lesy, zahrady, městská zeleň, to všechno jsou možná
místa jejího výskytu. Její rozšíření není limitováno nadmořskou výškou, můžeme ji potkat v nížinách, ale i na
horách, kde je většinou limitována nedostatkem vhodných míst k rozmnožování a klimatickými podmínkami.
Ropucha je živočich převážně noční, ve dne se s ní setkáme jen v době páření nebo za deště a to na jaře. Dny
tráví v úkrytech v zemi, které mohou sloužit i k zimování. To probíhá od října do března či dubna (záleží na
klimatických podmínkách a poloze lokality). K paření dochází po zimování. Ropuchy se často vracejí na téže
místa, kde se před rokem pářili. Pravděpodobně vyhledávají rodiče. K páření dochází k amplexu, kdy se samec
chytne samice předníma nohama pod jejíma předníma nohama. K tomu to spojení může dojít už při cestě na
místo rozmnožování. Při nedostatku samic může docházet k tomu, že se více samců snaží oplodnit jednu samici.
Uvádí se, že byla pozorována samice až se 12 - ti samci na hřbetě. Toto omezení nakonec způsobilo utonutí
samice. Samec také může zaměnit samici s kamenem, jiným živočichem (např. rybou) či dokonce s uhynulým
živočichem. Snůšky oplodněných vajíček tvoří provazce o délce 5 - 10 m. Pulci jsou při vylíhnutí velmi malí (do
5 mm). U pulců bylo pozorováno shlukování do hejn, která se při březích společně pohybují. Hlavní obranou
ropuchy je její jedovatý sekret. Jedná se o bílou, silně viskózní tekutinu (bufotoxin), kterou vylučuje při velkém
podráždění. Při setkání s predátorem ropucha zaujímá obranný postoj. Ropuchy jsou teritoriální zvířata
(přebývají vždy ve stejném ukrytu, páří se na stejné lokalitě). Více jak 50% stravy ropuchy tvoří mravenci, dále
pak brouci, pavouci a různý blanokřídlý a dvoukřídlý hmyz. Lov probíhá v noci. Ropucha prochází své
teritorium a loví vše, co se hýbe.
V České republice se vyskytuje prakticky na celém území, v současné době ale plošně ubývá.
V dotčeném území bylo nalezeno několik exemplářů, které uvízly v požární nádrži. Dokonce zde byly nalezeni i
pulci tohoto druhu. Samovolné opuštění nádrže je ale pro obojživelníky i jiné živočichy téměř nemožné.
Slepýš křehký (Anquis fragilis)
Silně ohrožený druh, zvláště chráněný.
Slepýš vyhledává pro svůj život různé typy biotopů. Mezi ty hlavní patří: okraje lesů (listnatých i jehličnatých),
paseky, pole, louky, rumiště i lomy. Vyhýbá se bezlesé krajině. Vystupuje do nadmořské výšky až 1000 m a to
již od nížin. Těžiště výskytu je pak od 400 po 700 m n. m. Slepýš žije skrytě, ať už pod kameny, v děrách v lesní
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hrabance, pod listím či v trávě s vlhčím podkladem. Aktivní je převážně v noci a za soumraku. Ve dne jen po
dešti. Na slunci vyhřívající se jednici jsou převážně gravidní samice. Zimuje hromadně, často i s jinými druhy
plazů a to v hloubce 50 - 100 cm. Zimování probíhá od října (listopadu) do dubna. Záhy po zimování dochází k
páření. Samec chytá samici při páření za hlavu. Slepýš je vejcoživorodý. Samice rodí 5 - 25 mláďat a to cca po
90 dnech gravidity. Čerstvě narození jedinci jsou velcí 7 - 12 cm. Slepýši se mohou dožívat vysokého věku (30 50 let). Jídelníček slepýše tvoří hlavně žížaly, mnohonožky a plži bez ulit. Nepohrdne však ani housenkou či
pěkným broukem.
V ČR se vyskytuje v západní části republiky. Na území Moravy dochází ke společnému výskytu se slepýšem
východní. V této oblasti se oba druhy příležitostně kříží. Přesně vymezení hybridní zóny není zatím možné
přesně určit, avšak první studie ukazují, že prochází Jeseníky až Oderskými vrchy a pokračuje dále přes
Drahanskou vrchovinu, do Vněkarpatských sníženin (Hornomoravský a Dolnomoravský úval) a Chřibů.
Populace v Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě (Znojemsko), patří ke slepýši křehkému.
V dotčeném území byl nalezen na několka místech v úkrytech pod kameny či dřevem v méně využívaných a
více zarostlých částech areálu. Jedná se zde o běžný druh.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Silně ohrožený druh, zvláště chráněný.
Obývá sušší a teplejší lokality, jako jsou výslunné stráně, pastviny, zahrady a další. Vhodným stanovištěm se může
stát spousta lokalit, která nabízí dostatek potravy a vhodných úkrytů. Místy se s ní můžeme setkat i v horách.
Zimuje převážně v zemi, od září nebo října. Zimoviště opouští na konci března nebo začátku dubna, kdy se také
páří. Samice klade nejčastěji 10 vajec do nory v zemi. Mladí jednici pohlavně dospívají ve věku 2 let. Potravou jsou
převážně bezobratlí živočichové, druhové složení je závislé na lokalitě výskytu.
V České republice zaujímá 94% mapovacích čtverců. Jedná se tedy o nejběžnější druh plaza u nás.
V dotčeném území byla pozorována na více místech, dospělci i mláďata. Vyskytují se zde plošně desítky
jedinců. V okolí deponií a staveb má optimální podmínky, dostatek úkrytů i potravy. V okolí je běžným druhem.
Ťuhýk obecný (Lanius colurio)
Ohrožený druh, zvláště chráněný.
Hnízdí jednotlivě, teritoriálně. Samec na hnízdiště přilétá zpravidla o 1–3 dny dříve než samice a obsazuje
rozlehlý okrsek, do kterého se zpěvem a dalšími nápadnými hlasy snaží lákat protahující samice. Jednou zvolený
revír často využívá opakovaně. Hnízdo je v křovinách, v ČR nejčastěji v trnce a růži, méně často na stromech,
polokeřích a v bylinách. Stavebním materiálem jsou stébla, stonky, větvičky, listy, kořínky a mech, hnízdní
kotlinka je vystlána jemnějšími vlákny, chlupy, žíněmi a někdy i peřím. Stavba hnízda trvá obvykle šest dnů a
podílejí se na ní oba ptáci. Hnízdí jednou ročně od května do července, v případě zničení snůšky klade až čtyři
náhradní. Snůška čítá 5–6 (2–7) růžově hnědých, olivově zelených nebo popelavě šedých, nejčastěji u tupého
pólu hustě tmavě skvrnitých vajec o rozměrech 21,87 × 16,48 mm. Inkubace začíná po snesení předposledního
vejce a trvá 14–16 dnů, sedí pouze samice. Mláďata jsou krmena oběma rodiči a hnízdo opouštějí po 12–15
dnech. Další 3–4 týdny jsou pak krmena mimo ně. Ztráty při hnízdění v ČR kolísají mezi 40–80 %.
Nejčastějšími příčinami jsou predace (strakou, sojkou, vránou) spolu s chladným a deštivým počasím v době
pobytu mláďat na hnízdě. Nejvyšší známý věk ve volné přírodě je 7 let, v zajetí 8 let.
Ťuhýk obecný se živí hlavně hmyzem a dále pavouky, jinými bezobratlými,
ptáky, plazy a obojživelníky. V pozdním létě a na podzim požírá také plody rostlin.

drobnými savci,

V ČR hnízdí na většině území od nížin po hory, nejvýše v Krkonoších v 1420 m n. m. Od 60. let 20. století se
početnost na našem území silně snižovala. Zvrat nastal v 80. letech, kdy došlo k mírnému nárůstu stavu, který se
plně projevil na konci minulého a na začátku 21. století. Velikost hnízdní populace byla v letech 1985–1989
odhadnuta na 25 000–50 000 párů, v období let 2001–2003 na 30 000–60 000 párů. Na naše území přilétá od
konce dubna do počátku května, odlétá koncem července a v průběhu srpna, jednotlivě i v září
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Záměrem bude zničen hnízdní biotop 2 párů, vázaných na sukcesní stadia s keři a travobylinnou vegetací
v západní části areálu.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Ohrožený druh, zvláště chráněný.
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, které
vlaštovky lepí slinami k sobě. Hnízdo staví jen samice, samec přináší pouze materiál. Celkově je tvořeno hnízdo
ze 750-1500 hrudek hlíny. Samice klade v průměru 5 vajec 2-3x za rok. Hlavní složkou potravy je létající hmyz,
který vlaštovky loví za letu ve velké rychlosti. Za letu je také schopna pít z vodních ploch.
V České republice jde o běžný druh pěvce, jehož početnost se v posledních dekádách značně snížila. Hnízdí od
nížin do hor. V ČR hnízdí přibližně 320-640 tis. párů.
V dotčeném území nehnízdí. Byl zaznamenán pouze přelet. Může využívat lokalitu, resp. vzdušný prostor nad ní
ke sběru potravy.
Celkové hodnocení
Záborem bude dotčen biotop pěti zvláště chráněných druhů. Riziko náhodného usmrcení existuje u obojživelníků
a plazů. Rušení lze předpokládat v období výstavby, zejména pokud se bude překrývat s obdobím hnízdění.
Žádný ze zjištěných zvláště chráněných druhů nebude ovlivněn významně negativně, ve všech případech je
ovlivnění na úrovni jednotlivých párů či exemplářů a zároveň se jedná o druhy v okolní krajině rozšířené.
V případě zvláště chráněných druhů obratlovců se doporučuje požádat o výjimku ze základních podmínek
ochrany u zvláště chráněných druhů pro druhy, u nichž byl shledán negativní vliv (tj. vliv na úrovni -1 a více).
Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů
Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů:
Ve sloupci „Stupeň ohrožení “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací
záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – nevýznamný negativní vliv, -2 – významný
negativní vliv)

Tabulka 49 Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů

Druh

Vliv
Fáze
záměru
záměru
(Identifi
v území
kace)

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

Hodnoc
ení
vlivu
záměru
(+/0/-1,2)

Komentář

-1

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

-1

Vzhledem k přítomnosti tohoto druhu by
bylo vhodné zajistit trvalou existenci
živných rostlin (topoly a vrby, zejména
Salix caprea, Populus tremula) na lokalitě

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

batolec
duhový
(Apatura iris)

realizace
záměru

batolec
červený
(Apatura ilia)

realizace
záměru
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ano

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné
usmrcení.
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alespoń v místě náhradního biotopu. Tento
druh nachází v širokém okolí další vhodné
biotopy.
čmelák
(Bombus sp.),
Bombus
lapidarius
(čmelák
skalní),
realizace
Bombus
záměru
pascuorum
(čmelák rolní),
Bombus
terrestris
(čmelák
zemní)

mravenec
(Formica sp.)

prskavec větší
(Brachinus
crepitans)

realizace
záměru

realizace
záměru

svižník polní
(Cicindela
campestris)

realizace
záměru

zdobenec
skvrnitý
(Trichius
fasciatus)

realizace
záměru

zlatohlávek
tmavý
(Oxythyrea
funesta)

realizace
záměru

TECHNOLOGICKÝ PARK
STŘÍBRŇÁK

ano

ano

ano

1/ Zábor biotopu.
2/ Ovlivnění
kvalitativních
charakteristik
biotopu.
4/Náhodné
usmrcení.

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné
usmrcení.

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné
usmrcení.

ano

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné
usmrcení.

ano

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné
usmrcení.

ano

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné
usmrcení.

-1

Záměr bude mít na čmeláky vliv, který
spočívá zejména v úbytku potravních
zdrojů a v možné likvidaci hnízd(a). Při
průzkumu bylo nalezeno jedno zemní
hnízdo. Umístění hnízd se však každým
rokem mění, proto nelze predikovat jejich
umístění budoucnu.
Do žádosti o výjimku pro zvláště chráněné
druhy proto doporučuji zahrnout celý rod
Bombus sp., tak je uveden ve Vyhlášce
395/1992Sb.

-1

Realizací záměru budou zničena některá
hnízda a jedinci, dojde ke snížení potravní
základny.
Do žádosti o výjimku pro zvláště chráněné
druhy proto doporučuji zahrnout celý rod
Formica sp., tak je uveden ve Vyhlášce
395/1992Sb.

-1

Druh může být dotčen na úrovni jedinců,
při případných pracích tedy může dojít
k jejich úhynu. Populace tohoto druhu
může být negativně ovlivněna pouze
v omezené míře, vzhledem k tomu, že se
druh vyskytuje takřka všude v okolí na
otevřených stanovištích.

-1

Ohroženy jsou případnými zemními
pracemi zejména dravé larvy vyvíjející se v
zemi asi po dva roky. Záměr bude mít na
svižníky vliv, který spočívá zejména
v úhynu jedinců - larválních stádií. Dále
bude díky záměru zmenšen biotop vhodný
pro tento druh.

-1

Přítomnost druhu lze jen málo ovlivnit,
protože nelze říci, kde přesně v lokalitě
dochází k vývoji larev. Jedná se o dosud
poměrně rozšířený druh.

-1

Druh, který je v současné době takřka
všudypřítomný, v současné době není
fakticky ohrožen. Druh může být dotčen
pouze teoreticky na úrovni jedinců (resp.
jejich larev), které se mohou teoreticky
vyskytovat v půdě na místě výstavby, a při
pracích tedy může dojít k jejich úhynu.
Jejich přesná lokalizace je však nemožná a
neúčelná. Populace tohoto druhu však
nebude záměrem nijak významněji
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negativně ovlivněna.
Seznam zjištěných zvláště chráněných druhů dle přílohy Vyhlášky 395/1992 Sb. s komentáři:
Kategorie „ohrožení“ §OH
Brouci (Coleoptera)
Brachinus crepitans (prskavec větší) - běžný a široce rozšířený druh otevřených stanovišť bez zastínění, jako
jsou pole, louky, pastviny. Tento druh není v ČR fakticky ohrožen. Druh může být dotčen na úrovni jedinců, při
případných pracích tedy může dojít k jejich úhynu. Populace tohoto druhu může být negativně ovlivněna pouze
v omezené míře, vzhledem k tomu, že se druh vyskytuje takřka všude v okolí na otevřených stanovištích.
Cicindela campestris (svižník polní) – Široce rozšířený a běžný, fakticky neohrožený druh, který lze nalézt na
mnoha různých bezlesých stanovištích s alespoň trochu narušeným či obnaženým povrchem, včetně polních cest
atd. Občas se vyskytne i na zcela netypických lokalitách. Imago i larva dávají přednost písčitým půdám se
sporou nízkou vegetací, kde dosahují největších abundancí. Ohroženy jsou případnými zemními pracemi
zejména dravé larvy vyvíjející se v zemi asi po dva roky. Záměr bude mít na svižníky vliv, který spočívá
zejména v úhynu jedinců - larválních stádií. Dále bude díky záměru zmenšen biotop vhodný pro tento druh.
Oxythyrea funesta (zlatohlávek tmavý) – Běžný až velmi hojný druh, který se na otevřených prostranstvích
vyskytuje po celé České republice, někdy doslova masově. V 90. letech býval vzácnější, od té doby však
prodělal mohutnou expanzi. Vývoj larev probíhá v nejrůznějších tlejících organických substrátech rostlinného
původu, jako jsou komposty, shnilé plotové kůly atd., v literatuře bývá i uváděno, že larvy mohou být také
v půdě. Imaga na květech. Druh, který je v současné době takřka všudypřítomný, v současné době není fakticky
ohrožen. Druh může být dotčen pouze teoreticky na úrovni jedinců (resp. jejich larev), které se mohou teoreticky
vyskytovat v půdě na místě výstavby, a při pracích tedy může dojít k jejich úhynu. Jejich přesná lokalizace je
však nemožná a neúčelná. Populace tohoto druhu však nebude záměrem nijak významněji negativně ovlivněna.
Trichius fasciatus (zdobenec skvrnitý) – bylo nalezeno několik jedinců na květech. Vzhledem k tomu, že se
larvy vyvíjí v dutinách, zbytcích dřeva v půdě, ale i v dřevěných pražcích v půdě atd., má na lokalitě dobré
podmínky pro svou existenci. Přítomnost druhu lze jen málo ovlivnit, protože nelze říci, kde přesně v lokalitě
dochází k vývoji larev. Jedná se o dosud poměrně rozšířený druh.

Blanokřídlí (Hymenoptera)
Bombus sp. (čmelák), zejména Bombus lapidarius (čmelák skalní), Bombus terrestris (čmelák zemní) Nejběžnější a běžné druhy čmeláků na sledovaném území s vysokou ekologickou valencí. Vyskytují se všude na
květech, zvláště ruderální porosty s přítomností bobovitých rostlin jsou význačným refugiem těchto druhů. Jejich
hnízda bývají zpravidla umístěna v zemi, ale i v dírách ve zdi, pod podlahou kůlen, v drnech atp. Stejně tak se
teoreticky mohou vyskytovat (zálety za potravou) i další druhy čmeláků rodu Bombus, byť nebyli při průzkumu
zaznamenáni. Jeden zaznamenaný taxon nebylo možné spolehlivě identifikovat do druhu. Proto doporučuji do
žádosti o výjimku pro zvláště chráněné druhy zahrnout celý rod Bombus sp., tak je uveden ve Vyhlášce
395/1992Sb. Záměr bude mít na čmeláky vliv, který spočívá zejména v úbytku potravních zdrojů. a v možné
likvidaci hnízd(a). Při průzkumi bylo totiž nalezeno jedno zemní hnízdo. Umístění hnízd se však každým rokem
mění, proto nelze predikovat jejich umístění budoucnu.
Formica sp. (mravenec) – zaznamenaní mravenci si staví svá hnízda v zemi nebo pod kameny, někdy také nad
zemí v podobě hliněné kupky. Druhy z této skupiny mravenců nejsou v ČR fakticky ohroženy a lze je označit za
běžné a takřka všudypřítomné. Ve dvou případech (viz příloha 9.4) byla zaznamenána i hnízdní kupa
(pravděpodobně se jedná o běžný druh Formica pratensis). Do žádosti o případnou výjimku pro zvláště chráněné
druhy doporučuji zahrnout celý rod Formica sp., tak jak je uveden ve Vyhlášce 395/1992Sb. Realizací záměru
by byla zničena některá zemní hnízda a jedinci, dojde taktéž ke snížení potravní základny.
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Motýli (Lepidoptera)
Apatura ilia (batolec červený) – Je plošně rozšířen po celém území, chybí pouze v intenzivně
obhospodařovaných a odlesněných krajích a v chladných horských oblastech (vystupuje do ca 600 m, zde je však
již vzácný). Imága žijí v otevřených populacích. Samci jsou teritoriální v odpoledních hodinách, na samice
vyčkávají na stromech a keřích. Dopoledne se věnují vyhledávání potravy. Často sají na volném povrchu země,
bahně a loužích, známá je jejich náklonnost ke hnijícím organickým látkám (zdechlinám a exkrementům), méně
na květech sadce konopáče (Eupatorium cannabinum) a bezu chebdí (Sambucus ebulus). Při sání na květech
bývají pozorováni především staří samci a je možné, že cukry z nektaru představují pro starší motýly pohotovější
zdroj energie než ostatní potrava. Samice se zdržují převážně v korunách stromů. Obývá lesní cesty, průseky a
lemy v údolích řek a v okolí vodních ploch, většinou v blízkosti porostů měkkých dřevin. Převládá v nížinných
lužních lesích. Je schopen osídlovat i liniovou zeleň podél melioračních kanálů. Vývoj jednogenerační (červen –
srpen), v posledních horkých letech částečná druhá generace (srpen – září). Samice kladou vajíčka jednotlivě na
líc listů do polostínu korun menších stromků a pro kladení preferují okrajové části porostů. Housenka zahajuje
žír již na podzim, žije solitérně a přezimuje (charakteristika z www.lepidoptera.cz). Pokud by byly stávající
stromy káceny, došlo by k likvidaci jedinců (ve stádiu vajíček či housenek) a k zániku biotopu druhu. Nicméně
je třeba konstatovat, že tento druh nachází v širokém okolí další vhodné biotopy.
Apatura iris (batolec duhový) - Rozšířen po celém území, byť mohou populace imág dosahovat nízkých hustot.
V současné době není fakticky ohrožený. Vystupuje i do hor (až kolem 1000 m n. m.). Chybí pouze v
zemědělsky intenzivně obhospodařovaných odlesněných oblastech. Obývá vlhká lesní údolí, lemy a lesní cesty
podél vodotečí v rozsáhlejších lesích. Často kolem umělých vodních nádrží. Imága vyhledávají stanoviště, kde se
střídá stinné prostředí s intenzivně osluněnými ploškami. Živnými rostlinami housenek jsou vrby (Salix spp.),
především vrba jíva (Salix caprea), v. popelavá, v. ušatá a v. křehká. Vývoj je jednogenerační (červen – srpen).
Housenky se líhnou v červenci a užírají listy od špičky. První larvální instary nemají ještě charakteristické
“růžky” a jsou zbarveny tmavě, začínají zelenat teprve po druhém svlékání. Starší instary i kukla napodobují
vrbový list. Larvy žijí solitérně a přezimují v hibernakulech, upředených z lístku a připevněných k větvičkám
poblíž pupenů (charakteristika z www.lepidoptera.cz). Pokud by byly stávající stromy káceny, došlo by
k likvidaci jedinců (ve stádiu vajíček či housenek) a k zániku biotopu druhu. Nicméně je třeba konstatovat, že
tento druh nachází v širokém okolí další vhodné biotopy.
Závěrečné hodnocení
Zdejší entomofaunu lze označit za poměrně pestrou. V důsledku záměru dojde k narušení biotopu i
populací uvedených ochranářsky významných druhů. Přestože se zjištěné druhy pravděpodobně vyskytují
v početných populacích i v okolní krajině, je potřeba toto narušení kompenzovat vhodnými opatřeními
zajišťujícími jejich přetrvání i v dotčeném území.
V případě realizace záměru doporučuji požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů pro následující druhy: Brachinus crepitans, Oxythyrea funesta, Trichius fasciatus,
Bombus sp., Formica sp., Cicindela campestris, Apatura ilia, Apatura iris, protože při realizaci záměru
vždy dojde k úhynu alespoň několika jedinců uvedených druhů, zároveň dojde k likvidaci jejich biotopu.
Výjimka ze základních podmínek ochrany výše uváděných zvláště chráněných druhů živočichů byla
vydána Krajským úřadem Středočwského kraje dne 6.1.2021, pod č.j. 172794/2020/KUSK (a je součástí
přílohové části oznámení).
• Po uvedení do provozu
Provoz posuzovaného záměru nebude mít vliv na faunu. Živočišné druhy s možným výskytem v zájmovém
území výstavby nejsou vázány na toto území, které neposkytuje významné úkrytové a potravní možnosti.
V rámci kompenzačních opatření budou provedena následující:
1. Jako kompenzace plošného záboru biotopů ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
by bylo vhodné v rámci „sadových úprav“ záměru navrhnout a vytvořit v JZ části areálu polopřírodní
biotop s mozaikovitě zastoupenými dřevinami, květnatými hmyzími trávníky a plochami obnaženého
substrátu. Do tohoto náhradního biotopu umístit torza pokácených kmenů stromů jako biotopu pro
hmyz a několik plazníků. Náhradní biotop by měl zahrnovat i drobnou vodní plochu přírodního
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charakteru udržovanou bez ryb a umožňující rozmnožování obojživelníků. Na podobě náhradního
biotopu je třeba spolupracovat s biologem.
2. Na budovy hal umístit přiměřené množství budek pro ptáky (např. rorýsy) a netopýry, množství a
umístění budek stanovit po dohodě s orgánem ochrany přírody v dalším stupni projektové
dokumentace.
Byla zvažována i možnost ozelenění střešního pláště, která ale s ohledem na skutečnost, že oznamovatel hodlá
na střechu osadit fotovoltaické panely, nebyla projektově navržena.

Přírodní stanoviště
V posuzovaném území byl proveden průzkum vegetace. Na lokalitě záměru zcela převažují nepřírodní biotopy.
Přírodní biotopy nejsou zastoupeny.
Přírodní stanoviště by mohla být ovlivněna trvalým záborem. Tyto vlivy by mohly být významné pouze
v případě reprezentativních segmentů přírodních stanovišť. V dotčeném území žádné výskyty přírodních
stanovišť nebyly zjištěny.

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

Tabulka 50 Přehled zjištěných druhů rostlin uvedených v Červeném seznamu v posuzovaném
území, včetně vyhodnocení vlivu
Druh

Vliv záměru
(identifikace)

Kategorie C1t (taxony kriticky ohrožené)
zblochanec oddálený
ne
(Puccinelia distans)
Kategorie C3 (taxony ohrožené)
bělolist rolní
ano
(Filago arvensis)
hruštička menší
ano
(Pyrola minor)
Kategorie C4a (taxony vyžadující pozornost)
jilm vaz
ano
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(+/0/-1,-2)

Komentář

0

jedná se o druhotný výskyt, tyto rostliny nelze
proto považovat za ohrožené

-1
-1
-1

v důsledku záměru bude zničen biotop
několika desítek jedinců tohoto druhu
v důsledku záměru bude zničen biotop cca 20
jedinců tohoto druhu
důsledku záměru bude zničen jeden exemplář
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(Ulmus laevis)
hvozdík prorostlý
(Petrorhagia prolifera)

ano

-1

tohoto druhu
v důsledku záměru bude zničen biotop
několika desítek jedinců tohoto druhu

Žádný druh rostliny nebude významně dotčen na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či ekosystému
podmiňujícího jeho existenci. Záměrem bude ovlivněno celkem 5 druhů cévnatých rostlin uvedených
v Červeném seznamu.
Během floristického průzkumu dotčeného území v roce 2020 bylo zaznamenáno celkem 163 druhů cévnatých
rostlin. V území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostliny dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. Seznam
všech zjištěných druhů cévnatých rostlin je uveden v příloze biologického hodnocení.
Záměrem nebude dotčen žádný zvláště chráněný druh rostliny a nebudou porušeny zákazy k ochraně takového
druhu.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu se nepředpokládá vliv na cévnaté rostliny.

Dřeviny
• Období výstavby
Ochrana dřevin rostoucích mimo les je definovaná v § 7 zákona ZOPK. Dřeviny jsou chráněny podle tohoto
ustanovení před poškozováním a ničením. Povolení ke kácení dřevin pro hodnocený záměr, včetně uložení
přiměřené náhradní výsadby, vydává příslušný stavební úřad na základě závazného stanoviska orgánu ochrany
přírody.
Na základě Rozhodnutí Obecního úřadu Lazsko, pod č.j. LAZS/1-St/2021, bylo vydáno povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les. Kácení proběhlo v I Q roku 2021.
• Po uvedení do provozu
V rámci dalšího stupně projektové dokumentace budou navrženy sadové úpravy areálu technologického parku,
které bude nutno udržovat. Nová výsadba bude realizována v rámci sadových úprav areálu. Bylo by vhodné
alespoň část stávajících dřevin začlenit do budoucích sadových úprav.

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

Územní systém ekologické stability
•

Období výstavby

Tabulka 51 Přehled dotčených prvků ÚSES (dle § 3 zákona 114/92 Sb.):
Kategorie, název

Návrh dle ÚP

RBK 257 Kosov - Kotalík

-
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Lokalita záměru se dle dostupných podkladů územně střetává s regionálním biokoridorem RBK 257 Kosov –
Kotalík (https://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/ObecnaOchrana/USES/MapServer). Vymezení tohoto
biokoridoru není přesné a koridor patrně ve skutečnosti prochází mimo posuzované území.
Za negativní vliv záměru se považuje přímý zábor plochy nebo narušení funkčního prvku ÚSES nebo přerušení
nad povolené parametry. V rámci realizace záměru nejspíše nedojde k přerušení regionálního biokoridoru,
zábor není předpokládán.
Záměr nezasahuje do žádného prvku ÚSES lokální nebo nadregionální úrovně a významně nenaruší funkční
vazby v krajině.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu nelze očekávat ovlivnění prvků ÚSES.

Významné krajinné prvky
• Období výstavby
Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č.
114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“
VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách:
VKP „ze zákona“ – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy;
registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze,
trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy či odkryvy nebo i
cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické zahrady nebo parky. Jako VKP je možné registrovat i
jiné části krajiny.
Významné krajinné prvky jsou chráněny podle §4, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb.: „Významné krajinné prvky
jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo
zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten,
kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních
toků a nádrží a těžba nerostů.“
Záměr se územně nestřetává s významnými krajinnými prvky (VKP) ex lege (dle § 3 ZOPK) jako jsou vodní toky,
údolní nivy, rybníky, lesy, jezera či rašeliniště ani s registrovanými významnými krajinnými prvky (dle odst. b, §
3 ZOPK).
Nejbližším významným krajinným prvkem je les „Ježkovec“, který se dotýká severní hranice lokality záměru.
Dalším blízkým VKP je Stříbrný rybník ležící západně od záměru ve vzdálenosti cca 65 m. Les Ježkovec ani
Stříbrný rybník by záměrem ani jeho vstupy nebo výstupy neměly být nijak dotčeny, neboť VKP Ježkovec
dotčen záměrem nebude a do Stříbrného rybníka voda z prostoru záměru nepoteče.
Dešťové vody ze střech záměru budou svedeny do akumulační nádrže, která bude umístěna v zelené zóně jižně
od areálu. Průtok dešťových vod do retenční nádrže je Q=534,4 l/s. Objem akumulační nádrže je navržen 1100
m3. Dešťové vody budou v první řadě využity pro splachování WC, výlevky a pisoáry. Budou tedy svedeny do
systému zpětného využití šedých vod. Z důvodu nevhodného podloží pro zasakování je navrženo odvádět
dešťové vody regulovaným odtokem do nedaleké vodoteče rybníka Stříbrný. Odtok z retenční nádrže bude ústit
do koryta bezpečnostního přepadu rybníka. Navrhovaný regulovaný odtok do vodoteče rybníka Stříbrný je
dle doporučené hodnoty 3 l/s/ha, při odvodňované ploše 4 ha, celkem 12 l/s. Stávající nátok vlivem morfologie
terénu v území je z plochy 42 865 m2 což by odpovídalo nátoku 166,51 l/s. Nátok je pozvolný, je veden
zatravněnými i zpevněnými plochami a rybník plní retenční funkci. Ve stávajícím stavu je také možno dohledat
vytvořené strouhy podél asfaltové cesty mezi navrhovanou halou a rybníkem, kterými je svedena voda do
rybníka právě z území stavebníka.
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Rybník Stříbrný má plochu povodí cca 24,0ha, z toho je cca 22,3 ha pozemků lesa a 1,7 ha pozemku luk, pro
povodí je návrhový déšť v intenzitě 167 l/s/ha, potom přítok do rybníka a obtokové strouhy je cca 430 l/s, z toho
část do obtokové stoky, část do rybníka, kde dojde retencí rybníka ke snížení odtoku do dalšího povodí.
Stavebník předpokládá vypouštění do obtokové struhy v množství 12,0 l/s, což představuje zvýšení přítoku o 2,8
%, což je zanedbatelné navýšení, dále v rámci odtoku soustavou rybníků Stříbrný, Pustý a Hubenovský do
Hrádeckého potoka se navýšení již neprojeví.
V současnosti je nátok dešťových vod do bezejmenného toku - IDVT 10281300, a následně do Hrádeckého
potoka z areálu 352,19 l/s. Splaškové vody jsou svedeny do areálové ČOV s kapacitou 4100 m3/rok. Průtok je
0,5 l/s. Celkový nátok do vodoteče Hrádeckého potoka je 352,19 + 0,5 = 352,69 l/s. Po výstavbě záměru budou
dešťové vody z ploch pro kamiony svedeny do odlučovače ropných látek o celkovém možném průtoku 350 l/s,
c10 – c40 = 0,2 mg/l. Bude využita retenční schopnost potrubí DN600 a odtok do vodoteče Hrádeckého potoka
nepřesáhne 30 l/s. Průtok bude snížen (342,96 l/s) oproti stávajícímu výpočtovému průtoku 352,19 l/s. Viz
analýza dešťových v přílohové části.
Betonové potrubí pod silnicí je ve vyhovujícím stavu a je třeba řádně propojit vyústění z areálu s propustkem
pod silnicí. Ve stávajícím stavu není toto místo dostatečně propojené a dochází k nátoku a zadržování vody
kolem propustku.
Z výše uvedeného vyplývá, že odtokové poměry Hrádeckého a Stříbrného potoka budou zachovány, a tudíž
nedojde k zásahu do významných krajinných prvků.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu nelze očekávat ovlivnění významných krajinných prvků

Zvláště chráněná území, Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality, Přírodní parky
Jako dotčené budou identifikovány lokality, které:
• jsou v přímém územním střetu se záměrem nebo v jeho bezprostřední blízkosti,
• jsou ovlivněny v souvislosti se vstupy (těžba surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.), a to ve fázi
přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru,
• jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) ve fázi přípravy,
realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru.

Tabulka 52 Nejbližší zvláště chráněná území
Název

Vzdálenost od záměru

Hodnocení
vlivu

7 850 m

0

7 200 m

0

PP Bohostice
Předmět ochrany: Ochrana modráska bahenního
(Maculinea nausithous) a jeho stanoviště.
CHKO Brdy – III. zóna
Předmětem ochrany CHKO je unikátní krajina Brd
včetně všech geologických, geomorfologických,
hydrologických, pedologických, paleolontologických,
antropologických a historických složek.
III zóna představuje území se standardními
krajinářskými hodnotami charakteristickými obecně pro
CHKO Brdy.

Záměr není v přímém územním střetu s maloplošnými chráněnými územími (MZCHÚ) a nezasahuje do žádného
velkoplošně chráněného území (VZCHÚ).
Nejbližší VZCHÚ - CHKO Brdy je vzdálené 7,2 km severozápadně.
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Nejbližší MZCHÚ - PP Bohostice leží ve vzdálenosti 7,85 km jihovýchodním směrem. Předmětem ochrany je
modrásek bahenní. Ostatní MZCHÚ jsou od záměru ještě více vzdálena.
Výše popsaná zvláště chráněná území záměrem ovlivněna být nemohou z důvodu velké vzdálenosti. Kromě
odlehlosti od záměru byla zvážena i možnost ovlivnění ZCHÚ v souvislosti se vstupy (těžba surovin, odběr vody,
vedení, přípojky sítí atd.) a výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) záměru. Předpokládá se ale, že vliv
vstupů a výstupů záměru na zvláště chráněná území bude nulový.

Tabulka 53 Nejbližší lokality soustavy Natura 2000, vč. předmětů ochrany
Název
EVL CZ0213777
Bohostice
PO CZ0311034
Údolí Otavy a Vltavy

Předměty ochrany

Vzdálenost od
záměru

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

7 850 m

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum);
výr velký (Bubo bubo) a jejich biotopy

8 800 m

Záměr není v přímém územním střetu s územími soustavy Natura 2000.
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je 7,85 km jihovýchodním směrem vzdálená EVL CZ0213777 Bohostice.
Předmětem ochrany je modrásek bahenní. Tento druh se na lokalitě záměru nevyskytuje.
Nejbližší ptačí oblastí je PO CZ0311034 Údolí Otavy a Vltavy, vzdálená 8,8 km jihovýchodně. Předmětem
ochrany je kulíšek nejmenší a výr velký.
Vzhledem k povaze záměru a dostatečným vzdálenostem okolních lokalit soustavy Natura 2000 se předpokládá,
že nebudou dotčeny žádné předměty ochrany ani narušena jejich integrita. Zároveň se důvodně předpokládá, že
předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 nebudou ovlivněny ani v souvislosti se vstupy a
výstupy záměru.
Celkové hodnocení z hlediska ochrany přírody:
Zhodnocení vlivu na stávající přírodní hodnoty - rostlinná společenstva, živočichové, dřeviny.
V biologickém hodnocení (Mgr. Melichar, 2020) byl popsán současný stav lokality včetně přímých a nepřímých
vlivů zamýšleného záměru. Zamýšlený záměr byl vyhodnocen v celém průběhu, při jeho přípravě a provozu. V
rámci hodnocení vlivu zamýšleného vlivu záměru na jednotlivé skupiny organismů bylo provedeno také
srovnání se stávajícím stavem lokality. Bylo identifikováno mírné zhoršení stavu.
Hodnocený záměr „Technologický park Stříbrňák“ nemá významný negativní vliv na zájmy chráněné
zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., zejména na zvláště chráněná území, významné krajinné
prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště, a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.
Záměr může mít málo významný negativní vliv na jednotlivé exempláře zvláště chráněných druhů živočichů.
Místní populace zvláště chráněných druhů narušeny nebudou. V rámci realizace záměru může nastat škodlivý
zásah do přirozeného vývoje následujících zvláště chráněných druhů:
batolec červený (Apatura ilia),
batolec duhový (Apatura iris),
čmelák (Bombus sp.),
ještěrka obecná (Lacerta agilis),
mravenec (Formica sp.),
prskavec větší (Brachinus crepitans),
ropucha obecná (Bufo bufo),
slepýš křehký (Anguis fragilis),
svižník polní (Cicindela campestris),
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ťuhýk šedý (Lanius excubitor),
vlaštovka obecná (Hirundo rustica),
zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus),
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta),
a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku z jejich základních ochranných podmínek.
Předpokládá se škodlivý zásah do přirozeného vývoje jednotlivých exemplářů během výstavby i přes realizaci
všech zmírňujících opatření.
Z etických důvodů lze zvážit záchranný transfer mravenišť mravenců rodu Formica, byť z biologického pohledu
nemá valný smysl.
Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k prevenci, omezení, vyloučení
a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru.
Zmírňující opatření
Z důvodu minimalizace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena zmírňující
opatření:
1. Výřez či přesazování dřevin se doporučuje z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a ZOPK) provádět
jen mimo období hnízdění ptactva, tj. kácení nebude prováděno v měsících IV. – VII.
2. Terénní práce při výstavbě je vhodné zahájit mimo hnízdní období nebo až po předchozím průzkumu
staveniště, který v dotčeném prostoru vyloučí hnízdění ptáků. V rámci průzkumu staveniště může být
proveden záchranný transfer mravenišť mravenců rodu Formica.
Navržená kompenzační opatření
Z důvodu kompenzace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena kompenzační
opatření:
1. Jako kompenzaci plošného záboru biotopů ohrožených, a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
by bylo vhodné v rámci „sadových úprav“ záměru navrhnout a vytvořit v JZ části areálu polopřírodní
biotop s mozaikovitě zastoupenými dřevinami, květnatými hmyzími trávníky a plochami obnaženého
substrátu. Do tohoto náhradního biotopu umístit torza pokácených kmenů vzorných stromů jako biotopu
pro hmyz a několik plazníků. Náhradní biotop by měl zahrnovat i drobnou vodní plochu přírodního
charakteru udržovanou bez ryb a umožňující rozmnožování obojživelníků. Na podobě náhradního
biotopu je třeba spolupracovat s biologem.
2. Na budovy hal umístit přiměřené množství budek pro ptáky (např. rorýsy) a netopýry, množství a
umístění budek stanovit po dohodě s orgánem ochrany přírody v dalším stupni projektové
dokumentace.
Porovnání míry negativního vlivu záměru bez provedení zmírňujících a kompenzačních opatření
V případě neprovedení zmírňujících a kompenzačních opatření lze očekávat vyšší míru negativního vlivu záměru
spočívající zejména v:
• vyšším riziku náhodných úhynů živočichů při kácení dřevin a terénních pracích
• ochuzení místní fauny.
Návrh následného monitoringu negativních vlivů záměru a jeho vyhodnocování
Celý prostor záměru by měl být průběžně v rámci běžné údržby kontrolován z hlediska výskytu invazních druhů
rostlin, jako jsou křídlatky, vlčí bob mnoholistý nebo trnovník akát. Případné výskyty by měly být likvidovány
způsobilou osobou.
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D. I. 8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

• Období výstavby
Území posuzovaného záměru a jeho širší okolí je dlouhodobě antropogenně využíváno, především k průmyslové
činnosti, záměr je umístěn v blízkosti železniční trati, při vjezdu do Milína (Nádražní ulice) je umístěna a
využívána zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.). V blízkém okolí se
vyskytují významné kulturní památky:
Kaple sv. Václava - kaplička na vrchu Stříbrný byla postavena v roce 2001 u příležitosti začátku nového
tisíciletí. Vznikla svépomocí místních občanů a byla zasvěcena sv. Václavovi. Jeho busta je umístěna nad
vchodem do kaple. Uvnitř se pak nachází nápis: "Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím".
Pod Kaplí sv. Václava se nachází Žárové pohřebiště - v roce 1957 zde bylo odhaleno 21 žárových hrobů z druhé
poloviny 3. století př.n.l. Pohřebiště se rozkládalo na jižním a západním svahu mírného návrší, z něhož byl
dokonalý rozhled po rovinatém okolí. Od roku 2015 zde naleznete jeden větší kámen a několik menších, které
připomínají dávnou historii. Hlavní kámen vrhá stín na menší, rozmístěné v kruhu a označující keltské svátky.
Ve vzdálenějším okolí se vyskytují kulturní památky, především sakrální stavby – Kaple sv. Jana Nepomuckého
v Milíně, Kaplička v Lazsku, zámek Kamenná, Křížová cesta Slivice atd.
Specifickou kulturní památkou v nedalekém okolí je Památník Vojna Lešetice - památník Vojna Lešetice je
součástí Hornického muzea v Příbrami. Jedná se o autenticky dochovaný vězeňský areál, jediný svého druhu v
Evropě. Původně sloužil jako tábor pro německé válečné zajatce, který se nachází mezi bývalými uranovými
šachtami. V letech 1949–1951 fungoval jako tábor nucených prací a do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro
odpůrce komunistického režimu. Současné expozice seznámí návštěvníky s perzekucí po roce 1948,
protikomunistickým odporem a představí dějiny hornictví. Areál památníku je doplněn vyhlídkovou věží.
V širším okolí je mnoho pozůstatků po těžbě nerostných surovin – např. bývalý uranový důl Příbram, šachta č. 3
Počátek těžby uranu na Příbramsku spadá do roku 1947, kdy zde byla potvrzena existence naleziště. Hloubení
šachty č. 3 bylo zahájeno v roce 1948. K ukončení činnosti došlo v roce 1991. Během období 44 let bylo z
podzemí příbramského ložiska vytěženo 48,8kt uranu, 6,2 kt olova, 2,4 kt zinku a 28,9 t stříbra.
Posuzovaný záměr je ve vztahu k současnému využívání krajiny víceméně shodný, nezpůsobí změnu kulturní
charakteristiky.
V příloze č. 2 Posouzení vlivu na krajinný ráz jsou schematicky (pouze morfologie terénu, bez zeleně a hmot
objektů) naznačeny pohledové vlivy z exponovaných míst. V příloze č. 3 Posouzení vlivu na krajinný ráz je
proveden zákres záměru do fotografií.
• Po uvedení do provozu
Posuzovaný záměr bude působit na znaky krajinného rázu lokálně.
Harmonické měřítko v okolí posuzovaného záměru je již v současnosti narušeno. V okolí existuje řada
negativních dominant - stávající zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.)
Výšková úroveň objektů v tomto areálu, ale i v prostoru firem Ligment a Dřevovýroba Wimmer je naznačena
v přílohové části. Nejvyšší výškou (30 m nad terénem), ale i plochou 4910 m2 (a tím i hmotou) je negativní
dominantou silo firmy Primagra a.s. V tomto areálu se nachází další 4 objekty v rozmezí výšek 16 – 20 m.
Působení těchto hmot je patrné z fotografií v přílohové části.
Objekt haly (vysoké 15 m) představuje významnou hmotu, která lokálně změní charakter plochy o velikosti 9,4
ha (dnes zčásti brownfield). Z této plochy však bude zastavěno 4,03 ha, zpevněných ploch bude 2,46 ha a
zatravněných ploch bude 2,94 ha.
Hala bude na západní straně oddělena od sousedící krajiny zeleným valem výšky 7,6 m, šířky hlavy 4 m, který
bude vybudován pro možnost výsadby nových dřevin, keřů a stromů, ale i pro zřízení náhradních biotopů rostlin
a živočichů. U haly je projektovaná výška podlahy +-0,000 ve výšce 545,50 m n.m. Na stejné nadmořské výšce
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je i základ valu, neboť dojde k dorovnání terénu na stejnou nadmořskou výšku. Teprve pak bude následovat
modulace valu do výšky 7,6 m.
Z pohledově exponovaných míst (zejména od silnice II/174 a železnice č. 200) bude viditelná budova
posuzovaného záměru, bude negativním zásahem do harmonických vztahů. Pro minimalizaci tohoto vlivu se
navrhuje barevné řešení hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území (zelená či hnědozelená
barva), s tím že stěnový plášť bude barevně koncipován tak, aby směrem vzhůru k atice byly jednotlivé odstíny
barev světlejší, rovněž se navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev. hydroponickou) zelení.
Na jižní a západní straně jsou ponechány stávající dřevinné porosty, které se zelení na okolních pozemcích
jiných vlastníků tvoří izolační clonu od Stříbrného rybníka a z okolí Žárového pohřebiště (viz příloha č.3 a 6).
Od Kaple sv. Václava je lokalita výstavby odcloněna stávající zelení na severovýchodním vrcholu Stříbrného
vrchu (viz fotografická příloha).
S ohledem na výše uvedené a zpracováním výstavby posuzovaného záměru v souladu s platným územním
plánem a místními regulativy obce Lazsko a s ohledem navrhovanou minimalizaci a kompenzaci negativních
vlivů lze toto ovlivnění krajinného rázu akceptovat.

D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Vliv na budovy a architektonické památky
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 vzhledem k jejich trvalé
(dlouhodobé) udržitelnosti; může nést stopy významných historických událostí.
Historické nálezy v okolí prostoru záměru svědčí o osídlení již v pravěku, v pozdně halštatském období (6. 5. stol. př. n. l.) a v době Keltů.
Pod Kaplí sv. Václava se nachází Žárové pohřebiště - v roce 1957 zde bylo odhaleno 21 žárových hrobů z druhé
poloviny 3. století př.n.l. Pohřebiště se rozkládalo na jižním a západním svahu mírného návrší, z něhož byl
dokonalý rozhled po rovinatém okolí. Od roku 2015 zde naleznete jeden větší kámen a několik menších, které
připomínají dávnou historii. Hlavní kámen vrhá stín na menší, rozmístěné v kruhu a označující keltské svátky.
V okolí se historické památky vyskytují - např. Kaple sv. Jana Nepomuckého v Milíně z roku 1729, Křížová
cesta Slivice (prázdné výklenkové kapličky tvoří pozůstatek křížové cesty. Kolem roste lipová alej, kterou sázeli
jezuité po příchodu do osady roku 1646). Zámek Kamenná - Od 17. století na tomto místě stál renesanční zámek
s rozsáhlým anglickým parkem. Dnes zde najdeme jen zchátralé torzo zámecké budovy. Park, který je ve
vlastnictví obce, prochází revitalizací.
Dochovanou historickou památkou je i Židovský hřbitov Kamenná - hřbitov založen někdy kolem let 17601765. Dochováno asi 200 náhrobků, nejstarší z doby založení hřbitova. Hřbitov je občas čištěn od zarůstající
vegetace.
Posuzovaný záměr je ve vztahu k současnému využívání krajiny víceméně shodný, nezpůsobí změnu historické
charakteristiky.
V zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné architektonické objekty chráněné v zájmu památkové péče.
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky, ani hmotný majetek.

TECHNOLOGICKÝ PARK
STŘÍBRŇÁK

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)

111

TP Stříbrňák s.r.o.,
Karlova 2472/44,
35002 Cheb

Vliv na kulturní památky
Území posuzovaného záměru a jeho širší okolí je dlouhodobě antropogenně využíváno, především k průmyslové
činnosti, záměr je umístěn v blízkosti železniční trati, při vjezdu do Milína (Nádražní ulice) je umístěna a
využívána zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.). V blízkém okolí se
vyskytují významné kulturní památky:
Kaple sv. Václava - kaplička na vrchu Stříbrný byla postavena v roce 2001 u příležitosti začátku nového
tisíciletí. Vznikla svépomocí místních občanů a byla zasvěcena sv. Václavovi. Jeho busta je umístěna nad
vchodem do kaple. Uvnitř se pak nachází nápis: "Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím".
Pod Kaplí sv. Václava se nachází Žárové pohřebiště - v roce 1957 zde bylo odhaleno 21 žárových hrobů z druhé
poloviny 3. století př.n.l. Pohřebiště se rozkládalo na jižním a západním svahu mírného návrší, z něhož byl
dokonalý rozhled po rovinatém okolí. Od roku 2015 zde naleznete jeden větší kámen a několik menších, které
připomínají dávnou historii. Hlavní kámen vrhá stín na menší, rozmístěné v kruhu a označující keltské svátky.
Ve vzdálenějším okolí se vyskytují kulturní památky, především sakrální stavby – Kaple sv. Jana Nepomuckého
v Milíně, Kaplička v Lazsku, zámek Kamenná, Křížová cesta Slivice atd.
Specifickou kulturní památkou v nedalekém okolí je Památník Vojna Lešetice - památník Vojna Lešetice je
součástí Hornického muzea v Příbrami. Jedná se o autenticky dochovaný vězeňský areál, jediný svého druhu v
Evropě. Původně sloužil jako tábor pro německé válečné zajatce, který se nachází mezi bývalými uranovými
šachtami. V letech 1949–1951 fungoval jako tábor nucených prací a do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro
odpůrce komunistického režimu. Současné expozice seznámí návštěvníky s perzekucí po roce 1948,
protikomunistickým odporem a představí dějiny hornictví. Areál památníku je doplněn vyhlídkovou věží.
V širším okolí je mnoho pozůstatků po těžbě nerostných surovin – např. bývalý uranový důl Příbram, šachta č. 3
Počátek těžby uranu na Příbramsku spadá do roku 1947, kdy zde byla potvrzena existence naleziště. Hloubení
šachty č. 3 bylo zahájeno v roce 1948. K ukončení činnosti došlo v roce 1991. Během období 44 let bylo z
podzemí příbramského ložiska vytěženo 48,8kt uranu, 6,2 kt olova, 2,4 kt zinku a 28,9 t stříbra.
Posuzovaný záměr je ve vztahu k současnému využívání krajiny víceméně shodný, nezpůsobí změnu kulturní
charakteristiky.

Vlivy na archeologické památky a jiné lidské výtvory
Území posuzovaného záměru a jeho širší okolí je dlouhodobě antropogenně využíváno, především k průmyslové
činnosti, záměr je umístěn v blízkosti železniční trati, při vjezdu do Milína (Nádražní ulice) je umístěna a
využívána zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.). V blízkém okolí se
nevyskytují významné kulturní památky s výjimkou Kaple sv. Václava - kaplička na vrchu Stříbrný byla
postavena v roce 2001 u příležitosti začátku nového tisíciletí. Vznikla svépomocí místních občanů a byla
zasvěcena sv. Václavovi. Jeho busta je umístěna nad vchodem do kaple.
Ve vzdálenějším okolí se vyskytují kulturní památky, především sakrální stavby – Kaple sv. Jana Nepomuckého
v Milíně, Kaplička v Lazsku, zámek Kamenná, Křížová cesta Slivice atd.
Specifickou kulturní památkou v nedalekém okolí je Památník Vojna Lešetice - památník Vojna Lešetice je
součástí Hornického muzea v Příbrami. Jedná se o autenticky dochovaný vězeňský areál, jediný svého druhu v
Evropě. Původně sloužil jako tábor pro německé válečné zajatce, který se nachází mezi bývalými uranovými
šachtami. V letech 1949–1951 fungoval jako tábor nucených prací a do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro
odpůrce komunistického režimu. Současné expozice seznámí návštěvníky s perzekucí po roce 1948,
protikomunistickým odporem a představí dějiny hornictví. Areál památníku je doplněn vyhlídkovou věží.
V širším okolí je mnoho pozůstatků po těžbě nerostných surovin – např. bývalý uranový důl Příbram, šachta č. 3
Počátek těžby uranu na Příbramsku spadá do roku 1947, kdy zde byla potvrzena existence naleziště. Hloubení
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šachty č. 3 bylo zahájeno v roce 1948. K ukončení činnosti došlo v roce 1991. Během období 44 let bylo z
podzemí příbramského ložiska vytěženo 48,8kt uranu, 6,2 kt olova, 2,4 kt zinku a 28,9 t stříbra.
Posuzovaný záměr je ve vztahu k současnému využívání krajiny víceméně shodný, nezpůsobí změnu kulturní
charakteristiky.

Vlivy na geologické a paleontologické památky
Jeskyně jsou chráněny podle § 10 ZOPK před ničením a poškozováním.
Dle karsologického členění se záměr nachází v karsologické jednotce 121 Krasová a pseudokrasová území
středočeského plutonu s ostrovní zónou a permu blanické brázdy. Žádné jeskyně nejsou v dotčeném území
evidovány. Dle dostupných údajů se v těsné blízkosti záměru jeskyně nevyskytují a nebudou tudíž ovlivněny.
Paleontologické nálezy jsou chráněny podle § 11 ZOPK před ničením, poškozováním a odcizením. Jejich
ochrana proto fakticky počíná až učiněním jejich nálezu a rozpoznáním. Taková situace může při stavebních
pracích nastat a pak je třeba postupovat podle ustanovení § 11.

D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a
předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území
Z hlediska ekologické únosnosti území je záměr a jeho umístění podmínečně přijatelný. To dokladuje
zhodnocení vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí, tak i sumarizace významnosti vlivů. Narušení
přírodního prostředí i vlivy na životní prostředí jsou zřejmé, ale jsou akceptovatelné.

Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území
Dle doložených podkladů a výpočtů lze předpokládat, že vlivy na životní prostředí nejsou v případě
posuzovaného záměru významné.

D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z
hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení,
se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
S ohledem na umístění záměru a předpokládaný dosah činností, vyvolaných výstavbou a provozem
posuzovaného záměru nelze předpokládat nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

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

D. IV.1.Opatření pro fázi přípravy
•

•
•
•
•

•

•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby doporučujeme jako jedno z kritérií i specifikaci jeho garancí
na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby,
v dalších stupních projektové dokumentace při výběru dodavatele technologických celků, které mohou
být zdrojem hluku, věnovat pozornost minimalizaci hlukových emisí,
v plánu organizace výstavby budou zakotvena opatření, která budou snižovat na minimum negativní
vlivy zařízení staveniště a přístupových komunikací (prašnost, hluk) na okolní zástavbu během
výstavby,
specifikovat trasy pro přepravu stavebních materiálů. Při dopravě těchto materiálů z areálu budou
provedena taková opatření, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti na přepravních trasách (zvláště
v letním období). Dopravu omezit pouze na denní dobu,
v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N. Tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství,
v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu řízení zpracovat projekt ozelenění ploch a to jak v okolí
příjezdové komunikace, tak i v okolí areálu, aby bylo zajištěno dostatečné odclonění záměru
z pohledově exponovaných míst (zejména od silnice II/174 a železnice) budou viditelné budovy
posuzovaného záměru, budou negativním zásahem do harmonických vztahů. Pro minimalizaci tohoto
vlivu se navrhuje barevné řešení hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území
(zelená či hnědozelená barva), s tím že stěnový plášť bude barevně koncipován tak, aby směrem vzhůru
k atice byly jednotlivé odstíny barev světlejší, rovněž se navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou
(ev. hydroponickou) zelení,
jako kompenzaci plošného záboru biotopů ohrožených, a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
by bylo vhodné v rámci „sadových úprav“ záměru navrhnout a vytvořit v JZ části areálu polopřírodní
biotop s mozaikovitě zastoupenými dřevinami, květnatými hmyzími trávníky a plochami obnaženého
substrátu. Do tohoto náhradního biotopu umístit torza pokácených kmenů vzorných stromů jako biotopu
pro hmyz a několik plazníků. Náhradní biotop by měl zahrnovat i drobnou vodní plochu přírodního
charakteru udržovanou bez ryb a umožňující rozmnožování obojživelníků. Na podobě náhradního
biotopu je třeba spolupracovat s biologem.

D. IV.2.Opatření pro fázi výstavby
•

•
•
•
•

v maximální možné míře budou využity stavební mechanismy se sníženou hlučností (např. odhlučněné
kompresory),
hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době,
regulovat rychlost dopravních prostředků na staveništi a mimo zpevněné vozovky,
přísné dodržování stanovené pracovní doby a směnnosti,
terénní úpravy, stavební práce a přepravu výkopové zeminy a stavebních i konstrukčních materiálů
nákladními automobily provádět pouze v denní době 8 – 19 hod,

•

Instalovat mobilní protihlukové stěny na hranici staveniště, zejména v případě výstavby nových
inženýrských sítí a komunikací i haly z důvodu ochrany obyvatel (jeden byt na nádraží, ale i cestující).
Výška stěny alespoň 3 m nad terén,

•

v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí
dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby,
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní
údržby,
plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo
organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna
odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou), staveniště bude vybaveno dostatečným
množstvím sanačních prostředků,
všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována,
aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů,
v plánu organizace výstavby stanovit opatření pro snížení prašnosti, zejména při zemních pracích a
manipulaci se sypkými materiály (např. skrápění),
v místech zemních prací bude věnována pozornost potencionálnímu výskytu archeologických nálezů,
pracovníci provádějící zemní práce budou poučení jak postupovat v případě výskytu archeologických
nálezů v areálu stavby,
odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní
odpady a odpady nebezpečné,
dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití resp. odstranění,
pro stacionární zdroje hluku je nutné důsledně používat zástěny jako protihlukové clony, popř. stabilní
stavební technologie vybavit akustickým krytem (či zástěnou)
provést výsadbu zeleně a to jak v okolí příjezdové komunikace, tak i v okolí areálu, aby bylo zajištěno
dostatečné odclonění záměru.

D. IV.3.Opatření pro fázi provozu
Voda
•

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

Odpady
• v dalších stupních projektové dokumentace, resp. návrhu provozních řádů, bude vyřešeno místo pro
oddělené shromažďování odpadů vznikajících při provozu záměru podle způsobu jejich následného
nakládání (odpad určený k využívání, odpad určený k odstranění, ostatní odpad, nebezpečný odpad,
podle druhů a kategorií),
• při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho
prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění pozdějších úprav,
• provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění pozdějších úprav,
• nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze společnostmi oprávněnými
k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav.

Zeleň
•

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

Ochrana přírody
•

na budovy hal umístit přiměřené množství budek pro ptáky (např. rorýsy) a netopýry, množství a
umístění budek stanovit po dohodě s orgánem ochrany přírody v dalším stupni projektové
dokumentace.
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•

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

Ovzduší
•
•
•

všechna použitá mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, musí být průběžně kontrolována,
aby bylo zamezeno nadměrným emisím výfukových plynů,
k zamezení zvýšené prašnosti je nutné provádět pravidelné zkrápění manipulačních ploch a následné
odstranění tuhých látek z ploch,
po uvedení stavby do provozu provádět pravidelné preventivní sledování funkčnosti zařízení,
eliminujících zatížení ovzduší.

Hluk
Pro provoz záměru byla navržena následující protihluková opatření:
•

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

Dodržení hlukových parametrů je možné zajistit:
•

Použitím daných zařízení s danou hlučností,

•

užitím tlumičů hluku na vzduchotechnických zařízeních nebo v rozvodech vzduchotechniky, nejlépe
hned za/před ventilátorem nebo důsledným návrhem rozvodů vzduchotechniky s dodržováním rychlostí
proudění vzduchu a zamezením ostrých překážek v proudu vzduchu (ostrá kolena apod.),

•

protihlukovými žaluziemi.

Ostatní
• minimalizovat posypy chloridy při údržbě vjezdových komunikací,
• po uvedení stavby do provozu provádět pravidelné preventivní sledování funkčnosti zařízení,
eliminujících zatížení životního prostředí.

Kompenzační opatření
Jako kompenzaci plošného záboru biotopů ohrožených, a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů by bylo
vhodné v rámci „sadových úprav“ záměru navrhnout a vytvořit v JZ části areálu polopřírodní biotop
s mozaikovitě zastoupenými dřevinami, květnatými hmyzími trávníky a plochami obnaženého substrátu. Do
tohoto náhradního biotopu umístit torza pokácených kmenů vzorných stromů jako biotopu pro hmyz a několik
plazníků. Náhradní biotop by měl zahrnovat i drobnou vodní plochu přírodního charakteru udržovanou bez ryb a
umožňující rozmnožování obojživelníků. Na podobě náhradního biotopu je třeba spolupracovat s biologem.
Další kompenzační opatření nejsou, kromě výsadby zeleně (viz výše), v rámci posuzovaného záměru
navrhována.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru
na životní prostředí
Pro hodnocení vlivů stavby na životní prostředí byly použity standardní metody hodnocení vlivů na životní
prostředí. Stávající stav životního prostředí byl hodnocen na základě místního šetření. Informace o zájmovém
území byly získány z relevantních mapových a literárních podkladů a doplněny informacemi orgánů státní
správy.

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

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

•

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

•

Aktualizaci koeficientů pro kryty (povrchy) vozovek s důrazem na povrchy se sníženou hlučností.

Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 1,8 dB.
Histogram směrů a rychlostí větrů není ve výpočtu uvažován. Morfologie terénu byla zadávána pomocí
vrstevnic.
Ovzduší
Pro modelování příspěvků imisních koncentrací emitovaných škodlivin v mapovaném okolí záměru byl použit
program SYMOS´97, který umožňuje výpočet maximálních hodinových, maximálních denních i průměrných
ročních imisních koncentrací.
Rozptylová studie je počítána pro škodliviny obsažené v emisích z technologických zdrojů obalovny, kterými
jsou oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky a organické látky včetně polyaromatických uhlovodíků. Dle § 11 odst.
9 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se rozptylová studie zpracovává pro ty znečišťující látky, které mají
stanoven imisní limit. Z těchto škodlivin je legislativně stanoven imisní limit pro benzo(a)pyren a benzen.
Benzo(a)pyren je současně nejvýznamnějším zástupcem polyaromátů, který si zaslouží pozornost dále také
z hlediska vlivů na veřejné zdraví vzhledem k tomu, že jeho účinky na zdraví jsou ze sumy polyaromátů
nejzávažnější.
Vzhledem k imisní rezervě na úrovni tisíců mikrogramu není v rámci rozptylové studie věnována pozornost
oxidu uhelnatému. Imisní příspěvky ze záměru lze odhadnout na úrovni maximálně desítek mikrogramů, což je
vzhledem k imisnímu pozadí v celé ČR, nevýznamné.
V rámci rozptylové studie je počítán imisní příspěvek nových zdrojů emisí, tento je pak spolu s hodnotami
imisního pozadí porovnán s platnými imisními limity. Provoz stávajících zdrojů emisí v lokalitě je v imisním
pozadí již obsažen. Příspěvky stávajících zdrojů se na imisním pozadí již podílejí.
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Pro grafický list znázorňující imisní pole celé mapované lokality byl výpočet proveden v podrobné síti s krokem
17 m ve směru osy X i Y, která čítá 6916 referenčních bodů. Grafické výstupy modelové imisní situace vyjadřují
zjišťovaný imisní příspěvek ve výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna).

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

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

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

2. Další podstatné informace oznamovatele
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:
MSP Projekty, s.r.o.
Chválenice 17
332 05 Chválenice

IČ:

07 807 929

Zastoupeno:

Ing. arch. Lubomírem Korčákem, jednatelem
ev.č. ČKAIT 0201642

G.
VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Oznámení připravovaného záměru „Technologický park Stříbrňák“ je zpracováno s obsahem a rozsahem dle
přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Navržený záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění do
kategorie II, pod pořadové číslo 106 – Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od
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stanoveného limitu. - 10 tis. m2. Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr překračuje v zákoně stanovenou
kapacitu, podléhá, dle přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., zjišťovacímu řízení z hlediska vlivů na životní
prostředí. Příslušným orgánem ve smyslu tohoto zákona je Krajský úřad Středočeského kraje.

Stručný popis záměru
Zájmové území se nachází v katastrálním území Lazsko. Území určené pro výstavbu záměru se nachází v
severovýchodní okraji obce Lazsko. Na severní straně tvoří hranici železniční trať č. 200 a vlakové nádraží
Milín, severovýchodně pak areál firmy Kovošrot Group CZ. Na západě sousedí s rekreační oblastí Stříbrný
rybník (izolováno zelení), jihozápadně (ve vzdálenosti cca 200 m) je vrch Stříbrný (553 m n.m.) s Kaplí sv.
Václava, jižně se nachází areál firmy Dřevovýroba Wimmer, východně areál firmy Ligmet. Podél výše
zmíněných firem probíhá silnice II/174 (Březnice – Milín).
Území posuzovaného záměru je součástí průmyslového areálu (Dřevovýroba Wimmer, východně areál firmy
Ligmet – zčásti brownfield), východně (na okraji Milína) je stávající zemědělsko-průmyslová zóna (HELI
FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.).
Část záměru je situována do ochranného pásma drah.
Napojovací místa technické infrastruktury,
Elektroinstalace – nová trafostanice.
Vodovod – ze stávajícího funkčního potrubí v severní části areálu.
Kanalizace – na stávající čistírnu odpadních vod, která bude provedena nová, kapacitnější.
Plyn – nová plynofikace areálu.
Sdělovací vedení – bude provedeno nové napojení na CETIN. V areálu jsou již zavedeny kabely sdělovacího
vedení.
Kromě plynu jsou veškeré sítě již areálové. Připojení na plyn se odhaduje v délce 1300 m.
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno novou T křižovatkou, severně od stávajícího vjezdu do areálu.
Křižovatka bude vybavena autobusovými zastávkami a bezbariérovým chodníkem bude možné se dopravit
pěšky k hale.
Technologický park je umístěn ve stávající průmyslové zóně. Hlavní skladová hala je rozměru 480 x 84 m a její
průčelí je směrem na jih, kde vede i obslužná areálová komunikace. Hala je dělena na 4 sekce, kde každá
obsahuje kancelářské prostory. K jednotlivým kancelářským blokům vede příjezdová komunikace pro osobní
automobily včetně parkovacích stání. V areálu je parkovací stání pro nákladní vozy a pro osobní automobily.
Hala je objízdná po komunikaci sloužící pro jednotky IZS.
Předmětem záměru je realizace jednoho halového objektu velkoprostorové haly se čtyřmi administrativními
vestavky. Rozměry haly jsou 480 x 84 m, výška haly je 18 m. Součástí záměru bude také realizace strojoven
SHZ, vrátnice, trafostanice, oplocení areálu, dieselagregátů, drobných technologických objektů a inženýrských
sítí včetně jejich příslušných přípojných bodů.
Funkční náplní haly bude skladování a distribuce, drobná výroba spočívající pouze v mechanickém montování
součástek.
Součástí návrhu jsou sadové úpravy, které budou tvořit více než 25% z celkové plochy areálu. Na vybraných
fasádách budou umístěny treláže s popínavými rostlinami.
Navržena je úprava stávajícího vjezdu do areálu pro lepší přehlednost a kapacitnost. Stávající vjezd bude tak
zrušen a severněji umístěn vjezd nový. Součástí stavby budou i vnitroareálové komunikace s napojením na výše
zmíněný nový vjezd – viz dopravní řešení.
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Objekty budou založeny na pilotách (základových patkách). Základní nosný systém je v rastru 24x12m. Vnitřní
nosné stěny vestavků budou uloženy na železobetonových základových pasech. Svislou nosnou konstrukci
budou tvořit železobetonové sloupy, které budou propojeny do železobetonových pilot. Konstrukce střechy bude
tvořena ze žel.bet vazníků (alternativě ocelových). Vazníky budou uloženy na sloupy kloubově jako prosté nebo
spojité nosníky.
Stěnový plášť bude lehký, tepelně izolační, jednovrstvý s jádrem z minerální vaty. Jednotlivé panely tak budou
tvořit vnější i vnitřní stěnu objektu.
Stěnový plášť bude barevně koncipován tak, aby směrem vzhůru k atice byly jednotlivé odstíny barev světlejší.
Do střešního pláště budou osazeny světlíky pro prosvětlení haly.
Administrativní vestavky budou tvořeny ze železobetonové konstrukce se stropy z předpjatých panelů.
Hala bude na západní straně oddělena od sousedící krajiny zeleným valem výšky 7,6 m, šířky hlavy 4 m, který
bude vybudován pro možnost výsadby nových dřevin, keřů a stromů.
Demolice stávajících staveb v lokalitě záměru je řešena samostatným řízení, přesto je v hlukové i rozptylové
studii zohledněna.
Navrhují se terénní úpravy pro účely založení haly. Bude proveden stabilizovaný násyp pro založení západní
části haly, kde stávající terén značně klesá k rybníku. Na východní straně potom bude hala částečně zaříznuta do
terénu. Navrhuje se terénní val, který bude sloužit pro osázení dřevinami. Přebytečná vykopaná zemina bude
uskladněna na skládku.
Kapacity záměru
Základní bilance stavby
Celková plocha
Zastavěné plochy
Zastavěné plochy sprinklerové stanice a vrátnice
Zastavěné plochy celkem
Zpevněné plochy
Zatravněné plochy
Výška haly
Obestavěný prostor

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m3

100%

Trojsměnný provoz - zaměstnanci
1.směna - výroba/sklad
1.směna - administrativa
2.směna - výroba/sklad
2.směna - administrativa
3.směna - výroba/sklad
3.směna - administrativa

110,0
70,0
110,0
50,0
110,0
50,0

osob
osob
osob
osob
osob
osob

Celkem - výroba/sklad
Celkem - administrativa

330,0
170,0

osob
osob

Celkem areál

500,0

osob
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Stavební objekty
SO 01 Hala
Nosná konstrukce z ŽB prefabrikovaného skeletového systému. Opláštění sendvičovými panely. Založení na
pilotách, či patkách.
SO 02 Areálové komunikace
Asfaltobetonové komunikace pro kamiony a osobní automobily.
SO 03 Vrátnice
SO 04 Čistírna odpadních vod
Nová čistírna odpadních vod místo stávající nevyhovující.
SO 05 Trafostanice
SO 06 Sadové úpravy a oplocení
SO 07 Areálové inženýrské sítě
SO 08 Stanice samočinného hasícího zařízení (SHZ)
SO 09 Opěrné stěny a hrubé terénní úpravy
Opěrná stěna v severozápadním rohu areálu, terénní val, vyrovnání terénu a stabilizace zemin.
Podrobnější popis je uveden v kapitole B.I.6 tohoto oznámení.

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

Veřejné zdraví
Závěr k hodnocení zdravotních rizik z hlediska znečištění ovzduší
Byl proveden odhad zdravotních rizik, spojených s možnou změnou znečištění ovzduší, danou vlivem
plánovaného provozu záměru „Technologický park Stříbrňák“.
Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými expozicemi ze zdrojů
souvisejícími s provozem záměru kumulativně spolu se změněnými intenzitami dopravy v řešené lokalitě, které
se očekávají bez ohledu na realizaci záměru.
Byla hodnocena rizika imisí suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, benzenu a PAU vyjádřené
jako benzo(a)pyren.
Pro hodnocení zdravotních rizik látek s karcinogenními účinky byl použit konzervativní expoziční scénář, to
znamená, že vypočtené maximální příspěvky u nejbližší obytné zástavby byly použity pro celou populaci
v okolí.
Z předložených modelových výpočtů vyplývá, že vypočtené příspěvky znečišťujících látek jsou nepatrné a po
realizaci záměru ani spolu s navýšenou pozaďovou dopravou nedojde ke změně ve znečištění ovzduší ve
srovnání se současnou situací, a tím nelze očekávat zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele v nejbližším okolí.
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Závěr k hodnocení zdravotních rizik z hlediska hluku
Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a po uvážení všech
výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry:
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Technologický park Stříbrňák“ označit za přijatelný. Je
možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu lze i přes uvedené nejistoty předpokládat, že
v místech obytné zástavby nedojde k významnému zvýšení rizika vážných akutních ani chronických
zdravotních účinků vyplývajících ze změněné imisní i hlukové situace.

Ovzduší
V etapě demoličních a stavebních prací, která bude časově omezena, může docházet k výraznějšímu
nárůstu denních koncentrací imisí ukazatelů PM10 a PM2,5 zejména v bezprostřední blízkosti staveniště.
Ve výpočtu byl předpokládán denní souběh stavebních a demoličních strojů a manipulace se suchým
materiálem. Tudíž reálné imisní přírůstky budou při dodržení nevržených opatření výrazně nižší.
Lze očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové omezenosti
přijatelný.
Předmětem rozptylové studie, která je součásti přílohové části, je posouzení vlivu provozu stavby
„Technologický park Stříbrňák“ na kvalitu ovzduší. Novými zdroji znečišťování ovzduší vznikajícími v rámci
posuzované stavby jsou plynové spalovací zdroje navržené pro vytápění a přípravu teplé vody a dále generovaná
automobilová doprava.
K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým v emisích z nových zdrojů, pro které je tato rozptylová studie
řešena, patří oxidy dusíku, suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Rozptylová studie
počítá imisní příspěvek provozu posuzovaného záměru kumulativně spolu se změněnými intenzitami dopravy
v řešené lokalitě, které se očekávají bez ohledu na realizaci záměru. Hodnoty výsledných kumulativních
imisních příspěvků jsou ve studii porovnány spolu s imisním pozadím s platnými imisními limity dle zákona o
ochraně ovzduší.
Kvantifikace předpokládaných emisí je uvedena v kapitole B.III.1.Provozem záměru nebudou překročeny
imisní limity dle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší. Celkově tedy provozem záměru nedojde k
významné změně imisní situace v posuzované lokalitě.
Vypočtené hodnoty imisního zatížení odpovídají umístění zdrojů, konfiguraci terénu a provozu zdrojů. Z
výsledků imisního modelu vyplývá, že nebudou překročeny imisní limity pro posuzované ukazatele dle přílohy
č. 1 zákona o ochraně ovzduší.
V tabulkách v kapitole D.I.2 jsou shrnuty imisní příspěvky vlivem posuzovaného záměru v síti referenčních
bodů a imisní příspěvky v referenčních bodech mimo síť volených vhodně v nejbližší obytné zástavbě.
Přírůstky imisí všech sledovaných ukazatelů dle přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší jsou ve všech 206
referenčních bodech minimální pro fázi provozu záměru.
Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že provoz záměru nebude představovat výrazný nárůst imisí a
nebude mít vliv zásadní na imisní situaci v posuzované lokalitě.

Hluk
Dle provedených výpočtů hluk z výstavby záměru u nejbližší obytné zástavby nepřekročí hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,14h = 65 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Hluk ze staveništní
dopravy na veřejných komunikacích nepřesáhne ekvivalentní hladinu akustického tlaku A LAeq,16h = 55 dB.
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Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení negativního vlivu výstavby záměru navržena
protihluková opatření pro období výstavby.
Posuzovaný záměr „Technologický park Stříbrňák“ bude (po uvedení do provozu) zdrojem hluku.
Předložená hluková studie (viz přílohová část) hodnotí situaci akustické zátěže generované provozem
stacionárních a mobilních zdrojů hluku v průběhu demoličních a stavebních prací a po zprovoznění
technologického parku firmy TP Stříbrňák, s.r.o. v lokalitě Lazsko v denních a nočních hodinách. Hluk z
výše uvedených zdrojů nepřekročí hygienické limity pro denní ani noční dobu v chráněném venkovním
prostoru okolní obytné zástavby, další opatření pro jeho eliminaci není tedy nutné navrhovat (přesto jsou
v tomto oznámení navrženy).

Voda
Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal významný vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti. Výrazný
negativní širší dopad nelze předpokládat.
Dílčí zásah v odvodnění představuje odvod dešťových vod ze střech, které budou akumulovány v retenční nádrži
o celkovém objemu 1100 m3. Nádrž je umístěna v zelené západní části areálu. Dešťové vody ze střech budou
svedeny do akumulační nádrže, která bude umístěna v zelené zóně jižně od areálu. Průtok dešťových vod do
retenční nádrže je Q=534,4 l/s. Objem akumulační nádrže je navržen 1100 m3. Dešťové vody budou v první řadě
využity pro splachování WC, výlevky a pisoáry. Budou tedy svedeny do systému zpětného využití šedých vod.
Z důvodu nevhodného podloží pro zasakování je navrženo odvádět dešťové vody regulovaným odtokem do
nedaleké vodoteče rybníka Stříbrný. Odtok z retenční nádrže bude ústit do koryta bezpečnostního přepadu
rybníka. Navrhovaný regulovaný odtok do vodoteče rybníka Stříbrný je dle doporučené hodnoty 3 l/s/ha, při
odvodňované ploše 4 ha, celkem 12 l/s. Stávající nátok vlivem morfologie terénu v území je z plochy 42 865 m2
což by odpovídalo nátoku 166,51 l/s. Nátok je pozvolný, je veden zatravněnými i zpevněnými plochami a rybník
plní retenční funkci. Ve stávajícím stavu je také možno dohledat vytvořené strouhy podél asfaltové cesty mezi
navrhovanou halou a rybníkem, kterými je svedena voda do rybníka právě z území stavebníka.
Rybník Stříbrný má plochu povodí cca 24,0ha, z toho je cca 22,3 ha pozemků lesa a 1,7 ha pozemku luk, pro
povodí je návrhový déšť v intenzitě 167 l/s/ha, potom přítok do rybníka a obtokové strouhy je cca 430 l/s, z toho
část do obtokové stoky, část do rybníka, kde dojde retencí rybníka ke snížení odtoku do dalšího povodí.
Stavebník předpokládá vypouštění do obtokové struhy v množství 12,0 l/s, což představuje zvýšení přítoku o 2,8
%, což je zanedbatelné navýšení, dále v rámci odtoku soustavou rybníků Stříbrný, Pustý a Hubenovský do
Hrádeckého potoka se navýšení již neprojeví,
Po uvedení do provozu se nepředpokládá významné ovlivnění hladiny podzemních vod a jejich vydatnosti.
Nejbližší užívané vodní zdroje jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od posuzované. Podle Základní
vodohospodářské mapy se v nejbližším i vzdálenějším okolí vodní zdroje nenacházejí.
Odpadní vody jako takové by v průběhu výstavby vznikat neměly, možnost vzniku kontaminace vod souvisí s
dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru. Provozní charakter
potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými vodami jsou
splachovány úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní
dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v
důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. Preventivními
kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně
snížit jejich pravděpodobnost.
Splaškové vody budou odváděny z haly a vrátnice a budou svedeny do nové čistírny odpadních vod, protože
stávající již kapacitně nevyhovuje. Vyčištěné vody potom budou odvedeny do vodoteče IDVT 10281300 a
následně do Hrádeckého potoka. V zájmovém území průmyslového areálu se nacházejí budovy a zpevněné
plochy, které jsou odkanalizovány do bezejmenného toku Vodoteč Hrádeckého potoka vede směrem ze severu
na jih pod areálem. Napojení areálových vod na vodoteč se děje před silnicí č. 174. Výška vyústění do vodoteče,
respektive výška dna propustku pod silnicí je 540,12 m n.m.
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Dešťové vody z chodníků a komunikací
Dešťové vody z chodníků a komunikací budou svedeny po povrchu do přiléhající zeleně.
Dešťové vody z komunikací pro nákladní vozy
Dešťové vody z ploch pro kamiony budou svedeny do odlučovače ropných látek o celkovém průtoku 350 l/s,
c10 – c40 = 0,2 mg/l. Bude využita retenční schopnost potrubí DN600 a odtok do povodí Hrádeckého potoka
nepřesáhne 30 l/s. Průtok bude snížen oproti stávajícímu výpočtovému průtoku 352,19 l/s. Betonové potrubí pod
silnicí je ve vyhovujícím stavu a je třeba řádně propojit vyústění z areálu s propustkem pod silnicí. Ve stávajícím
stavu není toto místo dostatečně propojené a dochází k nátoku a zadržování vody kolem propustku.
Záměr po výstavbě neovlivní jakost podzemní ani povrchové vody.

Půda
Záměr nebude realizován na zemědělských pozemcích – jedná se o druh pozemku ostatní plocha a zastavěná
plocha a nádvoří. Pouze v rámci výstavby nového napojení na silnici II/174 bude žádáno o dočasný a trvalý
zábor ZPF (bude dopřesněno v dalším stupni projektové dokumentace) pravděpodobně na p.p.č. 437 (k.ú. Ostrov
u Tochovic) a na p.p.č. 432/1, 432/6 a 432/7 (k.ů. Milín) – jedná se o ornou půdu.
V okolí posuzovaného záměru se nachází následující bonitované půdně ekologické jednotky: 7.50.01 a 7.29.11.
Tyto uvedené BPEJ patří do třídy ochrany zemědělské půdy III a V.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využití pro event. výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen "BPEJ"), které
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých,
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o
půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších
zájmů ochrany životního prostředí.
V rámci výstavby záměru dojde k úpravě trénu. V současné době je terén skloněn k západu, kde je nadmořská
výška 541 m n.m. Na východním okraji budoucí haly je nadmořská výška 546,7 m n.m. Projektovaná výška
podlahy +-0,000 je ve výšce 545,50 m n.m. Navrhují se terénní úpravy pro účely založení haly. Bude proveden
stabilizovaný násyp pro založení západní části haly, kde stávající terén značně klesá k rybníku. Na východní
straně potom bude hala částečně zaříznuta do terénu. Navrhuje se terénní val, který bude sloužit pro osázení
dřevinami.
Hala bude na západní straně oddělena od sousedící krajiny zeleným valem výšky 7,6 m, šířky hlavy 4 m, který
bude vybudován pro možnost výsadby nových dřevin, keřů a stromů a bude sloužit jako izolační clona z hlediska
hluku i z hlediska pohledů od rekreační zóny Stříbrný rybník.

Ekosystémy
V rámci přípravy podkladů pro zjišťovací řízení bylo zpracováno biologické hodnocení posuzovaného záměru
(Melichar, 2020), které je součástí přílohové části tohoto oznámení.
Fauna
V rámci průzkumu a rešerší nálezových dat byly kromě běžných druhů živočichů zjištěny i ohrožené, a zvláště
chráněné druhy obojživelníků, plazů, ptáků a bezobratlých živočichů.
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Z průzkumů je zřejmé, že záměrem nebudou negativně ovlivněny žádné druhy na úrovni populací. Ochranu
běžných druhů obratlovců před nadměrným zraňováním a úhyny lze realizovat formou zmírňujících opatření.
V rámci průzkumu byl na lokalitě záměru zjištěn hnízdní výskyt několika druhů ptáků. Dle dikce ustanovení §
5a ZOPK je nutné formou zmírňujících opatření zajistit, aby nedocházelo k úhynům ptactva. Nebudou-li
zmírňující opatření akceptována, je nezbytné si vyžádat výjimku pro odchylný postup dle ZOPK. Z důvodu
minimalizace vlivu záměru na volně žijící ptáky jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a podmínky
spočívající zejména v omezení doby kácení či přesazování dřevin a doby zahájení terénních prací.
Celkem byl zjištěn výskyt 36 druhů obratlovců – 2 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 21 druhů ptáků a 11
druhů savců. Přestože výskyt, zejména přechodný (např. ptáci na tahu, netopýři), u dalších druhů nelze vyloučit,
předložený seznam poskytuje dobrý přehled o dotčené fauně obratlovců.
Ze zjištěných 5 zvláště chráněných druhů obratlovců patří 2 druhy mezi silně ohrožené a 3 druhy mezi ohrožené.
Jedná se o: ropuchu obecnou, ještěrku obecnou, slepýše křehkého, ťuhýka obecného a vlaštovku obecnou.
Seznam zjištěných druhů obratlovců je uveden v příloze biologického hodnocení.
Záborem bude dotčen biotop pěti zvláště chráněných druhů. Riziko náhodného usmrcení existuje u obojživelníků
a plazů. Rušení lze předpokládat v období výstavby, zejména pokud se bude překrývat s obdobím hnízdění.
Žádný ze zjištěných zvláště chráněných druhů nebude ovlivněn významně negativně, ve všech případech je
ovlivnění na úrovni jednotlivých párů či exemplářů a zároveň se jedná o druhy v okolní krajině rozšířené.
V případě zvláště chráněných druhů obratlovců se doporučuje požádat o výjimku ze základních podmínek
ochrany u zvláště chráněných druhů pro druhy, u nichž byl shledán negativní vliv. Tato Výjimka byla vydána
Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 6.1.2021 pod č. j.
172794/2020/KUSK.
Zdejší entomofaunu lze označit za pestrou a lokalitu za entomologicky poměrně významnou. Je zde zvýšená
koncentrace zvláště chráněných druhů a zejména druhů fakticky ohrožených, tj. uvedených v Červeném seznamu
bezobratlých, což je dáno pestrou škálou mikrobiotopů na lokalitě, včetně pestrého druhového složení
náletových dřevin. Při aplikaci vhodného managementu (mozaikovité kosení, pastva, pojezdy motokrosem atp.)
by měla lokalita potenciál se stát velmi cenným, regionálně významným refugiem hmyzu.
Kvůli záměru dojde k zániku lokality a tím biotopu i populací uvedených ochranářsky významných druhů. Dá se
předpokládat, že při déletrvajícím průzkumu by byly zaznamenány další významné druhy hmyzu.
V případě realizace záměru se doporučuje požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů pro následující druhy: Brachinus crepitans, Oxythyrea funesta, Trichius fasciatus, Bombus sp.,
Formica sp., Cicindela campestris, Apatura ilia, Apatura iris, protože při realizaci záměru vždy dojde k úhynu
alespoň několika jedinců uvedených druhů, zároveň dojde k likvidaci jejich biotopu.

Přírodní stanoviště
Přírodní stanoviště by mohla být ovlivněna trvalým záborem. Tyto vlivy by mohly být významné pouze
v případě reprezentativních segmentů přírodních stanovišť. V dotčeném území žádné výskyty přírodních
stanovišť nebyly zjištěny.

Rostliny
Žádný druh rostliny nebude významně dotčen na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či ekosystému
podmiňujícího jeho existenci. Záměrem bude ovlivněno celkem 5 druhů cévnatých rostlin uvedených
v Červeném seznamu.
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Během floristického průzkumu dotčeného území v roce 2020 bylo zaznamenáno celkem 163 druhů cévnatých
rostlin. V území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostliny dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. Seznam
všech zjištěných druhů cévnatých rostlin je uveden v příloze biologického hodnocení.
Záměrem nebude dotčen žádný zvláště chráněný druh rostliny a nebudou porušeny zákazy k ochraně takového
druhu.
Dřeviny
Na základě Rozhodnutí Obecního úřadu Lazsko, pod č.j. LAZS/1-St/2021, bylo vydáno povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les. Kácení proběhlo v I Q roku 2021.
Byly vykáceny dřeviny. Jednalo se 27 solitérních dřevin (10 ks - dub letní, 10 ks topol černý, 4 ks – jasan
ztepilý, 2 ks – topol bílý a 1 ks – vrba jíva), většina o obvodu vyšším než 80 cm (ve výšce 130 cm nad terénem).
Dále byly postiženy porosty mladých dřevin v druhovém složení: bříza bělokorá, topol, borovice lesní, vrba jíva,
smrk ztepilý, dub letní o obvodu do 10 cm. Celková plocha těchto porostů je 7492 m2. Porost označený jako 28
byl kácením dotčen v omezené míře a bude zachován na ploše 2540 m2 (z celkové rozlohy zeleně 4767 m2.
V posuzovaném území se vyskytovala podél oplocení na hranici mezi oběma částmi areálu linie cca 10 starších
stromů. Jedná se o topoly kanadské, t. osiku a dub zimní. Na celé záměrem dotčené ploše se vyskytovaly
rozptýleně i souvisleji mladší (cca 1-30 let) náletové dřeviny a keře, jejich druhová skladba je poměrně pestrá.
Bylo zde determinováno celkem 24 druhů dřevin. Převládají druhy jako hlohy, trnka obecná, růže šípková, líska
obecná, jeřáb ptačí, přítomny byly ale i mladší jedinci stromů jako duby, javory, jasan ztepilý a olše lepkavá. Na
vlhčích místech se rozrůstaly vrby popelavá a červenice. Typické byly náletové remízky s břízou bělokorou,
topolem osikou a vrbou jívou. Nechyběly ani zplanělé ovocné dřeviny – třešeň, jabloň a hrušeň nebo invazní
druhy jako trnovník akát. Nalezen byl i jeden mladší exemplář jilmu vazu.
S ohledem na výše uvedené již nebude mít výstavba záměru vliv na dřeviny, naopak bude provedena náhradní
výsadba, kterou je nutno konzultovat s obcí Lazsko. V rámci dalšího stupně projektové dokumentace budou
navrženy sadové úpravy areálu technologického parku, které bude nutno udržovat. Nová výsadba bude
realizována v rámci sadových úprav areálu. Bylo by vhodné alespoň část stávajících dřevin začlenit do
budoucích sadových úprav.
V dotčeném území ani v jeho těsné blízkosti nejsou vyhlášeny žádné památné stromy, a tudíž nebudou
ovlivněny. Nejbližší památné stromy rostou v obci Slivice (Lipová alej ve Slivici) vzdálené 1,5 km
severovýchodním směrem.
Vzhledem k provedenému vykácení dřevin, nelze vliv na dřeviny hodnotit.

Územní systém ekologické stability
Lokalita záměru se dle dostupných podkladů územně střetává s regionálním biokoridorem RBK 257 Kosov –
Kotalík (https://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/ObecnaOchrana/USES/MapServer). Vymezení tohoto
biokoridoru není přesné a koridor patrně ve skutečnosti prochází mimo posuzované území.
Za negativní vliv záměru se považuje přímý zábor plochy nebo narušení funkčního prvku ÚSES nebo přerušení
nad povolené parametry. V rámci realizace záměru nejspíše nedojde k přerušení regionálního biokoridoru, zábor
není předpokládán.
Záměr nezasahuje do žádného prvku ÚSES lokální nebo nadregionální úrovně a významně nenaruší funkční
vazby v krajině.
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Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Nejbližším významným krajinným prvkem je les „Ježkovec“, který se dotýká severní hranice lokality záměru.
Dalším blízkým VKP je Stříbrný rybník ležící západně od záměru ve vzdálenosti cca 65 m. Les Ježkovec ani
Stříbrný rybník by záměrem ani jeho vstupy nebo výstupy neměly být nijak dotčeny, neboť VKP Ježkovec
dotčen záměrem nebude a do Stříbrného rybníka voda z prostoru záměru nepoteče.
Dešťové vody ze střech záměru budou svedeny do akumulační nádrže, která bude umístěna v zelené zóně jižně
od areálu. Průtok dešťových vod do retenční nádrže je Q=534,4 l/s. Objem akumulační nádrže je navržen 1100
m3. Dešťové vody budou v první řadě využity pro splachování WC, výlevky a pisoáry. Budou tedy svedeny do
systému zpětného využití šedých vod. Z důvodu nevhodného podloží pro zasakování je navrženo odvádět
dešťové vody regulovaným odtokem do nedaleké vodoteče rybníka Stříbrný. Odtok z retenční nádrže bude ústit
do koryta bezpečnostního přepadu rybníka. Navrhovaný regulovaný odtok do vodoteče rybníka Stříbrný je
dle doporučené hodnoty 3 l/s/ha, při odvodňované ploše 4 ha, celkem 12 l/s. Stávající nátok vlivem morfologie
terénu v území je z plochy 42 865 m2 což by odpovídalo nátoku 166,51 l/s. Nátok je pozvolný, je veden
zatravněnými i zpevněnými plochami a rybník plní retenční funkci. Ve stávajícím stavu je také možno dohledat
vytvořené strouhy podél asfaltové cesty mezi navrhovanou halou a rybníkem, kterými je svedena voda do
rybníka právě z území stavebníka.
Rybník Stříbrný má plochu povodí cca 24,0ha, z toho je cca 22,3 ha pozemků lesa a 1,7 ha pozemku luk, pro
povodí je návrhový déšť v intenzitě 167 l/s/ha, potom přítok do rybníka a obtokové strouhy je cca 430 l/s, z toho
část do obtokové stoky, část do rybníka, kde dojde retencí rybníka ke snížení odtoku do dalšího povodí.
Stavebník předpokládá vypouštění do obtokové struhy v množství 12,0 l/s, což představuje zvýšení přítoku o 2,8
%, což je zanedbatelné navýšení, dále v rámci odtoku soustavou rybníků Stříbrný, Pustý a Hubenovský do
Hrádeckého potoka se navýšení již neprojeví.
V současnosti je nátok dešťových vod do bezejmenného toku - IDVT 10281300, a následně do Hrádeckého
potoka z areálu 352,19 l/s. Splaškové vody jsou svedeny do areálové ČOV s kapacitou 4100 m3/rok. Průtok je
0,5 l/s. Celkový nátok do vodoteče Hrádeckého potoka je 352,19 + 0,5 = 352,69 l/s. Po výstavbě záměru budou
dešťové vody z ploch pro kamiony svedeny do odlučovače ropných látek o celkovém možném průtoku 350 l/s,
c10 – c40 = 0,2 mg/l. Bude využita retenční schopnost potrubí DN600 a odtok do vodoteče Hrádeckého potoka
nepřesáhne 30 l/s. Průtok bude snížen (342,96 l/s) oproti stávajícímu výpočtovému průtoku 352,19 l/s. Viz
analýza dešťových v přílohové části.
Betonové potrubí pod silnicí je ve vyhovujícím stavu a je třeba řádně propojit vyústění z areálu s propustkem
pod silnicí. Ve stávajícím stavu není toto místo dostatečně propojené a dochází k nátoku a zadržování vody
kolem propustku.
Z výše uvedeného vyplývá, že odtokové poměry Hrádeckého a Stříbrného potoka budou zachovány, a tudíž
nedojde k zásahu do významných krajinných prvků.

Zvláště chráněná území, Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality, Přírodní parky
Záměr není v přímém územním střetu s územími soustavy Natura 2000.
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je 7,85 km jihovýchodním směrem vzdálená EVL CZ0213777
Bohostice. Předmětem ochrany je modrásek bahenní. Tento druh se na lokalitě záměru nevyskytuje.

TECHNOLOGICKÝ PARK
STŘÍBRŇÁK

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)

127

TP Stříbrňák s.r.o.,
Karlova 2472/44,
35002 Cheb

Nejbližší ptačí oblastí je PO CZ0311034 Údolí Otavy a Vltavy, vzdálená 8,8 km jihovýchodně. Předmětem
ochrany je kulíšek nejmenší a výr velký.
Vzhledem k povaze záměru a dostatečným vzdálenostem okolních lokalit soustavy Natura 2000 se předpokládá,
že nebudou dotčeny žádné předměty ochrany ani narušena jejich integrita. Zároveň se důvodně předpokládá, že
předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 nebudou ovlivněny ani v souvislosti se vstupy a
výstupy záměru.

Celkové hodnocení z hlediska ochrany přírody:
Zhodnocení vlivu na stávající přírodní hodnoty - rostlinná společenstva, živočichové, dřeviny.
V biologickém hodnocení (Mgr. Melichar, 2020) byl popsán současný stav lokality včetně přímých a nepřímých
vlivů zamýšleného záměru. Zamýšlený záměr byl vyhodnocen v celém průběhu, při jeho přípravě a provozu. V
rámci hodnocení vlivu zamýšleného vlivu záměru na jednotlivé skupiny organismů bylo provedeno také
srovnání se stávajícím stavem lokality. Bylo identifikováno mírné zhoršení stavu.
Hodnocený záměr „Technologický park Stříbrňák“ nemá významný negativní vliv na zájmy chráněné
zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., zejména na zvláště chráněná území, významné krajinné
prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště, a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.
Záměr může mít málo významný negativní vliv na jednotlivé exempláře zvláště chráněných druhů živočichů.
Místní populace zvláště chráněných druhů narušeny nebudou.
V rámci realizace záměru může nastat škodlivý zásah do přirozeného vývoje následujících zvláště chráněných
druhů:
batolec červený (Apatura ilia),
batolec duhový (Apatura iris),
čmelák (Bombus sp.),
ještěrka obecná (Lacerta agilis),
mravenec (Formica sp.),
prskavec větší (Brachinus crepitans),
ropucha obecná (Bufo bufo),
slepýš křehký (Anguis fragilis),
svižník polní (Cicindela campestris),
ťuhýk šedý (Lanius excubitor),
vlaštovka obecná (Hirundo rustica),
zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus),
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta),
a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku z jejich základních ochranných podmínek ( již je vydáno
rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – viz přílohová část).
Předpokládá se škodlivý zásah do přirozeného vývoje jednotlivých exemplářů během výstavby i přes realizaci
všech zmírňujících opatření.
Z etických důvodů lze zvážit záchranný transfer mravenišť mravenců rodu Formica, byť z biologického pohledu
nemá valný smysl.
Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k prevenci, omezení, vyloučení
a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru.

TECHNOLOGICKÝ PARK
STŘÍBRŇÁK

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
Č. 4 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)

128

TP Stříbrňák s.r.o.,
Karlova 2472/44,
35002 Cheb

Zmírňující opatření
Z důvodu minimalizace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena zmírňující
opatření:
• Výřez či přesazování dřevin se doporučuje z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a ZOPK)
provádět jen mimo období hnízdění ptactva, tj. kácení nebude prováděno v měsících IV. – VII.
• Terénní práce při výstavbě je vhodné zahájit mimo hnízdní období nebo až po předchozím
průzkumu staveniště, který v dotčeném prostoru vyloučí hnízdění ptáků. V rámci průzkumu
staveniště může být proveden záchranný transfer mravenišť mravenců rodu Formica.
Navržená kompenzační opatření
Z důvodu kompenzace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena kompenzační
opatření:
•

•

Jako kompenzaci plošného záboru biotopů ohrožených, a zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů by bylo vhodné v rámci „sadových úprav“ záměru navrhnout a vytvořit v JZ části areálu
polopřírodní biotop s mozaikovitě zastoupenými dřevinami, květnatými hmyzími trávníky a
plochami obnaženého substrátu. Do tohoto náhradního biotopu umístit torza pokácených kmenů
vzorných stromů jako biotopu pro hmyz a několik plazníků. Náhradní biotop by měl zahrnovat i
drobnou vodní plochu přírodního charakteru udržovanou bez ryb a umožňující rozmnožování
obojživelníků. Na podobě náhradního biotopu je třeba spolupracovat s biologem.
Na budovy hal umístit přiměřené množství budek pro ptáky (např. rorýsy) a netopýry, množství a
umístění budek stanovit po dohodě s orgánem ochrany přírody v dalším stupni projektové
dokumentace.

Porovnání míry negativního vlivu záměru bez provedení zmírňujících a kompenzačních opatření
V případě neprovedení zmírňujících a kompenzačních opatření lze očekávat vyšší míru negativního vlivu záměru
spočívající zejména v:
• vyšším riziku náhodných úhynů živočichů při kácení dřevin a terénních pracích
• ochuzení místní fauny.
Návrh následného monitoringu negativních vlivů záměru a jeho vyhodnocování
Celý prostor záměru by měl být průběžně v rámci běžné údržby kontrolován z hlediska výskytu invazních druhů
rostlin, jako jsou křídlatky, vlčí bob mnoholistý nebo trnovník akát. Případné výskyty by měly být likvidovány
způsobilou osobou.
Vlivy na krajinu
Posuzovaný záměr bude působit na znaky krajinného rázu lokálně. Objekt haly (vysoké 15 m) představuje
významnou hmotu, která lokálně změní charakter plochy o velikosti 9,4 ha (dnes zčásti brownfield). Z této
plochy však bude zastavěno 4,03 ha, zpevněných ploch bude 2,46 ha a zatravněných ploch bude 2,94 ha.
Hala bude na západní straně oddělena od sousedící krajiny zeleným valem výšky 7,6 m, šířky hlavy 4 m, který
bude vybudován pro možnost výsadby nových dřevin, keřů a stromů, ale i pro zřízení náhradních biotopů rostlin
a živočichů. U haly je projektovaná výška podlahy +-0,000 ve výšce 545,50 m n.m. Na stejné nadmořské výšce
je i základ valu, neboť dojde k dorovnání terénu na stejnou nadmořskou výšku. Teprve pak bude následovat
modulace valu do výšky 7,6 m.
Z pohledově exponovaných míst (zejména od silnice II/174 a železnice č. 200) bude viditelná budova
posuzovaného záměru, bude negativním zásahem do harmonických vztahů. Pro minimalizaci tohoto vlivu se
navrhuje barevné řešení hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území (zelená či hnědozelená
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barva), s tím že stěnový plášť bude barevně koncipován tak, aby směrem vzhůru k atice byly jednotlivé odstíny
barev světlejší, rovněž se navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev. hydroponickou) zelení.
Na jižní a západní straně jsou ponechány stávající dřevinné porosty, které se zelení na okolních pozemcích
jiných vlastníků tvoří izolační clonu od Stříbrného rybníka a z okolí Žárového pohřebiště (viz příloha č.3 a 6).
Od Kaple sv. Václava je lokalita výstavby odcloněna stávající zelení na severovýchodním vrcholu Stříbrného
vrchu (viz fotografická příloha).
S ohledem na výše uvedené realizaci výstavby posuzovaného záměru v souladu s platným územním plánem
a místními regulativy obce Lazsko a s ohledem navrhovanou minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
lze toto ovlivnění krajinného rázu akceptovat.

H. PŘÍLOHY
Datum zpracování oznámení:

21. 04. 2021
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Zpracovatel oznámení a Posouzení vlivu na krajinný ráz:
RNDr. Jaroslav Růžička
Arbesova 1014/10
360 17 Karlovy Vary
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držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, kterou vydalo MŽP ČR pod č.j. 85184/ENV/08.

Zpracovatel rozptylové studie:
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Ing. Tomáš Morávek
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Zpracovatel Posouzení vlivu na veřejné zdraví:
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Hruškovská 888
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RNDr. Jiří Novák
Lázeňská 959/37
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VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ (DOTČENÝ KRAJINNÝ
PROSTOR)

1.1

Stávající stav a popis navrhovaného záměru

Zájmové území se nachází v centrální části České republiky, ve Středočeském kraji.
Stavba se navrhuje v katastrálním území a obci Lazsko, v okrese Příbram. Území stavby se rozkládá
na následujících parcelách:
Tabulka č.1

Dotčené parcely

p.p.č.
264/1
264/5

Výměra (m2)
60960
19362

Druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha

Způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace

vlastník
TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb
TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb

264/19

5486

ostatní plocha

ostatní komunikace

TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb

st.85

5296

st.86

349

st.87

315

st.88

75

st.89

26

857

42

zastavěná
plocha a nádvoří
zastavěná
plocha a nádvoří
zastavěná
plocha a nádvoří
zastavěná
plocha a nádvoří
zastavěná
plocha a nádvoří
ostatní plocha

ostatní komunikace

TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb

858

210

ostatní plocha

ostatní komunikace

TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb

st.110

56

st.144

17

264/12

323

zastavěná
plocha a nádvoří
zastavěná
plocha a nádvoří
ostatní plocha

ostatní komunikace

264/13

28

ostatní plocha

ostatní komunikace

264/14

37

ostatní plocha

ostatní komunikace

264/18

18765

ostatní plocha

ostatní komunikace

TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb
TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb
TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb
TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb
TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb

TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb
TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb
DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o., č. p. 78, 26231
Lazsko
TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 35002 Cheb
DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o., č. p. 78, 26231
Lazsko
LIGMET a.s., č. p. 50, 26231 Lazsko

Území, na kterém se stavba navrhuje, je zastavěné. Jedná se o stávající průmyslový areál pro
zpracování kovového odpadu u obce Lazsko. Součástí celého průmyslového areálu, kde je
navrhována výstavba TP Stříbrňák, je spol. Dřevovýroba Wimmer a Ligmet. Vjezd do areálu je
společný, a to napojením ze silnice směr Lazsko – Milín. Areál je ze severní strany ohraničen
železniční dráhou Blatná – Zdice, kde se přímo nachází vlaková zastávka Milín. Západně od areálu je
vodní plocha Stříbrný rybník, jižně od něj potom vrch Stříbrný s výškou 553 m n.m. Projektovaná
výška podlahy +-0,000 je ve výšce 545,50 m n.m. Nula se tedy nachází o 7,5 m níže nežli vrch.
Západně je areál lemován vzrostlou zelení - stromy a keři.
Technologický park je umístěn ve stávající průmyslové zóně. Hlavní skladová hala je rozměru 480 x
84 m a její průčelí je směrem na jih, kde vede i obslužná areálová komunikace. Hala je dělena na 4
sekce, kde každá obsahuje kancelářské prostory. K jednotlivým kancelářským blokům vede příjezdová
komunikace pro osobní automobily včetně parkovacích stání. V areálu je parkovací stání pro nákladní
vozy a pro osobní automobily. Hala je objízdná po komunikaci sloužící pro jednotky IZS.
Předmětem záměru je realizace jednoho halového objektu velkoprostorové haly se
čtyřmi administrativními vestavky. Rozměry haly jsou 480 x 84 m, výška haly je 15 m. Součástí
záměru bude také realizace strojoven SHZ, vrátnice, trafostanice, oplocení areálu, dieselagregátů,
drobných technologických objektů a inženýrských sítí včetně jejich příslušných přípojných bodů.
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Funkční náplní haly bude skladování a distribuce, drobná výroba spočívající pouze v mechanickém
montování součástek.
Součástí návrhu jsou sadové úpravy, které budou tvořit více než 25% z celkové plochy areálu. Na
vybraných fasádách budou umístěny treláže s popínavými rostlinami.
Navržena je úprava stávajícího vjezdu do areálu pro lepší přehlednost a kapacitnost. Stávající vjezd
bude tak zrušen a severněji umístěn vjezd nový. Součástí stavby budou i vnitroareálové komunikace
s napojením na výše zmíněný nový vjezd – viz dopravní řešení.
Objekty budou založeny na pilotách (základových patkách). Základní nosný systém je v rastru
24x12m. Vnitřní nosné stěny vestavků budou uloženy na železobetonových základových pasech.
Svislou nosnou konstrukci budou tvořit železobetonové sloupy, které budou propojeny do
železobetonových pilot. Konstrukce střechy bude tvořena ze žel.bet vazníků (alternativě ocelových).
Vazníky budou uloženy na sloupy kloubově jako prosté nebo spojité nosníky.
Stěnový plášť bude lehký, tepelně izolační, jednovrstvý s jádrem z minerální vaty. Jednotlivé panely
tak budou tvořit vnější i vnitřní stěnu objektu.
Stěnový plášť bude barevně koncipován tak, aby směrem vzhůru k atice byly jednotlivé odstíny barev
světlejší.
Do střešního pláště budou osazeny světlíky pro prosvětlení haly.
Administrativní vestavky budou tvořeny ze žel.bet konstrukce se stropy z předpjatých panelů.
Hala bude na západní straně oddělena od sousedící krajiny zeleným valem výšky 7,6 m, šířky hlavy 4
m, který bude vybudován pro možnost výsadby nových dřevin, keřů a stromů.
Kapacity záměru
Základní bilance stavby
Celková plocha
Zastavěné plochy
Zastavěné plochy sprinklerové stanice a vrátnice
Zastavěné plochy celkem
Zpevněné plochy
Zatravněné plochy
Výška haly
Obestavěný prostor

94 155,0
40 176,0
129,0
40 305,0
24 607,0
29 372,0
18,0
600 480,0

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m3

Trojsměnný provoz
Zaměstnanci
1.směna - výroba/sklad
1.směna - administrativa
2.směna - výroba/sklad
2.směna - administrativa
3.směna - výroba/sklad
3.směna - administrativa

110,0
70,0
110,0
50,0
110,0
50,0

osob
osob
osob
osob
osob
osob

Celkem - výroba/sklad
Celkem - administrativa
Celkem areál

330,0
170,0
500,0

osob
osob
osob

100%

43%
26%
31%
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Stavební objekty
SO 01 Hala
Nosná konstrukce z ŽB prefabrikovaného skeletového systému. Opláštění sendvičovými panely.
Založení na pilotách, či patkách.
SO 02 Areálové komunikace
Asfaltobetonové komunikace pro kamiony a osobní automobily.
SO 03 Vrátnice
SO 04 Čistírna odpadních vod
Nová čistírna odpadních vod místo stávající nevyhovující.
SO 05 Trafostanice
SO 06 Sadové úpravy a oplocení
SO 07 Areálové inženýrské sítě
SO 08 Stanice samočinného hasícího zařízení (SHZ)
SO 09 Opěrné stěny a hrubé terénní úpravy
Opěrná stěna v severozápadním rohu areálu, terénní val, vyrovnání terénu a stabilizace zemin.

1.2

Možné vlivy záměru na krajinný ráz

Projekt je zpracován v souladu s platným územním plánem a místními regulativy obce Lazsko.
Navrhovaná stavba se nachází v území s využitím Podnikatelská činnost.
Navrhovaný záměr svým rozsahem může ovlivnit krajinný ráz především pohledově s tím, že může
narušit harmonický ráz krajiny, a to především ze vzdálenějších pohledově otevřených lokalit a z
dopravních staveb v blízkosti posuzovaného záměru. Výstavbou pravděpodobně dojde i k fyzickým
zásahům do charakteru krajiny, záměr je však budován na stávající podnikatelských pozemcích
průmyslového areálu firem Ligmet a Dřevovýroba Wimmer (zčásti brownfield), v těsné blízkosti
železnice a silnice II/174. Sluchové vjemy se dají předpokládat při výstavbě záměru a částečně i při
provozu, čichové vjemy nelze předpokládat, jak prokazuje rozptylová studie i posouzení vlivu záměru
na veřejné zdraví.

1.3

Vymezení dotčeného krajinného prostoru (DoKP)

Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové,
čichové a jiné. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (DoKP).
Vymezení dotčeného krajinného prostoru (místa nebo několika míst krajinného rázu) jakožto území
skutečně nebo potenciálně zasaženého vlivem navrhovaného záměru se vymezuje především pomocí
bariér očekávané viditelnosti stavby (terénní horizonty, okraje lesních porostů, hmoty nelesní zeleně,
horizonty a okraje zástavby) a pomocí okruhů předpokládaných vlivů (vizuálního, hlukového apod.).
Posuzovaný záměr leží v dotčeném krajinném prostoru Milínská vrchovina (Benešovská pánev), který
je charakteristický relativně hustou sítí sídel, zemědělským obhospodařováním krajiny a pozůstatky
historické těžby nerostných surovin.
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1.3.1

Vymezení DoKP vizuálními bariérami

DoKP je zpravidla vymezen vizuálními barierami, ale ve směrech, kde se od lokality navrhovaného
záměru otevírají delší výhledy do krajiny, je omezen okruhy potenciální viditelnosti. Jedná se o
vymezení horizontů terénu, lesních porostů nebo zástavby.

1.3.2 Stanovení okruhů potenciální viditelnosti
Prostor záměru bude víceméně viditelný z prostoru železniční tratě a železniční stanice Milín, a to
pouze v cca 500 m průběhu, a ze silnice II/174 při výjezdu z Milína ve směru na Lazsko. V těchto
místech však výrazně izolačně působí dřevinná bariera. Z dálkových pohledů (např. z rozhledny
v prostoru tábora Vojna, ze svahů nad Milínem apod.) viditelný nebude (viz příloha 2).

2
2.1

HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU DANÉ OBLASTI A MÍSTA
Vymezení oblastí a míst krajinného rázu

Oblast krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou
odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od jiného celku ve všech
charakteristikách či 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.
Vizuální projevy se uplatňují uvnitř oblasti průmyslového areálu, od železniční infrastruktury, výkupny
odpadů a zemědělsko-průmyslového areálu při vjezdu do obce Milín.
Místo krajinného rázu je část krajiny relativně homogenní z hlediska přírodních, kulturních a
historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného
rázu od jiných míst krajinného rázu. Je nejmenším hodnoceným prostorem; jedná se zpravidla
o vizuálně vymezený krajinný prostor (konkávní nebo konvexní), který je pohledově spojitý z většiny
pozorovacích stanovišť, nebo o území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti.
V případě daného záměru se jedná pouze o jedno místo krajinného rázu – lokalita budoucí zástavby
haly v prostoru současného průmyslového areálu (částečně nevyužívaného).

2.2

Obecná charakteristika širšího území (oblasti krajinného rázu) a jeho
zařazení do krajinných souvislostí

2.2.1 Klimatologická charakteristika
Území leží v mírně teplé oblasti MT 5 (QUITT 1971) - je pro ni charakteristické jaro mírné až dlouhé,
léto mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, až krátké, podzim mírný až dlouhý, zima mírně
chladná, suchá až mírně suchá.
Klimatické poměry vycházejí z dlouhodobých pozorování ČHMÚ na stanici Příbram (4 km jz., 402 m n.
m.). Průměrná roční teplota vzduchu je 7,3 °C. Maximální průměrnou teplotu lze očekávat v červenci
(17,0 °C), nejnižší pak v lednu (-2,4 °C). Z údajů srážkoměrné stanice Příbram vyplývá, že průměrný
úhrn srážek je poměrně nízký (623 mm/rok). Nejvíce srážek spadne v červenci (73 mm), nejméně
v únoru a březnu (36 mm). období s průměrnými teplotami nad 10 °C činí 149 dnů, délka zimního
období (s průměrnými teplotami pod 0 °C) činí 83 dnů - průměrný počet srážkových dnů činí 15,1 dne,
z toho ve vegetačním období 10,0 dne.
Počet dnů se sněžením je 44, počet dnů se sněhovou pokrývkou je 58, dnů s mlhou je 46. Průměrná
relativní vlhkost vzduchu je 79 %, průměrné roční trvání slunečního svitu je 1546 hodin, - průměrný
roční úhrn slunečního záření je 3792 MJ/m2. Langův dešťový faktor má hodnotu 85.
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Z větrné růžice vyplývá, že nejvyšší četnostní zastoupení mají větry jihozápadní (30,57 %), jižní (13,25
%) a západní (11,93 %). Nejnižší četnost směru větrů je ze sektoru východního (3,6,6 %).

2.2.2 Povrchové vody
Lokalita náleží do dílčího povodí Lomnice a Otavy. Dle povodí 4. řádu spadá do povodí Hrádeckého
(Ostrovského) potoka (č. hydrologického pořadí 1-08-04-0490-0-00). Ten následně ústí do Skalice, ta
do Lomnice, která ústí do Otavy a následně Vltavy (VD Orlík). Území je součástí vodního útvaru (typu
řeka) HVL_1500 – Hrádecký (Ostrovský) potok po ústí do Skalice (délka toku 14,76 km, plocha
povodí: 87,7 km2).
Hrádecký potok pramení přibližně 500 m V od zájmového území. V blízkosti lokality se dále
nacházejí jeho dva bezejmenné pravostranné přítoky. První pramení SV od zájmové lokality a
následně protéká V částí areálu v zatrubněné podobě J směrem do Hrádeckého potoka. Prameniště
druhého přítoku se nachází Z od lokality, kde napájí soustavu rybníků (Stříbrný, Milínský, …). Obecně
se tedy zájmová lokalita nachází v pramenné oblasti, což potvrzuje i přítomnost mokřadů při Z okraji
území.

Odvodnění zájmové plochy:
Stávající odtok odpadních vod z areálu
Dešťové vody
V zájmovém území průmyslového areálu se nacházejí budovy a zpevněné plochy, které jsou
odkanalizovány do bezejmenného toku IDVT 10281300 do „vodoteče Hrádeckého potoka“. Vodoteč
Hrádeckého potoka vede směrem ze severu na jih pod areálem. Napojení areálových vod na vodoteč
se děje před silnicí č. 174. Výška vyústění do vodoteče, respektive výška dna propustku pod silnicí je
540,12 m n.m.
Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou v rámci areálu svedeny dvěma sběrači větev A a B přes
odlučovače ropných látek.
Celkový nátok dešťových vod do Hrádeckého potoka z areálu je podle analýzy dešťových vod 352,19
l/s.
Splaškové vody
Splaškové vody jsou svedeny do areálové ČOV s kapacitou 4100 m3/rok. Průtok je 0,5 l/s.
Celkový nátok do vodoteče Hrádeckého potoka je 352,19 + 0,5 = 352,69 l/s.
Navrhovaná likvidace odpadních vod
Dešťové vody ze střech
Dešťové vody ze střech budou svedeny do akumulační nádrže, která bude umístěna v zelené zóně
jižně od areálu. Průtok dešťových vod do retenční nádrže je Q=534,4 l/s. Objem akumulační nádrže je
navržen 1100 m3. Dešťové vody budou v první řadě využity pro splachování WC, výlevky a pisoáry.
Budou tedy svedeny do systému zpětného využití šedých vod. Z důvodu nevhodného podloží pro
zasakování je navrženo odvádět dešťové vody regulovaným odtokem do nedaleké vodoteče rybníka
Stříbrný. Odtok z retenční nádrže bude ústit do koryta bezpečnostního přepadu rybníka. Navrhovaný
regulovaný odtok do vodoteče rybníka Stříbrný je dle doporučené hodnoty 3 l/s/ha, při
odvodňované ploše 4 ha, celkem 12 l/s. Stávající nátok vlivem morfologie terénu v území je z plochy
42 865 m2 což by odpovídalo nátoku 166,51 l/s. Nátok je pozvolný, je veden zatravněnými i
zpevněnými plochami a rybník plní retenční funkci. Ve stávajícím stavu je také možno dohledat
vytvořené strouhy podél asfaltové cesty mezi navrhovanou halou a rybníkem, kterými je svedena voda
do rybníka právě z území stavebníka.
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Rybník Stříbrný má plochu povodí cca 24,0ha, z toho je cca 22,3 ha pozemků lesa a 1,7 ha pozemku
luk, pro povodí je návrhový déšť v intenzitě 167 l/s/ha, potom přítok do rybníka a obtokové strouhy je
cca 430 l/s, z toho část do obtokové stoky, část do rybníka, kde dojde retencí rybníka ke snížení
odtoku do dalšího povodí.
Stavebník předpokládá vypouštění do obtokové strouhy v množství 12,0 l/s, což představuje zvýšení
přítoku o 2,8 %, což je zanedbatelné navýšení, dále v rámci odtoku soustavou rybníků Stříbrný, Pustý
a Hubenovský do Hrádeckého potoka se navýšení již neprojeví,
Dešťové vody z chodníků a komunikací
Dešťové vody z chodníků a komunikací budou svedeny po povrchu do přiléhající zeleně.
Dešťové vody z komunikací pro nákladní vozy
Dešťové vody z ploch pro kamiony budou svedeny do odlučovače ropných látek o celkovém průtoku
350 l/s, c10 – c40 = 0,2 mg/l. Bude využita retenční schopnost potrubí DN600 a odtok do vodoteče
Hrádeckého potoka nepřesáhne 30 l/s. Průtok bude snížen oproti stávajícímu výpočtovému průtoku
352,19 l/s. Betonové potrubí pod silnicí je ve vyhovujícím stavu a je třeba řádně propojit vyústění
z areálu s propustkem pod silnicí. Ve stávajícím stavu není toto místo dostatečně propojené a dochází
k nátoku a zadržování vody kolem propustku.
Splaškové vody
Splaškové vody budou svedeny do ČOV.
Bilance splaškových vod:
Qroč = potřeba pitné vody + potřeba šedé vody
Qroč = 6 971 + 4 562 = 11 533 m3/rok
Navrhovaná kapacita ČOV Qroč = 11 533 m3/rok
Qroč = 11 533 m3/rok
stávající ČOV Qroč = 4 100 m3/rok
rozšíření o Qroč = 7433 m3/rok, tj. rozšíření kapacity ČOV o cca 200 % na celkem Qroč =12 300 m3/rok

2.2.3 Podzemní vody
Lokalita náleží k hydrogeologickému rajónu základní vrstvy 6320 Krystalinikum v povodí Střední
Vltavy.
Hydrogeologické poměry v oblasti jsou podmíněny zejména geologickou stavbou. V granitoidních
horninách se nezřídka vyskytuje mělký obzor podzemní vody, jejíž oběh je však vázán na puklinový
systém horninového podloží. Tento obzor je značně ovlivňován především srážkovými poměry a
ke zvodnění dochází zejména při jarním tání či velkých srážkových úhrnech. V přípovrchovém
pásmu se tak vytváří zpravidla nejednotné zvodně s volnou nebo mírně napjatou hladinou podzemní
vody. Směr hydraulického gradientu odpovídá směru a sklonu reliéfu. Gravitační puklinová podzemní
voda v horninovém masivu se vyskytuje hlouběji - většinou několik jednotek až desítek metrů pod
povrchem.
Během průzkumných prací v lokalitě záměru (RNDr. Roman Vybíral, 2019) byla podzemní voda
zastižena pouze v podobě mělkých kvartérních zvodní v prostředí kvartérních sedimentů, nebo ve
svrchních zvětralých partiích horninového masivu, a to v sondách V-1, V-2, V-5, V-7, KS-6. Dle
archivních průzkumů chemismus podzemních vod má charakter Ca-Mg-HCO3-SO4 (Vlčko, 1974).
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2.2.4 Geomorfologické podmínky
Zájmové území je situováno v Česko-moravské soustavě, v podsoustavě Středočeská pahorkatina a
celku Benešovská pahorkatina. Při podrobnějším začlenění lokalita spadá do geomorfologického
okrsku Milínská vrchovina (IIA-1B-2), která se nachází v S části Březnické pahorkatiny. Milínská
vrchovina má ráz ploché vrchoviny se silně rozčleněným erozně denudačním reliéfem s výraznými
strukturními hřbety a suky.
Z velké části je terén v zájmovém území rovinného charakteru (prostor stávajícího průmyslového
areálu), pouze západní část území se v mírném sklonu svažuje směrem ke Stříbrnému rybníku, tedy k
Z. V rámci vybudování stávajícího areálu byl proveden mírný odřez v severní partii území – v
blízkosti železniční zastávky. Nadmořská výška terénu v zájmovém území se pohybuje mezi 541 a 547
m n. m. (Bpv), přičemž rovinná část (stávající areál) leží v nadmořské výšce okolo 546 m (Bpv),
oblast na Z území pak klesá až k úrovni 541 m n. m. (Bpv).

2.2.5 Geologické podmínky
Z hlediska regionálně geologického náleží zájmová lokalita do regionu moldanubika (Mísař, 1983).
Horninové podloží širšího okolí zájmového území je budováno granitoidy středočeského plutonu
(hercynský tektomagmatický cyklus). V rámci zájmové lokality je podloží budováno převážně
šedým středně zrnitým biotitickým až amfibol-biotitickým křemenným granodioritem, tzv. milínským
typem. Granodioritové těleso je také proráženo žilnými granity, aplity či pegmatity. V důsledku silného
tektonického porušení a hydrotermálního vývoje je celý granitický komplex intenzivně rozrušen
většinou v písčité, slabě hlinité zeminy. Granitoidní horniny se obecně vyznačují svým nepravidelným
zvětráváním (jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru) a mocnost zvětralinového pláště tedy
nelze jednoznačně vymezit.
Kvartérní pokryv je tvořen převážně písčitohlinitým eluviem podložních hornin a deluviálními
sedimenty. Mocnost pokryvu je závislá na morfologii terénu, většinou však není příliš výrazná, pouze
v údolích nebo v okolí vodotečí může dosahovat několika metrů. Vzhledem k tomu, že se
zájmová lokalita nachází v zastavěné oblasti (průmyslový areál), v rámci jehož vzniku byly
provedeny terénní úpravy, je nutné počítat s tím, že povrchové vrstvy geologického profilu tvoří
antropogenní polohy různých mocností, tedy i násypy z vytěženého materiálu ze severního odřezu, ale
i nehomogenní navážky.
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nivní sediment [ID: 6]
Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: hlína, písek, štěrk, Typ hornin: sediment
nezpevněný, Zrnitost: hlína, písek, štěrk, Poznámka: inundovaný za vyšších vodních stavů, Soustava: Český
masiv - pokryvné útvary,
Oblast: kvartér
aplit, aplit s pegmatitovými hnízdy [ID: 1712]
Eratém: paleozoikum, Útvar: karbon, perm, Horniny: aplit, (pegmatit), Typ hornin: magmatit žilný, Poznámka:
petrografické přechody, Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast:
moldanubická oblast (moldanubikum),
Region: magmatity v moldanubiku, Jednotka: středočeský pluton
žilný granit [ID: 1717]
Eratém: paleozoikum, Útvar: karbon, perm, Horniny: granit, Typ hornin: magmatit žilný, Mineralogické složení:
biotit, muskovit biotit, biotit, + biotit, + turmalín, Barva: leukokratní, Poznámka: petrografické přechody,
Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubická oblast
(moldanubikum), Region: magmatity v moldanubiku,
Jednotka: středočeský pluton
hrubozrnný biotitický granit s amfibolem (okrajový typ) [ID: 1750]
Eratém: paleozoikum, Útvar: karbon, perm, Horniny: granit, Typ hornin: magmatit hlubinný, Mineralogické
složení: biotit, + amfibol, Zrnitost: hrubozrnná, Poznámka: okrajový typ, Soustava: Český masiv krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubická oblast (moldanubikum), Region: magmatity
v moldanubiku, Jednotka: středočeský pluton,
Subjednotka: blatenská skupina
granodiorit (základní varieta blatenského typu + zvíkovský typ) [ID: 1773]
Eratém: paleozoikum, Útvar: karbon, perm, Horniny: granodiorit, Typ hornin: magmatit hlubinný,
Mineralogické složení: biotit, + amfibol, Poznámka: typ Blatná (Zvíkov), Soustava: Český masiv krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubická oblast (moldanubikum), Region: magmatity v
moldanubiku, Jednotka: středočeský pluton, Subjednotka: blatenská skupina
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Geologický profil v zájmovém území
Na základě výsledků průzkumných prací (RNDr. Roman Vybíral, 2019) lze konstatovat, že
geologický profil odpovídá výše popsaným geologickým poměrům a má následující charakter.
Povrch zájmového území je tvořen buď betonovým či asfaltovým krytem nebo antropogenními
navážkami většinou charakteru směsi písku, štěrku a kamenů.
Pod navážkami byly sondáží zastiženy původní kvartérní vrstvy. Některými sondami byla zjištěna
přítomnost písčitých jílů až jílů s vysokou plasticitou - nejednalo se ale nikdy o příliš mocné vrstvy
(většinou do 1 m). Následně geologický profil pokračoval v relativně monotónním sledu, a to v podobě
zvětralin, resp. eluvia (alochtonního i autochtonního), které pozvolna přecházelo do zvětralého
horninového masivu tvořeného granodiority třídy R6 – R5 – R4.

2.2.6 Biogeografická charakteristika
Posuzované území se nachází ve Slapském bioregionu (1.20). Bioregion se nachází mezi výše
položenými územími, je tvořen převážně žulovou pahorkatinou rozřezanou skalnatým údolím Vltavy a
jejích přítoků. Bioregion má mezofilní charakter, jeho potenciální vegetace je řazena převážně do
acidofilních doubrav. Dominují 3., dubovo-bukový, a 4., bukový, vegetační stupeň. Významné je
především údolí Vltavy, neboť zde se nachází i 2. bukovo-dubový stupeň se zastoupením reliktních
borů, suťových lesů a řady teplomilných druhů na výsluných svazích včetně reliktů. Netypická
přechodná část se nachází především na úpatí Brd a je tvořena mírně podmáčenými plošinami.
Biota údolí byla těžce poškozena výstavbou přehrad, na ostatním území dominuje orná půda, v lesích
kulturní bory a smrčiny.
Posuzované území se podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (Skalický et al.
1977) pro účely Flóry ČR nachází v obvodu Českomoravského mezofytika, v okrese 35c – Příbramské
Podbrdsko.
Podle rekonstrukční mapy přirozené vegetace (Mikyška et al. 1972) pokrývaly území záměru bikové
bučiny (Luzulo-Fagion).
Potenciální přirozenou vegetaci dotčeného území (Neuhäuslová, Moravec 1997) představují také
bikové bučiny (Luzulo-Fagetum).
Z velké části se jedná o brownfield, dále jsou zastoupeny ruderální porosty, roztroušené křoviny,
náletové dřeviny, mezofilní vegetace, nižší suchomilná vegetace s mateřídouškou atd.

2.2.7 Biologická charakteristika
V rámci zpracování oznámení Posouzení vlivu na životní prostředí bylo zpracováno biologické
hodnocení (Mgr. Melichar, 2020).
Biotopy
V posuzovaném území byl proveden průzkum vegetace. Na lokalitě záměru zcela převažují nepřírodní
biotopy. Přírodní biotopy nejsou zastoupeny.
Tabulka č.2
Zastoupení nepřírodních biotopů posuzovaného území (dle Katalogu biotopů –
Chytrý a kol 2010)
Kód a název biotopu
X1 Urbanizovaná území
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty
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X12B Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace (požární nádrž)
Přírodní stanoviště by mohla být ovlivněna trvalým záborem. Tyto vlivy by mohly být významné pouze
v případě reprezentativních segmentů přírodních stanovišť. V dotčeném území žádné výskyty
přírodních stanovišť nebyly zjištěny.
Obecná ochrana rostlin
Obecná ochrana rostlin a živočichů je definována v § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny č.
114/1992 Sb., který zejména uvádí v odst. 1 a 3:
„1)Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či
odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k
narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož
jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo
omezit rušivou činnost.
(3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních
prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k
nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či
použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama.“
Přehled zjištěných druhů rostlin uvedených v Červeném seznamu v posuzovaném území, včetně
vyhodnocení vlivu:
Ve sloupci „Hodnocení vlivu“ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu
realizací záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – nevýznamný negativní vliv, -2
– významný negativní vliv)
Tabulka 3 Druhy rostlin uvedených v Červeném seznamu v posuzovaném území, včetně
vyhodnocení vlivu
Hodnocení
Vliv záměru
Druh
vlivu záměru Komentář
(identifikace)
(+/0/-1,-2)
Kategorie C1t (taxony kriticky ohrožené)
zblochanec oddálený
jedná se o druhotný výskyt, tyto rostliny
0
ne
(Puccinelia distans)
nelze proto považovat za ohrožené
Kategorie C3 (taxony ohrožené)
bělolist rolní
v důsledku záměru bude zničen biotop
ano
-1
(Filago arvensis)
několika desítek jedinců tohoto druhu
hruštička menší
v důsledku záměru bude zničen biotop cca
ano
-1
(Pyrola minor)
20 jedinců tohoto druhu
Kategorie C4a (taxony vyžadující pozornost)
jilm vaz
důsledku záměru bude zničen jeden
ano
-1
(Ulmus laevis)
exemplář tohoto druhu
hvozdík prorostlý
v důsledku záměru bude zničen biotop
ano
-1
(Petrorhagia prolifera)
několika desítek jedinců tohoto druhu
Žádný druh rostliny nebude významně dotčen na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či
ekosystému podmiňujícího jeho existenci. Záměrem bude ovlivněno celkem 5 druhů cévnatých rostlin
uvedených v Červeném seznamu.
Zvláště chráněné druhy rostlin
Během floristického průzkumu dotčeného území v roce 2020 bylo zaznamenáno celkem 163 druhů
cévnatých rostlin. V území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostliny dle vyhlášky MŽP
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395/1992 Sb. Seznam všech zjištěných druhů cévnatých rostlin je uveden v příloze biologického
hodnocení.
Záměrem nebude dotčen žádný zvláště chráněný druh rostliny a nebudou porušeny zákazy k ochraně
takového druhu.
Obecná ochrana živočichů
Obecná ochrana rostlin a živočichů je definována v § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny č.
114/1992 Sb. (viz kap. 4.11.2.).
V případě volně žijících živočichů byl v sezóně 2020 proveden zoologický (vertebratologický a
ornitologický) průzkum formou opakovaných terénních návštěv.
V rámci průzkumu a rešerší nálezových dat byly kromě běžných druhů živočichů zjištěny i ohrožené, a
zvláště chráněné druhy obojživelníků, plazů, ptáků a bezobratlých živočichů.
Z průzkumů je zřejmé, že záměrem nebudou negativně ovlivněny žádné druhy na úrovni populací.
Ochranu běžných druhů obratlovců před nadměrným zraňováním a úhyny lze realizovat formou
zmírňujících opatření.
Západní část dotčeného území se nachází v migračním koridoru zvláště chráněných druhů velkých
savců (kategorie A).
Z důvodu obecné ochrany živočichů se zmírňující opatření nenavrhují. Žádný druh živočicha nebude
významně ovlivněn na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či ekosystému podmiňujícího jeho
existenci.
Ochrana volně žijících ptáků
Ochrana volně žijících ptáků je definována v § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
V rámci průzkumu byl na lokalitě záměru zjištěn hnízdní výskyt několika druhů ptáků. Dle dikce
ustanovení § 5a ZOPK je nutné formou zmírňujících opatření zajistit, aby nedocházelo k úhynům
ptactva. Nebudou-li zmírňující opatření akceptována, je nezbytné si vyžádat výjimku pro odchylný
postup dle ZOPK. Z důvodu minimalizace vlivu záměru na volně žijící ptáky jsou navržena adekvátní
zmírňující opatření a podmínky spočívající zejména v omezení doby kácení či přesazování dřevin a
doby zahájení terénních prací.
Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy obratlovců
Celkem byl zjištěn výskyt 36 druhů obratlovců – 2 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 21 druhů ptáků
a 11 druhů savců. Přestože výskyt, zejména přechodný (např. ptáci na tahu, netopýři), u dalších druhů
nelze vyloučit, předložený seznam poskytuje dobrý přehled o dotčené fauně obratlovců.
Ze zjištěných 5 zvláště chráněných druhů obratlovců patří 2 druhy mezi silně ohrožené a 3 druhy mezi
ohrožené. Jedná se o: ropuchu obecnou, ještěrku obecnou, slepýše křehkého, ťuhýka obecného a
vlaštovku obecnou.
Seznam zjištěných druhů obratlovců je uveden v příloze biologického hodnocení.
Záborem bude dotčen biotop pěti zvláště chráněných druhů. Riziko náhodného usmrcení existuje u
obojživelníků a plazů. Rušení lze předpokládat v období výstavby, zejména pokud se bude překrývat
s obdobím hnízdění. Žádný ze zjištěných zvláště chráněných druhů nebude ovlivněn významně
negativně, ve všech případech je ovlivnění na úrovni jednotlivých párů či exemplářů a zároveň se
jedná o druhy v okolní krajině rozšířené.
V případě zvláště chráněných druhů obratlovců se doporučuje požádat o výjimku ze základních
podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů pro druhy, u nichž byl shledán negativní vliv (tj. vliv na
úrovni -1 a více).
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Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů
Zdejší entomofaunu lze označit za pestrou a lokalitu za entomologicky poměrně významnou. Je zde
zvýšená koncentrace zvláště chráněných druhů a zejména druhů fakticky ohrožených, tj. uvedených
v Červeném seznamu bezobratlých, což je dáno pestrou škálou mikrobiotopů na lokalitě, včetně
pestrého druhového složení náletových dřevin. Při aplikaci vhodného managementu (mozaikovité
kosení, pastva, pojezdy motokrosem atp.) by měla lokalita potenciál se stát velmi cenným, regionálně
významným refugiem hmyzu.
Kvůli záměru dojde k zániku lokality a tím biotopu i populací uvedených ochranářsky významných
druhů. Dá se předpokládat, že při déletrvajícím průzkumu by byly zaznamenány další významné druhy
hmyzu.
V případě realizace záměru se doporučuje požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany
zvláště chráněných druhů pro následující druhy: Brachinus crepitans, Oxythyrea funesta, Trichius
fasciatus, Bombus sp., Formica sp., Cicindela campestris, Apatura ilia, Apatura iris, protože při
realizaci záměru vždy dojde k úhynu alespoň několika jedinců uvedených druhů, zároveň dojde
k likvidaci jejich biotopu.
Vliv záměru na dřeviny rostoucí mimo les
Ochrana dřevin rostoucích mimo les je definovaná v § 7 zákona ZOPK. Dřeviny jsou chráněny podle
tohoto ustanovení před poškozováním a ničením. Povolení ke kácení dřevin pro hodnocený záměr,
včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, vydává příslušný stavební úřad na základě závazného
stanoviska orgánu ochrany přírody.
Na základě Rozhodnutí Obecního úřadu Lazsko, pod č.j. LAZS/1-St/2021, bylo vydáno povolení ke
kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení proběhlo v I Q roku 2021.
Byly vykáceny dřeviny. Jednalo se 27 solitérních dřevin (10 ks - dub letní, 10 ks topol černý, 4 ks –
jasan ztepilý, 2 ks – topol bílý a 1 ks – vrba jíva), většina o obvodu vyšším než 80 cm (ve výšce 130
cm nad terénem).
Dále byly postiženy porosty mladých dřevin v druhovém složení: bříza bělokorá, topol, borovice lesní,
vrba jíva, smrk ztepilý, dub letní o obvodu do 10 cm. Celková plocha těchto porostů je 7492 m2. Porost
označený jako 28 byl kácením dotčen v omezené míře a bude zachován na ploše 2540 m2 (z celkové
rozlohy zeleně 4767 m2. V posuzovaném území se vyskytovala podél oplocení na hranici mezi oběma
částmi areálu linie cca 10 starších stromů. Jedná se o topoly kanadské, t. osiku a dub zimní. Na celé
záměrem dotčené ploše se vyskytovaly rozptýleně i souvisleji mladší (cca 1-30 let) náletové dřeviny a
keře, jejich druhová skladba je poměrně pestrá. Bylo zde determinováno celkem 24 druhů dřevin.
Převládají druhy jako hlohy, trnka obecná, růže šípková, líska obecná, jeřáb ptačí, přítomny byly ale i
mladší jedinci stromů jako duby, javory, jasan ztepilý a olše lepkavá. Na vlhčích místech se rozrůstaly
vrby popelavá a červenice. Typické byly náletové remízky s břízou bělokorou, topolem osikou a vrbou
jívou. Nechyběly ani zplanělé ovocné dřeviny – třešeň, jabloň a hrušeň nebo invazní druhy jako
trnovník akát. Nalezen byl i jeden mladší exemplář jilmu vazu.
S ohledem na výše uvedené již nebude mít výstavba záměru vliv na dřeviny, naopak bude provedena
náhradní výsadba, kterou je nutno konzultovat s obcí Lazsko. V rámci dalšího stupně projektové
dokumentace budou navrženy sadové úpravy areálu technologického parku, které bude nutno
udržovat. Nová výsadba bude realizována v rámci sadových úprav areálu. Bylo by vhodné alespoň
část stávajících dřevin začlenit do budoucích sadových úprav.
V dotčeném území ani v jeho těsné blízkosti nejsou vyhlášeny žádné památné stromy, a tudíž
nebudou ovlivněny. Nejbližší památné stromy rostou v obci Slivice (Lipová alej ve Slivici) vzdálené 1,5
km severovýchodním směrem.

2.2.8 Zvláště chráněná území
Jako dotčené budou identifikovány lokality, které:
• jsou v přímém územním střetu se záměrem nebo v jeho bezprostřední blízkosti,
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•
•

jsou ovlivněny v souvislosti se vstupy (těžba surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.), a
to ve fázi přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru,
jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) ve fázi
přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru.

Tabulka č.4

Nejbližší zvláště chráněná území:

Název
PP Bohostice
Předmět ochrany: Ochrana modráska bahenního
(Maculinea nausithous) a jeho stanoviště.
CHKO Brdy – III. zóna
Předmětem ochrany CHKO je unikátní krajina Brd
včetně všech geologických, geomorfologických,
hydrologických,
pedologických,
paleolontologických,
antropologických
a
historických složek.
III zóna představuje území se standardními
krajinářskými hodnotami charakteristickými obecně
pro CHKO Brdy.

Vzdálenost od záměru

Hodnocení
vlivu

7 850 m

0

7 200 m

0

Záměr není v přímém územním střetu s maloplošnými chráněnými územími (MZCHÚ) a nezasahuje
do žádného velkoplošně chráněného území (VZCHÚ). Nejbližší VZCHÚ - CHKO Brdy je vzdálené 7,2
km severozápadně.
Nejbližší MZCHÚ - PP Bohostice leží ve vzdálenosti 7,85 km jihovýchodním směrem. Předmětem
ochrany je modrásek bahenní. Ostatní MZCHÚ jsou od záměru ještě více vzdálena.
Výše popsaná zvláště chráněná území záměrem ovlivněna být nemohou z důvodu velké vzdálenosti.
Kromě odlehlosti od záměru byla zvážena i možnost ovlivnění ZCHÚ v souvislosti se vstupy (těžba
surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.) a výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.)
záměru. Předpokládá se ale, že vliv vstupů a výstupů záměru na zvláště chráněná území bude
nulový.
Tabulka č.4

Nejbližší lokality soustavy Natura 2000, vč. předmětů ochrany

Název
EVL CZ0213777
Bohostice
PO CZ0311034
Údolí Otavy a Vltavy

Předměty ochrany

Vzdálenost od
záměru

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

7 850 m

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum);
výr velký (Bubo bubo) a jejich biotopy

8 800 m

Záměr není v přímém územním střetu s územími soustavy Natura 2000.
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je 7,85 km jihovýchodním směrem vzdálená EVL CZ0213777
Bohostice. Předmětem ochrany je modrásek bahenní. Tento druh se na lokalitě záměru nevyskytuje.
Nejbližší ptačí oblastí je PO CZ0311034 Údolí Otavy a Vltavy, vzdálená 8,8 km jihovýchodně.
Předmětem ochrany je kulíšek nejmenší a výr velký.
Vzhledem k povaze záměru a dostatečným vzdálenostem okolních lokalit soustavy Natura 2000 se
předpokládá, že nebudou dotčeny žádné předměty ochrany ani narušena jejich integrita. Zároveň se
důvodně předpokládá, že předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 nebudou
ovlivněny ani v souvislosti se vstupy a výstupy záměru.

2.2.9 Územní systém ekologické stability
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Tabulka č.5

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

Kategorie, název

Návrh dle ÚP

RBK 257 Kosov - Kotalík

-

Hodnocení vlivu
(+/0/-)

Lokalita záměru se dle dostupných podkladů územně střetává s regionálním biokoridorem RBK 257
Kosov – Kotalík (https://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/ObecnaOchrana/USES/MapServer).
Vymezení tohoto biokoridoru není přesné a koridor patrně ve skutečnosti prochází mimo posuzované
území.
Za negativní vliv záměru se považuje přímý zábor plochy nebo narušení funkčního prvku ÚSES nebo
přerušení nad povolené parametry. V rámci realizace záměru nejspíše nedojde k přerušení
regionálního biokoridoru, zábor není předpokládán.
Záměr nezasahuje do žádného prvku ÚSES lokální nebo nadregionální úrovně a významně nenaruší
funkční vazby v krajině.

2.2.10 Významné krajinné prvky
Ochrana krajinného rázu je prováděna podle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz,
kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Nejbližším významným krajinným prvkem je les „Ježkovec“, který se dotýká severní hranice lokality
záměru. Dalším blízkým VKP je Stříbrný rybník ležící západně od záměru ve vzdálenosti cca 65 m.
Les Ježkovec ani Stříbrný rybník by záměrem ani jeho vstupy nebo výstupy neměly být nijak dotčeny,
neboť VKP Ježkovec dotčen záměrem nebude a do Stříbrného rybníka voda z prostoru záměru
nepoteče. Odtokové poměry Hrádeckého a Stříbrného potoka budou zachovány, a tudíž nedojde k
zásahu do významných krajinných prvků (viz dále).
Přírodní parky se zřizují k ochraně krajinného rázu v místech s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hodnotami. Záměr nezasahuje do žádného vyhlášeného přírodního parku.
Nejbližším přírodním parkem je Třemšín vzdálený 8,8 km západně.

2.3

Identifikace znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky
krajinného rázu a jejich klasifikace

Identifikace každého výše uvedeného místa krajinného rázu je provedena v tabulce v přílohové části.

2.4

Klasifikace identifikovaných znaků

Klasifikace identifikovaných znaků místa krajinného rázu je provedena v tabulce v přílohové části.

3

POSOUZENÍ ZÁSAHU DO KRAJINNÉHO RÁZU
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3.1

Posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a
hodnoty

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.
Posouzení míry vlivu na identifikované znaky každého výše uvedeného místa krajinného rázu je
provedeno v tabulce v přílohové části. V následujícím textu je provedeno verbální zhodnocení.

3.1.1 Míra zásahů navrhovaného záměru do kulturní charakteristiky
Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a
stopami, které v krajině zanechal.
Území posuzovaného záměru a jeho širší okolí je dlouhodobě antropogenně využíváno, především
k průmyslové činnosti, záměr je umístěn v blízkosti železniční trati, při vjezdu do Milína (Nádražní
ulice) je umístěna a využívána zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra,
a.s.). V blízkém okolí se vyskytují významné kulturní památky:
Kaple sv. Václava - kaplička na vrchu Stříbrný byla postavena v roce 2001 u příležitosti začátku
nového tisíciletí. Vznikla svépomocí místních občanů a byla zasvěcena sv. Václavovi. Jeho busta je
umístěna nad vchodem do kaple. Uvnitř se pak nachází nápis: "Svatý Václave, nedej zahynouti nám
ni budoucím".
Pod Kaplí sv. Václava se nachází Žárové pohřebiště - v roce 1957 zde bylo odhaleno 21 žárových
hrobů z druhé poloviny 3. století př.n.l. Pohřebiště se rozkládalo na jižním a západním svahu mírného
návrší, z něhož byl dokonalý rozhled po rovinatém okolí. Od roku 2015 zde naleznete jeden větší
kámen a několik menších, které připomínají dávnou historii. Hlavní kámen vrhá stín na menší,
rozmístěné v kruhu a označující keltské svátky.
Ve vzdálenějším okolí se vyskytují kulturní památky, především sakrální stavby – Kaple sv. Jana
Nepomuckého v Milíně, Kaplička v Lazsku, zámek Kamenná, Křížová cesta Slivice atd.
Specifickou kulturní památkou v nedalekém okolí je Památník Vojna Lešetice - památník Vojna
Lešetice je součástí Hornického muzea v Příbrami. Jedná se o autenticky dochovaný vězeňský areál,
jediný svého druhu v Evropě. Původně sloužil jako tábor pro německé válečné zajatce, který se
nachází mezi bývalými uranovými šachtami. V letech 1949–1951 fungoval jako tábor nucených prací a
do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro odpůrce komunistického režimu. Současné expozice
seznámí návštěvníky s perzekucí po roce 1948, protikomunistickým odporem a představí dějiny
hornictví. Areál památníku je doplněn vyhlídkovou věží.
V širším okolí je mnoho pozůstatků po těžbě nerostných surovin – např. bývalý uranový důl Příbram,
šachta č. 3 Počátek těžby uranu na Příbramsku spadá do roku 1947, kdy zde byla potvrzena
existence naleziště. Hloubení šachty č. 3 bylo zahájeno v roce 1948. K ukončení činnosti došlo v roce
1991. Během období 44 let bylo z podzemí příbramského ložiska vytěženo 48,8kt uranu, 6,2 kt olova,
2,4 kt zinku a 28,9 t stříbra.
Posuzovaný záměr je ve vztahu k současnému využívání krajiny víceméně shodný, nezpůsobí změnu
kulturní charakteristiky.

3.1.2 Míra zásahů navrhovaného záměru do historické charakteristiky
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 vzhledem k
jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti; může nést stopy významných historických událostí.
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Historické nálezy v okolí prostoru záměru svědčí o osídlení již v pravěku, v pozdně halštatském
období (6. - 5. stol. př. n. l.) a v době Keltů.
Pod Kaplí sv. Václava se nachází Žárové pohřebiště - v roce 1957 zde bylo odhaleno 21 žárových
hrobů z druhé poloviny 3. století př.n.l. Pohřebiště se rozkládalo na jižním a západním svahu mírného
návrší, z něhož byl dokonalý rozhled po rovinatém okolí. Od roku 2015 zde naleznete jeden větší
kámen a několik menších, které připomínají dávnou historii. Hlavní kámen vrhá stín na menší,
rozmístěné v kruhu a označující keltské svátky.
V okolí se historické památky vyskytují - např. Kaple sv. Jana Nepomuckého v Milíně z roku 1729,
Křížová cesta Slivice (prázdné výklenkové kapličky tvoří pozůstatek křížové cesty. Kolem roste lipová
alej, kterou sázeli jezuité po příchodu do osady roku 1646). Zámek Kamenná - Od 17. století na tomto
místě stál renesanční zámek s rozsáhlým anglickým parkem. Dnes zde najdeme jen zchátralé torzo
zámecké budovy. Park, který je ve vlastnictví obce, prochází revitalizací.
Dochovanou historickou památkou je i Židovský hřbitov Kamenná - hřbitov založen někdy kolem let
1760-1765. Dochováno asi 200 náhrobků, nejstarší z doby založení hřbitova. Hřbitov je občas čištěn
od zarůstající vegetace.
Posuzovaný záměr je ve vztahu k současnému využívání krajiny víceméně shodný, nezpůsobí změnu
historické charakteristiky.

3.1.3 Míra zásahů navrhovaného záměru do přírodních hodnot
Zhodnocení vlivu na stávající přírodní hodnoty - rostlinná společenstva, živočichové, dřeviny.
V biologickém hodnocení (Mgr. Melichar, 2020) byl popsán současný stav lokality včetně přímých a
nepřímých vlivů zamýšleného záměru. Zamýšlený záměr byl vyhodnocen v celém průběhu, při jeho
přípravě a provozu. V rámci hodnocení vlivu zamýšleného vlivu záměru na jednotlivé skupiny
organismů bylo provedeno také srovnání se stávajícím stavem lokality. Bylo identifikováno mírné
zhoršení stavu.
Hodnocený záměr „Technologický park Stříbrňák“ nemá významný negativní vliv na zájmy
chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., zejména na zvláště chráněná území,
významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště, a zvláště chráněné druhy rostlin a
živočichů.
Záměr může mít málo významný negativní vliv na jednotlivé exempláře zvláště chráněných druhů
živočichů. Místní populace zvláště chráněných druhů narušeny nebudou.
V rámci realizace záměru může nastat škodlivý zásah do přirozeného vývoje následujících zvláště
chráněných druhů:
batolec červený (Apatura ilia),
batolec duhový (Apatura iris),
čmelák (Bombus sp.),
ještěrka obecná (Lacerta agilis),
mravenec (Formica sp.),
prskavec větší (Brachinus crepitans),
ropucha obecná (Bufo bufo),
slepýš křehký (Anguis fragilis),
svižník polní (Cicindela campestris),
ťuhýk šedý (Lanius excubitor),
vlaštovka obecná (Hirundo rustica),
zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus),
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta),
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a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku z jejich základních ochranných podmínek.
Tato Výjimka byla vydána Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství dne 6.1.2021 pod č. j. 172794/2020/KUSK.
Předpokládá se škodlivý zásah do přirozeného vývoje jednotlivých exemplářů během výstavby i přes
realizaci všech zmírňujících opatření.
Z etických důvodů lze zvážit záchranný transfer mravenišť mravenců rodu Formica, byť z biologického
pohledu nemá valný smysl.
Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k prevenci, omezení,
vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru.
Zmírňující opatření
Z důvodu minimalizace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena
zmírňující opatření:
1. Výřez či přesazování dřevin se doporučuje z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a ZOPK)
provádět jen mimo období hnízdění ptactva, tj. kácení nebude prováděno v měsících IV. – VII.
2. Terénní práce při výstavbě je vhodné zahájit mimo hnízdní období nebo až po předchozím
průzkumu staveniště, který v dotčeném prostoru vyloučí hnízdění ptáků. V rámci průzkumu
staveniště může být proveden záchranný transfer mravenišť mravenců rodu Formica.

Navržená kompenzační opatření
Z důvodu kompenzace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena
kompenzační opatření:
1. Jako kompenzaci plošného záboru biotopů ohrožených, a zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů by bylo vhodné v rámci „sadových úprav“ záměru navrhnout a vytvořit v JZ části
areálu polopřírodní biotop s mozaikovitě zastoupenými dřevinami, květnatými hmyzími
trávníky a plochami obnaženého substrátu. Do tohoto náhradního biotopu umístit torza
pokácených kmenů vzorných stromů jako biotopu pro hmyz a několik plazníků. Náhradní
biotop by měl zahrnovat i drobnou vodní plochu přírodního charakteru udržovanou bez ryb a
umožňující rozmnožování obojživelníků. Na podobě náhradního biotopu je třeba
spolupracovat s biologem.
2. Na budovy hal umístit přiměřené množství budek pro ptáky (např. rorýsy) a netopýry, množství
a umístění budek stanovit po dohodě s orgánem ochrany přírody v dalším stupni projektové
dokumentace.
Porovnání míry negativního vlivu záměru bez provedení zmírňujících a kompenzačních opatření
V případě neprovedení zmírňujících a kompenzačních opatření lze očekávat vyšší míru negativního
vlivu záměru spočívající zejména v:
• vyšším riziku náhodných úhynů živočichů při kácení dřevin a terénních pracích
• ochuzení místní fauny.
Návrh následného monitoringu negativních vlivů záměru a jeho vyhodnocování
Celý prostor záměru by měl být průběžně v rámci běžné údržby kontrolován z hlediska výskytu
invazních druhů rostlin, jako jsou křídlatky, vlčí bob mnoholistý nebo trnovník akát. Případné výskyty
by měly být likvidovány způsobilou osobou.
Vliv na dřeviny
Na základě Rozhodnutí Obecního úřadu Lazsko, pod č.j. LAZS/1-St/2021, bylo vydáno povolení ke
kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení proběhlo v I Q roku 2021.
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Byly vykáceny dřeviny. Jednalo se 27 solitérních dřevin (10 ks - dub letní, 10 ks topol černý, 4 ks –
jasan ztepilý, 2 ks – topol bílý a 1 ks – vrba jíva), většina o obvodu vyšším než 80 cm (ve výšce 130
cm nad terénem).
Dále byly postiženy porosty mladých dřevin v druhovém složení: bříza bělokorá, topol, borovice lesní,
vrba jíva, smrk ztepilý, dub letní o obvodu do 10 cm. Celková plocha těchto porostů je 7492 m2. Porost
označený jako 28 byl kácením dotčen v omezené míře a bude zachován na ploše 2540 m2 (z celkové
rozlohy zeleně 4767 m2. V posuzovaném území se vyskytovala podél oplocení na hranici mezi oběma
částmi areálu linie cca 10 starších stromů. Jedná se o topoly kanadské, t. osiku a dub zimní. Na celé
záměrem dotčené ploše se vyskytovaly rozptýleně i souvisleji mladší (cca 1-30 let) náletové dřeviny a
keře, jejich druhová skladba je poměrně pestrá. Bylo zde determinováno celkem 24 druhů dřevin.
Převládají druhy jako hlohy, trnka obecná, růže šípková, líska obecná, jeřáb ptačí, přítomny byly ale i
mladší jedinci stromů jako duby, javory, jasan ztepilý a olše lepkavá. Na vlhčích místech se rozrůstaly
vrby popelavá a červenice. Typické byly náletové remízky s břízou bělokorou, topolem osikou a vrbou
jívou. Nechyběly ani zplanělé ovocné dřeviny – třešeň, jabloň a hrušeň nebo invazní druhy jako
trnovník akát. Nalezen byl i jeden mladší exemplář jilmu vazu.
S ohledem na výše uvedené již nebude mít výstavba záměru vliv na dřeviny, naopak bude provedena
náhradní výsadba, kterou je nutno konzultovat s obcí Lazsko. V rámci dalšího stupně projektové
dokumentace budou navrženy sadové úpravy areálu technologického parku, které bude nutno
udržovat. Nová výsadba bude realizována v rámci sadových úprav areálu. Bylo by vhodné alespoň
část stávajících dřevin začlenit do budoucích sadových úprav.

3.1.4 Míra zásahů navrhovaného záměru do estetických hodnot
Estetická hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a
vztahů v krajině; předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele,
objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace
prvků, struktura složek).
Posuzovaný záměr je situován ve zvlněné pahorkatině, která je charakteristická harmonickým
souladem jednotlivých prvků krajinné scény - střídání ploch zemědělsky obhospodařovaných s
rozptýlenou zástavbou obcí a zelení.
Harmonické měřítko v okolí posuzovaného záměru je již v současnosti narušeno. V okolí existuje řada
negativních dominant - stávající zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra,
a.s.) Výšková úroveň objektů v tomto areálu, ale i v prostoru firem Ligment a Dřevovýroba Wimmer je
naznačena v přílohové části. Nejvyšší výškou (30 m nad terénem), ale i plochou 4910 m2 (a tím i
hmotou) je negativní dominantou silo firmy Primagra a.s. V tomto areálu se nachází další 4 objekty
v rozmezí výšek 16 – 20 m. Působení těchto hmot je patrné z fotografií v přílohové části.
Estetické hodnoty budou narušeny v úseku podél železniční trati č. 200 Březnice – Příbram v délce
cca 800 m. V tomto úseku budou estetické hodnoty narušeny významně, i když budou odstíněny
zelení. Navrhuje se barevné řešení hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území
(zelená či hnědozelená barva), s tím že stěnový plášť bude barevně koncipován tak, aby směrem
vzhůru k atice byly jednotlivé odstíny barev světlejší, rovněž se navrhuje plné plochy stěn osadit
popínavou (ev. hydroponickou) zelení.
.
Estetické hodnoty budou pohledově narušeny i ze silnice II. třídy 174, zejména při výjezdu z Milína
směr Březnice v délce cca 500 m. V tomto prostoru však velmi negativně působí stávající
zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.) s velmi výraznou negativní
dominantou – stavbou sila a také areál Ligmet a Dřevovýroba Wimmer (se dvěmi sily).
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3.1.5 Míra zásahů navrhovaného záměru do významných krajinných prvků (VKP)
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny,
která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Nejbližším významným krajinným prvkem je les „Ježkovec“, který se dotýká severní hranice lokality
záměru. Dalším blízkým VKP je Stříbrný rybník ležící západně od záměru ve vzdálenosti cca 65 m.
Les Ježkovec ani Stříbrný rybník by záměrem ani jeho vstupy nebo výstupy neměly být nijak dotčeny,
neboť VKP Ježkovec dotčen záměrem nebude a do Stříbrného rybníka voda z prostoru záměru
nepoteče.
Dešťové vody ze střech záměru budou svedeny do akumulační nádrže, která bude umístěna v zelené
zóně jižně od areálu. Průtok dešťových vod do retenční nádrže je Q=534,4 l/s. Objem akumulační
nádrže je navržen 1100 m3. Dešťové vody budou v první řadě využity pro splachování WC, výlevky a
pisoáry. Budou tedy svedeny do systému zpětného využití šedých vod. Z důvodu nevhodného podloží
pro zasakování je navrženo odvádět dešťové vody regulovaným odtokem do nedaleké vodoteče
rybníka Stříbrný. Odtok z retenční nádrže bude ústit do koryta bezpečnostního přepadu rybníka.
Navrhovaný regulovaný odtok do vodoteče rybníka Stříbrný je dle doporučené hodnoty 3 l/s/ha, při
odvodňované ploše 4 ha, celkem 12 l/s. Stávající nátok vlivem morfologie terénu v území je z plochy
42 865 m2 což by odpovídalo nátoku 166,51 l/s. Nátok je pozvolný, je veden zatravněnými i
zpevněnými plochami a rybník plní retenční funkci. Ve stávajícím stavu je také možno dohledat
vytvořené strouhy podél asfaltové cesty mezi navrhovanou halou a rybníkem, kterými je svedena voda
do rybníka právě z území stavebníka.
Rybník Stříbrný má plochu povodí cca 24,0ha, z toho je cca 22,3 ha pozemků lesa a 1,7 ha pozemku
luk, pro povodí je návrhový déšť v intenzitě 167 l/s/ha, potom přítok do rybníka a obtokové strouhy je
cca 430 l/s, z toho část do obtokové stoky, část do rybníka, kde dojde retencí rybníka ke snížení
odtoku do dalšího povodí.
Stavebník předpokládá vypouštění do obtokové struhy v množství 12,0 l/s, což představuje zvýšení
přítoku o 2,8 %, což je zanedbatelné navýšení, dále v rámci odtoku soustavou rybníků Stříbrný, Pustý
a Hubenovský do Hrádeckého potoka se navýšení již neprojeví.
V současnosti je nátok dešťových vod do bezejmenného toku - IDVT 10281300, a následně do
Hrádeckého potoka z areálu 352,19 l/s. Splaškové vody jsou svedeny do areálové ČOV s kapacitou
4100 m3/rok. Průtok je 0,5 l/s. Celkový nátok do vodoteče Hrádeckého potoka je 352,19 + 0,5 =
352,69 l/s. Po výstavbě záměru budou dešťové vody z ploch pro kamiony svedeny do odlučovače
ropných látek o celkovém možném průtoku 350 l/s, c10 – c40 = 0,2 mg/l. Bude využita retenční
schopnost potrubí DN600 a odtok do vodoteče Hrádeckého potoka nepřesáhne 30 l/s. Průtok bude
snížen (342,96 l/s) oproti stávajícímu výpočtovému průtoku 352,19 l/s. Viz analýza dešťových
v přílohové části.
Betonové potrubí pod silnicí je ve vyhovujícím stavu a je třeba řádně propojit vyústění z areálu
s propustkem pod silnicí. Ve stávajícím stavu není toto místo dostatečně propojené a dochází
k nátoku a zadržování vody kolem propustku.
Z výše uvedeného vyplývá, že odtokové poměry Hrádeckého a Stříbrného potoka budou zachovány, a
tudíž nedojde k zásahu do významných krajinných prvků.

3.1.6 Míra zásahů navrhovaného záměru do zvláště chráněných území (ZCHÚ)
V řešeném území není vyhlášeno žádné zvlášť chráněné území, vliv realizace záměru je nulový.

POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ

20

TECHNOLOGICKÝ PARK STŘÍBRŇÁK

3.1.7 Míra zásahů navrhovaného záměru do kulturních dominant
Kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo to jsou 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 znaky charakteristik krajinného rázu.
Vzhledem k absenci kulturních dominant nebude záměr představovat zásah do kulturních dominant.

3.1.8 Míra zásahů navrhovaného záměru do harmonických vztahů a měřítka
Harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence rušivých
jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých prvků krajinné scény.
Posuzovaný záměr je situován ve zvlněné pahorkatině, která je charakteristická harmonickým
souladem jednotlivých prvků krajinné scény - střídání ploch zemědělsky obhospodařovaných s
rozptýlenou zástavbou obcí a zelení.
Harmonické měřítko v okolí posuzovaného záměru je již v současnosti narušeno. V okolí existuje řada
negativních dominant - stávající zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra,
a.s.) Výšková úroveň objektů v tomto areálu, ale i v prostoru firem Ligment a Dřevovýroba Wimmer je
naznačena v přílohové části. Nejvyšší výškou (30 m nad terénem), ale i plochou 4910 m2 (a tím i
hmotou) je negativní dominantou silo firmy Primagra a.s. V tomto areálu se nachází další 4 objekty
v rozmezí výšek 16 – 20 m. V areálu firem Ligment a Dřevovýroba Wimmer se nachází objekty
v intervalu výšek 8 – 12 m nad terénem. Působení těchto hmot je patrné z fotografií v přílohové části.
Harmonické měřítko bude narušeno v úseku podél železniční trati č. 200 Březnice – Příbram v délce
cca 800 m. V tomto úseku bude harmonické měřítko narušeno významně, i když budou odstíněny
zelení. Navrhuje se barevné řešení hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území
(zelená či hnědozelená barva), s tím že stěnový plášť bude barevně koncipován tak, aby směrem
vzhůru k atice byly jednotlivé odstíny barev světlejší, rovněž se navrhuje plné plochy stěn osadit
popínavou (ev. hydroponickou) zelení.
.
Harmonické měřítko bude pohledově narušeno i ze silnice II. třídy 174, zejména při výjezdu z Milína
směr Březnice v délce cca 500 m. V tomto prostoru však velmi negativně působí stávající
zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.) s velmi výraznou negativní
dominantou – stavbou sila a také areál Ligmet a Dřevovýroba Wimmer (se dvěma sily).
V příloze č. 2 jsou schematicky (pouze morfologie terénu, bez zeleně a hmot objektů) naznačeny
pohledové vlivy z dálkových exponovaných míst. V příloze č. 3 je proveden zákres záměru do
fotografií.

4
4.1

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ
Stávající stav

V tabulkové části v příloze je provedeno zhodnocení dotčených krajinných prostor a míst krajinného
rázu. Jsou tam i identifikovány konkrétní hodnoty míst krajinného rázu dle znaků podle §12 ZOPK
(znaky přírodních charakteristik vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ, znaky kulturních charakteristik
vč. kulturních dominant, znaky historických charakteristik a znaky estetických hodnot vč. měřítka a
vztahů v krajině).
Výše uvedené znaky jsou následně ohodnoceny dle pozitivních či negativních vlivů, dle významu v
krajinném rázu a dle cennosti.
Z hlediska přírodních charakteristik z tabulky vyplývá, že posuzované území je z hlediska přírodních
hodnot významné, neboť se zde vyskytují vhodné biotopy pro chráněné a ohrožené druhy živočichů
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(bezobratlí, plazi, obojživelníci a ptáci) a ohrožené druhy rostlin. Zásah do biotopů nebude plošně
významný a v okolí se nachází množství shodných biotopů. Navíc se navrhují zmírňující a
kompenzační opatření (viz výše), které negativní vlivy na přírodní charakteristiky minimalizují.
Z hlediska kulturní charakteristiky vč. kulturních dominant je možné konstatovat, že se nedochovaly
žádné kulturní charakteristiky, které by byly významné . V okolí existuje řada negativních dominant stávající zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.) s velmi výraznou
negativní dominantou – stavbou sila. Negativní dominantou je i vlastní areál firem Ligmet a
Dřevovýroba Wimmer, včetně vysokých sil (dnes zčásti brownfield).
.
Z hlediska znaků historických charakteristik lze konstatovat, že se v nejbližším okolí posuzovaného
záměru nedochovaly žádné historické charakteristiky, které by byly významné.
Posuzovaný záměr je situován ve zvlněné pahorkatině, která je charakteristická harmonickým
souladem jednotlivých prvků krajinné scény - střídání ploch zemědělsky obhospodařovaných s
rozptýlenou zástavbou obcí a zelení.
Harmonické měřítko v okolí posuzovaného záměru je již v současnosti narušeno. V okolí existuje řada
negativních dominant - stávající zemědělsko-průmyslová zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra,
a.s.) Výšková úroveň objektů v tomto areálu, ale i v prostoru firem Ligment a Dřevovýroba Wimmer je
naznačena v přílohové části. Nejvyšší výškou (30 m nad terénem), ale i plochou 4910 m2 (a tím i
hmotou) je negativní dominantou silo firmy Primagra a.s. V tomto areálu se nachází další 4 objekty
v rozmezí výšek 16 – 20 m. V areálu firem Ligment a Dřevovýroba Wimmer se nachází objekty
v intervalu výšek 8 – 12 m nad terénem (viz příloha č.5). Působení těchto hmot je patrné z fotografií
v přílohové části.

4.2

Posuzovaný záměr

Posuzovaný záměr bude působit na znaky krajinného rázu lokálně. Objekt haly (vysoké 15 m)
představuje významnou hmotu, která lokálně změní charakter plochy o velikosti 9,4 ha (dnes zčásti
brownfield). Z této plochy však bude zastavěno 4,03 ha, zpevněných ploch bude 2,46 ha a
zatravněných ploch bude 2,94 ha.
Hala bude na západní straně oddělena od sousedící krajiny zeleným valem výšky 7,6 m, šířky hlavy 4
m, který bude vybudován pro možnost výsadby nových dřevin, keřů a stromů, ale i pro zřízení
náhradních biotopů rostlin a živočichů. U haly je projektovaná výška podlahy +-0,000 ve výšce 545,50
m n.m. Na stejné nadmořské výšce je i základ valu, neboť dojde k dorovnání terénu na stejnou
nadmořskou výšku. Teprve pak bude následovat modulace valu do výšky 7,6 m.
Z pohledově exponovaných míst (zejména od silnice II/174 a železnice č. 200) bude viditelná budova
posuzovaného záměru, bude negativním zásahem do harmonických vztahů. Pro minimalizaci tohoto
vlivu se navrhuje barevné řešení hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do území
(zelená či hnědozelená barva), s tím že stěnový plášť bude barevně koncipován tak, aby směrem
vzhůru k atice byly jednotlivé odstíny barev světlejší, rovněž se navrhuje plné plochy stěn osadit
popínavou (ev. hydroponickou) zelení.
Na jižní a západní straně jsou ponechány stávající dřevinné porosty, které se zelení na okolních
pozemcích jiných vlastníků tvoří izolační clonu od Stříbrného rybníka a z okolí Žárového pohřebiště
(viz příloha č.3 a 6). Od Kaple sv. Václava je lokalita výstavby odcloněna stávající zelení na
severovýchodním vrcholu Stříbrného vrchu (viz fotografická příloha).
S ohledem na výše uvedené a zpracováním výstavby posuzovaného záměru v souladu s platným
územním plánem a místními regulativy obce Lazsko a s ohledem navrhovanou minimalizaci a
kompenzaci negativních vlivů lze toto ovlivnění krajinného rázu akceptovat.
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Příloha č.1

Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz.
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ZNAKY
ZOPK

DLE

§

12

Znaky
přírodní
charakteristiky
vč.
přírodních
hodnot, VKP a ZCHÚ

DOTČENÝ
PROSTOR

KRAJINNÝ

Milínská
vrchovina
(Benešovská pánev),
charakteristická
relativně hustou sítí
sídel,
zemědělským
obhospodařováním
krajiny a pozůstatky
historické
těžby
nerostných surovin.

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

Lokalita budoucí
zástavby haly
v prostoru
současného
průmyslového
areálu
(částečně
nevyužívaného).

KONKRÉTNÍ
IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

Vhodné biotopy pro
chráněné a ohrožené
druhy
živočichů
(bezobratlí,
plazi,
obojživelníci a ptáci)
a ohrožené druhy
rostlin

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
Neutrální
Spoluurčující
Běžný

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
Spoluurčující
Běžný
Neutrální

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY

Střední zásah

.

ZNAKY
ZOPK

DLE

§

12

Znaky
kulturní
charakteristiky
vč.
kulturních dominant

DOTČENÝ
PROSTOR

KRAJINNÝ

Milínská
vrchovina
(Benešovská pánev),
charakteristická
relativně hustou sítí
sídel,
zemědělským
obhospodařováním
krajiny a pozůstatky
historické
těžby
nerostných surovin

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

Lokalita budoucí
zástavby haly
v prostoru
současného
průmyslového
areálu
(částečně
nevyužívaného).

KONKRÉTNÍ
IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

Stávající
průmyslový
areál
pro
zpracování
kovového odpadu u
obce Lazsko, bez
pozitivních
kulturních
charakteristik a bez
kulturních dominant

Slabý zásah

ZNAKY
ZOPK

DLE

§

12

DOTČENÝ
PROSTOR

KRAJINNÝ

Znaky
historické
charakteristiky

Milínská
vrchovina
(Benešovská pánev),
charakteristická
relativně hustou sítí
sídel,
zemědělským
obhospodařováním
krajiny a pozůstatky
historické
těžby
nerostných surovin

ZNAKY DLE § 12 ZOPK

DOTČENÝ
PROSTOR

Znaky
estetických
hodnot vč. měřítka a
vztahů v krajině

Milínská
vrchovina
(Benešovská
pánev),
charakteristická
relativně hustou sítí
sídel,
zemědělským
obhospodařováním
krajiny a pozůstatky
historické
těžby
nerostných surovin

KRAJINNÝ

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

Lokalita
budoucí
zástavby haly
v prostoru
současného
průmyslového
areálu
(částečně
nevyužívaného)

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

Lokalita budoucí
zástavby haly
v prostoru
současného
průmyslového
areálu
(částečně
nevyužívaného).

KONKRÉTNÍ
IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

Stávající
průmyslový
areál
pro
zpracování
kovového odpadu u
obce Lazsko, bez
historických
charakteristik a bez
významných
historických
dominant

KONKRÉTNÍ
IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

Stávající
průmyslový areál
pro
zpracování
kovového odpadu
u obce Lazsko

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
Neutrální
Spoluurčující
Běžný

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
Určující
Význačný
Negativní

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY

Slabý zásah

Silný zásah
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Příloha č.2

Schematické pohledy.
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Legenda

TP Stříbrnák
Pohled od JZ části Milína

N

Image Landsat / Copernicus
© 2021 Google
Image Landsat / Copernicus
© 2021 GeoBasis-DE/BKG
© 2021 Google
© 2021 GeoBasis-DE/BKG

2.07 m

➤

Legenda

TP Stříbrnák

➤

Pohled od ž.st. Ostrov

© 2021 Google
Image Landsat / Copernicus
© 2021 Google
© 2021 GeoBasis-DE/BKG
Image Landsat / Copernicus
© 2021 GeoBasis-DE/BKG

N
1.90 m

Legenda

TP Stříbrnák
Pohled ze silnice Milín - Lazsko

N

➤

Image Landsat / Copernicus
© 2021 Google
Image Landsat / Copernicus
© 2021 GeoBasis-DE/BKG
© 2021 Google
© 2021 GeoBasis-DE/BKG

1.29 m

Legenda

TP Stříbrnák

➤
Image Landsat / Copernicus
© 2021 Google
Image Landsat / Copernicus
© 2021 Google

9.40 m

N

Pohled z vyhl. věže Vojna
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Příloha č.3

Zákresy do fotografií.
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Příloha č.4

Analýza dešťových vod (A3).
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MAPA STÁVAJÍCÍHO STAVU PLOCH

RYBNÍK

HRADECKÝ POTOK

HRADECKÝ POTOK

STÁVAJÍCÍ STAV

TP STŘÍBRŇÁK

LIGMET

TP STŘÍBRŇÁK

Plochy

m2

asfalt
budovy
betony
zámková dlažba
štěrk
CELKEM Qstáv

6 171
4 194
4 534
355
1 051
16 305

Plochy

m2

asfalt
budovy
betony
zámková dlažba
štěrk
CELKEM Qstáv

5 964
2 261
7 110
0
1 417
16 752

Plochy

m2

Betonové panely
Zeleň
CELKEM Qstáv

11 762
31 103
42 865

koef.
odtoku
0,90
1,00
0,70
0,60
0,30
koef.
odtoku
0,90
1,00
0,70
0,60
0,30
koef.
odtoku
0,80
0,10

srážky
0,0133
0,0133
0,0133
0,0133
0,0133
srážky
0,0133
0,0133
0,0133
0,0133
0,0133
srážky
0,0133
0,0133

CELKEM DO HRÁDECKÉHO POTOKA (ZE ZPEVNĚNÝCH PLOCH, STŘECH)
CELKEM DO RYBNÍKU (Z ÚZEMÍ)

odtok Qstáv (l/s)
73,87
55,78
42,21
2,83
4,19
178,89 stávající nátok do vodoteče Hrádeckého potoka
odtok Qstáv (l/s)
71,39
30,07
66,19
0,00
5,65
173,31 stávající nátok do vodoteče Hrádeckého potoka
odtok Qstáv (l/s)
125,15
41,37
166,51
352,19
166,51

nátok do rybníku
nátok do rybníku
l/s
l/s

NOVÝ STAV

RYBNÍK

HRADECKÝ POTOK

Plochy
LIGMET

Plochy

TP STŘÍBRŇÁK

doky asfalt
část komunikace asfalt
parkoviště náklad. vozů asfalt
CELKEM Qnavrh

m2
m2
9 469
2 870
1 834

koef.
odtoku
koef.
odtoku
0,90
0,90
0,90

srážky
srážky
0,0133
0,0133
0,0133

Plochy

m2

koef.
odtoku

srážky

Střechy

40 176

1,00

0,0133

TP STŘÍBRŇÁK
CELKEM DO HRÁDECKÉHO POTOKA
NOVÝ NAVRHOVANÝ NÁTOK DO VODOTEČE HRÁDECKÉHO POTOKA (REULOVANÝM ODTOKEM DO STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POTRUBÍ PRŮMĚRU 600 mm) 10 l/s/ha = 10x 3 ha = 30 l/s
CELKEM DO RETENČNÍ NÁDRŽE
NOVÝ NAVRHOVANÝ NÁTOK DO VODOTEČE STŘÍBRNÉHO RYBNÍKU (REGULOVANÝM ODTOKEM POTRUBÍM KG DN160) 3 l/s/ha = 3x 4 ha = 12 l/s (maximální průtok potrubím DN160 = 33,6 l/s/ha)

odtok Qnavrh (l/s)
173,31 stávající nátok do vodoteče Hrádeckého potoka
odtok Qnavrh (l/s)
113,34
34,35
21,95
169,65 nový odtok z řešených ploch
odtok Qnavrh (l/s)
534,34 odtok dešťových vod do retenční nádrže s regulovaným odtokem
342,96
30 l/s
534,34
12 l/s

l/s
l/s
l/s
l/s
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Příloha č.5

Výšková úroveň objektů v okolí záměru (A3).
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Příloha č.6

Fotografická příloha.
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Pohled ze silnice Milín - Lazsko

Pohled od fotbalového hřiště v Milíně směrem k prostoru záměru

Prostor železniční stanice Milín

Prostor před Kaplí sv. Václava

Pohled z prostoru Žárového pohřebiště

Pohled z cesty od Žárového pohřebiště ke Stříbrnému rybníku

Pohled z cesty od Žárového pohřebiště ke Stříbrnému rybníku (pohled do prostoru záměru)

Pohled na Stříbrný rybník z louky pod Ježkovcem

Příloha č.8

Hluková studie.
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2

ÚVOD
1.1. ÚČEL STUDIE
Předmětem studie je posouzení a vyhodnocení vlivu hluku generovaného provozem
zdrojů hluku během stavebních prací a po zprovoznění technologického parku na
objekty okolní obytné zástavby v denních a nočních hodinách.
Záměrem investora je realizace stavby technologického parku a související
infrastruktury. Projekt navrhuje jednu halu o celkové pronajímatelné ploše 38 304 m2,
výška haly 15m. Obvodový plášť objektu bude tvořen sendvičovými panely z
pozinkovaných plechů, s výplní minerální izolací, u administrativní vestavby bude
opláštění doplněno pásy oken a dveří. Vstupy do administrativy budou kryté
skleněnými markýzami. Opláštění bude doplněno o úrovňové vratové vjezdy,
nakládací můstky s těsnícími límci, sekčními vraty a požární únikové a provozní
ocelové dveře.
Posouzení bylo provedeno výpočtovým postupem na základě zadavatelem dodaných
podkladů o dopravním zatížení a stacionárních zdrojích hluku na střechách hal. Tato
studie byla zhotovena jako podklad pro oznámení záměru podle zákona 100/2001 Sb.

1.2. VSTUPNÍ ÚDAJE
Název:
Místo:
Kraj:
Investor:

Výstavba nového technologického parku Stříbrňák
Lazsko
Středočeský
TP Stříbrňák, s.r.o.

1.3. CHARAKTERISTIKA LOKALITY
Zájmové území se nachází na relativně rovné ploše v jinak svažitém terénu, který se
zvedá JZ směrem k vrcholu Stříbrného vrchu a tvoří tak přirozenou bariéru oddělující
areál cca 1 km vzdálené obce Lazsko, v jejímž katastru areál leží. Severně od okraje
lokality prochází železniční trať Protivín – Zdice a leží zde i nádraží města Milín. Podél
této trati a jejího křížení s komunikací spojující Milín a Tochovice leží v ochranném
pásmu železnice nejbližší dva obytné domy. Kromě zmíněných komunikací jsou
v okolí areálu pouze volné plochy zemědělské půdy, rybníky a západní výběžek Milína
s komerční a průmyslovou zástavbou. Jižním okrajem areálu prochází železniční
vlečka.

LEGISLATIVA
2.1. PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ STUDIE
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru (NV 272/2011, §12)
(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysoko-energetického impulsního hluku,
je ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových
pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk
z dopravy na pozemních komunikacích, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se
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ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h)
a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Určujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní
hladina akustického tlaku C LCeq,T a současně průměrná hladina expozice zvuku C LCE
jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h).
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku
z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další
korekce -5 dB.
(4) Stará hluková zátěž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se zjišťuje
měřením nebo výpočtem z údajů o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy
v roce 2000 poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo
dráhy. Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené
úseky pozemní komunikace nebo dráhy.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže
stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro
starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení
zůstává zachován i
a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci
železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového
vedení pozemní komunikace nebo dráhy a b) pro krátkodobé objízdné trasy.
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže
stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro
starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení
nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích
a dráhách po 1. lednu 2001 v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy
zvýšil o více než 2 dB. V tom- to případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla
hodnota hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách před
jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než hodnoty uvedené v tabulce
č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte další korekce
+5 dB.
(7) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu
LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte
způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(8) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(9) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební
činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle
části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
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Příloha č. 3
Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v
chráněném venkovním prostoru
Část A
tabulka 1
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru
Druh chráněného prostoru
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb
a chráněný ostatní venkovní prostor

1
-5

Korekce (dB)
2
3
0
+5

4
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1:

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic
zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku
vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly
uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5
dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III.
třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I.
a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách
v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

tabulka 2
hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro
použití další korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí
Pozemní komunikace a
železniční dráhy
Dálnice, silnice I. a II. tř., místní
komunikace I. a II. tř.

Doba dne

LAeq,T[dB]

Denní
Noční
Denní
Noční
Denní
Noční
Denní
Noční

65
55
60
50
65
60
60
55

Silnice III. tř., komunikace III. tř.
a účelové komunikace
Železniční dráhy v ochranném
pásmu dráhy
Železniční dráhy mimo
ochranné pásmo dráhy
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Část B

tabulka 3
korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba (hod.)

Korekce (dB)

od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

+10
+15
+10
+5

2.2. DŮSLEDKY PRO ŘEŠENÍ STUDIE
Pro stávající obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení akustické
studie ve venkovním prostředí uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty hluku
v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb:
základní hodnota hluku
korekce pro noční dobu
korekce podle tabulky 1, sloupce 4

LAeq,T = + 50 dB
k = - 10 dB
k = + 20 dB

Těmto korekcím odpovídá celkový hlukový limit pro den LAeq,T = 50 dB, pro noc
platí limit ve výši LAeq,T = 40 dB, v případě objektů v ochranném pásmu
železniční dráhy platí limity 60 dB pro den a 50 dB pro noc, u silnice II/174
výpočtem zjištěna možnost uplatnění SHZ (70/60 dB – viz tabulky 19, 20, 25 a
26), pro hluk z areálu platí základní limity (50/40 dB). Pro hluk z výstavby (včetně
demoličních prací) platí korekce uvedené v tabulce 3.

2.3. METODIKA VÝPOČTU
Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy a z průmyslových zdrojů hluku byl použit
program HLUK+ verze 12.5 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy
výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z Metodických pokynů pro výpočet hladin
hluku z dopravy, autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního
hygienika České republiky a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy.
Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy jsou v České republice časově
posledním a vývojově nejvyšším stupněm modelů pro výpočet vlivu dopravy na kvalitu
akustické situace ve venkovním prostředí. Výsledky modelů autoři ověřují měřením a
prokazují tak vhodnost výše uvedeného programu. Použití novely je hygienickou
službou rovněž schváleno. Podle této metodiky je počítána ekvivalentní hladina hluku
LAeq,T od trasy s proměnným dopravním provozem v libovolném referenčním bodě,
vyjádřená v jednotkách dB.
Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prostředí
průmyslovými zdroji hluku vychází program z metodiky, zveřejněné v materiálu
„Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb – stavební akustika“.
V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem. Počítají se
hodnoty akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve
venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Akustická situace po
realizaci plánovaného záměru byla zjišťována standardním výpočetním postupem.
K výpočtům bylo použito výše popsaného programu.
Program vyžaduje při vytváření výpočtového prostředí zadání typů terén. Používá se
globální volby „terén odrazivý“ nebo „terén pohltivý“, resp. může být použit atribut
„vnořeného“ terénu. Terén odrazivý působí minimální útlum zvukových vln. Převážně
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se jedná o betonové či asfaltové plochy a vodní hladinu. Při šíření zvukové vlny nad
terénem pohltivým naopak dochází k většímu útlumu zvukových vln. Tento terén je
charakterizován např. travnatými plochami, obilím, nízkými zemědělskými kulturami.
Pro výpočet byl použit „terén pohltivý“, i když menší část ploch bude odrazivá.
Pro výpočty byl zvolen rok 2021 a využit reálný mapový podklad. Grafické výstupy
v obrazové příloze jsou převzorkovány tak, aby se vešly na stránku, takže z nich nelze
určit měřítko. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v referenčních bodech byly
stanovovány 2m před fasádou domů ve výšce oken místností. Izofony byly počítány
ve výšce 3m.

PODKLADY PRO VÝPOČET

3.1. REFERENČNÍ

BODY

Pro posouzení hlukových imisí v nejbližší obytné zóně a v chráněném venkovním
prostoru bylo zvoleno pro hodnocení budoucího stavu 12 referenčních bodů. V těchto
bodech byl proveden výpočet hlukové zátěže. Umístění referenčních bodů (jedná se o
domy v blízké obytné zástavbě) pro hodnocení hlukové zátěže je patrné z obr. č. 2 až
4 a tabulky č. 4.

tabulka 4 –referenční body
č.

čísla v tabulkách

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 (tab. 6 – 12)
2 (tab. 6 – 12)
3 (tab. 6 – 12)
4 (tab. 6 – 12)
1 (tab. 13 – 18)
2 (tab. 13 – 18)
3 (tab. 13 – 18)
1 (tab. 19 – 26)
2 (tab. 19 – 26)
3 (tab. 19 – 26)
4 (tab. 19 – 26)
5 (tab. 19 – 26)

adresa
Lazsko 32
Milín 98
klidová zóna za valem
dtto
Nádražní 315
Nádražní 318 (bod 2)
Nádražní 318 (bod 3)
Lazsko 18
Lazsko 10
Lazsko 51
Lazsko bez č.p.
Lazsko 43

3.2. CHARAKTERISTIKA ZDROJŮ
Zdroje hluku během demoličních a stavebních prací

V rámci demolice současného areálu lze očekávat po zahájení prací po dobu několika
měsíců zvýšený provoz těžkých nákladních automobilů v počtu max. 150 ks za den.
V dalších fázích prací bude již dopravní zatížení menší. Vliv umístění drtičky a třídičky
ve východní části lokality bude dostatečně eliminován díky relativně velké vzdálenosti
od nejbližších objektů obytné zástavby.
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Hluk ze stavební činnosti
Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je pro provádění nových staveb a změn
dokončených staveb v době od 7 do 21 hodin (reálně bude probíhat od 8 do 16 hod
podle demoličního výměru č.j. MUHnM/1971/2019) přípustná korekce +15 dB k
nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovené podle § 11
citovaného nařízení. Pro hluk ze stavební činnosti je výsledná nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina LAeq,T = 65 dB pro dobu trvání stavební činnosti 14 hodin. Pro
posouzení hlukové zátěže při demolici byly použity hodnoty akustického výkonu
běžných zařízení, používaných při pracích obdobného rozsahu a zaměření.
Hlavní mechanismy pro rozhodující demoliční a stavební práce:
tabulka 5 - emisní parametry skupin strojů ve vzdálenosti 1 m
Hladina hluku
LWA [dB] – 1ks

Zdroj hluku
Nákladní automobil 10 ks
Dělicí nůžky 1ks
Buldozer 1ks
Nakladač 1ks
Bagr 2 ks
Dumper 2 ks
Vibrační válec 1ks
Bourací kladivo 1ks
Drtička 1ks
Třídička 1ks

85
72
80
76
78
75
78
83
105
105

Hluk celkem

95
72
80
79
81
78
78
83
105
105

Obecná doporučení pro období demoličních a stavebních prací
Pro minimalizaci dopadů na akustickou situaci okolí a nejbližší obytné zástavby je
vhodné zajistit některá opatření:
- dodržet dobu povolenou pro demoliční práce a výstavbu, to je od 8 do 16 hod,
- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena rovnoměrně
v průběhu dne,
- směrovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin
- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů (rypadla,
nakladače),
- při práci hlučných mechanizmů v blízkosti obytné zástavby instalovat mobilní
protihlukovou stěnu.

Stacionární zdroje
Stacionárními zdroji budou vzduchotechnické jednotky na střeše spodní haly (celkem 5
ks – každý 70dB), parkovací a manipulační plochy a doky pro tahače (77) a osobní
automobily + dodávky (175) a strojovna SHZ (dvě čerpadla, každé 85 dB).

Mobilní zdroje
Příjezd a odjezd 150 TNA a 385 OA za 24 hodin (tam i zpět = 300 TNA a 770 OA)
Pozadí – silnice II/174: 2528 OA, 335 TNA (ŘSD 2016 /úsek 1-3540/, dopočet 2021)
Pozadí – silnice II/174: 1641 OA, 478 TNA (ŘSD 2000 – pro stanovení SHZ)
Pozadí – vlaky: 40 souprav za den (30 osobních, 10 nákladních) – ČD
Distribuce nové dopravy – varianta 1: 145 OA+15 TNA Lazsko, 625 OA+285 TNA Milín
(počet průjezdů = počet aut x 2) varianta 2: 145 OA+0 TNA Lazsko,625 OA+300 TNA
Milín (počet průjezdů = počet aut x 2)
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PŘÍSPĚVEK ZÁMĚRU K AKUSTICKÉ SITUACI
Opatření pro omezení akustické zátěže

Pro eliminaci hluku v klidové zóně u rybníka a její optické oddělení od areálu je
navržen podél západní a JZ hranice areálu 6 m vysoký val. Hluk ze stacionárních a
mobilních zdrojů generovaný výstavbou a provozem nově budovaného
technologického parku nepřekročí hodnoty příslušných hygienických limitů, není tedy
v souvislosti s jeho provozem nutné navrhovat žádná další protihluková opatření.
Vzhledem k porovnání hluku z dopravy v roce 2000 a 2021 u silnice II/174, kdy
akustická zátěž je při průjezdu Lazskem v roce 2000 vyšší ve dne o 0,3 až 0,4 dB a
v noci o 0,9 až 1 dB (v r. 2000 méně OA, ale více TNA a horší emisní parametry), je
možné uplatnit ustanovení o staré hlukové zátěži. Přesto doporučuji větší podíl
zejména nákladní dopravy vést přes Nádražní ulici směrem na Milín a silnici I/66, čímž
dojde ke zmírnění již tak vyšší akustické zátěže domů podél průjezdu Lazskem.

ZÁVĚR
Předložená hluková studie hodnotí situaci akustické zátěže generované
provozem stacionárních a mobilních zdrojů hluku v průběhu demoličních a
stavebních prací a po zprovoznění technologického parku firmy TP Stříbrňák,
s.r.o. v lokalitě Lazsko a Milín v denních a nočních hodinách. Hluk z výše
uvedených zdrojů nepřekročí hygienické limity pro denní ani noční dobu
v chráněném venkovním prostoru okolní obytné zástavby, další opatření pro
jeho eliminaci není tedy nutné navrhovat, doporučení vést větší podíl dopravy
směrem na Milín a silnici I/66 (viz předešlá kapitola) souvisí pouze s horší
akustickou situací u silnice na průjezdu Lazskem.
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1. Zadání rozptylové studie
Rozptylová studie je zpracována jako samostatná příloha oznámení ve smyslu zákona
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů“ pro
záměr „Výstavba a provoz nového technologického parku Stříbrňák, Lazsko“. Hodnotí vliv
provozu záměru na kvalitu ovzduší.
Název:

Výstavba a provoz nového technologického parku Stříbrňák, Lazsko.

Objednatel:

TP Stříbrňák s.r.o.

Se sídlem:

Karlova 2472/44, 35002 Cheb

IČ:

25232819

Studii zpracoval:

Ing. Tomáš Morávek

Datum zpracování:

říjen 2020

Zpracovatel rozptylové studie je autorizovanou osobou dle zákona č. 201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší [1].
Rozptylová studie byla zpracována na základě údajů poskytnutých objednavatelem a
vlastním šetřením.
Výpočet rozptylové studie byl proveden pro:
•

suspendované částice PM10, 2.5,

•

oxid dusičitý, oxid uhelnatý,

•

benzen, benzo(a)pyren.

Hodnocení bylo provedeno jako příspěvek záměru.

2. Použitá metodika výpočtu
Výpočet imisních koncentrací byl proveden podle metody SYMOS´97 - Systém
modelování stacionárních zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha [2,3]. K vlastnímu výpočtu
byla použita verze výpočetního programu 2013.
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací kouřové
vlečky. Program umožňuje výpočet maximálních krátkodobých (hodinových,
8-hodinových) a průměrných ročních imisních koncentrací znečišťujících látek, které se
ve zvolených bodech mohou vyskytnout v daných třídách stability a při různých
rychlostech a směrech větru, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací
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(např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin
zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě.
Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením
a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby
překročení bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru.
Výpočty se provádějí pro pět tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry
rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd
rychlosti větru vyplývají z následující tabulky (tabulka č. 1).
Tabulka č. 1: Třídy stability atmosféry
Výskyt tříd rychlosti
větru [m/s]

Třída stability

Rozptylové podmínky

I

silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

inverze, špatný rozptyl

1,7

5

III

slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty,
mírně zhoršené rozptylové podmínky

1,7

5

11

IV

normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

5

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou
nad zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách
atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím
k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability).
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně
ochlazuje. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik
dní. V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách.
Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou
a rozrušení inverzí.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III. a IV., kdy dochází
buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV.
třídě stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou.
Za těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí
vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému
rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok
a slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá
i přízemní vrstva ovzduší.
Metodika výpočtu poměru NO a NO2 v NOx
Výsledky měření emisí se vyjadřují v NOx (jako NO2). Emisní limity jsou stanoveny pro
NOx. Imisní limity jsou naproti tomu v některých případech stanoveny přímo pro NO2
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a z toho důvodu je nutná znalost poměru NO a NO2, v jakém je směs NOx vypouštěna do
ovzduší.
Vstupem do výpočtu rozptylové studie jsou emise NOx i NO2. Pokud nejsou tyto emise
známy z měření, použijí se u spalovacích zařízení a pro vybrané průmyslové procesy
hodnoty uvedené v hmotnostních procentech.
V případě, že nelze zdroj zařadit do uvedených kategorií, použije se pro výpočet
pětiprocentní podíl emisí NO2 a devadesáti pěti procentní podíl emisí NO v NOx.
Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu
zpevněných komunikací
Pro vyčíslení resuspenze z vozovek bylo použito první části metodiky, která byla
publikována SFŽP ČR jako podklad pro zpracování studií proveditelnosti na projekty
z prioritní oblasti 2, podoblast 2.1.3. Tato metodika vychází z respektované metodiky EPA
„AP 42“1.
Metodika výpočtu částic tuhých znečišťujících látek z demoliční a stavební činnosti
Byla použita „Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební
činnosti“ (Technologická agentura ČR, červen 2015).
Emise z liniových zdrojů
Byl použit emisní model MEFA 13. Tento představuje profesionální verzi emisního modelu
MEFA. V roce 2012 byla za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci projektu
č. TA01020491 „Vývoj aplikačního prostředí pro implementaci aktualizace metodiky
MEFA“ dokončena zásadní aktualizace modelu MEFA 06. Nový model tak oproti
předcházející verzi pokrývá podstatně větší spektrum zdrojů emisí, rozšířen byl i počet
modelovaných znečišťujících látek a rozsah zahrnutého vozového parku.
Aktualizace modelu, která byla vydána pod názvem MEFA 13 zahrnuje následující
možnosti:
▪ Stanovení produkce emisí částic uvolněných do ovzduší v důsledku tzv.
resuspenze částic (též sekundární prašnosti), tj. emise prachových částic,
deponovaných na povrchu vozovky a znovu zvířené do ovzduší vlivem
turbulentního proudění vyvolaného projíždějícím vozidlem - resuspenze je
zahrnuta na základě metodiky US EPA "AP 42, Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, Section 13.2.1. Paved Roads“[7], s modifikací zpracovanou po
dohodě s MŽP a ŘSD ČR. Modifikace spočívá v plynulém proložení doporučených
hodnot množství prachu na vozovce tak, aby se emise mezi intervaly intenzit
dopravy skokově neměnily.
▪ Výpočet tzv. víceemisí ze studených startů – zvýšení emisí krátce po startu
vozidla, kdy motor a katalyzátor nepracují v optimálním režimu.
▪ Samostatný modul pro určení emise z průjezdu vozidel křižovatkou – zohledňují se
nestandardní jízdní režimy: decelerace před křižovatkou, kombinace popojíždění a
volnoběhu při stání ve frontě (režim stop+go) a akcelerace při opuštění křižovatky,
zohlednění rozdílů v produkci emisí těžkých nákladních vozidel v souvislosti
s vytížením vozidla, zohlednění otěrů z brzd a pneumatik a resuspenze
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prachových částic z vozovky, rozšíření kategorie lehkých nákladních vozů o lehká
nákladní vozidla spalující benzín, rozšíření rozsahu matic vozového parku až do
roku 2040, zahrnutí vozidel emisních úrovní EURO 5 a EURO 6, rozšíření spektra
modelovaných látek o jemné částice PM 2,5 a benzo(a)pyren, rozšíření možnosti
zadávat dopravní data i v členění podle výsledků celostátního sčítání dopravy ŘSD
z roku 2010, tj. včetně podrobné kategorizace nákladních automobilů, rozšíření
možnosti formátu vstupních souborů o formát sešitu Microsoft Excel (*.xls), uložení
log souboru, kde je zaznamenán průběh výpočtu.

3. Vstupní údaje
Rozptylová studie byla zpracována na základě následujících údajů:
Podklady předané zadavatelem (projektantem):
➢ Podklady zadavatele (technická zprava, výkres, konzultace)
Podklady zpracovatele rozptylové studie:
➢ Mapové listy s výškopisem
➢ Větrná růžice pro lokalitu Milín souřadnice záměru (ČHMÚ, 2019)
➢ Údaje z informačního systému kvality ovzduší (ISKO)

3.1. Umístění záměru
Katastrální území:

Laszko

Obec:

Lazsko

Kraj:

Středočeský

Parcelní čísla:
85, 86, 87, 88, 89, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 142,
144, 149, 218, 264/1, 264/2, 264/5, 264/6, 264/8, 264/10, 264/12, 264/13, 264/14,
264/15, 264/16, 264/18, 665, 857, 858, 859, 860
Zájmové území se nachází na relativně rovné ploše v jinak svažitém terénu, který se
zvedá JZ směrem k vrcholu Stříbrného vrchu a tvoří tak přirozenou bariéru oddělující
areál cca 1 km vzdálené obce Lazsko, v jejímž katastru areál leží. Jedná se o stávající
průmyslový areál pro zpracování kovového odpadu u obce Lazsko. Součástí celého
průmyslového areálu, kde je navrhována výstavba TP Stříbrňák, je spol. Dřevovýroba
Wimmer a Ligmet. Vjezd do areálu je společný, a to napojením ze silnice směr Lazsko –
Milín. Areál je ze severní strany ohraničen železniční dráhou Blatná – Zdice, kde se přímo
nachází vlaková zastávka Milín. Západně od areálu je vodní plocha Stříbrný rybník, jižně
od něj potom vrch Stříbrný s výškou 553 m n.m. Projektovaná výška podlahy +-0,000 je
ve výšce 545,50 m n.m. Nula se tedy nachází o 7,5 m níže nežli vrch. Západně je areál
lemován vzrostlou zelení - stromy a keři.

EMPLA AG spol. s r.o.
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Obrázek č. 1: Znázornění umístění posuzovaného záměru – situace širších vztahů

Obrázek č. 2: Situační výkres umístění technologického parku (z projektové dokumentace)

3.2. Charakteristika záměru
Předmětem studie je posouzení a vyhodnocení vlivu emisí emitovaných během
demoličních a stavebních prací a po zprovoznění technologického parku na okolí záměru.
Předmětem záměru je realizace jednoho halového objektu velkoprostorové haly se
čtyřmi administrativními vestavky. Rozměry haly jsou 480 x 84 m, výška haly je 18 m.
Součástí záměru bude také realizace strojoven SHZ, vrátnice, trafostanice, oplocení
areálu, dieselagregátů, drobných technologických objektů a inženýrských sítí včetně jejich
příslušných přípojných bodů.
Funkční náplní haly bude skladování a distribuce, drobná výroba spočívající pouze
v mechanickém montování součástek.

EMPLA AG spol. s r.o.
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Součástí návrhu jsou sadové úpravy, které budou tvořit více než 25% z celkové plochy
areálu. Na vybraných fasádách budou umístěny treláže s popínavými rostlinami.
Navržena je úprava stávajícího vjezdu do areálu pro lepší přehlednost a kapacitnost.
Stávající vjezd bude tak zrušen a severněji umístěn vjezd nový. Součástí stavby budou i
vnitroareálové komunikace s napojením na výše zmíněný nový vjezd – viz dopravní
řešení.
Objekty budou založeny na pilotách (základových patkách). Základní nosný systém je
v rastru 24x12m. Vnitřní nosné stěny vestavků budou uloženy na železobetonových
základových pasech. Svislou nosnou konstrukci budou tvořit železobetonové sloupy, které
budou propojeny do železobetonových pilot. Konstrukce střechy bude tvořena ze žel.bet
vazníků (alternativě ocelových). Vazníky budou uloženy na sloupy kloubově jako prosté
nebo spojité nosníky.
Stěnový plášť bude lehký, tepelně izolační, jednovrstvý s jádrem z minerální vaty.
Jednotlivé panely tak budou tvořit vnější i vnitřní stěnu objektu.
Stěnový plášť bude barevně koncipován tak, aby směrem vzhůru k atice byly jednotlivé
odstíny barev světlejší.
Do střešního pláště budou osazeny světlíky pro prosvětlení haly.
Administrativní vestavky budou tvořeny ze žel.bet konstrukce se stropy z předpjatých
panelů.

3.3. Popis záměru
3.3.1. Etapa výstavby a bouracích prací
Jedná se o časově omezené období (celkem maximálně 12 měsíců), kdy dojde prvně
k demolici , úpravě stavebních odpadů recyklací (drcení, třídění), přičemž většina
stavebních odpadů nebude odvážena ale využita v místě výstavby. V další fázi bude
provedena vlastní výstavba objektu. Demoliční i stavební práce budou probíhat v denní
době (8 – 16 h).
Demolice - Odstraňované objekty se nachází ve stávajícím oploceném areálu závodu
LIGMET a.s. na pozemcích par. č.: 85, 86, 87, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115,
116, 142, 144, 149, 218 a 88, 89 v areálu DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o. v k.ú. Lazsko.
Pozemky se stavbami se nachází v průmyslové zóně Lazsko, mimo zastavěnou část.
Staveniště tvoří budovy a zpevněné plochy po odstraněných stavbách. Tyto budovy
budou demolovány. Pro potřeby bouracích prací resp. zařízení staveniště bude možno
využít plochy areálu LIGMET a.s. Na rozsahu vyčleněných ploch se dohodne dodavatel
s investorem. Předpokládá se zpracování cca 6300 tun stavebně/demoličního odpadu,
který bude po úpravě využit na místě stavby.
Výstavba
Projekt navrhuje jednu halu o celkové pronajímatelné ploše 40 176 m2, výška haly max.
15 m. Obvodový plášť objektu bude tvořen sendvičovými panely z pozinkovaných plechů,
s výplní minerální izolací, u administrativní vestavby bude opláštění doplněno pásy oken a
dveří. Vstupy do administrativy budou kryté skleněnými markýzami.

EMPLA AG spol. s r.o.
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Opláštění bude doplněno o úrovňové vratové vjezdy, nakládací můstky s těsnícími límci,
sekčními vraty a požární únikové a provozní ocelové dveře.
Objekt je navržen jako montovaný skelet z železobetonových prefabrikovaných prvků.
Součástí prefabrikované konstrukce budou i obvodové opěrné stěny a opěrné stěny
venkovních ramp.
V rámci demolice současného areálu a výstavby lze očekávat po zahájení prací po dobu
několika měsíců zvýšený provoz těžkých nákladních automobilů v počtu max. 150 jízd za
den. V dalších fázích prací bude již dopravní zatížení menší. Vliv umístění drtičky a
třídičky ve východní části lokality bude eliminován díky relativně velké vzdálenosti od
nejbližších objektů obytné zástavby.

3.3.2. Etapa provozu záměru
Předpokládanou funkční náplní haly bude skladování a distribuce, drobná výroba
spočívající pouze v mechanickém montování součástek.
Hala bude určená pro kompletaci součástí převážně pro automobilový průmysl (části
vzduchových tlumičů, dávkovacích systémů, řízení, palivových pump, díly pohonného
systému, elektrického ovládání oken, střešních oken, sedadel, vstřikování, brzdných
systémů, spojek a dalších systémů), případně pro jinou drobnou nerušící výrobu nebo
kompletaci drobných elektrických zařízení, fréz, vrtaček, dalšího ručního nářadí. Součástí
linek může být sváření, obrábění, montážní linka, testování. Hala může být i určená pro
příjem, skladování a redistribuci zboží pro další zpracování v ČR nebo pro přímý prodej.
Navrhovaný technologický park s objektem bude dopravně obsluhován ze stávající
komunikace. V souvislosti s provozem záměru se předpokládá příjezd a odjezd
maximálně 150 těžkých nákladních automobilů (kamionů) za den (celkem 300 jízd) a 385
osobních automobilů za den (770 jízd). Pro parkování motorových vozidel bude
realizováno celkem 23 manipulačních a parkovacích nakládacích stání pro soupravy
tahačů s návěsem. Pro parkování dodávkových, osobních automobilů zaměstnanců a
návštěv bude zajištěno na parkovištích o kapacitě 175 parkovacích stání.
Bude využit stávající vjezd do areálu ve východním cípu území.
Těžké nákladní automobily nebudou mít možnost vyjíždět ani přijíždět ze směru obce
Lazsko ve všech etapách záměru V dopravním řešení je zákaz odbočení při výjezdu
směrem na obec Lazsko. Doprava osobních automobilů bude rozdělena 20% ze směru
obce Lazsko a 80% ze směru Milín.
Nároky na dopravní infrastrukturu
Počet parkovacích stání pro osobní automobily
Počet parkovacích stání pro nákladní automobily
Počet nákladních doků
Počet drive-in vjezdových doků

EMPLA AG spol. s r.o.
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Provozní údaje
Směnnost - Trojsměnný provoz
Zaměstnanci
1.směna - výroba/sklad
1.směna - administrativa
2.směna - výroba/sklad
2.směna - administrativa
3.směna - výroba/sklad
3.směna - administrativa
Celkem - výroba/sklad
Celkem - administrativa
Celkem areál

110.0
70.0
110.0
50.0
110.0
50.0
330.0
170.0
500.0

osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob

3.4. Emise spojené se záměrem
3.4.1. Etapa demolice a výstavby
Bodové zdroje:
Bodovými zdroji znečištění ovzduší budou spalovací
předpokládanou mechanizaci: drtička, třídička.
Průměrná spotřeba nafty činí 12 l/MTH, 800 hodin za rok.

dieselové

motory

pro

Pro výpočet emisí z naftových motorů mechanizace využívané při skrývkách, těžbě,
expedici a deponování byly použity emisní faktory produkce škodlivin z pístových
vznětových motorů uvedené ve Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší a emisní faktory
automobilů, vztažené na jednotku paliva. Podíl frakce PM10 resp. PM2,5 na celkových
emisích TZL byl uvažován 83 %, resp. 67 %.
Tabulka č. 2: Emisní faktory pístových vznětových motorů v g/l
NOx

CO

PM10

PM2.5

Benzen

BaP 10-6

22.512

5.04

0.6972

0.5628

0.1366

115.2544

g/l

270.1440

60.4800

8.3664

6.7536

1.6392

0.0014

g/h

0.0750

0.0168

0.0023

0.0019

0.0004541

12 l/mth

0.0000006 g/s

Tabulka č. 3: Parametry bodových zdrojů
Název zdroje
1 drtička
2 třídička

EMPLA AG spol. s r.o.

Objemový tok
Výška
odpadního
komína [m] plynu [m3/s]
0.0469
3
0.0469
3

Teplota
odpadního
plynu [°C]
100
100

Průměr ústí
výduchu [m]
0.1
0.1

FPD [h/r]
800
800
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Plošné zdroje emisí :
Za plošné zdroje emisí PM10 a PM2,5 lze považovat manipulaci se sypkými materiály,
bourací a stavební práce a sekundární prašnost (reemise prachových částic ze
zemského povrchu působením větru). V průběhu demoličních a stavebních prací lze
vytipovat následující zdroje emisí:
➢
➢
➢
➢

Bourací a demoliční práce
Naložení a složení nákladního auta
Drcení a třídění materiálu
Sekundární prašnost z deponie

Složení materiálu z nákladního automobilu
Pro odhad emisí TZL byl použit emisní faktor uvedený ve Sdělení MŽP, odboru ochrany
ovzduší (Emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická
výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého o projektovaném
výkonu vyšším než 25 m3/den, kód 5.11. přílohy č. 2 zákona, bod 4.5.1. vyhlášky,
nakládka a vykládka rubaniny a kameniva, vlhký materiál) ve výši 0,1 g TZL/t
manipulovaného materiálu. Podíl frakce PM10 resp. PM2,5 na celkových emisích TZL byl
uvažován 51 %, resp. 15 %.
Operace drcení a třídění
Emise TZL jsou zjišťovány výpočtem z emisních faktorů pro kamenolomy a zpracování
kamene. Emisní faktory jsou uvedeny ve Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, které bylo
zveřejněno ve Věstníku MŽP, částka 2, duben 2018.
Tabulka č. 4: Emisní faktory pro recyklační linky stavebních hmot o projektovaném výkonu
vyšším než 25m3 /den
Technologický proces - zařízení

EF g TZL/t zpracovaného materiálu
Bez odlučovače

Cyklony, mlžení

Textilní filtry

Primární drcení

150

34

4

Primární třídění

140

13

3

Tabulka 5: Emisní faktory TZL pro vybrané stavebně – demoliční činnosti
Činnost

Emisní faktor pro PM10

Podíl
PM2,5/PM10

Jednotka

Demolice
Rozrušování konstrukcí
hydraulickými nůžkami
Rozrušování povrchu
sbíjecím kladivem

2,52

0,1

0,56

0,1

kg.h-1 reálné práce
stroje
kg.h-1 reálné práce
stroje

Emise z jednotlivých plošných zdrojů
Název plošného zdroje
Výška emitující plochy nad zemí

EMPLA AG spol. s r.o.

Demolice
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Roční provozní doba
Relativní roční využití maximálního
výkonu
Denní provozní doba
Délka strany elementu plošného zdroje
Převýšení (vznos) vlečky
Počet čtvercových elementů plochy

800 h/r
0,09
6 h/den
10 m
3 m
2

Hmotnost zpracovaného stavebního
odpadu

6 t/h

Znečišťující látka
Tuhé znečišťující látky

kg/h
1,0

kg/r
800

PM10

0,64

672

PM2.5

0,06

63

Název plošného zdroje
Výška emitující plochy nad zemí
Roční provozní doba
Relativní roční využití maximálního
výkonu
Denní provozní doba
Délka strany elementu plošného zdroje
Převýšení (vznos) vlečky
Počet čtvercových elementů plochy

Drcení
2 m
800 h/r
0,09
6 h/den
10 m
3 m
1

Hmotnost zpracovaného odpadu
Emisní faktor tuhých znečišťujících látek
Emise TZL

6 t/h
34 g/t
204 g/h

Podle Věstníku MŽP je podíl frakcí částic PM10 a PM2.5 v celkových emisích TZL:
PM10

51 %

PM2.5

15 %

Znečišťující látka
Tuhé znečišťující látky

kg/h
0,34

kg/r
357

PM10

0,17

178

PM2.5

0,05

53

Název plošného zdroje
Výška emitující plochy nad zemí
Roční provozní doba
Relativní roční využití maximálního
výkonu
Denní provozní doba
Délka strany elementu plošného zdroje
Převýšení (vznos) vlečky

EMPLA AG spol. s r.o.

Třídění
2 m
800 h/r
0,09
6 h/den
10 m
3 m
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Počet čtvercových elementů plochy

1

Hmotnost zpracovaného odpadu
Emisní faktor tuhých znečišťujících látek
Emise TZL

6 t/h
13 g/t
78 g/h

Podle Věstníku MŽP je podíl frakcí částic PM10 a PM2.5 v celkových emisích TZL:
PM10

51 %

PM2.5

15 %

Znečišťující látka
Tuhé znečišťující látky

kg/h
0,13

kg/r
136

PM10

0,06

63

PM2.5

0,02

21

Název plošného zdroje
Výška emitující plochy nad zemí
Roční provozní doba
Relativní roční využití maximálního
výkonu
Denní provozní doba
Délka strany elementu plošného zdroje
Převýšení (vznos) vlečky
Počet čtvercových elementů plochy

Stavební činnost
10 m
800 h/r
0,09
8 h/den
10 m
3 m
5

Emise TZL

0,60 kg/h

Znečišťující látka
Tuhé znečišťující látky

kg/h
0,60

kg/r
630

PM10

0,30

315

PM2.5

0,10

105

Emise spojené s dopravou:
Liniovými zdroji jsou úseky pozemních komunikací, po nichž se během výstavby
uvažovaného areálu pohybují motorová vozidla společnosti - osobní (OV) a těžká
nákladní vozidla (NV) .
Dopravní zatížení areálu v době demolice a výstavby záměru se předpokládá následující:
Nákladní doprava 150 jízd denně maximálně
Osobní doprava
30 jízd denně maximálně
Emise z dopravy vychází se zadaných intenzit dopravy, délky úseků, roku provozu,
rychlostí. Byly vypočteny programovým vybavením MEFA 13 včetně zahrnutí resuspenze.
Definované schéma vozového parku (zastoupení emisních tříd) zadává přímo
programové vybavení (zadána ostatní města a komunikace), rok 2022.

EMPLA AG spol. s r.o.
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Posuzované komunikace byly rozděleny na 3 úseky (viz obrázek č. 3) a pro každý úsek
byl proveden výpočet emisí NOx, PM10 , PM2,5 , benzen, benzo(a)pyren modelem MEFA
13.
Doprava byla dále z hlediska výpočtu rozdělena na úseky po 10 metrech (liniové zdroje
znečišťování ovzduší) a na manipulaci (plošné zdroje znečišťování ovzduší).
Obrázek č. 3: Rozdělení dopravních úseků a předpokládané četnosti dopravy spojené s fází
demolice a výstavby
D1
NT 150
OA 30

D2
TN 150
OA 24

D3
OA 6

Tabulka č. 6: Kvantifikace emisí z dopravy podle MEFA 13 – demolice a výstavba
ID

E_NOx

E_PM10

E_Bzn

E_bApyr

E_PM25

SP_PM10

SP_bApyr

SP_PM25

d1-1-10
d2-1-50

0.0000058
0.0000026

0.0000008
0.0000004

0.0000001
0.00000001

0.0000289
0.0000234

0.0000006
0.0000003

0.000027
0.0000272

0.0003259
0.0003259

0.0000066
0.0000066

d3-1-80

0.00000001

0.00000001

0.00000001

0.0000003

0.0000000

0.0000001

0.0000015

0.00000002

Vysvětlivky:
d – úsek silniční komunikace, průměrná rychlost v úseku km/h
E – emise z výfuků vozidel v g/m, pro B(a)P v μg/m/s
SP – emise resuspenze v g/m, pro B(a)P v μg/m/s

Tabulka č. 7: Emise spojené s pohybem mechanizace po staveništi
NOx (g/km)
CO (g/km)
PM10 (g/km)
PM2,5 (g/km)
NO2 (g/km)
benzen (g/km)
benzoapyren (µg/km)

Emisní faktor
dle MEFA 13
0.5400
0.5024
0.0677
0.0500
0.2570
0.0016
6.6152

EMPLA AG spol. s r.o.

Emise [g/den]

Emise g/h

Emise g/s

129,6
120,6
16,3
12,0
61,7
0,38
1587.648 (µg)

5,4
5
0,67
0,5
2,57
0,016
66,15

0,0015
0.0013
0,00018
0,00014
0.00071
0.000004
0.018 (µg)
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3.4.2. Etapa provozu
Realizací záměru vznikne nový vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší podle
přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší :
Kód 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než
0,3 MW do 5 MW včetně.
Technologický areál bude vybavený 8 ks plynových kondenzačních kotlů o celkovém
tepelném výkonu 360 kW o spotřebě plynu 4,58 m3/h. Dále budou instalovány 4 ks
vytápěcích plynových jednotek o tepelném výkonu 236 kW a spotřebě plynu 6,9 m3/h
a 47 ks plynových zářičů o celkovém výkonu 2326 kW a spotřebě plynu 5,5 m3/h.
Dále bude v blízkosti příjezdové komunikace v samostatné strojovně instalován záložní
dieselagregát DE250E0, 250 kVA o tepelném výkonu 200 kW. Výduch do ve výšce 2,7 m
nad terénem. Spotřeba nafty 52,4 l/hod.
Bodovými zdroji emisí budou komíny od soustavy plynových kotlů a plynových jednotek.a
dieselagregátu.
Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory uvedené ve Sdělení odboru ochrany
ovzduší (Věstník MŽP, částka 2, duben 2018), jímž se stanovují emisní faktory podle
§ 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Emisní faktory pro zemní plyn
NOx
1130 kg. 10-6.m-3 spáleného paliva
CO
48 kg. 10-6.m-3 spáleného paliva
Emisní faktory pro naftu a kapalné biopalivo
NOx
26.8 kg.t-1 spáleného paliva
CO
6 kg.t-1 spáleného paliva
Roční emise:
NOx
CO

540.2 kg
87.3 kg

Tabulka 8: Parametry bodových zdrojů
Zdroj

X [m]

Y [m]

MNOx
[g/s]

MCO
[g/s]

VS
[m3/s]

H
[m]

d
[m]

α

Pd
[h/den]

Soustava 2 ks
plynových
kotlů –
výduch č. 1

-778333.4

- 1089200

0.003

0.00012

0.052

16

0,2

0,5

24

Soustava 2 ks
plynových
kotlů –
výduch č. 2

-778409.3

-1089184

0.003

0.00012

0.052

16

0,2

0,5

24

Soustava 2 ks
plynových
kotlů –
výduch č. 3

-778440.80

-1089176.0

0.003

0.00012

0.052

16

0,2

0,5

24
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Soustava 2 ks
plynových
kotlů –
výduch č. 4

-778555.6

-1089150.

0.003

0.00012

0.052

16

0,2

0,5

24

-778398.2

-1089212

0.325

0.073

0.01

2.7

0.38

0.03

24

Dieselagregát
DE250E0,
250 kVA
výduch č. 5

Vysvětlivky k tabulce č. 8:
Mx ........…hmotnostní tok škodliviny x
VS ..…….objem vzdušniny na výstupu z výduchu
H …..........výška koruny výduchu nad terénem
d…………vnitřní průměr výduchu

 ……..... .relativní roční využití maximálního výkonu
Pd………..denní využití

Funkční náplní haly bude skladování a distribuce, drobná výroba spočívající pouze
v mechanickém montování součástek pro odvětví automotive. Z této činnosti se vznik
emisí nepředpokládá.
Plošné zdroje
Plošnými zdroji jsou jednotky plynových zářičů s výduchem do pracovního prostoru.
Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory uvedené ve Sdělení odboru ochrany
ovzduší (Věstník MŽP, částka 2, duben 2018), jímž se stanovují emisní faktory podle
§ 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Emisní faktory
NOx
1130 kg. 10-6.m-3 spáleného paliva
CO
48 kg. 10-6.m-3 spáleného paliva
Roční emise:
NOx
CO

646.4 kg
27.4 kg

EMPLA AG spol. s r.o.
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Obrázek č. 4: Rozmístění spalovacích zdrojů v objektu (z projektové dokumentace)

Obrázek č. 5: Umístění dieselagregátu (z projektové dokumentace)

Emise spojené s dopravou
Liniovými zdroji jsou úseky pozemních komunikací, po nichž se během provozu
uvažovaného areálu pohybují motorová vozidla společnosti - osobní (OA) a nákladní
(NA) vozidla.
Dopravní zatížení areálu v době provozu záměru se předpokládá následující:
Nákladní doprava:
150 NA (300 jízd denně) maximálně
Osobní doprava:
385 OA (770 jízd denně) maximálně
Emise z dopravy vychází se zadaných intenzit dopravy, délky úseků, roku provozu,
rychlostí. Byly vypočteny programovým vybavením MEFA 13 včetně zahrnutí resuspenze.
Definované schéma vozového parku (zastoupení emisních tříd) zadává přímo
programové vybavení (zadána ostatní města a komunikace), rok 2022.
Posuzované komunikace byly rozděleny na 3 úseky (viz obrázky č. 6 a 7) a pro každý
úsek byl proveden výpočet emisí NOx, PM10 , PM2,5 , benzen, benzo(a)pyren modelem
MEFA 13.
Doprava byla dále z hlediska výpočtu rozdělena na úseky po 10 metrech (liniové zdroje
znečišťování ovzduší) a na manipulaci (plošné zdroje znečišťování ovzduší).

EMPLA AG spol. s r.o.
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Obrázek č. 6: Rozdělení dopravních úseků a předpokládané četnosti dopravy spojené s fází
provozu záměru – var. 1
D1
NA 300
OA 770

D2
NA 270
OA 625

D3
NA 30
OA 145

Obrázek č. 7: Rozdělení dopravních úseků a předpokládané četnosti dopravy spojené s fází
provozu záměru – var. 2

D2
NA 300
OA 625

D1
NA 300
OA 770
D3
OA 145

Tabulka č. 9: Kvantifikace emisí z dopravy podle MEFA 13 – provoz záměru – var. 1
ID
d1-1-10

E_NOx
0.000017

E_CO
0.000036

E_PM10
0.0000022

E_Bzn
0.0000002

E_bApyr
0.0001048

E_PM25
0.0000017

SP_PM10
0.0000403

SP_bApyr
0.0004827

SP_PM25
0.0000097

d2-1-50

0.000006

0.000010

0.0000010

0.0000001

0.0000747

0.0000007

0.0000391

0.0004681

0.0000095

d3-1-80

0.0000008

0.000001

0.0000001

0.0000000

0.0000117

0.0000001

0.0000078

0.0000937

0.0000019

Tabulka č. 10: Kvantifikace emisí z dopravy podle MEFA 13 – provoz záměru – var. 2
ID

E_NOx

E_CO

E_bApyr

E_PM25

SP_PM10

SP_bApyr

SP_PM25

d1-1-10

0.0000172

0.0000366

0.0000022

0.0000002

0.0001048

0.0000017

0.0000403

0.0004827

0.0000097

d2-1-50

0.0000073

0.0000114

0.0000011

0.0000001

0.0000798

0.0000008

0.0000420

0.0005032

0.0000102

d3-1-80

0.0000009

0.0000010

0.0000001

0.0000000

0.0000120

0.0000001

0.0000078

0.0000937

0.0000019
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Vysvětlivky:
d – úsek silniční komunikace, průměrná rychlost v úseku km/h
E – emise z výfuků vozidel v g/m, pro B(a)P v μg/m/s
SP – emise resuspenze v g/m, pro B(a)P v μg/m/s

3.5. Meteorologické podklady
Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává
četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Větrná růžice pro lokalitu:
Milín, okres Příbram, N 49° 37.90419', E 14° 1.22672'
Platná ve výšce 10 m nad zemí
Stabilní členění podle Bubník-Koldovský (metodika SYMOS´97)
Období výpočtu: 1.1.2009 - 31.12.2018
Vytvořeno: 27.03.2020, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414
Zpracovatel: ČHMÚ Praha, Oddělení modelování a expertíz, úsek ochrany čistoty ovzduší
Zobrazení větrné růžice je v příloze č. 2.
Protože je výpočtová síť v souřadném systému JTSK, je použito stočení větrné růžice o
8o.
Obrázek č. 8: Stočení větrné růžice

EMPLA AG spol. s r.o.
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3.6. Popis referenčních bodů
Nejprve byly stanoveny charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních
bodů. Parametry sítě jsou uvedeny v tabulce č. 10 a zobrazení sítě je v příloze č. 1.
Výpočet v síti byl proveden pro výšku 1,6 metru (výška dýchací zóny člověka).
Tabulka 11: Parametry sítě referenčních bodů (zájmové území 2000 x 1000 m)
Počet bodů ve směru osy x

20

Počet bodů ve směru osy y

10

Celkový počet bodů

200

Celková plocha pokrytá sítí

2 km2

Parametry sítě byly zvoleny tak, aby síť pokrývala nejbližší obytnou zástavbu v okolí
posuzovaného záměru včetně dopravních tras.
Rozptylová studie byla dále počítána pro 8 výpočtových bodů mimo síť. Body mimo síť
byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší obytnou zástavbu. Souřadnice bodů mimo
síť jsou uvedeny v tabulce č. 11 a body jsou zakresleny v příloze č. 1 (Podkladová část).
Tabulka č 12: Souřadnice referenčních bodů mimo síť
Číslo
bodu

Lokace

č. popisné
Lazsko

č. p. 32

x [m]

y [m]

z [m]

h [m]

Objekt nádraží

-778281.5

-1089132

547.46

2

Rodinný dům

-777893.8

-1089218

549.7737

3

Pozemková
parcela – trvalý
travní porost
objekt k bydlení

-778951.6

-1089033

539.9293

3

-779415.6

-1089644

529

2

Rodinný dům

-777155

-1089284

568.1136

3

-777192.1

-1089589

568.1084

2

1
2

Milín, Nádražní č.p. 98

3

Pozemková parcela. č. 719
ku Lazsko

4

Lazsko

5

Milín, U sila č.p. 309

č. p. 65

6

Milín č.p. 320

Mateřská škola

7

Milín č.p. 318 (v mapě 1)

Budova s č.p.

-777167.4

-1089012

572.8336

3

Milín č.p. 315 (v mapě 2)

Budova s č.p.

-777193.1

-1089062

571.0918

3

8

Vysvětlivky:
x, y
z
h

souřadnice referenčních bodů
nadmořská výška
výška nad terénem

3.7. Znečišťující látky a příslušné imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší [1].
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v g.m-3 a vztahují se na standardní podmínky objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok
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Tabulka č. 13: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich
překročení
Znečišťující
Doba průměrování
Imisní limit
Maximální počet
látka
překročení
Oxid dusičitý
1 hodina
200 µg.m-3
18
Oxid dusičitý
1 kalendářní rok
40 µg.m-3
0
Oxid uhelnatý
maximální denní osmihodinový
10 mg.m-3
0
průměr1)
Benzen
1 kalendářní rok
5 µg.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
25 µg.m-3
0
Poznámka:
1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z
hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední
výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
Tabulka č. 14: Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené
pro ochranu zdraví
Znečišťující látka
Doba průměrování
Imisní limit
Benzo(a)pyren
1 kalendářní rok
1 ng.m-3

3.8. Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě
Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. Imisní situace
přímo v posuzované lokalitě není trvale sledována.
Pětileté průměry (ČHMÚ)
Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní
znečištění konstruovaných v síti 1x1 km, ve formátu shapefile. Tyto mapy obsahují
v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky
za předchozích 5 kalendářních let, které mají stanoven roční imisní limit.
Tabulka č. 15: Pozaďové imisní koncentrace (2015 – 2019)
BOD
Milín
Imisní limit
% imisního
limitu

NO2_IHR

BZN_IHR

PM10_IHR

PM10_M36

PM2,5_IHR

B(a)P_IHR

g/m ]

g/m ]

g/m ]

g/m ]

g/m ]

ng/m3]

7.7 – 9,7

0.7 - 0,8

16.8 – 17.1

30 – 30.3

12.5 – 12.6

0,5

40

5

40

50

20

1

19.2 – 24.2

14 - 16

42 – 42.7

60 – 60.6

62.5 - 63

50

3

3

3

3

3

Vysvětlivky:
IHR
M36

roční průměrná koncentrace
36. nejvyšší hodnoty 24hodinové průměrné koncentrace v kalendářním roce
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Na posuzovaném území nejsou překročeny imisní limity pro znečišťující látky dle
přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší [1].
Oxid dusičitý (NO2)
Vzhledem k tomu, že pětileté průměry neobsahují hodnoty hodinových koncentracích
NO2, byly pro maximální hodnoty koncentrací použity data z měřící stanice. Nejbližší
měřící stanicí se nachází v Příbrami (viz tabulka č. 15)
Tabulka 16: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky NO2 naměřené v roce 2019 na
stanici Příbram – Březové Hory

Vysvětlivky k tab. 15:
50 % Kv
95 % Kv
98 % Kv
99,9 % Kv
X1q, X2q, X3q, X4q
C1q, C2q, C3q, C4q
X
XG
S
SG
N
dv
36 MV
VoL
VoM
Xm
mc

50 % kvantil
95 % kvantil
98 % kvantil
99,9 % kvantil
čtvrtletní aritmetický průměr
počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané čtvrtletí
roční aritmetický průměr
roční geometrický průměr
směrodatná odchylka
standardní geometrická odchylka
počet měření v roce
doba trvání nejdelšího souvislého výpadku
36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval
počet překročení limitní hodnoty LV
počet překročení meze tolerance LV + MT
měsíční aritmetický průměr
měsíční četnost měření

4. Výsledky rozptylové studie
Podle metodiky SYMOS´97 [2] byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací
(maximálních hodinových, maximálních denních a průměrných ročních) vybraných
znečišťujících látek ve zvolených 6 výpočtových bodech mimo síť a v geometrické síti
referenčních bodů.
Hodnoty příspěvků imisních koncentrací byly vypočteny pro všech pět tříd stability
přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových krocích 1°.
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Rozptylová studie hodnotí vliv posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší.
Výpočty imisního zatížení byly provedeny pro výšku 1,6 m nad úrovní terénu – dýchací
zónu člověka.
Výpočty byly provedeny pro následující znečišťující látky, které mají stanoven imisní
limit tj.:
PM10
PM2.5
NO2
Benzen
B(a)P

tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10
tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM2.5
oxidy dusíku (NO2)
benzo(a)pyren

Benzo(a)pyren
Benzo[a]pyren (sumární vzorec C20H12) je polycyklický aromatický uhlovodík s pěti
benzenovými kruhy. Je silně karcinogenní a mutagenní. Za běžných podmínek jde o žlutě
zbarvenou krystalickou pevnou látku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého
spalování při teplotách 300 až 600 °C.
Imisní limit - roční průměrná imisní koncentrace 1 ng/m3 (1000 pikogramů/m3).
Benzen
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.
Imisní limit - roční průměrná imisní koncentrace 5 µg/m3.
NO2
Oxid dusičitý (NO2) - v plynném stavu jde o červenohnědý, agresivní, prudce jedovatý
plyn. Vzniká při spalovacích procesech, například ve spalovacích motorech oxidací
vzdušného dusíku za vysokých teplot. Způsobuje záněty dýchacích cest od lehkých forem
až po edém plic.
Imisní limity - hodinová průměrná imisní koncentrace 200 µ/m3.(maximální počet
překročení 18)
- roční průměrná imisní koncentrace 40 µg/m3.
PM (Pevné částice)
Pevné částice či (pevné) prachové částice (anglicky: particulates či particulate
matter – PM) jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které jsou
tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace může
způsobovat závažné zdravotní problémy. vliv pevných prachových částic na zdraví závisí
především na jejich velikosti. Větší částice se zachycují na chloupcích v nose a
nezpůsobují větší potíže. Částice menší než 10 µm pronikající za hrtan do dolních cest
dýchacích. Někdy se proto označují jako vdechované částice
• PM10 – částice menší než 10 μm,
• PM2,5 – částice menší než 2,5 μm
PM10
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Imisní limity - 24 hodinová průměrná imisní koncentrace 50 μg/m3.(maximální počet
překročení 35)
- roční průměrná imisní koncentrace 40 μg/m3.
PM2.5
Imisní limit - roční průměrná imisní koncentrace 20 μg/m3.

4.1. Vyhodnocení ve výpočtových bodech mimo síť
V následujících
tabulkách jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků imisních
koncentrací NOx, PM10 , PM2,5, benzen, benzo(a)pyren v každém zvoleném výpočtovém
bodě mimo síť.
U hodnot příspěvků maximálních imisních koncentrací jsou uvedeny rovněž povětrnostní
podmínky (třídy stability počasí a rychlosti větru), při kterých jsou tato maxima
dosahována. Uvedená krátkodobá maxima znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací
ze všech tříd stability a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě stability nejčetnější.
Ve všech bodech mimo síť jsou tato maxima dosahována při špatných rozptylových
podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené
koncentrace značně klesají.
Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než
při inverzích a v případě normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu
může být tento rozdíl až řádový.
Ve skutečnosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze několik
hodin nebo dní v roce, v závislosti na četnosti výskytu inverzí a větrné růžici pro
posuzovanou lokalitu (viz příloha č. 2). Proto jsou pro posouzení vhodnější roční
koncentrace znečišťujících látek, při jejichž výpočtu je použita i větrná růžice.
Grafické znázornění vypočtených příspěvků imisních koncentrací NO2 (maximálních
hodinových a průměrných ročních), PM10 (maximálních denních a průměrných ročních) ,
PM2,5 (průměrných ročních), benzen (průměrných ročních), benzo(a)pyren (průměrných
ročních), ve formě izolinií je součástí přílohy rozptylové studie (příloha č. 3 a 4). Podrobné
výpisy výpočtů příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečisťujících látek ve
všech referenčních bodech v síti při různých povětrnostních podmínkách (při různé třídě
stability počasí a rychlosti větru) jsou vzhledem k rozsáhlosti k dispozici u zpracovatele
rozptylové studie.
Tabulka č. 17: Vypočtené hodnoty v referenčních bodech mimo síť – etapa demoličních a
stavebních prací
BaP
ng/m3]

8.784E-05

Benzen
g/m3]
Roční
průměrné
imisní
koncentrac
e
0.00215

2.541E-05
8.381E-05
8.109E-06

Roční
Ref.bod. průměrné
č.
imisní
koncentrace
1
2
3
4

NO2
g/m3]
Jednohodino
vé průměrné
imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

PM2.5
g/m3]

PM10
g/m3]

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

24 hodinové
(denní)prům
ěrné imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

20.086780

0.04104095

0.3907972

50.45413

0.990214

0.00046

8.2658906

0.01196904

0.1313092

15.26458

0.353680

0.00023

4.6024078

0.00621628

0.2248719

10.82367

0.514839

5.59E-05

1.7779842

0.00178639

0.0304750

3.642183

0.063731
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5.147E-06

6.74E-05

1.8771662

0.00228854

0.0252587

2.853064

0.065731

6.194E-06

8.73E-05

1.8697584

0.00275045

0.0278256

2.709832

0.067065

5.19436E-06

5.257E-05

1.781786502

0.00270570

0.02940267

4.44512813

0.12466259

5.20893E-06

5.824E-05

1.874278336

0.00255965

0.02207367

3.99468446

0.09484993

1 ng/m3]

5 g/m3]

200 g/m3]

40 g/m3]

20 g/m3]

50 g/m3]

40 g/m3]

Tabulka č. 18: Vypočtené hodnoty v referenčních bodech mimo síť – etapa provozu záměr
var_1
BaP
ng/m3]

1.56573E-06

Benzen
g/m3]
Roční
průměrné
imisní
koncentrac
e
0.0004871

2.65254E-06

0.0005195

7.135043412

0.030248504

0.09145279 3.02389944

0.19560042

2.60653E-07

7.341E-05

4.036851115

0.016574369

0.00334728 2.15573487

0.01897286

1.26251E-07

1.522E-05

2.121609848

0.00436977

0.00103763 0.82812395

0.00932989

4.89059E-07

9.360E-05

5.409582296

0.008695955

0.01732267 0.66100458

0.03607443

2.91924E-07

5.831E-05

5.366382772

0.010274384

0.00954798 0.42413517

0.02149907

2.19116E-06

0.0004063

5.872521019

0.010300193

0.08187489 2.75211771

0.16183065

1.32302E-06

0.0002467

5.885953419

0.009324646

0.04898721 1.47159974

0.09769118

1 ng/m3]

5 g/m3]

200 g/m3]

40 g/m3]

Roční
průměrné
Ref.bod.č.
imisní
koncentrace
1
2
3
4
5
6
7
8
Im. limit

NO2
g/m3]

PM2.5
g/m3]

PM10
g/m3]

Jednohodino
vé průměrné
imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

13.10618284

0.077628803

0.01740507 3.62685225

0.1136566

20 g/m3]

24 hodinové
(denní)prům
ěrné imisní
koncentrace

50 g/m3]

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

40 g/m3]

Tabulka č. 19: Vypočtené hodnoty v referenčních bodech mimo síť – etapa provozu
záměr_var_2
BaP
ng/m3]
Roční
průměrné
Ref.bod.č.
imisní
koncentrace

1
2
3
4
5
6
7
8
Im. limit

Benzen
g/m3]
Roční
průměrné
imisní
koncentrac
e

NO2
g/m3]
Jednohodino
vé průměrné
imisní
koncentrace

PM2.5
g/m3]

PM10
g/m3]

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

24 hodinové
(denní)prům
ěrné imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

1.58043E-06

0.0004912 13.10618284

0.079930067

0.03052659

3.63142307

0.1147533

2.82834E-06

0.0005230 7.897485439

0.057721752

0.05349100

3.09844243

0.20871910

2.64466E-07

7.543E-05

4.162337515

0.017172338

0.00508822

2.16792149

0.01925698

1.27799E-07

2.202E-05

2.131937884

0.004612895

0.00243096

0.85405144

0.00944517

5.22603E-07

9.419E-05

5.580231342

0.013943189

0.00987269

0.68082513

0.03857677

3.10094E-07

5.908E-05

5.382975053

0.01311846

0.00586786

0.42909036

0.02285413

2.35139E-06

0.0004068 7.963403415

0.035340728

0.04437485

2.93821971

0.17378729

1.41872E-06

0.0002472 6.843542349

0.024283537

0.02677854

1.55751496

0.10483200

40 g/m3]

20 g/m3]

50 g/m3]

40 g/m3]

1 ng/m3]

5 g/m3]
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4.2. Vyhodnocení v síti referenčních bodů
Tabulka č. 20: Vypočtené hodnoty v síti referenčních bodů – demoliční a stavební práce
BaP

Benzen

NO2

PM2.5

PM10

ng/m3]

g/m3]

g/m3]

g/m3]

g/m3]

Průměr
ování
Roční
průměrné
imisní
koncentrace
min
2.416E-06
max
0.0010905
Imisní
1ng/m3]
Limit
% min
0
% max
0.1

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

Jednohodin
ové
průměrné
imisní
koncentrace

1,33E-06

1.261663

0,00060

21.18930

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

24 hodinové
(denní)
průměrné
imisní
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

0.0009936

0.0102906

1.831646

0.02404

0,0568689

3.2913367

76.24149

6.07304

5 g/m3] 200 g/m3]

40 g/m3]

20 g/m3]

50 g/m3]

40 g/m3]

0

0,6

0,002

0,05

3,66

0,05

0,012

10,5

0,14

16,4

152,4

15,1

Tabulka č. 21: Vypočtené hodnoty v síti referenčních bodů – fáze provozu var_1
BaP
ng/m3]

Benzen

NO2

PM2.5

PM10

g/m3]

g/m3]

g/m3]

g/m3]

Jednohodin
Roční
ové
průměrné
průměrné
imisní
imisní
koncentrace
koncentrace
4.7254E-08 1.1178E-05 2.0340591

Roční
Průměr průměrné
ování
imisní
koncentrace
min
max
imisní
limit
% min
% max

3.9158E-06
1ng/m3]

0.001073

Roční
průměrné
imisní
koncentrace
0.0038732
0.0974868

25.872962

5 g/m3] 200 g/m3]

40 g/m3]

24 hodinové
Roční
(denní)
průměrné
průměrné
imisní
imisní
koncentrace
koncentrace
0.0008233
0.2038822
0.0734195
20 g/m3]

Roční
průměrné
imisní
koncentrace
0.0034577

6.7991357

0.2891423

50 g/m3]

40 g/m3]

0

0

1.01

0.009

0.004

0.41

0.008

0

0.021

12.93

0.24

0.36

13.6

0.72

Tabulka č. 22: Vypočtené hodnoty v síti referenčních bodů – fáze provozu var_2
BaP
ng/m3]
Roční
Průměr průměrné
ování
imisní
koncentrace
min

Benzen

NO2

PM2.5

PM10

g/m3]

g/m3]

g/m3]

g/m3]

Jednohodin
Roční
ové
průměrné
průměrné
imisní
imisní
koncentrace
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

24 hodinové
Roční
(denní)
průměrné
průměrné
imisní
imisní
koncentrace
koncentrace

Roční
průměrné
imisní
koncentrace

4.8891E-08

1.1582E-05

2.0355839

0.0043164

0.0009325

0.2094362

0.0035797

max

4.2E-06

0.001077

025.872962

0.0992275

0.0792529

7.3077992

0.3103476

imisní
limit
% min

1ng/m3]

5 g/m3]

200 g/m3]

40 g/m3]

20 g/m3]

50 g/m3]

40 g/m3]

0

0

1.017

0.01

0.005

0.42

0.009

0

0.021

12.93

0.25

0.39

14.6

0.77

% max
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5. Návrh kompenzačních opatření
Pro posuzovaný záměr nejsou kompenzační opatření navržena.
Kompenzační opatření (KO) si navrhuje žadatel o vydání závazného stanoviska (investor).
Návrh KO je součástí rozptylové studie.
Zákonné podmínky:
KO jsou vyžadována u vyjmenovaných zdrojů ve sloupci B přílohy č. 2 zákona.
KO se uplatní v případě, že by v oblasti došlo vlivem provozu výše uvedeného zdroje
k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok.
Zároveň musí platit podmínka uvedená v § 27 odst. 1 vyhlášky, že umístěním zdroje dojde
k nárůstu znečištění o více než 1 % imisního limitu pro látky s dobou průměrování 1 rok.
Vlivem provozu záměru nedojde k překročení z imisních limitů s dobou průměrování 1
kalendářní rok dle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší.
Dle § 11 odst. 5 zákona se KO neuplatní pro látku, pro kterou nemá zdroj stanoven
specifický emisní limit ve vyhlášce.
Pro návrh KO musí být splněny všechny zákonné podmínky.
Provozem záměru nebudou překročeny imisní limity dle přílohy č. 1 zákona o ochraně
ovzduší.
Celkově tedy provozem záměru nedojde k významné změně imisní situace
v posuzované lokalitě.
V etapě demoličních a stavebních prací, která bude časově omezena, může docházet
k výraznějšímu nárůstu denních koncentrací imisí ukazatelů PM10 a PM 2,5 zejména
v bezprostřední blízkosti staveniště. Ve výpočtu byl předpokládán denní souběh stavebních
a demoličních strojů a manipulace se suchým materiálem. Výpočet byl proveden na straně
bezpečnosti. Tudíž reálné imisní přírůstky budou při dodržení nevržených opatření (viz
kapitola 7) výrazně nižší.

6. Rizika a nejistoty
•

•

•
•

•

Pro zjištění stávajícího stavu bylo vycházeno z informací ČHMÚ a ze vstupních
parametrů od zadavatele. Hodnoty imisního pozadí zjištěné na reprezentativních
monitorovacích stanicích nemusí vystihovat přesně reálnou situaci v posuzované
lokalitě.
Pro výpočet bylo vycházeno z emisních faktorů vypočtených programovým
vybavením MEFA 13, skutečné emise jsou závislé zejména na složení vozového
parku.
Nejistoty spojené s omezeními disperzního modelu SYMOS 97
Skutečné emise v rámci realizace záměru budou záviset na četnosti a nasazení
mechanizace v rámci demoličních a stavebních prací a na intenzitě reálné dopravy
s tím spojené i délce demoličních a stavebních prací.
V rámci modelového výpočtu byl předpokládán souběh všech zařízení v rámci
jedné směny. K této situaci reálně bude docházet velmi zřídka, tudíž skutečné
imisní zatížení bude výrazně nižší. Výpočet je tak na straně bezpečnosti.
Skutečné emise v rámci provozu záměru budou záviset na charakteru činností
provozovaných v posuzovaném technologickém parku a na intenzitě dopravy a
použitých dopravních prostředcích.
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7. Závěrečné hodnocení a doporučení
Vypočtené hodnoty imisního zatížení odpovídají umístění zdrojů, konfiguraci terénu
a provozu zdrojů. Z výsledků imisního modelu vyplývá, že nebudou překročeny imisní limity
pro posuzované ukazatele dle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší [1].
V tabulkách č. 20 až č. 22 jsou shrnuty imisní příspěvky vlivem posuzovaného záměru
v síti referenčních bodů a v tabulkách č. 17 až č. 19 imisní příspěvky v referenčních bodech
mimo síť volených vhodně v nejbližší obytné zástavbě zvlášť pro etapu demolice a výstavby
a zvlášť pro etapu provozu záměru. Přírůstky imisí všech sledovaných ukazatelů dle přílohy
č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší jsou ve všech 208 referenčních bodech minimální pro fázi
provozu záměru. Z hlediska dopravního je etapa provozu zpracována ve 2 variantách.
Varianta provozu 1, kdy je část osobní i nákladní dopravy vedena směrem na Lazsko
vychází z imisního hlediska ve většině referenčních bodech mimo síť mírně příznivěji než
varianta 2, kde je část osobní dopravy vedena na Lazsko a veškerá nákladní doprava je
vedena na Milín. Rozdíly jsou však zcela nevýznamné. Z výše uvedených výsledků je
zřejmé, že provoz záměru nebude jak ve variantě 1, tak variantě 2 představovat výrazný
nárůst imisí a nebude mít zásadní negativní vliv na imisní situaci v posuzované lokalitě.
Fáze demoličních a stavebních prací bude časově omezena. V rámci stavebních a
demoličních prací lze očekávat navýšení zejména krátkodobých a denních imisních
koncentrací tuhých částic PM 10, PM2.5.
S ohledem na obecný zájem snižovat především emise tuhých částic dle „Programu
zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02, květen 2016“ (dále také „PZKO“)
doporučuje zpracovatel rozptylové studie dodržovat vhodná opatření pro omezení emisí.
Doporučení pro omezování emisí
1) Provádět úklid manipulačních ploch a areálových komunikací (snížení emisí
TZL, druhotné prašnosti).
2) Umísťovat venkovní skládky sypkých materiálů na závětrnou stranu nebo
ohraničit skládky ze 3 stran (skladovaný materiál nebude převyšovat výšku
ohrazení) a materiál také zabezpečit pro omezení prašnosti skrápěním, tak aby
byla na povrchu ucelená krusta.
3) Při nakládání a vykládání vozidel vypínat motory vozidel.
4) Používat zařízení a mechanizmy splňující nejlepší emisní úrovně (min. emisní
úroveň EURO 4 a vyšší).
5) Používat drtící a třídící zařízení zakrytované a vybavené filtry nebo mlžením.
6) Ve fázi demolice a výstavby maximálně omezovat souběh činností, které produkují
významné emise zejména tuhých částic.
7) Provádět skrápění a mlžení u všech operací, kde dochází ke vzniku emisí
prachových částic.
8) Dodržovat technologickou kázeň a podmínky provozu stanovené dodavatelem
technologie, provádět pravidelné revize.
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Za podmínek uvedených v zadání této rozptylové studie a důsledného plnění
doporučených preventivních opatření je z hlediska ochrany ovzduší realizace
záměru akceptovatelná.
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Vyhláška 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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Věstník MŽP, částka 8, srpen 2013. Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany
ovzduší, ke zpracování rozptylových studií.
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TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy“ (Ministerstvo dopravy, červen
2018).
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US EPA "AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Section 13.2.1.
Paved Roads“
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Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti

SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních zdrojů, ČHMÚ Praha 1998.
Věstník MŽP, částka 3, duben 1998. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP
výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“.

Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v České republice
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02, květen 2016
Grafické ročenky ČHMU
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html)

[12] Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů
nespadajících pod BREF – Těžba a úprava paliv a nerostných surovin

Programové vybavení
SYMOS'97 v.2013 (Idea Envi s.r.o. - výpočet rozptylové studie,)
MEFA 13 (Ateliér ekologických modelů, s. r. o. - výpočet emisí pro motorová vozidla)
Microsoft Office 365 pro podnikatele
o Word 2016 (textová část)
o Excel 2016 (tabulková část, výpočty emisí)
Qgis - zpracování mapové části
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Použité pojmy a zkratky
▪ Ovzduší - vnější ovzduší v troposféře,
▪ Znečišťující látka - každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může
mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje
zápachem,
▪ Znečišťování (emise) - vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší,
▪ Úroveň znečištění - hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší (imise)
nebo její depozice na zemský povrch za jednotku času,
▪ Stacionární zdroj - ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická
jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o
stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo
zkoušení nových výrobků a procesů
▪ Spalovací stacionární zdroj - stacionární zdroj, ve kterém se oxidují paliva za
účelem využití uvolněného tepla,
▪ Provozovatel - právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj skutečně
provozuje; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za
provozovatele vlastník stacionárního zdroje,
▪ Emisní limit - nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny
znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje,
▪ Emisní strop - nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnesené do ovzduší
za kalendářní rok,
▪ Imisní limit - nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto zákonem,
▪ Palivo - spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený
jeho výrobcem ke spalování za účelem uvolnění energetického obsahu tohoto
materiálu,
▪ Těkavá organická látka (VOC) - jakákoli organická sloučenina nebo směs
organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20 °c má tlak par
0,01 kpa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího
použití,
▪ Organické rozpouštědlo - jakákoli těkavá organická látka, která je používána
samostatně nebo ve směsi s jinými látkami, aniž by přitom prošla chemickou
změnou, k rozpouštění surovin, produktů nebo odpadů, nebo která se používá jako
čisticí prostředek k rozpouštění znečišťujících látek, jako odmašťovací prostředek,
jako dispergační činidlo, jako prostředek používaný k úpravě viskozity nebo
povrchového napětí, jako změkčovadlo nebo jako ochranný prostředek,
▪ Fugitivní emise těkavých organických látek - jakékoli emise těkavých
organických látek, které nejsou odváděny do ovzduší komínem nebo výduchem.
Pojem činnost zahrnuje rovněž čištění procesního zařízení a čištění pracovních
prostorů, avšak nezahrnuje čištění výrobků, pokud není dále uvedeno jinak
▪ Spotřeba organických rozpouštědel/voc/práškových plastů - celkové vstupní
množství organických rozpouštědel/voc/práškových plastů do zdroje za kalendářní
nebo běžný rok snížené o všechna organická rozpouštědla/voc/práškové plasty,
které byly regenerovány v rámci daného zdroje pro opakované použití jako vstup v
daném zdroji
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Emisní limit TOC znamená hmotnostní koncentraci těkavých organických látek
vyjádřených jako celkový organický uhlík
VOCf - podíl hmotnosti fugitivních emisí těkavých organických látek a hmotnosti
vstupních organických rozpouštědel
VOCe - se rozumí podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek a množství či
velikosti produkce nebo množství vstupních organických rozpouštědel či celkového
množství spotřebovaných vstupních surovin s obsahem VOC .
Emisní faktor - měrná výrobní emise typická pro určitou skupinu stacionárních
zdrojů,
Měrná výrobní emise - podíl hmotnosti znečišťující látky nebo stanovené skupiny
látek vnášených ze stacionárního zdroje do ovzduší a vztažné veličiny.

BAT Nejlepší dostupná technologie
ČHMU Český hydrometeorologický ústav
EL Emisní limit (koncentrace)
KÚ Krajský úřad
KO Kompenzační opatření
OP Odborný posudek dle § 11 zákona o ochraně ovzduší
MŽP Ministerstvo životního prostředí
p.p.č. parcela parcelní číslo
PZKO Program zlepšování kvality ovzduší
st.p.č. stavební parcela číslo
VZT Vzduchotechnická jednotka
ZZO Zdroj znečišťování ovzduší
Zk Zákon
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Přílohy:

1. Podkladová část

2. Zobrazení větrné růžice pro lokalitu Milín

3. Příspěvky k imisním koncentracím NOx, benzenu, benzo(a)pyrenu, PM10, PM2,5 v síti
referenčních bodů ve formě izolinií – pro fázi demolice a výstavby.

4. Příspěvky k imisním koncentracím NOx, benzenu, benzo(a)pyrenu, PM10, PM2,5 v síti
referenčních bodů ve formě izolinií – pro fázi provozu pro Variantu 1 a Variantu 2
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Příloha č. 1

Podkladová část
Síť referenčních bodů

Referenční body mimo síť
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Síť referenčních bodů

(měřítko 1:7000)
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Referenční body mimo síť

(měřítko 1:7000)
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Příloha č. 2

Větrná růžice
Milín
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Grafická část

Tabulka hodnot celkové růžice
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Příloha č. 3
Grafický výstup
Příspěvky k imisním koncentracím NOx,
benzenu, benzo(a)pyrenu, PM10, PM2,5
v síti referenčních bodů ve formě izolinií
Fáze stavby a demolice
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Příspěvky k maximálním hodinovým imisní koncentracím NO2 [µg/m3]

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 [µg/m3]

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k denním imisním koncentracím PM10 [µg/m3]

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k ročním imisním koncentracím PM10 [µg/m3]

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k ročním imisním koncentracím PM2,5 [µg/m3]

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k ročním imisním koncentracím benzo (a) pyren – B(a)P [pg/m3]

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu [µg/m3]

Měřítko 1: 7000
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Příloha č. 4

Grafický výstup
Příspěvky k imisním koncentracím NOx,
benzenu, benzo(a)pyrenu, PM10, PM2,5
v síti referenčních bodů ve formě izolinií
Fáze provozu záměru ve variantě 1 a
variantě 2
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Příspěvky k maximálním hodinovým imisní koncentracím NO2 [µg/m3] var1

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k maximálním hodinovým imisní koncentracím NO2 [µg/m3] var2

Měřítko 1:7000

EMPLA AG spol. s r.o.

51

Rozptylová studie

Výstavba a provoz nového technologického parku Stříbrňák, Lazsko

Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 [µg/m3] var 1

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 [µg/m3] var 2

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k denním imisním koncentracím PM10 [µg/m3] var 1

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k denním imisním koncentracím PM10 [µg/m3] var 2

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k ročním imisním koncentracím PM10 [µg/m3] var 1

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k ročním imisním koncentracím PM10 [µg/m3] var 2

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k ročním imisním koncentracím PM2,5 [µg/m3] var1

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k ročním imisním koncentracím PM2,5 [µg/m3] var2

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k ročním imisním koncentracím benzo (a) pyren – B(a)P [pg/m3] var 1

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k ročním imisním koncentracím benzo (a) pyren – B(a)P [pg/m3] var 2

Měřítko 1:7000
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Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu [µg/m3] var 1

Měřítko 1: 7000
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Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu [µg/m3] var 2

Měřítko 1: 7000
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Stříbrňák, Lazsko

Posouzení vlivů na veřejné zdraví

Zhotovitel:

Zpracovatel:

RNDr. Jaroslav Růžička
Arbesova 1014, 360 17 Karlovy Vary
RNDr. Marcela Zambojová
držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví
uděleného Ministerstvem zdravotnictví ČR
číslo jednací: OVZ-300-18.5.06/23562, prodloužení č.j. MZDR 19955/2016-2/OVZ
Pořadové číslo osvědčení: 1/2006, prodloužení 2/2016

Tel.:
E-mail:
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Úvod
Toto posouzení vlivu na veřejné zdraví je zpracováno jako samostatná příloha oznámení podle
zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro záměr „Výstavba a provoz nového
technologického parku Stříbrňák, Lazsko“. Předmětem posuzovaného záměru je, jak již z jeho názvu
vyplývá, výstavba a provoz nového technologického parku tvořeného jednou halou o celkové
pronajímatelné ploše 38 304 m2 a výšce haly 15 m. Umístění technologického parku je navrženo
zhruba mezi obcemi Lazsko a Milín ve Středočeském kraji.
Předmětem tohoto posouzení je zhodnocení imisní a hlukové situace v nejbližším okolí z hlediska vlivů
na veřejné zdraví. Vzhledem k tomu, že pro posuzování vlivů na veřejné zdraví se používají vztahy
odvozené pro dlouhodobou expozici, je toto posouzení zaměřeno na vliv provozu technologického
parku. Etapa výstavby je přechodná.
Posouzení vlivu na veřejné zdraví (Health impact assessment – HIA) v rámci posouzení vlivů na
životní prostředí EIA je kombinace postupů a metod, kterými mohou být posouzeny dopady
předkládaných záměrů na zdraví populace. Vlastní hodnocení zdravotního rizika obecně zahrnuje čtyři
základní kroky:
1) Identifikace nebezpečnosti – popis nepříznivých účinků sledovaného faktoru na zdraví
2) Charakterizace nebezpečnosti – zahrnuje charakterizaci vztahu dávky a účinku
3) Hodnocení expozice – popis velikosti, četnosti a doby trvání expozice, cesty vstupu do
organismu, odhad velikosti a složení exponované populace
4) Charakterizace rizika – kvantitativní či kvalitativní vyhodnocení velikosti rizika vlivu na zdraví
na základě dat z předchozích kroků
Nezbytnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, se kterými každý odhad rizika nevyhnutelně
pracuje. Jejich přehled a rozbor napomáhá objektivnějšímu pohledu na zhodnocení rizika při jeho
řízení.

2

Hlavní podklady
Základním podkladem pro posouzení vlivu na veřejné zdraví byly studie zpracované v rámci oznámení
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů životního prostředí, v platném znění.
• Rozptylová studie pro záměr „Výstavba a provoz nového technologického parku Stříbrňák,
Lazsko“, zpracovatel Ing. Tomáš Morávek, EMPLA AG spol. s r.o., březen 2021
• Hluková studie pro záměr „Výstavba a provoz nového technologického parku Stříbrňák,
Lazsko“, zpracovatel RNDr. Jiří Novák, Liberec, březen 2021

3

Charakteristika území
Zájmové území se nachází na relativně rovné ploše v jinak svažitém terénu, který se zvedá JZ směrem
k vrcholu Stříbrného vrchu a tvoří tak přirozenou bariéru oddělující areál cca 1 km vzdálené obce
Lazsko, v jejímž katastru areál leží. Severně od okraje lokality prochází železniční trať Protivín – Zdice
a leží zde i nádraží města Milín. Podél této trati a jejího křížení s komunikací spojující Milín a
Tochovice leží v ochranném pásmu železnice nejbližší dva obytné domy. Kromě zmíněných
komunikací jsou v okolí areálu pouze volné plochy zemědělské půdy, rybníky a západní výběžek Milína
s komerční a průmyslovou zástavbou. Jižním okrajem areálu prochází železniční vlečka.
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Obr. 5: Vyznačení umístění záměru (převzato z rozptylové studie)
Dotčenou obytnou zástavbu tvoří převážně rodinné domy v obci Lazsko. Pro účel rozptylové studie
bylo zvoleno šest referenčních bodů reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu, které jsou umístěny
v oblasti Sříbrného rybníku, vlakového nádraží a rodinné zástavby při ulici U stadionu a Sokolská.
Imisně dotčenou zástavbou je tedy cca 65 bytových jednotek umístěných v rodinných domech. Při
uvažovaném průměrném počtu 2,5 obyvatel na jednu bytovou jednotku se jedná o 160 až 170 obyvatel
exponovaných navýšením imisním hladinám v důsledku realizace záměru.
V případě hluku tvoří exponovanou populací obyvatelstvo žijící v domech podél přepravních tras
v Lazsku a v Milíně. V případě Milína je silnice II/174, na kterou je záměr dopravně napojen, vedena
severovýchodně od obce. Dotčenou populací v Milíně jsou nejvýše obyvatelé bytového domu č.p. 313
až č.p. 318 na ulici Nádražní s celkovým počtem 50 bytových jednotek.
V rámci hlukové studie bylo dále zvoleno 5 referenčních výpočtových bodů umístěných v bezprostřední
blízkosti silnice č. 174 procházející obcí Lazsko. Tyto referenční body reprezentují 22 bytových
jednotek umístěných v rodinných domech. Při uvažovaném průměrném počtu 2,5 obyvatele na jednu
bytovou jednotku se jedná o celkem 180 obyvatel exponovaných navýšeným hladinám hluku.

4
4.1

Znečištění ovzduší
Identifikace nebezpečnosti
Nebezpečnost je chápána jako vlastnost daného posuzovaného faktoru a jeho potencionálního vlivu na
zdraví. Druhy a množství škodlivin obsažených ve výfukových plynech v jednotlivých variantách jsou
uvedeny v rozptylové studii, která byla počítána pro dominantní škodliviny, kterými jsou částice
polétavého prachu PM10, i PM2,5, oxid dusičitý, benzen a benzo(a)pyren.

4.1.1

Oxidy dusíku – oxid dusičitý
Oxid dusičitý (NO2) je dráždivý plyn červenohnědé barvy s charakteristickým štiplavým zápachem.
Čichový práh je různými autory uváděn v rozmezí 100 až 410 μg/m3, při zvýšení koncentrace se na
čichový vjem projevuje adaptace. Ze zdravotního hlediska je ze sumy oxidů dusíku nejvýznamnější
právě oxid dusičitý. Jeho význam je dán nejen přímými účinky na zdraví, ale dále si zasluhuje
pozornost i vzhledem k tomu, že je prekurzorem ozonu.
Hlavními antropogenními zdroji oxidů dusíku jsou emise ze spalování fosilních paliv, v praxi především
automobilová doprava v kombinaci se stacionárními spalovacími zdroji pro vytápění.
Monitorováním venkovního ovzduší byly zjištěny v České republice maximální hodinové imisní
koncentrace oxidu dusičitého za poslední publikované roky v rozmezí 24 µg/m3 na pozaďových
přírodních stanicích až po např. 436 µg/m3 na imisní stanici v Praze 2 Legerova ulice v roce 2009.
Imisní koncentrace převyšující hodinový imisní limit 200 µg/m3 byly naměřeny ve městech především
na dopravních stanicích. Uvnitř budov však mohou k individuální expozici významně přispívat např.
plynové spotřebiče nebo cigaretový kouř. V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého se
pohybují naměřené průměrné roční imise oxidu dusičitého za poslední roky na imisních stanicích
publikovaných v ročenkách ČHMÚ (Znečištění ovzduší v datech) v rozmezí 5 až maximálně 76 µg/m3 .
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Při vdechování může být absorbováno 80 až 90 % oxidu dusičitého. Významná část vdechnutého
oxidu dusičitého je odstraněna z nosohltanu; proto při změně dýchání nosem na dýchání ústy lze
očekávat zvýšené pronikání oxidu dusičitého do dolních cest dýchacích. Studie řízených expozic u lidí
uvádějí smíšené a vzájemně rozporné výsledky týkající se respiračních účinků u astmatiků a
normálních jedinců. Ačkoliv v základních souborech zdravotních údajů zůstávají nejistoty,
pravděpodobně nejcitlivějšími subjekty jsou astmatičtí pacienti, u nichž bylo opakovaně popsáno
ovlivnění plicních funkcí při krátkodobé expozici na úrovni 560 µg/m3. Naopak u zdravých dobrovolníků
v klinických studiích objevilo toto ovlivnění až při krátkodobých koncentracích nad 1880 µg/m3.
Z řady studií vyplývá, že specifická imunitní obrana u lidí (např. alveolární makrofágy) může být oxidem
dusičitým změněna. Akutní expozice (řádově v hodinách) nízkým koncentracím oxidu dusičitého jen
zřídka vyvolají pozorovatelné účinky. Chronické a subchronické expozice (měsíce a týdny) nízkým
koncentracím oxidu dusičitého však způsobují řadu poškození včetně změn plicního metabolismu,
struktury a funkce, zvýšení vnímavosti k infekcím plic a změn podobných emfyzému (rozedma plic trvale nadměrný obsah vzduchu v plicích při současném úbytku a poškození vlastní plicní tkáně,
nejčastěji následek chronického zánětu průdušek, často u kuřáků, zhoršuje výměnu plynů v plicích).
Dosud nebylo popsáno, že by oxid dusičitý způsoboval maligní tumory, mutagenezi nebo teratogenezi.
Za normálních fyziologických podmínek nebyly získány žádné důkazy o tvorbě potenciálně
karcinogenních nitrosaminů.

4.1.2

Suspendované částice PM10 a PM2,5
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, nýbrž
představují směs látek s různými účinky. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak i
NO2.
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik
a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do
10 m, která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější
respirabilní frakce s aerodynamickým průměrem do 2,5 m označená jako PM2,5 pronikající až do
plicních sklípků.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 m a hrubší frakce většího průměru
významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry rozpustné a obsahují
sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv včetně dopravy a
znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně
reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou
zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a
nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může
být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů
v imisích mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných
částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným spalováním,
mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě na neupravených
komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během minut až hodin
s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.
Maximální denní imisní koncentrace PM10 na imisních stanicích publikovaných v ročenkách ČHMÚ
(Znečištění ovzduší v datech) se pohybují v posledních letech v rozmezí 33,0 µg/m3 (Tanvald) až po
567 µg/m3 (Věřňovice na Karvinsku). V případě průměrných ročních imisí PM10 se pohybují naměřené
průměrné roční imise v posledních letech v rozmezí 5,9 µg/m3 (Churáňov) až maximálně 89,8 µg/m3
(Stehelčeves na Kladensku).
Měření suspendovaných částic frakce PM2,5 probíhalo v roce 2019 na 89 stanicích. Průměrné roční
koncentrace se pohybovaly od 4,8 (imisní stanice Churáňov na Prachaticku) do 27,6 μg/m3 (imisní
stanice Věřňovice na Karvinsku). Hodnota ročního imisního limitu platného k uvedenému roku
25 μg/m3 byla překročena na 2 stanicích, tj. na 2,2 % stanic. Podíl suspendovaných částic frakce PM2,5
ve frakci PM10 se na městských stanicích pohybuje od 0,5 po 0,8. Imisní limit platný od roku 2020 byl
překročen na 9 imisních stanicích (10,1 % stanic).
Částice nad 10 µm aerodynamického průměru pravděpodobně nepředstavují z hlediska zdravotních
účinků zásadní problém a jejich vliv na obyvatelstvo je posuzován na úrovni obtěžování, jako je
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dráždění krku, nosu a očí.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění sliznice
dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece
bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím
vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný
přechod akutních zánětlivých změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické
obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento
proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
K nepříznivým zdravotním účinkům polétavého prachu patří kromě i řada mimorespiračních
zdravotních účinků, které se vysvětlují různými mechanismy. Důležitou roli zde zřejmě hrají mediátory
vznikající při zánětlivé reakci a oxidační stres, ovlivnění krevní srážlivosti, může se však např. jednat i
o přímé působení rozpustných látek a ultrajemných částic, které pronikají do krevního oběhu a
nervového systému a ovlivňují nervovou regulaci srdeční činnosti. Mezi chronické účinky patří i
urychlení procesu aterosklerózy cév. Nejnovější studie naznačují i vliv na nemocnost cukrovkou.
Významné je též nedávné zařazení znečištění ovzduší zejména jemnou frakcí suspendovaných částic
mezinárodní agenturou WHO pro výzkum rakoviny mezi prokázané lidské karcinogeny.
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především z výsledků
epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti
především na kardiovaskulární a respirační onemocnění již při velmi nízké úrovni expozice, přičemž
není možné jasně určit prahovou koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším
ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce.

4.1.3

Benzen
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se při pokojové teplotě
rychle odpařuje. Čichový práh benzenu se udává při koncentraci 4,8 mg/m3.
Je obsažen v ropě a ropných produktech. Automobilové benziny mají limitovaný obsah benzenu do 1
%. Antropogenními zdroji benzenu jsou výfukové plyny, vypařování pohonných hmot, petrochemie a
spalovací procesy. Poločas degradace benzenu v ovzduší reakcemi s hydroxylovými radikály je asi 13
až 14 dnů, což postačuje k možnosti transportu na velké vzdálenosti.
Ovzduší představuje hlavní cestu vstupu benzenu do těla. V těle je absorbováno okolo 50 % benzenu
vdechovaného se vzduchem. Příjem benzenu založený na denním 24hodinovém objemu
vdechovaného vzduchu v klidovém stavu je 10 mg denně na každý 1 mg/m3 (0,3 ppm) koncentrace
benzenu v ovzduší.
Zvýšené expozice připadají na životní styl spojený s kouřením, na pobyt ve vnitřních prostředích, ve
kterých jsou materiály uvolňující benzen např. lepidla, tmely, rozpouštědla, čistící prostředky aj.
Cigaretový kouř obsahuje relativně vysoké koncentrace benzenu a je důležitým zdrojem expozice pro
kuřáky. WHO uvádí, že 99 % expozice připadá na inhalaci. Ve vnitřním ovzduší jsou nalézány vyšší
koncentrace benzenu než ve venkovním. Hygienická služba při měření koncentrací benzenu
v interiérech bytů a školek zjistila průměrné koncentrace kolem 6 µg/m3, maxima však dosahovala
desítek, v extrémních případech až stovek µg/m3.
Ke zvýšeným expozicím přispívá též cestování motorovými vozidly. Průměrná koncentrace benzenu
uvnitř automobilů je asi do 12 µg/m3.
U nekuřáků žijících ve venkovských oblastech je odhadován denní příjem benzenu na 0,3 mg, zatímco
silní kuřáci žijící v městech mohou přijmout až pětinásobek tohoto množství. Expozice benzenu v
zaměstnání mohou přispívat dalšími dávkami k uvedeným příjmům.
Vysoká lipofilita benzenu a jeho nízká rozpustnost ve vodě způsobuje jeho přednostní rozdělování do
tkání bohatých tukem, jako je tuková tkáň a kostní dřeň. Benzen se v průběhu dlouhodobé expozice
akumuluje v tukových zásobách. V pokusech se zvířaty (na myších) byla akumulace metabolitů
benzenu pozorována v kostní dřeni, kde byly nalezeny nevyšší koncentrace, a dále v játrech.
Benzen je v těle oxidován a metabolity benzenu jsou hematotoxické. V případě benzenu je třeba
posuzovat jeho toxikologické i karcinogenní účinky.
Toxikologické účinky
Akutní toxicita benzenu je nízká, projevuje se podrážděním kůže a sliznic, útlumem CNS. Expozice
vyšším koncentracím benzenu (nad 3200 mg/m3) vyvolávají neurotoxické příznaky. Trvalá expozice
toxickým úrovním benzenu může poškozovat lidskou kostní dřeň, což vede k perzistentní pancytopenii.
Prvními příznaky toxicity jsou anémie, leukocytopenie a trombocytopenie. Několik studií ukázalo, že
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expozice benzenu při koncentracích způsobujících škodlivé hematotoxické účinky jsou spojeny se
stabilními i nestabilními chromozomálními aberacemi u krevních lymfocytů a buněk kostní dřeně. O
fetotoxických či teratogenních účincích nebyla nalezena žádná přesvědčivá zpráva.
Karcinogenní účinky
Benzen je známý lidský karcinogen (kvalifikovaný IARC ve skupině 1). V literatuře je popsán velký
počet případů myeloblastické a erytroblastické leukémie spojené s expozicemi benzenu. Několik
epidemiologických studií o pracovnících exponovaných benzenu prokázalo statisticky významné
spojení mezi akutní leukémií a profesionální expozicí benzenu.
Karcinogenita byla rovněž prokázána u myší a krys, kde se projevily multisystémové karcinogenní
účinky, nikoliv pouze leukémie.
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek na
základě dlouhodobé chronické expozice.

4.1.4

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je významným představitelem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Skupina
PAU zahrnuje směs různorodých aromatických uhlovodíků se dvěma či více aromatickými jádry.
Vznikají při nedokonalém spalování, z čehož vyplývá jejich hojné rozšíření v atmosféře
z antropogenních i přírodních zdrojů. Ve vnitřním ovzduší je významným zdrojem PAU kouření.
V ovzduší bylo zjištěno okolo 500 PAU. Tvoří komplexní směsi, avšak většina měření se týká
benzo(a)pyrenu (dále BaP), který je nejlépe prostudován. Polyaromatické uhlovodíky jsou v ovzduší
většinou vázány na nižší frakce pevných částic a jsou tak transportovány na větší vzdálenosti.
V městských lokalitách jsou dva hlavní zdroje emisí PAU, tj. domácí topeniště a doprava, s variabilním
podílem emisí z domácích topenišť. Ve větších městských celcích lze zátěž z dopravy již
charakterizovat jako plošnou, kdy rozdíly mezi málo zatíženými a dopravně významně exponovanými
lokalitami jsou minimální. V okrajových částech měst a v místech s majoritním podílem spalování
fosilních paliv je zřejmý vliv domácích topenišť; významné navýšení měřených hodnot způsobuje těžký
průmysl. Specifickým případem je průmyslem a starou zátěží exponovaná ostravsko-karvinská
aglomerace, kde se k obvyklým typům zdrojů přidávají velké průmyslové zdroje.
Hlavním expozičním zdrojem PAU pro člověka je potrava. PAU vznikají jednak při tepelné přípravě
potravy a dále pak z kontaminace plodin z atmosférického spadu. PAU se snadno vstřebávají plícemi,
zažívacím traktem i kůží, jsou vysoce lipofilní a podobně jako u benzenu mohou některé jejich
metabolity iniciovat vznik nádorového bujení. V organismu jsou metabolizovány za vzniku reaktivních
meziproduktů a metabolitů odpovědných za mutagenní, karcinogenní i toxické účinky (diol-epoxidy
reagující s DNA). Potvrzeným mechanismem účinku je dále indukce enzymové aktivity způsobená
aktivací buněčného Ah receptoru.
K toxickým účinkům zjištěným na pokusných zvířatech patří oční a kožní dráždivost, toxické poškození
ledvin a jater, hematotoxicita, imunosuprese, reprodukční toxicita, genotoxicita a karcinogenita.
Současné poznatky nově dále prokazují významný vliv PAU obsažených v jemné frakci
suspendovaných částic v ovzduší a to zejména ve vztahu k nepříznivému ovlivnění nitroděložního i
pozdějšího vývoje a nemocnosti u dětí. Otázkou existence nových poznatků, které by mohly ovlivnit
současné cílové hodnoty PAU v ovzduší, se též zabývali experti WHO v rámci projektu REVIHAAP.
V závěrečné zprávě konstatují, že nové poznatky sice ukazují na řadu nekarcinogenních účinků těchto
látek, ale zatím neumožňují stanovit nové cílové hodnoty.
Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je karcinogenita, která je u BaP
dostatečně prokázána v experimentech na zvířatech a svědčí o ní i výsledky epidemiologických studií
u profesionálně exponované populace. Plicní karcinogenita BaP může být potencována současnou
expozicí dalším škodlivinám obsaženým např. v cigaretovém dýmu.
Benzo(a)pyren (CAS 50-32-8) je nejznámějším zástupcem PAU při posuzování karcinogenity.
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí benzo(a)pyren do skupiny 1: karcinogenní pro
člověka (Overall Evaluations of Carcinigenicity to Humans, IARC Monographs, 16.červenec 2013).

4.2
4.2.1

Charakterizace nebezpečnosti
Oxidy dusíku – oxid dusičitý
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 g/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u této
části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. S ohledem na
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rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou plicní, je třeba
na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest
při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3.
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího
z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové limitní
koncentraci 200 g/m3.
WHO je dále doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40 g/m3. Tato hodnota
byla odvozena z meta-analýzy epidemiologických studií účinků vnitřního ovzduší u dětí. Východiskem
byla nejnižší výchozí koncentrace 15 g/m3 NO2, navýšená o 28 g/m3, což je průměrný rozdíl mezi
domácnostmi s plynovými a elektrickými sporáky, při kterém bylo zjištěno zvýšení respirační
nemocnosti o 20 %. Nejde tedy o bezpečnou podprahovou úroveň expozice a nelze ji použít jako
referenční koncentraci, nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici
prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusičitého ve vnitřním ovzduší pobytových místností
stanovená Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 100 g/m3.
Pro oxidy dusíku je stanovena hodnota přípustného expozičního limitu v nařízení vlády 361/2007 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, která činí 10 mg/m3.

4.2.2

Suspendované částice PM10 a PM2,5
WHO ve směrnici „WHO air quality guedelines global update 2005“ stanovuje směrnicovou hodnotu
pro roční průměr suspendovaných částic PM10 na úrovni 20 g/m3 a pro roční průměr části PM2,5 na
úrovni 10 g/m3. Pro 99. percentil maximální denní imise PM10 činí směrnicová hodnota 50 g/m3,
pro 99. percentil maximální denní imise PM2,5 činí 25 g/m3.
Tyto hodnoty pro denní maxima ve výši 50 g/m3 PM10 a 25 g/m3 PM2,5 doporučuje Světová
zdravotnická organizace jako cílové 24hodinové koncentrace, které by měly při jejich naplnění
eliminovat nepříznivé výkyvy vedoucí k nežádoucím zdravotním účinkům.
Také doporučené průměrné roční koncentrace 20 g/m3 PM10 a 10 g/m3 PM2,5 jsou stanoveny jako
cílové hodnoty, od kterých se s více než 95% mírou spolehlivosti zvyšuje úmrtnost v závislosti na
imisní zátěži PM2,5 podle americké studie American Cancer Society (přepočítávací koeficient
PM2,5/PM10 ve výši 0,5. Zdůrazňuje se ovšem, že se nejedná o prahové hodnoty a k negativním
účinkům dochází i při nižších hodnotách těchto imisí.
Na základě vyhodnocení epidemiologických studií uvádí WHO kvantitativní vztah akutní expozice a
účinku denní zvýšení celkové úmrtnosti zhruba o 0,5 % při nárůstu 24hodinové průměrné koncentrace
PM10 o 10 g/m3 nad 50 g/m3.
V případě dlouhodobých chronických účinků pevných částic v ovzduší bylo prokázáno ovlivnění
nemocnosti a úmrtnosti na onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Opět zde nebylo
možné zjistit bezpečnou prahovou úroveň, riziko je úměrné míře expozice a projevuje se i při velmi
nízkých koncentracích nedaleko nad přírodním pozadím, které se odhaduje na 3 – 5 g/m3 PM2,5.
Zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 10 g/m3 zvyšuje podle výsledků největších
epidemiologických kohortových studií celkovou úmrtnost exponované populace o 6,2 %.

4.2.3

Benzen
Pro chronický nekarcinogenní toxický účinek jsou v databázi IRIS uvedeny hodnoty pro orální
referenční dávku RfDo = 0,004 mg/kg*den (UF = 300 a MF = 1) a inhalační referenční koncentraci RfC
= 0,03 mg/m3 (UF = 300 a MF = 1). EPA odvodila referenční koncentraci z tzv. Benchmark dose BMD
(dávky ležící na začátku křivky závislosti dávky a účinku) odvozené v epidemiologické studii, ve které
byl sledován celkový počet lymphocytů u profesionálně inhalačně exponovaných pracovníků. EPA
užila faktor nejistoty 10 s ohledem na citlivé skupiny obyvatelstva a faktor 3 vzhledem k užití hodnot
dávek získaných v subchronické studii namísto chronické.
RIVM uvádí, že tolerovatelná koncentrace v ovzduší činící 156 g/m3 odvozená na základě
hematologických účinků u exponovaných pracovníků je pouze orientační, nutné je vztáhnout přísnější
kritéria karcinogenního účinku k preventivní ochraně před toxickými nekarcinogenními účinky.
Z důvodu, že dosud není mechanismus vzniku benzenem vyvolané leukémie dostatečně dobře znám,
aby bylo možno navrhnout optimální extrapolační model, byl pro odhad přírůstku jednotkového rizika
použit model průměrného relativního rizika. Na základě výsledků dvou nezávislých epidemiologických
studií byly získány velmi si blízké výsledné hodnoty jednotkového karcinogenního rizika UR, tj. 3,8 x
10-6 a 4 x 10-6. WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní
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koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6 x 10-6, která představuje
geometrický průměr z hodnot, odvozených různými modely z aktualizované epidemiologické studie u
profesionálně exponované populace. Tato jednotka karcinogenního rizika bude proto dále použita při
kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační expozici. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6
vychází koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního
rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 g/m3 .
Tato hodnota byla odvozena ze studie úmrtnosti na leukémii u profesionálně exponovaných pracovníků
filmového průmyslu, u nichž průměrná expoziční koncentrace činila 128 mg/m3. Novější
epidemiologické studie z pracovního prostředí s koncentracemi benzenu do 3,2 mg/m3 zvýšený výskyt
leukémie neprokázaly, což by naznačovalo nadhodnocení skutečného karcinogenního rizika benzenu.
Naopak Úřad pro hodnocení zdravotních rizik z prostředí (OEHHA) Kalifornské EPA odvodil ještě
přísnější UCR (2,9 x 10-5).
Ze závěrů výzkumu pracovní skupiny expertů Evropské komise z roku 1998 vyplývá, že přes uvedené
nejistoty je třeba zachovat bezprahový přístup k hodnocení rizika benzenu. Pro kvantifikaci však
dospěla k poměrně širokému rozmezí, ve kterém se dle jejího názoru riziko benzenu pravděpodobně
nachází. Výslednému rozmezí jednotek karcinogenního rizika 6*10-6 až 5*10-8 odpovídají průměrné
roční koncentrace v rozmezí 0,2 až 20 g/m3.
V hodnoceni rizika benzenu pro evropskou populaci experty výzkumného centra Evropské komise
publikovaného v roce 2008 se však uvádí, že poslední data podporuji názor o zvýšeném riziku
leukémie při velmi nízké expozici benzenu bez jasně stanovitelné prahové koncentrace.
Limitní jednohodinová koncentrace benzenu ve vnitřním ovzduší pobytových místností stanovená
Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 7 g/m3. Pro benzen je stanovena dále hodnota přípustného
expozičního limitu v nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
která činí 3 mg/m3.

4.2.4

Benzo(a)pyren
Světová zdravotnická organizace (WHO Air Quality Guidelines-second edition) nestanovuje pro PAU
ve vnějším ovzduší směrnicovou hodnotu vzhledem k tomu, že se vyskytují ve směsích především
se suspendovanými částicemi. Různí zástupci mají též dále různou karcinogenní potenci. Ve směrnici
je dále uvedeno, že ačkoli jsou potraviny hlavním expozičním zdrojem pro člověka, je potřeba imise
v ovzduší držet na co nejnižší úrovni.
Také ATSDR a Health Canada, které hodnotily nekarcinogenní účinky inhalační expozice, nestanovily
konkrétní hodnotu referenční koncentrace vzhledem k absenci údajů o dávce a účinku, na jejichž
základě by bylo možné určit bezpečnou prahovou hodnotu.
Pro benzo(a)pyren je stanoven v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, imisní limit pro
průměrnou roční imisi 1 ng/m3.
Přípustný expoziční limit v pracovním prostředí (PEL) pro osmihodinovou pracovní dobu je v ČR dle
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. stanoven pro benzo(a)pyren ve výši 0,005 mg/m3.
Při posouzení karcinogenního rizika vyplývajícího z expozice polyaromátům bývá používán přes
všechna omezení a nejistoty jako ukazatel hlavní představitel polyaromátů – benzo(a)pyren. WHO
doporučuje ve směrnici Air quality guedelines pro hodnocení karcinogenního rizika použít jednotku
karcinogenního rizika pro BaP o hodnotě 8,7*10-2. Její hodnota vychází z výsledků epidemiologické
studie profesionálně exponovaných pracovníků u vysokých pecí, kteří byli exponováni směsi
polyaromatických uhlovodíků. Při aplikaci výše uvedené UCR 8,7x10-2 pak vychází koncentrace BaP
ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x10 - 6
v úrovni roční průměrné koncentrace 0,012 ng/m3.

4.3

Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Hodnocení expozic
e vychází z výsledků rozptylové studie zpracované pro řešenou stavbu Ing.
Tomášem Morávkem v březnu 2021. Studie používá k výpočtu disperzní model SYMOS´97.
V rámci rozptylové studie jsou počítány imisní příspěvky provozu technologického parku způsobené
plynovými spalovacími zdroji pro vytápění a přípravu teplé vody i generovanou automobilovou
dopravou (nákladní i osobní).
Výpočty imisních koncentrací byly zpracovány příspěvkovým způsobem jednak graficky a dále
tabelárně ve zvolených osmi referenčních bodech umístěných do míst nejbližší a imisně nejzatíženější
obytné zástavby. Právě vypočtené hodnoty v referenčních bodech umístěných u této obytné zástavby
jsou reprezentativní pro posuzování vlivů na veřejné zdraví. Jedná se konkrétně o tyto následující body
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zobrazené dále níže na obrázku:
RB 1 – objekt nádraží s jedním bytem, Lazsko č.p. 32
RB 2 – rodinný dům č.p. 98, Nádražní ulice, Milín
RB 3 – rodinný dům na parcele č. 719 v k.ú. Lazsko
RB 4 – objekt k bydlení č.p. 65, Lazsko
RB 5 – rodinný dům č.p. 309, ul. U Sila, Milín
RB 6 – mateřská škola č.p. 320, Milín
RB 7 – Milín č.p. 318
RB 8 – Milín č.p. 315

Tyto referenční body představují nejexponovanější zástavbu. Níže v hodnocení je zahrnuto i
obyvatelstvo dalších nejbližších domů v lokalitě, u kterých jsou však dle grafické přílohy rozptylové
studie hodnoty imisních příspěvků již nižší.
Výpočet rozptylové studie je proveden ve dvou variantách lišících se trasami vedení generované
dopravy. Ve variantě 1 je část generované nákladní dopravy veden ve směru na Milín a část ve směru
na Lazsko, ve variantě 2 je veškerá nákladní doprava vedena ve směru na Milín.
Pro vyhodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové lokalitě
je využita aktuální mapa znečištění ovzduší zpracovaná a zveřejněná ČHMÚ pro pětileté klouzavé
průměry. Modelově je zpracováno imisní pozadí v České republice ve čtvercové síti 1 x 1 km
především pro roční průměry těch škodlivin, které mají stanoven imisní limit pro roční průměr.
Z krátkodobých imisí je zhodnocena dále také 36. nejvyšší denní imise PM10 a 4. nejvyšší denní imise
SO2. V případě hodinových maxim NO2, pro které tato mapa koncentrace nevyhodnocuje, lze pro
přibližnou orientaci vyjít z výsledků imisních měření na imisních stanicích automatického imisního
monitoringu v ČR.
Při inhalační expozici dochází k pronikání vdechovaných škodlivin do organismu a dále část těchto
škodlivin je vstřebána jako tzv. vnitřní dávka.
Rozlišují se dva typy účinků chemických látek. U látek, které nejsou podezřelé z účasti na
karcinogenním působení, se předpokládá tzv. prahový účinek. Tento účinek se projeví až po
překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních obranných mechanismů v organismu.
Při hodnocení rizika toxických účinků látek v ovzduší je k tomuto účelu definována referenční dávka
pro inhalační příjem (RfDi), nebo referenční koncentrace (RfC), které uvádějí např. toxikologické
databáze U.S. EPA nebo směrnicové hodnoty WHO (Guideline Value) pro kvalitu ovzduší.
Charakteristika rizika pak vyplývá z porovnání expoziční dávky či koncentrace s referenční. Tento
poměr se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ), popřípadě při součtu kvocientů
nebezpečnosti u současně se vyskytujících látek s podobným systémovým toxickým účinkem se jedná
o index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Při kvocientu nebezpečnosti vyšším než 1 již hrozí riziko
toxického účinku. Mírné překročení hodnoty 1 po kratší dobu však ještě nepředstavuje závažnou míru
rizika.
Druhým způsobem hodnocení je použití vztahů odvozených z epidemiologických studií zaměřených
na vztah mezi dávkou (expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup je používán právě např.
u suspendovaných částic PM10 a v minulosti i u oxidu dusičitého, kde současné znalosti neumožňují
odvodit prahovou dávku či expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních
účinků u exponovaných osob.
U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se přitom
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ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv
kontakt s karcinogenní látkou. Nulové riziko je tedy při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě
bezpečnou dávku a závislost dávky a účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru
karcinogenního potenciálu dané látky. Tento ukazatel se nazývá faktor směrnice rakovinového rizika
(Cancer Slope Factor – CSF, nebo Cancer Potency Sloup – CPS). Jedná se o horní okraj intervalu
spolehlivosti směrnice vztahu mezi dávkou a účinkem, tedy vznikem nádorového onemocnění, získaný
matematickou extrapolací z vysokých dávek experimentálních na nízké dávky reálné v životním
prostředí. Pro zjednodušení se někdy u rizika z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika
(Unit Cancer Risk – UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky v ovzduší.
V případě možného karcinogenního účinku je míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u jedince
z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů nádorového
onemocnění na počet exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno
celoživotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy jeden
případ onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše
v řádové úrovni 10-6. Z předmětných, záměrem emitovaných škodlivin byl karcinogenní potenciál
prokázán u benzenu a benzo(a)pyrenu.

4.3.1

Oxidy dusíku – oxid dusičitý
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se v řešené lokalitě pohybují dle mapy znečištění
ovzduší konstruované Českým hydrometeorologickým ústavem pro klouzavé pětileté průměry za
poslední zpracované pětiletí 2015 – 2019 na úrovni 8,4 až 9,8 µg/m3.
Vzhledem k tomu, že pětileté průměry neobsahují hodnoty hodinových koncentracích NO2, byly na
maximální hodinové koncentrace v rámci rozptylové studie usuzováno dle výsledků imisních měření na
nejbližší imisní stanici umístěné v Příbrami. Zde se max. hod. imise NO2 pohybují pod 100 μg/m3 .
Příspěvky provozu posuzovaného záměru vypočítané v rámci rozptylové studie u obytné zástavby
reprezentované referenčními body 1 až 8 se pohybují v následujícím rozmezí:
rozmezí příspěvků k maximálním hodinovým imisím NO2:
2,12 až 13,11 μg/m3 (VAR 1)
2,13 až 13,11 μg/m3 (VAR 2)
rozmezí příspěvků k průměrným ročním imisím NO2:
0,004 až 0,0776 μg/m3 (VAR 1)
0,005 až 0,0799 μg/m3 (VAR 2)
Vypočítané maximální hodinové imise oxidu dusičitého se týkají extrémně nepříznivých podmínek,
které nastanou v každém referenčním bodě jindy, např. za jiného směru větru. Tyto hodnoty spolu
s hodnotami imisního pozadí slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví.
Naopak hodnoty naměřených průměrných ročních imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto hodnotám
mají vztah k riziku chronických účinků na zdraví.
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko toxických
akutních i chronických účinků.
Charakterizace rizika akutních toxických účinků
Vzhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a epidemiologických studií, kdy
nebylo možné stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice, není v případě oxidů dusíku a
především oxidu dusičitého stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční inhalační dávky.
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou
plicní, je třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity
dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3.
Maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého lze v imisním pozadí očekávat na úrovni maximálně
100 µg/m3.
Hodnoty imisních příspěvků k maximálním hodinovým koncentracím oxidu dusičitého v místech
nejbližší obytné zástavby se pohybují v obou variantách na úrovni nejvýše 13,11 μg/m3.
Tento imisní příspěvek nezpůsobí spolu s imisním pozadím ve výši cca 100 µg/m3 překročení zmíněné
koncentrace 400 µg/m3 spojené s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest,
ale ani překročení jednohodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučené experty WHO vycházející
z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. Hodnoty imisních příspěvků ke krátkodobým
maximům nelze navíc jednoduše sčítat s očekávanými maximy v imisním pozadí.
Lze předpokládat, že realizací řešeného záměru nedojde k takovému navýšení maximálních
hodinových imisí oxidu dusičitého, které by bylo spojeno se vznikem rizika akutních toxických účinků
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vyplývajících z inhalační expozice NO2.
Charakterizace rizika chronických toxických účinků
Dle mapy znečištění ovzduší se pohybuje průměrná roční imisní koncentrace oxidu dusičitého v řešené
lokalitě v průměru za posledních pět let na úrovni pod 10 µg/m3.
Realizací řešeného záměru může dojít u nejbližší obytné zástavby k nárůstům průměrných ročních
imisních koncentrací oxidu dusičitého dle výsledků rozptylové studie o řádově nejvýše setiny
mikrogramu(0,08 μg/m3).
V případě průměrných ročních koncentrací NO2 stanovila Světová zdravotnická organice směrnou
hodnotu 40 µg/m3. Imisní příspěvky provozu záměru na řádové úrovni setin mikrogramu nezpůsobí
spolu s imisním pozadím (pod 10 µg/m3) překročení této doporučené směrnicové hodnoty WHO pro
roční průměr oxidu dusičitého. Je však třeba si uvědomit, že WHO zdůrazňuje, že nebylo možné
naleznout bezpečnou prahovou hodnotu průměrných ročních koncentrací NO2, u které by nebylo
možné očekávat negativní zdravotní účinky Na druhou stranu podle současných názorů WHO nejsou
v minulosti odvozené vztahy expozice a účinku pro NO2 spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by
mělo být kvantitativně hodnoceno komplexně na základě vztahů pro suspendované částice, ve kterých
je zahrnut i vliv dalších komponent znečištěného ovzduší.

4.3.2

Suspendované částice PM10 a PM2,5
V imisním pozadí lze na základě mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací (ČHMÚ
Praha) předpokládat následující hodnoty imisních koncentrací prachových částic PM10 a PM2,5 :
36 nejvyšší maximální denní imise PM10:
30,0 až 30,3 μg/m3 (mapa znečištění ČHMÚ)
průměrné roční imise PM10:
16,8 až 17,1 μg/m3 (mapa znečištění ČHMÚ)
průměrné roční imise PM2,5:
12,5 μg/m3 (mapa znečištění ČHMÚ)
Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se
vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů. Světová zdravotnická organizace
ve směrnici „WHO air quality guedelines global update 2005“ stanovuje cílovou směrnicovou hodnotu
pro roční průměr suspendovaných částic PM10 na úrovni 20 g/m3. Pro 99. percentil maximální denní
imise PM10 činí směrnicová hodnota 50 g/m3. V případě částic frakce PM2,5 stanovuje směrnicovou
hodnotu pro roční průměr na úrovni 10 g/m3. Pro 99. percentil maximální denní imise PM2,5 činí
směrnicová hodnota 25 g/m3. Jedná se tedy o podstatně přísnější hodnoty oproti hodnotám platných
imisních limitů (směrnicová maximální denní imise PM10 na úrovni 50 g/m3 se týká 4. nejvyšší denní
imise v roce oproti 36. nejvyšší denní imisi v případě platného imisního limitu). Na druhou stranu tyto
směrnicové hodnoty vycházejí z výsledků epidemiologických studií a nejsou sníženy jako např. u NO2
z důvodu možné nejistoty na 50 %. Jak je ale již výše uvedeno, jedná se o jakési cílové hodnoty, od
nichž se s více než 95% mírou spolehlivosti zvyšuje úmrtnost v závislosti na imisní zátěži, přičemž se
zdůrazňuje že se nejedná o prahové hodnoty, pod kterými by bylo riziko nulové.
Uvedené pozaďové průměrné roční koncentrace PM10 i PM2,5 překračují příslušné hodnoty Světovou
zdravotnickou organizací doporučených cílových ročních koncentrací. Na druhou stranu se
koncentrace PM10 i PM2,5 v imisní pozadí pohybují pod úrovní příslušných platných imisních limitů
stanovených v české legislativě na ochranu zdraví lidí. Platné imisní limity tak netvoří jakousi
bezpečnou hranici, ale lze je chápat, jako v současné době společensky přijatelné riziko.
Příspěvky provozu posuzovaného záměru vypočítané v rámci rozptylové studie u nejexponovanější
obytné zástavby reprezentované referenčními body 1 až 8 se pohybují v následujícím rozmezí:
maximální denní imise PM10:
0,42 až 3,63 μg/m3 (VAR 1)
0,43 až 3,63 μg/m3 (VAR 2)
průměrné roční imise PM10:
0,0093 až 0,1956 μg/m3 (VAR 1)
0,0094 až 0,2087 μg/m3 (VAR 2)
průměrné roční imise PM2,5:
0,001 až 0,0915 μg/m3 (VAR 1)
0,002 až 0,0535 μg/m3 (VAR 2)
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na
respirační a kardiovaskulární onemocnění prokázané v epidemiologických studiích. Vliv znečištěného
ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, že není jedinou příčinou a uplatňuje se především
u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u starších osob a lidí s vážným kardiovaskulárním
nebo respiračním onemocněním, u kterých zhoršuje průběh onemocnění a výskyt komplikací a
zkracuje délku života. Jedná se tedy o počet předčasných úmrtí. Nárůst průměrných ročních imisí
v sobě vždy zahrnuje výkyvy denních maxim. Studie dlouhodobých chronických účinků částic
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v ovzduší prokazují daleko významnější ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti především na onemocnění
respiračního a kardiovaskulárního systému. Riziko zde narůstá s expozicí a projevuje se i při velmi
nízkých koncentracích. Z tohoto důvodu je dále hodnocen vliv změn průměrných ročních imisí, které
v sobě zahrnují nárůsty denních maxim (počet dnů v roce s akutními příznaky…).
U úmrtnosti se vycházelo ze vztahu odvozeného z největší kohortové studie z USA, zahrnující 1,2
milionu dospělých obyvatel, který udává zvýšení celkové úmrtnosti u dospělé populace nad 30 let o 6%
(CI 95% 2-11%) spojené se změnou dlouhodobé koncentrace PM2,5 o 10 g/m3. Obdobně je úmrtnost
dětí vyčíslena nárůstem o 4 % (CI 95% 2-7 %). Platnost tohoto vztahu se předpokládá pro změny
imisní zátěže z antropogenních emisních zdrojů, tedy hodnoty nad přírodním pozadím PM10 a PM 2,5 v
ročních imisních průměrech, které se odhadují na 10 µg/m3 pro PM10, resp. 3 až 5 µg/m3 pro PM2,5
odhadovaných pro USA a Evropu.
V projektu WHO HRAPIE z roku 2013, který je zaměřen na hodnocení funkcí koncentrací a účinků pro
polétavý prach, ozón a oxid dusičitý, je vyčísleno relativní riziko úmrtnosti v závislosti na zvýšení
koncentrací PM2,5 nad přirozené pozadí o 10 mikrogramů ve výši 1,062 (95 % CI 1,040 - 1,083), tj.
zvýšení celkové úmrtnosti v přibližně stejné výši o 6,2 %.
Na základě odhadu relativního rizika úmrtnosti způsobené zvýšenou prašností byl odvozen vztah pro
další ukazatel zdravotního rizika – tzv. YOLL (years of life lost), tj. ztráta let života exponované
populace. Vztah pro chronickou mortalitu vyjádřený tímto ukazatelem je vyčíslen na 4*10-4 let ztráty
života na osobu, rok a 1 µg/m3 . Tato závislost se tedy dá vyjádřit jako celková ztráta 400 let života u
populace čítající jeden milion exponovaných zvýšené průměrné roční koncentraci PM10 o 1 µg/m3.
Hodnota stejného ukazatele vztažená však na imisní koncentrace frakce PM2,5 je pro orientační
výpočet vyčíslena ve výši průměrné ztráty délky života o 0,22 dne na osobu a rok (Leksell I., Rabl A.)
při zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 1 µg/m3. V kvantitativním hodnocení provedeném níže
v tabulce je použita tato hodnota odvozená pro nižší frakci polétavého prachu.
Pro kvantitativní vyhodnocení rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi byla využívána
metodika kvantitativního hodnocení vlivu na zdraví vypracovaná v rámci programu CAFE (Clean Air for
Europe) v roce 2005 (Hurley F et al.: Methodology for the cost-benefit analysis for CAFE. Volume 2:
Heath Impact Assessment, European Commision 2005). V rámci této metodiky byly odvozeny vztahy
expozice a účinku zohledňující průměrný výskyt hodnocených zdravotních ukazatelů u populace zemí
EU a umožňující vyjádřit v závislosti na průměrné roční koncentraci PM10 přímo počet atributivních
případů za rok. Tyto lineární vztahy byly odvozeny pro celkovou úmrtnost a některé ukazatele
nemocnosti. Z tohoto podkladu vyplývají vztahy mezi zvýšením průměrné roční koncentrace PM10 nad
přirozené pozadí o 10 g/m3 a přímo počtem nových případů bronchitis, hospitalizací či počtem dnů
s určitými negativními zdravotními projevy.
Skupina expertů WHO v roce 2013 aktualizovala tyto vztahy na základě nejnovějších poznatků,
shrnuty jsou pak v materiálu „Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project,
Recommendations for concentration-response functions for cost-benefit analysis of particulate matter,
ozone and nitrogen dioxide, WHO Regional Office for Europe, 2013“. Aktualizované vztahy nejsou již
vyjádřeny přímo vyčíslením počtu nových negativních zdravotních projevů, ale pomocí relativních
ukazatelů, konkrétně pomocí relativního rizika RR, které odpovídá expozici 10 g/m3 průměrné roční
koncentrace PM10 , resp. PM2,5. Jedná se o následně vyčíslená relativní rizika:
▪ PM2,5 – hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění: RR 1,0091 (95% CI 1,0017-1,0166)
▪ PM2,5 – hospitalizace pro respirační onemocnění: RR 1,019 (95% CI 0,9982-1,0402)
▪ PM2,5 – dny s omezenou aktivitou (RADs): RR 1,047 (95% CI 1,042-1,053) vztažené na celou
populaci
▪ PM10 – incidence chronické bronchitis u dospělých (+18 let): RR 1,117 (95% CI 1,040-1,189)
▪ PM10 – prevalence bronchitis u dětí (6-12 let): RR 1,08 (95% CI 0,98-1,19)
▪ PM10 – incidence astmatických symptomů u astm. dětí (5-19 let): RR 1,028 (95% CI 1,006-1,051)
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou relevantní výsledné imise z rozptylové studie ve zvolených
referenčních bodech v místech nejbližší obytné zástavby.
Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvky provozu záměru k průměrným ročním imisím PM10 se
pohybují u nejexponovanější obytné zástavby na úrovni nejvýše 0,2087 µg/m3, příspěvky provozu
k průměrným ročním imisím PM2,5 na úrovni nejvýše 0,0915 µg/m3.
Vyčíslení atributivního rizika vyplývajícího z expozice imisím PM10 či PM2,5 je provedeno z výše
uvedených vztahů v následující tabulce. Hodnoty imisního pozadí jsou převzaty z mapy znečištění
ovzduší a činí nejvýše 17,1 µg/m3 v případě PM10 a 12,5 µg/m3 v případě PM2,5. Výpočet je proveden
pro cca 170 exponovaných obyvatel v širším okolí záměru. Výpočet je tak postaven na straně rezervy,
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všech uvažovaných 170 obyvatel nebude exponováno nejvyššímu vypočítanému imisnímu příspěvku..
Tab. 1 Kvantitativní charakterizace rizika z expozice imisím PM10 a PM2,5
účinek

Počet úmrtí u populace ve věku nad 30 let
Souhrnný počet let ztráty života (YOLL) daný PM2,5
Počet nových případů chronické bronchitis u dospělých
Počet hospitalizací pro srdeční choroby (celá populace)
Počet hospitalizací pro respirační obtíže (celá populace)
Počet dní s omezenou aktivitou RAD (celá populace)
Prevalence bronchitis u dětí 6 až 12 let
Incidence astmatických příznaků u dětí 5 až 19 let

pozadí
(17,1 µg/m3 PM10,
12,5 µg/m3 PM2,5)

pozadí +
příspěvek záměru
(17,3087 µg/m3 PM10
12,5915 µg/m3 PM2,5)

imisní limit
40 µg/m3 PM10
20 µg/m3 PM2,5

0,07
0,768
0
0
0
114
37
1,1

0,07
0,778
0
0
0
115
38
1,1

0,14
1,54
0
0
0
228
155
4,3

Jako podklad pro odhad počtu exponovaných obyvatel v jednotlivých věkových skupinách byla použita
věková struktura obyvatel z Regionálního zpravodajství NZIS (on-line) pro Středočeský kraj
za poslední zpracovaný rok 2017. Dalším zdrojem informací je Statistická ročenka Středočeského
kraje ČSÚ) za stejný rok 2017.
Do výpočtu byla zahrnuta úmrtnost u populace starší 30 let. Pro výpočet této hodnoty byly opět použity
údaje o počtu zemřelých z citované ročenky. Od celkového počtu zemřelých byl odečten podíl
zemřelých na vnější příčiny. Výsledná hodnota úmrtnosti v kraji za tento rok pak činí 13,65 zemřelých
na 1000 obyvatel kraje.
Z Regionálního zpravodajství jsou také převzaty hodnoty počtu hospitalizovaných na nemoci oběhové
soustavy. tj 2500 na 100 000 ob. a počtu hospitalizovaných na nemoci dýchací soustavy tj. 1230
na 100000 ob. ve Středočeském kraji. U ostatních ukazatelů jsou použity hodnoty doporučené
v projektu HRAPIE – hodnoty typické pro Evropu.
Celé hodnocení je provedeno pro odhadnutých 170 exponovaných obyvatel v širším okolí.
Výsledky výpočtu dokazují výše uvedený fakt, že polétavý prach představuje škodlivinu, u které nebyla
nalezena prahová koncentrace negativních zdravotních účinků, ke kterým dochází i při podlimitní
úrovni znečištění.
Průměrné roční imisní koncentrace PM10 i PM2,5 v pozadí splňují hodnoty platných imisních limitů
stanovených v české legislativě na ochranu zdraví lidí s velkou rezervou. Stávající průměrné roční
imise PM10 v pozadí na úrovni 17,1 µg/m3 a stávající průměrné roční imise PM2,5 na úrovni 12,5 µg/m3
jsou vyšší než příslušné hodnoty směrnicových cílových koncentrací stanovených WHO. Imisní
příspěvky posuzovaného záměru spočítané v rámci rozptylové studie se budou na tomto překračování
spolupodílet, avšak hodnoty těchto příspěvků na úrovni nejvýše 0,2087 μg/m3 PM10, resp.
0,0915 μg/m3 PM2,5 z hlediska zdravotních účinků nezpůsobí předčasnou úmrtnost, nezvýší významně
počet let ztráty života ani vznik nových případů onemocnění chronickou bronchitidou ani takové
zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních onemocnění, které by si vynutilo hospitalizaci.
Dle teoretického výpočtu dle výše uvedené metodiky nedojde v důsledku zvýšení imisních koncentrací
prachových částic PM10 a PM2,5 ani k významnému navýšení počtu dní s onemocněním u exponované
populace. Tak např. počet dnů s omezenou aktivitou v důsledku nemocnosti připadající na vrub
znečištění ovzduší prachovými částicemi PM2,5 se vlivem posuzovaného záměru dle teoretického
výpočtu zvýší ze 114 dnů za rok na 115 dnů za rok, tedy o 1 den na 170 exponovaných. V přepočtu na
jednoho obyvatele se jedná o navýšení o 0,006 dne za rok na jednoho obyvatele. Pokud by však
v řešené lokalitě byly průměrné roční imisní koncentrace PM2,5 na úrovni imisního limitu zvýšil by se
počet dnů s omezenou aktivitou na 228 dnů, tj. o 114 dnů za rok. V přepočtu na 170 obyvatel by to
znamenalo navýšení o 0,67 dne na jednoho obyvatele za rok. Toto dokládá, že imisní limity
nepředstavují bezpečnou ochranu veřejného zdraví, ale je třeba je chápat jako jakousi v současné
době společensky přijatelnou míru rizika.
Ve spojení se znečištěním ovzduší částicemi polétavého prachu se často hovoří o vlivu na chronickou
respirační nemocnost u dětí. Vztah doporučený k hodnocení tohoto ukazatele ve výše citovaném
podkladovém materiálu „Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project“ vychází z prevalence
tohoto ukazatele na úrovni 18,6 %, což dává 815 dnů s příznaky v této skupině dětí (v exponované
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skupině 170 obyvatel je cca 12 dětí ve věku 6 až 12 let). Podle výsledků provedeného výpočtu připadá
z celkového počtu 815 dní s příznaky respirační nemocnosti 37 dnů na vrub znečištění ovzduší
částicemi PM10. Realizací záměru se tento podíl navýší o jeden den. V přepočtu na 12 dětí se jedná
o teoretické navýšení o 0,08 dne na jedno dítě za rok.
Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím částic frakce PM10 a PM2,5 nezpůsobí
významné zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí.

4.3.3

Benzen
V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší konstruované pro klouzavé pětileté průměry
předpokládat průměrné roční imisní koncentrace benzenu na úrovni 0,7 až 0,8 μg/m3 .
Imisní příspěvky provozu posuzovaného záměru k ročním koncentracím benzenu vypočítané v rámci
rozptylové studie u obytné zástavby reprezentované referenčními body 1 až 8 se pohybují
v následujícím rozmezí:
průměrné roční imise benzenu:
0,000015 až 0,00052 μg/m3 (VAR 1)
0,000022 až 0,000523 μg/m3 (VAR 2)
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek
(cílovým orgánem kostní dřeň, akutní leukémie) na základě dlouhodobé chronické expozice. Odhad
rizika je dále založen na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných
ročních koncentrací. K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení
výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při
celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat
pomocí referenční hodnoty jednotky rakovinového rizika UR pro inhalační expozici, která udává horní
hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1
µg/m3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR. Hodnota IHr je průměrná roční imisní koncentrace benzenu
(µg/m3), jednotka rizika UR činí jak je výše (kapitola 4.2.3 Charakterizace rizika) uvedeno 6*10-6.
V následující tabulce jsou pro výpočtové body dosazeny koncentrace IHr vypočtené v rozptylové studii
pro řešený záměr a jim odpovídající hodnoty ILCR. Do výpočtu je dosazena nejprve průměrná roční
imise benzenu v pozadí a dále tato hodnota pozaďové imisní zátěže navýšená o výsledné imisní
příspěvky záměru k průměrným ročním koncentracím z rozptylové studie.
Tab. 2: Výpočet celoživotního karcinogenního rizika z inhalační expozice benzenu
Pozadí
Očekávané imisní koncentrace

MIN
MAX

Roční imise (µg/m3)

ILCR

0,8
0,800015
0,800523

4,80000E-06
4,80009E-06
4,80314E-06

V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje, stejně
jako v USA a zemích EU, hodnota ILCR = 10-6, tedy jeden případ nádorového onemocnění na jeden
milion exponovaných obyvatel. Tomuto kritériu však většina míst v ČR nevyhovuje. Realizací
řešeného záměru se stávající riziko (necelých 5 případů z jednoho milionu celoživotně
exponovaných obyvatel) prakticky nezmění a zůstane na řádově přijatelné úrovni jednotek
případů na milion exponovaných (10-6).

4.3.4

Benzo(a)pyren
V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší konstruované pro klouzavé pětileté průměry
předpokládat průměrné roční imise benzo(a)pyrenu:
0,5 ng/m3
Imisní příspěvky provozu posuzovaného záměru k ročním koncentracím benzo(a)pyrenu vypočítané
v rámci rozptylové studie u obytné zástavby reprezentované referenčními body 1 až 8 se pohybují
v následujícím rozmezí:
Příspěvky k koncentracím benzo(a)pyrenu:
0,000000126 až 0,000002652 pg/m3 (VAR1)
0,000000128 až 0,000002828 pg/m3 (VAR2)
Podstatou zdravotního rizika benzo(a)pyrenu je jeho karcinogenní účinek (plicní karcinogenita). Odhad
rizika je dále založen na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných
ročních koncentrací. K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení
výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při
celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat
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pomocí referenční hodnoty jednotky rakovinového rizika UR pro inhalační expozici, která udává horní
hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci
1 µg/m3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR. Hodnota IHr je průměrná roční imisní koncentrace
benzo(a)pyrenu (µg/m3), UR činí jak je výše (kapitola 3.2.4) uvedeno 8,7x10-2.
V následující tabulce jsou dosazeny nárůsty průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu
vypočtené v rozptylové studii a jim odpovídající hodnoty ILCR. Do výpočtu je dosazena nejprve
průměrná roční imise benzo(a)pyrenu v pozadí (vyšší hodnota dle mapy znečištění ČHMÚ) a dále tato
hodnota pozaďové imisní zátěže navýšená o nejvyšší hodnotu imisního příspěvku k průměrným ročním
koncentracím z rozptylové studie pro výpočtové body umístěné u blízké obytné zástavby.
Tab. 3: Výpočet celoživotního karcinogenního rizika z inhalační expozice benzo(a)pyrenu
Pozadí
Očekávané imisní koncentrace

MIN
MAX

Roční imise (ng/m3)

ILCR

0,5
0,500000126
0,500002828

4,350000E-05
4,350001E-05
4,350025E-05

V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje, stejně
jako v USA a zemích EU, hodnota ILCR = 10-6, tedy jeden případ nádorového onemocnění na jeden
milion exponovaných obyvatel. Tomuto kritériu však většina míst v ČR nevyhovuje. Stávající riziko
odpovídá dle výpočtu 4 až 5 případům na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel, což překračuje
obecně používanou hraniční úroveň rizika. S tímto nálezem se lze setkat po celé ČR vzhledem k tomu,
že průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu zjištěné např. za poslední rok 2019 na imisních
stanicích v ČR se pohybují v rozmezí 0,3 až 8,7 ng/m3 (v řešené lokalitě na relativně velice příznivé
úrovni 0,5 ng/m3). Z tabulky vyplývá, že změny karcinogenního rizika jsou nevýznamné, odpovídající
hodnotám imisního příspěvku na řádové úrovni nejvýše tisícin pikogramů. Tyto běžnými způsoby
nedetekovatelné změny imisních koncentrací benzo(a)pyrenu v důsledku realizace posuzovaného
záměru lze z hlediska vlivu na veřejné zdraví označit za nevýznamné. Realizací řešeného záměru se
stávající riziko (4 až 5 případů na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel) prakticky nezmění.

5
5.1

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

5.2

Charakterizace nebezpečnosti
V obecné rovině ze závěrů WHO (Guidelines for Community Noise, 1999) vyplývá, že v obydlích je
kritickým účinkem hluku rušení spánku, obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Denní ekvivalentní
hladina hluku by neměla přesáhnout hodnotu 55 dB LAeq, měřeno 1 m před fasádou. V tomto
dokumentu WHO jsou dále pro denní hluk uvedeny směrnicové hodnoty pro specifická prostředí jako
jsou školy, školky, interiér obytných místností, nemocnice atd. s uvedením hraničních účinků, které
vedly ke stanovení směrnicových hodnot. Pro chráněný venkovní prostor obytné stavby je uvedeno
následující:
Tab. 4: Směrnicové hodnoty WHO dle prostředí
Prostředí

Kritický zdravotní účinek

Venkovní obytný prostor

Silné obtěžování
Mírné obtěžování

LAeq
(dB/A/)

Interval
(hod)

LAmax
(dB)

55
50

16
16

-

Poznatky o vlivu nočního hluku na lidské zdraví jsou shrnuty v posledním materiálu WHO Night Noise
Guidelines for Europe z října 2009. Na tento materiál lze pohlížet jako na rozšíření i jako na novelu
výše jmenovaného dokumentu WHO (Guidelines for Community Noise).
Doporučení pro ochranu zdraví vychází z důkazů podaných epidemiologickými a experimentálními
studiemi. Vztahy mezi expozičními hladinami hluku v noci a zdravotními účinky jsou shrnuty
v následující tabulce.
Tab. 5: Účinky různých hladin nočního hluku na veřejné zdraví
Lnight,outside
Pozorované zdravotní účinky
pod 30 dB
Přes individuální rozdíly a různé okolnosti pod touto hladinou nebyly pozorovány žádné
zdravotní účinky. Noční hladina 30 dB je hladinou NOEL pro noční hluk (NOEL=nejvyšší
úroveň expozice, při které není pozorován žádný účinek).
30-40 dB
Pozorované účinky: tělesný neklid, probouzení, subjektivně popisované rušení spánku,
bdění. Intenzita těchto účinků závisí na povaze zdroje a na počtu hlukových událostí.
Citlivé skupiny (např. děti, chronicky nemocní a starší lidé) jsou více vnímavé. Účinky se
jeví jako mírné.
Noční hladina 40 dB je hladinou LOAEL pro noční hluk (LOAEL=nejnižší úroveň, při
které je ještě pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni).
40-55 dB
pozorovány nepříznivé účinky
Značná část populace je vystavena těmto hladinám a musela přizpůsobit své životy
k vyrovnání se s těmito hladinami.
nad 55 dB
Nepříznivé zdravotní účinky se objevují často a u značné části populace jsou vnímány
jako vysoce rušivé a obtěžující. Existují důkazy nárůstu kardiovaskulárních
onemocnění.
Vycházeje z těchto závěrů byla stanovena doporučená směrnicová hodnota noční hladiny akustického
tlaku na ochranu veřejného zdraví na úrovni
40 dB (Night Noise Guedelines – NNG)
55 dB (Interim Target – IT) – pro přechodné období.
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Hodnota IT je doporučena v situacích, kdy dosažení NNG není z různých důvodů proveditelné.
Přehled účinků a mezních hodnot pro noční hluk shrnutý v materiálu WHO z roku 2009 je uveden
následující tabulce.
Tab. 6: Přehled účinků a mezních hodnot pro noční hluk
Přehled účinků a mezních hodnot dostatečně prokázaných
Účinek

Biologické
účinky

Kvalita spánku

Subjektivní
pohoda
Zdravotní stav

změny v kardiovaskulární aktivitě
nabuzení EEG
zvýšená motorická aktivita
změny v délce různých fází spánku, struktury a
fragmentace spánku
buzení během noci nebo brzy ráno
prodloužení úvodní fáze spánku nebo obtížnější
usínání
fragmentace spánku, zkrácení doby spánku
nárůst průměrné pohyblivosti ve spánku
subjektivně vnímané rušení spánku
užívání sedativ a podobných léků
nespavost vlivem prostředí

Ukazatel

Mezní hodnota

*
LAmax, uvnitř
LAmax, uvnitř
LAmax, uvnitř

*
35 dB
32 dB
35 dB

LAmax, uvnitř
*

42 dB
*

*
Lnoc, venku
Lnoc, venku
Lnoc, venku
Lnoc, venku

*
42 dB
42 dB
40 dB
42 dB

Přehled účinků a mezních hodnot částečně prokázaných**
Účinek

Biologické
vlivy
Subjektivní
pohoda

Zdravotní stav

*
**

Ukazatel

Mezní hodnota

změny v hladinách stresových hormonů

*

*

ospalost a únava během následujícího dne a
večera
zvýšená podrážděnost během dne
zhoršené mezilidské vztahy
stížnosti
zhoršené rozpoznávací schopnosti
nespavost
zvýšený krevní tlak
obezita
deprese (u žen)
infarkt myokardu
snížení očekávané délky života
psychické poruchy
(pracovní) úrazy

*

*

*
*

*
*
35 dB
*
*
50 dB
*
*
50 dB
*
60 dB
*

Lnoc, venku
*
*
Lnoc, venku
*
*
Lnoc, venku
*
Lnoc, venku
*

Ačkoliv byl prokázán výskyt nepříznivých vlivů, nelze stanovit přesné mezní hodnoty nebo ukazatele
V důsledku omezeného rozsahu podkladů mají mezní hodnoty omezenou váhu, jsou založeny vesměs na
expertním posouzení podkladů. Jsou zde však důkazy nebo kvalitní podklady o příčinném vztahu. Často jde o
rozsáhlé nepřímé důkazy, které ukazují na vztah mezi hlukovou expozicí a fyziologickými změnami, které mají
nepříznivý dopad na zdraví.

Studií sledujících vztah mezi hlukovou expozicí a vyvolanými reakcemi exponovaných lidí ve vztahu k
pocitům obtěžování bylo již provedeno mnoho. Uskutečnila se též řada pokusů dospět meta-analýzou
jejich výsledků k odvození kvantitativního vztahu mezi expozicí a účinkem:
Miedema a Oudshoorn publikovali v roce 2001 model obtěžování hlukem, který vychází z analýzy
výsledků většího počtu terénních studií, provedených v Evropě, Austrálii, Japonsku a Severní Americe,
a odstraňuje některé nedostatky předchozích prací. Uvádí vztah mezi hlukovou expozicí v Ldn (daynight level - ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením noční hladiny
akustického tlaku o 10 dB) nebo Ldvn (day-evening-night level - ekvivalentní hladina akustického tlaku
A za 24 hodin se zvýšením večerní hladiny akustického tlaku o 5 dB a noční hladiny o 10 dB) v
rozmezí 45 – 75 dB a procentem obyvatel, u kterých lze očekávat pocity obtěžování (ve třech stupních
škály intenzity obtěžování), a to zvlášť pro hluk z letecké, silniční a železniční dopravy. Úzký
konfidenční interval odvozených vztahů indikuje jejich relativní spolehlivost, i když je třeba
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předpokládat ovlivnění variabilními podmínkami v jednotlivých konkrétních případech. Hlavním účelem
těchto vztahů je možnost predikce počtu obtěžovaných osob v závislosti na intenzitě hlukové expozice
u běžné průměrně citlivé populace a v současné době jsou doporučeny pro hodnocení obtěžování
obyvatel hlukem v zemích EU.
Potvrzují známou zkušenost, že letecký hluk má výraznější obtěžující účinek nežli hluk ze silniční
dopravy a hluk ze silniční dopravy má výraznější účinek nežli hluk z dopravy železniční.
Kromě vztahů pro tyto jednotlivé typy dopravního hluku je doporučen i model pro hodnocení
obtěžujícího účinku kombinovaného hluku z různých typů dopravy. Hluk z jednotlivých zdrojů je
nejprve přepočten na hladinu akustické energie referenčního zdroje vyvolávající stejný stupeň
obtěžování. Jako referenční zdroj slouží hluk ze silniční dopravy. Výsledná celková hladina
akustického tlaku je pak vztažena k obtěžování obyvatel podle vztahu pro silniční dopravu. Vztahy pro
obtěžování hlukem jsou odvozeny pro tři úrovně obtěžování vztažené k teoretické 100 stupňové škále
intenzity obtěžování. První úroveň LA (Little Annoyed) zahrnuje procento osob obtěžovaných od 28.
stupně škály 0 – 100, tedy přinejmenším „mírně obtěžovaných“. Druhá úroveň A (Annoyed) se týká
obtěžování od 50 stupně škály a třetí úroveň HA (Highly Annoyed) zahrnuje osoby s výraznými pocity
obtěžování od 72. stupně stostupňové škály intenzity obtěžování. Pro hluk ze silniční dopravy platí
následující vztahy:
%LA = -6,188*10-4 * (Ldn – 32)3 + 5,379*10-2 * (Ldn – 32)2 + 0,723 (Ldn – 32)
%A = 1,732*10-4 * (Ldn – 37)3 + 2,079*10-2 * (Ldn – 37)2 + 0,566 (Ldn – 37)
%HA = 9,994*10-4 * (Ldn – 42)3 + 1,523*10-2 * (Ldn – 42)2 + 0,538 (Ldn – 42)
Na následujících grafech jsou vyjádřeny
závislosti mezi procentem lehce, středně a silně
obtěžovaných obyvatel a hodnotami hlukových hladin Ldn a Ldvn ze silniční dopravy.

Hodnocení obtěžování u kombinované expozice hluku z různých typů dopravy je založeno na tzv.
ekvivalentech obtěžování hluku z jednotlivých druhů dopravy, kde míra obtěžujícího účinku hluku klesá
od letecké k silniční a dále k železniční dopravě. Ekvivalenty obtěžování slouží k přepočtu hluku z
letecké a železniční dopravy na hladinu akustického tlaku ze silniční dopravy stejné obtěžující úrovně,
ke které je pak vztažen očekávaný počet obtěžovaných obyvatel.
Stejně jako u vztahů pro obtěžování hlukem jsou pro rušení hlukem ve spánku odvozeny tři stupně
rušivého účinku vztažené k teoretické 100 stupňové škále intenzity rušivého účinku a sice LSD (Lowly
Sleep Disturbed) od 28. stupně škály (tedy přinejmenším „mírně rušení“), SD (Sleep Disturbed) pro
rušení od 50. stupně škály intenzity a HSD (Highly Sleep Disturbed) pro vysoký stupeň rušení od 72.
bodu stostupňové škály intenzity rušení.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozené pro expozici vyjádřenou v Lnight v rozmezí 40 – 70
dB. (Lnight - dlouhodobá ekvivalentní hladina akustického tlaku A v časovém úseku 8 hodin v noci na
nejvíce exponované fasádě domu). Vycházejí ze statistického zpracování obsáhlé databáze výsledků z
12 terénních studií z různých zemí a představují vztahy mezi noční hlukovou expozicí z letecké,
automobilové a železniční dopravy a procentem osob udávajících při dotazníkovém šetření zhoršenou
kvalitu spánku pro tři úrovně intenzity rušení spánku. Vyjadřují závislost udávaného rušení spánku na
hlukové expozici bez vlivu jiných faktorů. Pro hluk ze silniční dopravy platí následující vztahy:
%LSD = -8,4 - 0,16*Lnight + 0,0108*(Lnight)2
%SD = 13,8 – 0,85*Lnight + 0,0167*(Lnight)2
%HSD = 20,8 – 1,05*Lnight + 0,01486*(Lnight)2
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Prahové hladiny hluku považované v současné době za dostatečně prokázané v závislosti na různých
zdrojích hluku jsou stručně shrnuty v následujícím přehledu:
Silniční a železniční doprava:
rušení spánku:
Ln > 40 dB
obtěžování:
Ldvn > 45 dB, (> 42 dB dle EEA)
kardiovaskulární onemocnění:
LAeq,16h > 55-60 dB
Letecká doprava:
rušení spánku:
Ln > 40 dB
obtěžování:
Ldvn > 45 dB
kardiovaskulární onemocnění:
LAeq,16h > 60 dB
Stacionární zdroje hluku: rušení spánku:
není definováno
obtěžování:
Ldvn > 35 dB

5.3

Hodnocení expozice
Hodnocení expozice vychází především z výsledků hlukové studie zpracované pro posuzovaný záměr
RNDr. Jiřím Novákem v březnu 2021. Předmětem této studie je posouzení vlivu hluku ze stacionárních
zdrojů a z automobilové dopravy generované provozem posuzovaného záměru a porovnání
výsledných hladin akustického tlaku s platnými hygienickými limity. Hodnocen je i hluk z výstavby.
Vzhledem k tomu, že posuzování vlivů na veřejné zdraví se standardně zpracovává na základě vztahů
odvozených pro dlouhodobou až celoživotní expozici, je posouzení zpracována pro vliv hluku
z provozu. Období výstavby řeší krátkodobou, epizodickou situaci.
V rámci hlukové studie bylo zvoleno 12 výpočtové body, z nichž dva jsou umístěny u nejbližší obytné
zástavby, která je teoreticky exponovaná hluku z provozu záměru včetně generované dopravy:
1
objekt nádraží s jedním bytem, Lazsko č.p. 32
2
rodinný dům č.p. 98, Nádražní ulice, Milín
3
klidová zóna za valem
4
klidová zóna za valem
5
Nádražní č.p. 315, Milín
6
Nádražní č.p. 318, Milín
7
Nádražní č.p. 318, Milín
8
Lazsko č.p.18
9
Lazsko č.p. 10
10
Lazsko č.p. 51
11
Lazsko bez č.p.
12
Lazsko č.p. 43
Výpočet hlukové studie je proveden zvlášt pro první čtyři body, zvlášt pro obytnou zástavbu v Milíně
(výpočtové body 5 až 7) a dále pro obytnou zástavbu v Lazsku (body 8 až 12). Výpočet hlukových
hladin v Milíně je počítán pro variantu 2, která uvažuje, že veškerá nákladní doprava bude od záměru
vedena právě směrem na Milín.
Výpočet hlukových hladin u obytné zástavby v Lazsku je naopak proveden pro méně příznivou variantu
1, v rámci které je předpokládáno, že část nákladní dopravy bude vedena právě přes obec Lazsko.
ve dvou variantách lišících se trasami vedení generované dopravy. Ve variantě 1 je část generované
nákladní dopravy veden ve směru na Milín a část ve směru na Lazsko, ve variantě 2 je veškerá
nákladní doprava vedena ve směru na Milín.
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Výsledné hodnoty hladin akustického tlaku jsou v hlukové studii počítány pro následující varianty:
• stávající situace
• záměr
• výhledová situace
Tab. č. 7: Vypočtené hodnoty LAeq,T z provozu záměru v rozšířeném prostoru
výška

Den – LAeq,8h

navýšení

Noc – LAeq,1h

navýšení

stávající.

záměr

výhled

po realizaci

stávající.

záměr

výhled

po realizaci

1
2

3

56,1

49,3

57,1

1

56,1

36,9

56,3

0,2

3

53,5

49,8

55,1

1,6

51,5

41,6

51,6

0,1

3

3

20,6

33,8

13,5

33,5

4

3

28,9

32,0

21,2

25,6

5

6
7
8
9
10
11
12

3

44,8

44,6

47,8

3

37,2

38,5

40,6

3,4

6

46,3

46,1

49,2

2,9

38,6

39,9

42,1

3,5

9

47,5

47,3

50,4

2,9

39,8

41,1

43,3

3,5

3

48,4

48,2

51,3

2,9

40,7

42,0

44,2

3,5

6

49,5

49,3

52,4

2,9

41,8

43,1

45,3

3,5

3

48,4

48,2

51,3

2,9

40,8

42,0

44,2

3,4

6

49,5

49,3

52,5

3

41,9

43,2

45,3

3,4

3

61,4

51,2

61,8

0,4

53,5

43,4

53,9

0,4

6

61,5

51,3

61,9

0,4

53,6

43,5

54,0

0,4

3

62,6

52,4

63,0

0,4

54,7

44,6

55,1

0,4

6

62,7

52,5

63,1

0,4

54,8

44,7

55,2

0,4

3

60,2

50,0

60,6

0,4

52,3

42,2

52,7

0,4

6

60,3

50,2

60,7

0,4

52,4

42,3

52,8

0,4

3

56,8

46,7

57,2

0,4

49,0

38,9

49,4

0,4

6

57,4

47,2

57,8

0,4

49,5

39,4

49,9

0,4

3

59,9

49,8

60,3

0,4

52,0

42,0

52,5

0,5

6

60,1

49,9

60,5

0,4

52,2

42,1

52,6

0,4
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V rámci hlukové studie jsou výsledné hlukové hladiny zhodnoceny následovně:
„…Hluk ze stacionárních a mobilních zdrojů generovaný provozem nově vybudovaného
technologického parku nepřekročí hodnoty příslušných hygienických limitů pro denní i noční dobu
v chráněném venkovním prostoru okolní obytné zástavby, další opatření pro jeho eliminaci není tedy
nutné navrhovat. Přesto doporučují větší podíl zejména nákladní dopravy vést přes Nádražní ulici
směrem na Milína a silnici I/66, címž dojde ke zmírnění již tak vyšší akustické zátěže domů podél
průjezdu Lazskem“

5.4

Charakterizace rizika
V rámci tohoto posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou výsledné hlukové hladiny posouzeny z hlediska
jejich vlivů na zdraví, včetně míry vlivu na pocity obtěžování.
Z detailního výpočtu provedeného v hlukové studii vyplývá, že dominantním zdrojem hluku
v současnosti i ve výhledu jsou u nejbližší obytné zástavby dopravní zdroje.
V rámci tohoto posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou posouzeny výsledné hlukové hladiny z hlediska
jejich zdravotních účinků včetně narušení pohody obtěžováním.
V následující tabulce je provedena kvalitativní charakterizace zdravotních účinků denního hluku na
základě prahových hodnot hlukové expozice z venkovního prostoru pro ty nepříznivé účinky hluku z
dopravy, které se dnes považují za dostatečně, resp. omezeně prokázané. Tyto hodnoty vycházejí
z výsledků epidemiologických studií i doporučení WHO a je možné je vztáhnout k větší části populace
s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti je tedy třeba
předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách hluku nižších a naopak.
Tabulkové zhodnocení je uvedeno pro jednotlivé výpočtové body umístěné v místech obytné zástavby
situované zejména podél přepravních tras v následující tabulce:

Tab. 8: Tabulkové zhodnocení charakterizace rizika – den
dB (A)
Nepříznivý účinek den
Sluchové postižení *)
Hypertenze i infarkt myokardu
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

<45

stávající situace
výhledová situace VAR 1
výhledová situace VAR 2

*)

45-50

50-55

55-60

60-65

5,6,7

2
2
2,6,7

1, 11
1, 11
1

8,9,10,11,12
8,9,10,11,12

5

65-70

70+

přímá expozice hluku v interiéru

Ze schematického tabulkového hodnocení zařazujícího jednotlivé referenční body do pětidecibelových
pásem vyplývá, že u dotčené obytné zástavby se denní hlukové hladiny pohybují v mapované lokalitě
ve velmi širokém rozmezí, na úrovních, na kterých nebyly prokázány žádné negativní účinky hluku,
přes hladiny, na kterých byly prokázány pocity slabého i silného obtěžování hlukem až po hladiny
spojené s negativními zdravotními účinky hluku na kardiovaskulární systém.
Realizací záměru zůstane podle tabulkového hodnocení zachována, pouze u bytových domů v Milníně
č.p. 313, 314 a 315 jsou ve vyšším pětidecibelovém pásmu. Nicméně je třeba si uvědomit, že se
skutečně jedná o schematické znázornění. Vypočítané nárůsty hladin hluku v případě vedení veškeré
nákladní dopravy kolem Milína se u těchto domů na úrovních 2,9 až 3 dB, nikoli 5 dB. I toto vypočítané
navýšení je však sluchově rozlišitelné.
Obdobně je provedeno schematické tabulkové hodnocení nočních hladin hluku:
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Tab. 9: Tabulkové zhodnocení charakterizace rizika - noc
Nepříznivý účinek noc
Psychické poruchy *)
Hypertenze i infarkt myokardu *)
Subjektivně hodnocená horší
kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
stávající situace

<40

5

40-45

6,7

výhledová situace VAR 1
výhledová situace VAR 2

*)

5

45-50

50-55

55-60

11

2,8,9,10,12

1

11

2,8,10,12

1,9

60-65

6,7

účinky s omezenou váhou důkazů

Noční hlukové hladiny se dle výsledků hlukové studie v současné době i ve výhledu u dotčené obytné
zástavby pohybují v poměrně širokém rozmezí 37,2 až 56,3 dB. Jedná se o hladiny na úrovních, na
kterých nebyly prokázány negativní účinky až po hladiny spojené u některých jedinců s pocity
subjektivně vnímané horší kvality spánku a se zvýšeným užíváním sedativ.
Dále lze konstatovat, že v případě nádražní budovy (ref. bod č. 1) a v případě referenčního bodu 9
umístěného v Lazsku č.p. 10 v aktivní variantě 1 s vedením části nákladní dopravy přes obec Lazsko
se pohybují v současnosti i ve výhledu noční hlukové hladiny (56,1 a 56,3 dB) nejen nad hodnotou
doporučené směrnicové hodnoty stanovené WHO v materiálu „Night Noise Guidelines for Europe“
z října 2009 ve výši 40 dB, ale také nad hodnotou směrnicové cílové hodnoty stanovené touto
organizací pro přechodné období – tzv. Interim Target ve výši 55 dB.
Noční hlukové hladiny u ostatní obytné zástavby jsou již bezpečně nižší než cílová směrnicová
hodnota WHO 55 dB pro přechodné období.
Posouzení míry obtěžování a rušení hlukem
Výstupem standardních hlukových měření nebo hlukových studií jsou údaje o expozici vyjádřené
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní nebo noční dobu. Vztahy doporučené v zemích
EU pro hodnocení obtěžování a rušení spánku obyvatel hlukem z dopravy jsou odvozené pro expozici
vyjádřenou v jiných hlukových deskriptorech, konkrétně Ldn (day-night level) nebo Ldvn. (day-eveningnight level).
Vzhledem k tomu, že v rámci hlukové studie byly modelovány hlukové hladiny pro denní i noční dobu,
bylo možné hodnoty Ldn vypočítat. Pro hlukové hladiny vyjádřené uvedeným deskriptorem Ldn byly
odvozeny vztahy pro výpočet odpovídajícího podílu obyvatel obtěžovaných v různé míře hlukem.
V případě hluku z automobilové dopravy jsou tyto vztahy uvedeny výše v kapitole 5.2 Charakterizace
rizika.

Výpočtové referenční body zvolené v podkladové akustické studii reprezentují obytnou zástavbu
s cca 180 obyvateli.
Výpočet konkrétního počtu lidí obtěžovaných různou měrou hlukem je vhodné provádět
při hodnocení hluku v rozsáhlejších lokalitách (např. podél dopravní tepny vedené přes město
atp.) s vyšší hustotou obyvatel, tedy tam, kde je exponováno řádově tisíce obyvatel a kde např.
individuální rozdíly ve vnímání hluku jsou překryty velkým množstvím dat.
V následující tabulce jsou uvedeny vypočítané počty osob lehce, středně i silně obtěžovaných hlukem
z automobilové dopravy v současnosti i ve výhledu po realizaci záměru. V hlukové studii jsou
vypočítány hlukové hladiny v obci Lazsko a Milín v současnosti a dále také ve výhledu po realizaci
záměru v každé obci za jiných podmínek. Výpočet byl proveden vždy pro méně příznivou variantu, to
znamená, že v obci Lazsko je počítána varianta 1, ve které je uvažováno, že část nákladní dopravy ze
záměru bude směřována přes obec Lazsko a naopak v obci Milín je počítána varianta 2, ve které je
uvažováno, že veškerá generovaná nákladní doprava bude směřována od záměru na severovýchod
podél Milína. Na vypočítané počty obyvatel obtěžovaných hlukem uvedené v následující tabulce je
třeba z výše uvedeného důvodu pohlížet pouze jako na orientační a nelze jim přičítat vážnější
význam.
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Tab. 10: Počty osob obtěžovaných hlukem u hlukově exponované obytné zástavby v Lazsku
varianta

exponovaných

LA

A

HA

stávající situace

cca 55

výhledová situace VAR 1

cca 55

28
29

16
16

7
7

Tab. 11: Počty osob obtěžovaných hlukem u hlukově exponované obytné zástavby v Milíně
varianta

exponovaných

LA

A

HA

stávající situace

cca 125

výhledová situace VAR 2

cca 125

29
37

12
16

4
6

Z tabulek mj. vyplývá, že počet osob vnímajících hluk jako silně obtěžující v obci Milín se ve výhledu
po realizaci stavby dle teoretického výpočtu navýší ze 4 na 6 osob v bytovém domě Nádražní v Milíně.
Vypočtené rozdíly v počtu osob silně obtěžovaných celodenním hlukem na řádové úrovni jednotek
osob naznačují, že na výpočet je skutečně třeba pohlížet pouze jako na orientační.
Počet osob vnímajících hluk jako silně obtěžující u obytné zástavby v Lazsku zůstane po realizaci
stavby dle teoretického výpočtu na stávající úrovni. Nicméně podíl osob silně obtěžovaných hlukem
činí u nejexponovanější obytné zástavby v Lazsku cca 12 %, zatímco podíl osob vnímajících hluk jako
silně obtěžující u exponované obytné zástavby v Milíně činí 3 % v současnosti, resp. 5 % ve výhledu
při vedení veškeré nákladní generované dopravy právě kolem Milína.
V této souvislosti je třeba si dále uvědomit, že v případě obtěžování se jedná o subjektivní vnímání.
Při působení hluku se zde tedy kromě fyzikálních vlastností hluku uplatňuje řada neakustických faktorů
sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku,
pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má zdroj nějaký ekonomický význam.
Účinek hluku je dále variabilní nejen individuálně mezi různými jedinci, ale i situačně, sociálně,
emocionálně atp. Skutečný počet osob tak může být odlišný.
Světová zdravotnická organizace se však v současnosti přiklonila k názoru, že obtěžování je spíše
otázkou komfortu než zdravotní ukazatel, a proto se již považuje obtěžování pouze za pomocný
doplňkový faktor.
Obdobně je v následující tabulce zpracováno posouzení nočních hlukových hladin ve vztahu k míře
rušení ve spánku.
Tab. 12: Počty osob rušených ve spánku nočním hlukem u obytné zástavby v Lazsku
varianta

exponovaných

LSD

SD

HSD

stávající situace

cca 55

výhledová situace VAR 1

cca 55

14
17

10
10

2
2

Tab. 13: Počty osob rušených ve spánku nočním hlukem u obytné zástavby v Milíně
varianta

exponovaných

LSD

SD

HSD

stávající situace

cca 125

výhledová situace VAR 2

cca 125

18
23

8
10

3
3

Pro výpočet byly použity vztahy pro noční hluk uvedené také v kapitole 5.2 „Charakterizace
nebezpečnosti hluku“. Z orientačního výpočtu vyplývá, že počet osob silně rušených nočním hlukem se
ve výhledu po realizaci záměru dle teoretického výpočtu nenavýší ani v Lazsku ani v Milíně, realizací
záměru se počet osob silně rušených osob nočním hlukem nenavýší.
Posouzení kardiovaskulárního rizika
Dalším možným indikátorem účinku hluku z automobilové dopravy na veřejné zdraví je riziko
kardiovaskulární nemocnosti. Při hodnocení se používají vztahy expozice a rizika infarktu myokardu
nebo hypertenze, vycházející z meta-analýz epidemiologických studií. Pro orientační výpočet tohoto
rizika lze využít vztah expozice a účinku pro riziko ischemických chorob srdečních doporučený
Evropskou agenturou pro životní prostředí i WHO. Tento vztah je použitelný pro rozsah hlukové
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expozice LAeq, 16h v rozmezí 55 až 80 dB:
OR = 1,63 – 0,000613*(Lday,16h)2 + 0,000 007 357*(Lday,16h)3.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty ukazatele OR odpovídající výsledným denním hladinám
v nulové i aktivní variantě v referenčním bodě č. 1 umístěném u nádražní budovy Milín a v referenčních
bodech 8 až 12 umístěných podél komunikace v obci Lazsko, kde jsou denní hlukové hladiny vyšší,
než uvedených 55 dB (ve výše jmenovaném rozmezí 55 až 80 dB).
Tab. 14: Hodnoty kardiovaskulárního rizika vyjádřeného ukazatelem OR
č.bodu

výška nad terénem

1

3
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6

8
9
10
11
12
MIN
MAX

OR - stávající situace

OR - výhled po realizaci

nárůst OR v aktivní var.

1,000
1,022
1,023
1,033
1,034
1,014
1,014
1,000
1,002
1,012
1,013
1
1,034

1,001
1,025
1,026
1,037
1,038
1,016
1,017
1,001
1,003
1,014
1,015
1,001
1,038

0,001
0,003
0,003
0,004
0,004
0,002
0,003
0,001
0,001
0,002
0,002
0,001
0,004

Hodnoty ukazatele OR (odds ratio) se u dotčené obytné zástavby odpovídající hlukové zátěži
v současnosti i ve výhledu pohybují v rozmezí 1,000 až 1,038. Hodnota OR 1,000 vyjadřuje riziko
nulové, hodnotu OR 1,038 je možné interpretovat jako 3,8% nárůst kardiovaskulárního rizika oproti
hlukově neexponované populaci, resp. populaci, která je dlouhodobě vystavena denním hlukovým
hladinám pod 55 dB.
Chceme-li posoudit vliv posuzovaného záměru je třeba porovnat hodnoty OR mezi nulovou a aktivní
variantou.
Z tabulky vyplývá, že realizací záměru se hodnota ukazatele OR u dotčené obytné zástavby navýší
o maximálně 0,004 u obytné zástavby v Lazsku reprezentované výpočtovým bodem č. 9 (Lazsko
č.p. 10). Toto navýšení představující 0,4% nárůst však lze označit jako nevýznamné.
Z epidemiologických studií vyplývá, že statisticky významné zvýšení lze pozorovat od nárůstu řádově
vyššího – od nárůstu ukazatele OR o více než 0,05.

6

Analýza nejistot
Hodnocení zdravotního rizika je vždy spojeno s určitými nejistotami danými použitými daty,
expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z neopomenutelných
součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny.
V případě tohoto hodnocení se jedná o:
1.
Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací a hlukových hladin použitým rozptylovým i
hlukovým modelem.
2.
Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované populaci
(přesné počty lidí, složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod.)
3.
Nejistota vyplývající ze stupně lidského poznání v případě stanovených doporučených
referenčních hodnot WHO či US EPA a závěrů epidemiologických studií
4.
Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní
způsob, který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje (použití výsledných nejvyšších
imisních příspěvků, vztažení nejvyššího imisního příspěvku na příslušnou exponovanou
populaci atp., hodnocení hlukových hladin v Lazsku i Milíně v méně příznivé variantě pro
každou zástavbu)

7
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Závěr
V rámci řešené akce byl posouzen vliv provozu řešeného záměru na imisní a hlukovou situaci v řešené
lokalitě z hlediska vlivu na veřejné zdraví. Z hlediska emisí do ovzduší byly hodnoceny chemické
škodliviny z hlediska jejich toxických či karcinogenních účinků.
Pro posouzení míry vlivu nových zdrojů znečišťování ovzduší byla hlavním podkladem rozptylová
studie zpracovaná Ing. Tomášem Morávkem pro řešený záměr v březnu 2021 . Posuzovány byly
z hlediska vlivu na veřejné zdraví imisní koncentrace škodlivin modelovaných v rámci rozptylové
studie, tj. oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10 a PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu
emitovaných z provozu řešeného záměru.
Na pozaďové imisní hodnoty řešených škodlivin v řešené lokalitě je usuzováno především z výsledků
modelového mapování klouzavých pětiletých průměrů ve čtvercích o velikosti 1krát 1 km zpracovaného
Českým hydrometeorologickým ústavem (poslední zpracované pětiletí 2015 - 2019).
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko
toxických akutních i chronických účinků. Hodnoty imisních příspěvků k maximálním hodinovým imisím
NO2 spolu s hodnotami imisního pozadí slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na
zdraví, naopak hodnoty naměřených a odvozených průměrných ročních imisí spolu s imisním
příspěvkem k těmto hodnotám mají vztah k riziku chronických účinků na zdraví.
V řešené lokalitě lze očekávat spolehlivé plnění maximálního hodinového limitu pro oxid dusičitý, který
je stanoven na 200 μg/m3. Lze konstatovat, že imisní příspěvek posuzovaného záměru k hodinovým
maximům u nejbližší obytné zástavby na úrovni maximálně 13,11 μg/m3 vypočítaný v rámci rozptylové
studie nezpůsobí v řešené lokalitě překročení nejnižší koncentrace 400 µg/m3 spojené s nepříznivým
ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest, ale ani překročení jednohodinové limitní
koncentrace 200 µg/m3 doporučené experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité míry
nejistoty 50 %. V imisním pozadí lze odhadnout hodnoty hodinových maxim pod 100 µg/m3. Hodnoty
maximálních imisních příspěvků nelze navíc jednoduše sčítat s maximálními koncentracemi v imisním
pozadí.
Pro posouzení chronických účinků oxidu dusičitého stanovila Světová zdravotnická organice směrnou
hodnotu 40 µg/m3. Imisní příspěvek provozu záměru v místech obytné zástavby na řádové úrovni
nejvýše setin mikrogramů nezpůsobí spolu s imisím pozadím ve výši pod 10 µg/m3 překročení této
doporučené koncentrace. Podle současných názorů WHO navíc nejsou v minulosti odvozené vztahy
expozice a účinku pro NO2 spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo být kvantitativně
hodnoceno komplexně na základě vztahů pro suspendované částice, ve kterých je zahrnut i vliv
dalších složek znečištěného ovzduší.
Prachové částice PM10 a PM2,5 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se
vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů, ale především k výši
doporučených koncentrací na ochranu zdraví stanovených ve směrnici WHO.
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění úmrtnosti a nemocnosti (respirační
a kardiovaskulární onemocnění) prokázané v epidemiologických studiích.
K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 byly použity vztahy odvozené pro
nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních symptomů publikované v materiálu „Health risks
of air pollution in Europe – HRAPIE project, Recommendations for concentration-response functions
for cost-benefit analysis of particulate matter, ozone and nitrogen dioxide, WHO Regional Office for
Europe, 2013“. Dle výsledků těchto výpočtů nedojde k takovému navýšení ročních imisí, které by
způsobilo u exponované populace takové zhoršení průběhu nemocí, které by si vyžádalo hospitalizace
v rámci celého roku či incidenci nových případů bronchitis. Navýšení průměrných ročních imisí PM10 i
PM2,5 není spojeno ani s významným nárůstem nemocnosti vyjádřeným v počtu dní s omezenou
aktivitou v důsledku nemocí u celé populace, ani s významným nárůstem chronické respirační
nemocnosti u dětí.
Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím částic frakce PM10 i PM2,5 nezpůsobí významné
zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí.
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je dále především pozdní
karcinogenní účinek projevující se v případě této škodliviny na onemocnění kostní dřeně. K vyjádření
míry karcinogenního rizika byl použit výpočet pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorového
onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici.
Realizací řešeného záměru se stávající riziko necelých 5 případů z jednoho milionu celoživotně
exponovaných obyvatel prakticky nezmění a zůstane na řádově přijatelné úrovni jednotek případů na
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milion celoživotně exponovaných (10-6).
Z hlediska karcinogenního rizika bylo třeba dále posoudit imise další škodliviny, kterou je
benzo(a)pyren. Karcinogenní riziko odpovídající pozaďovým koncentracím benzo(a)pyrenu se
pohybuje v řešené lokalitě na relativně nepříznivé úrovni 4 až 5 případů na 100 000 celoživotně
exponovaných obyvatel. Imisní příspěvek řešeného záměru se však pohybuje na nedetekovatelné
úrovni maximálně tisícin pikogramů a stávající riziko prakticky nezmění.
Zde je však třeba si dále uvědomit, že z výsledků imisních měření benzo(a)pyrenu na imisních
stanicích v ČR vyplývá, že měsíční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný sezónní
charakter s nejvyššími koncentracemi v topné sezóně, zejména v měsících prosinci a lednu, a naopak
s minimálními až nulovými koncentracemi v letních měsících. To odpovídá faktu, že zdrojem emisí BaP
jsou zejména lokální topeniště a reálný příspěvek automobilové dopravy obecně k průměrným ročním
koncentracím benzo(a)pyrenu je spíše okrajový a může být nižší, než odpovídá současně používaným
emisním faktorům z automobilové dopravy z databáze MEFA13.
Při posouzení hlukové situace z hlediska vlivů na zdraví obyvatel byla hlavním podkladem hluková
studie zpracovaná pro řešený záměr RNDr. Jiřím Novákem v březnu 2021. Cílem této studie je
posouzení výhledové hlukové situace v dané lokalitě a porovnání výsledných ekvivalentních hladin
akustického tlaku A s příslušnými hygienickými limity dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a dále porovnání s nulovou variantou bez záměru.
V rámci tohoto posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou zhodnoceny výsledné hlukové hladiny z hlediska
zdravotních účinků včetně míry pocitů obtěžování hlukem.
Toto posouzení vlivů na veřejné zdraví využívá standardně výsledné hlukové hladiny z hlukové studie
vypočítané u trvale obytné zástavby vzhledem k tomu, že vychází ze vztahů odvozených pro
dlouhodobou expozici. Do výpočtu tak nejsou zahrnuty výsledné hlukové hladiny z období výstavby.
V rámci tohoto posouzení byla věnována pozornost jak výsledným hlukovým hladinám způsobeným
areálovými zdroji hluku včetně stacionárních, tak hlukovým hladinám u obytné zástavby umístěné
podél přepravních tras generované dopravy v obci Lazsko i Milín.
Z detailního výpočtu provedeného v hlukové studii vyplývá, že dominantním zdrojem hluku
v současnosti i ve výhledu jsou u nejbližší obytné zástavby dopravní zdroje.
Dle provedené kvalitativní charakterizace rizika se denní ekvivalentní hlukové hladiny z dopravních
zdrojů u nejexponovanější obytné zástavby pohybují ve velmi širokém rozmezí, na úrovních, na
kterých nebyly prokázány žádné negativní účinky hluku, přes hladiny, na kterých byly prokázány pocity
slabého i silného obtěžování hlukem až po hladiny spojené s negativními zdravotními účinky hluku na
kardiovaskulární systém. širokém rozmezí.
V případě nočních hladin hluku se jedná o hladiny na úrovních, na kterých nebyly prokázány negativní
účinky až po hladiny spojené u některých jedinců s pocity subjektivně vnímané horší kvality spánku a
se zvýšeným užíváním sedativ.
V rámci tohoto posouzení byl pro orientaci spočítán počet osob vnímajících celodenní hluk
z automobilové dopravy v současnosti i ve výhledu po realizaci záměru jako obtěžující a počet osob
vnímajících noční hluk jako rušící. Výpočet konkrétního počtu lidí obtěžovaných různou měrou

hlukem je vhodné provádět při hodnocení hluku v rozsáhlejších lokalitách (např. podél dopravní
tepny vedené přes město atp.) s vyšší hustotou obyvatel, tedy tam, kde je exponováno řádově
tisíce obyvatel a kde např. individuální rozdíly ve vnímání hluku jsou překryty velkým množstvím
dat. Na vypočítané počty obyvatel obtěžovaných hlukem je třeba z uvedeného důvodu pohlížet
pouze jako na orientační a nelze jim přičítat vážnější význam.
Z výsledků výpočtů vyplývá, že počet osob vnímajících hluk jako silně obtěžující v obci Milín se ve
výhledu po realizaci stavby dle teoretického výpočtu navýší ze 4 na 6 osob. Vypočtené rozdíly v počtu
osob silně obtěžovaných celodenním hlukem na řádové úrovni jednotek osob naznačují, že na výpočet
je skutečně třeba pohlížet pouze jako na orientační.
Počet osob vnímajících hluk jako silně obtěžující u obytné zástavby v Lazsku zůstane po realizaci
stavby dle teoretického výpočtu na stávající úrovni. Nicméně podíl osob silně obtěžovaných hlukem
činí u nejexponovanější obytné zástavby v Lazsku cca 12 %, zatímco podíl osob vnímajících hluk jako
silně obtěžující u exponované obytné zástavby v Milíně činí 3 % v současnosti, resp. 5 % ve výhledu
při vedení veškeré nákladní generované dopravy právě kolem Milína.
Počet osob silně rušených nočním hlukem se ve výhledu po realizaci záměru dle teoretického výpočtu
nenavýší ani v Lazsku ani v Milíně, realizací záměru se počet osob silně rušených osob nočním
hlukem nenavýší.

Výstavba a provoz nového technologického parku Stříbrňák, Lazsko

březen 2021

Posouzení vlivu na veřejné zdraví

strana 31 z 32

V souvislosti s hodnocením pocitů obtěžování je třeba si uvědomit, že se v tomto případě jedná
o subjektivní vnímání. Při působení hluku se kromě fyzikálních vlastností hluku uplatňuje řada
neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. Účinek hluku je dále variabilní
nejen individuálně mezi různými jednici dle jejich citlivosti, ale i situačně, sociálně, emocionálně atp.
Skutečný počet osob tak může být odlišný. Světová zdravotnická organizace se však v současnosti
přiklonila k názoru, že obtěžování je spíše otázkou komfortu než zdravotní ukazatel, a proto se již
považuje obtěžování pouze za pomocný doplňkový faktor.
Dále byla věnována pozornost i hodnocení kardiovaskulárních účinků hluku z automobilové dopravy.
Pro orientační výpočet tohoto rizika byl využit vztah expozice a účinku pro riziko ischemických chorob
srdečních doporučený Evropskou agenturou pro životní prostředí i WHO. Hlukové hladiny spojené
s tímto rizikem byly v akustické studii zjištěny u obytné zástavby umístěné podél silnice v obci Lazsko a
u nádražní budovy v Milíně. Teoretický nárůst míry tohoto rizika oproti riziku u neexponované populace
lze však označit za nevýznamný.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Výstavba a provoz nového
technologického parku Stříbrňák, Lazsko“ označit za přijatelný. Je možné konstatovat, že i při
velmi konzervativním odhadu lze i přes uvedené nejistoty předpokládat, že v místech obytné
zástavby nedojde k významnému zvýšení rizika vážných akutních ani chronických zdravotních
účinků vyplývajících ze změněné imisní i hlukové situace.
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ČHMÚ
EPA
HIA
IARC
ILCR
IRIS

LOAEL
MZ
NOAEL
OR
OEHHA
PAF
RfC
RfDo

REL
RIVM
ÚZIS
UCR, UR
WHO

Seznam zkratek
Český hydrometeorologický ústav
Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency)
proces posuzování vlivů na veřejné zdraví - Heath Impact Assessment
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on
Cancer)
míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup pravděpodobnosti vzniku nádorového
onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR)
Integrated Risk Information System, Databáze US EPA obsahující referenční hodnoty
pro toxický i karcinogenní účinek mnoha chemických látek, u kterých bylo dosaženo
shody odborníků US EPA
nejnižší úroveň expozice, při které je již pozorován nepříznivý účinek
Ministerstvo zdravotnictví
nejvyšší úroveň expozice, při které není pozorován žádný účinek
statistický ukazatel Odds Ratio, míra relativního rizika, poměr podílů
pravděpodobnosti
Úřad pro hodnocení zdravotních rizik, Kalifornská EPA
populační atributivní frakce
Referenční koncentrace, udává koncentraci, která pravděpodobně nevyvolá při
dlouhodobé expozici ani u citlivých populačních skupin nepříznivé zdravotní účinky.
Referenční dávka pro orální příjem, udává průměrnou denní dávku dané látky, která
pravděpodobně nevyvolá při dlouhodobém příjmu ani u citlivých populačních skupin
nepříznivé zdravotní účinky. Je udávána v mg/kg/den.
referenční expoziční hladina (Reference Exposure Levels)
holandský Institut pro veřejné zdraví a životní prostředí
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Unit of Cancerogenity Risk, Jednotka karcinogenního rizika
World Health Organization, Světová zdravotnická organizace
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Stanovisko orgánu ochrany přírody.

TECHNOLOGICKÝ PARK STŘÍBRŇÁK

Praha:

4. 12. 2020

TP Stříbrňák, s.r.o.

Číslo jednací:

167723/2020/KUSK

Karlova 2472/44

Spisová značka: SZ_167723/2020/KUSK/2
Vyřizuje:

Ing. Jitka Bošková / l. 944

Značka:

OŽP/JB

35002 Cheb

Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k možnému vlivu záměru
„Výstavba TP Stříbrňák“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„Krajský úřad“), obdržel dne 1. 12. 2020 Vaši žádost o stanovisko k záměru „Výstavba TP
Stříbrňák“ z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Záměr je
lokalizován na pozemcích parc. č. 264/1, 264/5, 264/19, 85, 86, 87, 88, 89, 857, 858, 110,
144, 264/12, 264/13, 264/14 a 264/18 v k. ú. Lazsko (obec Lazsko, okres Příbram).
Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že v souladu s ustanovením § 45i
odst. 1 citovaného zákona lze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve
spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními,
které spadají do kompetence Krajského úřadu.
Odůvodnění:
Podle předložené žádosti řeší záměr výstavbu technologického parku Stříbrňák ve stávající
průmyslové zóně u obce Lazsko, který je navržen ke skladování a lehkou výrobu.
Předmětem záměru je realizace jednoho halového objektu velkoprostorové haly se čtyřmi
administrativními vestavky. Rozměry haly jsou 480 x 84 m, výška haly je 18 m. Součástí
záměru bude také realizace strojoven samočinného hasícího zařízení, vrátnice, trafostanice,
oplocení areálu, dieselagregátů, drobných technologických objektů a inženýrských sítí
včetně jejich příslušných přípojných bodů a dále sadové úpravy, které budou tvořit více než
25 % z celkové plochy areálu. Předmětný průmyslový areál je umístěn při východním okraji
území obce Lazsko cca 0,7 km od intravilánu obce Lazsko.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 944

fax: 257 280 203 boskova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

Krajský úřad zohlednil zejména skutečnost, že se v místě ani v širším okolí záměru evropsky
významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) v působnosti Krajského úřadu nenacházejí
[nejbližší takové území soustavy Natura 2000 – EVL CZ0213777 Bohostice s předmětem
ochrany jedním evropsky významným druhem modráskem bahenním (Maculinea
nausithous) – je vzdáleno vzdušnou čarou v nejbližších bodech cca 8 km jihovýchodním
směrem]. Dále také vzhledem k jeho poloze, velikosti/kapacitě a charakteru (s rozsahem
očekávaných rušivých vlivů z výstavby i provozu převážně lokálně omezeným na vlastní
areál záměru a jeho přilehlé okolí), ve vztahu k poměrům a vazbám v území a povaze
příslušných předmětů ochrany, nelze dotčení žádné evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti v působnosti Krajského úřadu předpokládat. Orgán ochrany přírody proto vydal
stanovisko ve smyslu výše uvedeného výroku.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
v z. Mgr. Pavel Vaňhát
vedoucí oddělení ochrany přírody a
krajiny
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Příloha č.12

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru
z hlediska územně plánovací dokumentace.

TECHNOLOGICKÝ PARK STŘÍBRŇÁK

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

MeUPB 104633/2020/SÚÚP/Vv
09.12.2020

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Vojtěch Vaverka
vojtech.vaverka@pribram.eu
318 402 238

TP Stříbrňák s.r.o.
Karlova 2472/44
350 02 Cheb

Záměr „Výstavba TP Stříbrňák“ - vyjádření úřadu územního plánování z hlediska územně plánovací
dokumentace dle přílohy č. 3, části H, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů .., v platném znění
Městský úřad Příbram, Odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako
příslušný úřad územního plánování, obdržel dne 01.12.2020 Vaší žádost o výše uvedené vyjádření.
K této Vaší žádosti sdělujeme následující:
Záměr samotný spočívá ve výstavbě technologického parku, jehož náplní bude skladování a distribuce,
drobná výroba spočívající v mechanickém montování součástek.
Záměr je umístěn na pozemcích parc. č. 264/1, 264/5 a dalších v kat. území Lazsko, tj. ve správním
území obce Lazsko. Obec Lazsko, má v současnosti platný Územní plán obce Lazsko (ÚP), ve znění
změny č. 1. Předmětný pozemek je dle ÚP součástí zastavěného území „Podnikatelská činnost“, které
je v textové části ÚP popsáno následovně:

Vzhledem k výše uvedenému konstatujeme, že záměr je v souladu s Územním plánem obce Lazsko.

otisk úředního razítka

Vojtěch Vaverka v.r.
vedoucí oddělení územního plánování

Příloha: situační výkres záměru

Příloha č.13

Předběžný dendrologický průzkum.

TECHNOLOGICKÝ PARK STŘÍBRŇÁK

Dendrologický průzkum – 2020/ Lazsko – Ligmet
p.p.č. 264/1, 264/5, 264/6, 264/18, 264/19 st. 858, 857, v k.ú. LAZSKO
Dipl.-Ing. Lenka Červinková, Evropská 33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@seznam.cz

Dendrologický průzkum
Dřeviny na p.p.č. 264/1, 264/5, 264/6, 264/18, 264/19 st. 858, 857
v k.ú. Lazsko

TP Stříbrňák,
IČ: 252 32 819,
Karlova 2472/44,
350 02 Cheb

dne 12.12.2020
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1. Úvod
Předmětem hodnocení jsou listnaté a jehličnaté stromy na p.p.č. 264/1, 264/5, 264/6, 264/18,
264/19 st. 858, 857 v k.ú. Lazsko. Jedná se o plochy vymezené v KN jako ostatní plocha – ostatní
komunikace.
Dřeviny se nachází na zbytkových plochách nebo v okrajových partiích brownfieldu. Předmětem
hodnocení jsou ty části areálu, které jsou navrhovány k dalšímu využití a zastavění.
Dřeviny byly zpravidla málo, nebo vůbec sadovnicky ošetřovány, zásahy se omezují pouze na
vyvětvení.
Převažují především krátkověké dřeviny především bříza (Betula pendula), topol (Populus sp.) ale
zastoupeny jsou i středněvěké jako javor (Acer platanoides i pseudoplatanus) a ojediněle dlouhověké
dřeviny jako např. duby (Quercus robur).
V podrostech nebo na náletových plochách jsou hojně rozšířeny mladé břízy (Betula pendula), vrby
(Salix caprea a salix alba), hlohy (Crataegus laevigata) a šípky (Rosa canina).
Sadovnická hodnota hodnocených skupin je spíše průměrná až podprůměrná, zvláště s přihlédnutím
na druhové skladby. Dlouhověké dřeviny jsou zastoupeny javory nebo duby v omezeném množství,
skladby jsou akcentovány zastoupením převážně břízy, topolu a javoru. Uspořádání na předmětných
plochách je nahodilé, odpovídá osázením zbytkových ploch původního areálu, nebo jsou nevyužívané
plochy ponechány přirozené sukcesi.
V rámci plánovaného záměru se předpokládá kompletní náhrada dřevin, včetně dlouhověkých druhů.
Průzkum byl vypracován na základě objednávky vlastníka pozemku, jako příprava pro budoucí záměr.
Posouzení vyhodnocuje stávající stav především po stránce zdravotní a poskytuje podklad pro žádost
o povolení kácení.
Skupiny byly hodnoceny pouze metodou VTA (visual tree assesment/ Matheck)

1.1.cíl hodnocení
Cílem je zhodnotit všeobecně zdravotní stav a prosperitu skupinu s ohledem na připravovaný nový
záměr v lokalitě.

1.2.termín hodnocení
Ohledání na místě bylo provedeno dne 7.5.2020.

1.3.popis hodnoceného druhu
Ve skupinách vzrostlých stromů nejvíce převažuje topol (Populus nigra), dub (Quercus robur).
V náletových mladých skupinách se pak hojně vyskytuje javor (Acer platanoides i pseudoplatanus),
bříza (Betula pendula) a topol (Populus sp.). Javory se dožívají vyššího věku, ale břízy a topoly lze
považovat za krátkověké dřeviny, které zpravidla dosahují svůj věkový horizont v 80ti letech.
Porosty nejsou v celém areálu souvislé, místy se vyskytují keře jednotlivě, v těsnějších skupinách je
pak dobře zřejmý omezený vývoj v zápoji. To se projevuje jednostrannými nebo jinak omezeně
vyvinutými korunami, zpravidla je koruna nasazena příliš vysoko, není souměrná, stromy jsou
nahnuté a koruna nedisponuje dostatečným počtem výhonů, které by zajistily souměrnost, či
dokonce optimální stabilitu. Celkově v této skupině absentuje soustavná odborná péče, u stromů
mimo intravilán nebo v opuštěných brownfieldech však takové zásahy nemají nejvyšší prioritu.
Hodnocené porosty se nachází na p.p.č. 264/1, 264/5, 264/6, 264/18, 264/19 st. 858, 857 v k.ú.
Lazsko.
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1.4.popis vitality
Vitalita jedince je hodnocena dle stupnice Machovce (1-5), kde:
1 – velmi dobrý zdr. stav
2 – dobrý
3 – uspokojivý
4 – neuspokojivý
5 – odumřelý jedinec
Viz přiložená tabulka. Každá skupina, či jedinec mají přiřazené samostatné číslo, které koresponduje
s umístěním v situaci.

1.5.popis poškození
Obecně se dá říci, že antropogenní vlivy jsou minimální, největší zásahy na vyvětvení jsou patrné u
stromů podél dřívější hranice areálu. U ostatních stromů v areále je zásadnější je kompozice ve
skupině, kde se daleko více v zápoji ovlivňuje prosperita a přirozený habitus. Proschlé větve jsou
evidentní především u vzrostlých stromů věkové kategorie kolem 60ti let. Celkově se jedná převážně
o průměrné porosty s podílem starších dřevin.
Posouzení bylo vyhodnoceno na začátku vegetačního období.

1.6.poškození popř. ohrožení majetku
Riziko poškození a ohrožení majetku i osob v tomto případě lze hodnotit pouze obecně, vnitřní
plocha areálu je minimálně veřejně exponovaná a prakticky neužívaná. S ohledem na to, že se
převážně jedná o stabilní skupiny, případné riziko je spíše ojedinělé nebo lokální. Plochy jsou
připravovány pro výstavbu, v místech kolize s novými objekty bude žádáno o povolení kácení na na
příslušném obecním úřadě v Milíně.

1.7.doporučení a další postup
S ohledem na plánovanou výstavbu na předmětných plochách je z připravované projektové
dokumentace evidentní kolize s budoucími objekty a dopravní a technickou infrastrukturou
potřebnou pro nový areál. V rámci výstavby nových objektů je navržena náhradní výsadba, která
zahrnuje i řadu dlouhověkých druhů. Nově navrhovaná kompozice nahradí úbytek požadovaného
kácení.
Nová zeleň musí být správně napěstovaná a umožnit především u stromů vysoké vyvětvení. Nové
výsadby nesmí ohrožovat plynulost a bezpečnost provozu a nesmí zasahovat do rozhledových
trojúhelníků. Nové výsadby akcentují dlouhověké druhy s dostatečným množstvím stromů středního
a velkého vzrůstu k posílení intercepce, eliminaci prašnosti a dalších ekologických funkcí.

1.8.závěry hodnocení
Hodnocené porosty jsou v průměrné i podprůměrné kvalitě. Při zohlednění konstituce a zastoupení
jednotlivých druhů se i s přihlédnutím na budoucí výstavbu a požadavky na sadové úpravy
v intravilánu se může kácení doporučit. Plošný úbytek bude kompenzován mimo jiné i dlouhověkými
dřevinami, které jsou v lokalitě málo zastoupeny. Pro budoucí výstavbu bude potřeba odstranit
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převážnou část dřevin dle dendrologického průzkumu. Povolení vyžadují položky s obvodem nad 80
cm ve výčetní výšce – převážně se jedná o kácení jednotlivých stromů, ale i keřových a náletových
skupin. Odstraňují se všechny dřeviny mimo části označené č. 28.
Dne 12.12.2020
Přílohy:
 Ortfoto lokality z padesátých let (1952)
 Ortofoto aktuální
 Tabulka hodnocení
 Zákres do katastrální mapy
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Číslo

Latinský název

Český název

Obvod
kmene v m

Vitalita
Výška
(zdrav.
vm
stav)

Poznámka

„TP Stříbrňák – p.p.č. 264/1, 264/5, 264/6, 264/18, 264/19 st. 858, 857 v k.ú. Lazsko“
1

Quercus robur

Dub letní

1,20

10-12

3

2

Quercus robur

Dub letní

1,20

10-12

3

3
4

Populus nigra
Quercus robur

Topol černý
Dub letní

2,20
1,20

20-25
10-12

3-4
3

5
6
7

Quercus robur
Populus nigra
Populus nigra

Dub letní
Topol černý
Topol černý

0,95
1,90
1,40

10-12
20-25
20-25

3
3-4
3

8

Salix caprea

Vrba jíva

2x 0,6

8-10

4

9

Quercus robur

Dub letní

1,40

20-25

2

10

Populus nigra

Topol černý

1,40

20-25

2-3

11

Populus nigra

Topol černý

1,80+1,30

20-25

3

12
13

Fraxinus excelsior
Populus nigra

Jasan ztepilý
Topol černý

1,10
0,85

10-15
20-25

2
3

Nedostatečný vývoj v zápoji, proschlé
větve; p.p.č. 264/1
Nedostatečný vývoj v zápoji, proschlé
větve, p.p.č. 264/1
Proschlé větve v koruně, p.p.č. 264/1
Nedostatečný vývoj v zápoji, proschlé
větve, p.p.č. 264/1
Proschlé větve v koruně, p.p.č. 264/1
Proschlé větve v koruně, p.p.č. 264/1
Vysoko nasazená koruna, proschlé
větve v koruně, p.p.č. 264/1
Nedostatečný vývoj v zápoji, p.p.č.
264/1
Nedostatečný vývoj v zápoji,
nesouměrná koruna, p.p.č. 264/1
Vylomené a proschlé větve, p.p.č.
264/1
Vylomené a proschlé větve, p.p.č.
264/1
Nesouměrná koruna, p.p.č. 264/1
Nahnutý, nesouměrná koruna,
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Číslo

Latinský název

Český název

Obvod
kmene v m

Vitalita
Výška
(zdrav.
vm
stav)

14

Quercus robur

Dub letní

1,05+0,6

20-25

2-3

15

Fraxinus excelsior

Jasan ztepilý

0,6

15-20

2-

16

Fraxinus excelsior

Jasan ztepilý

1,2

15-20

2-

17

Quercus robur

Dub letní

1,35

15-20

2-3

18

Fraxinus excelsior

Jasan ztepilý

0,75 + 0,8 + 0,9

15-20

2-

19

Populus nigra

Topol černý

2,0

20-25

3-4

20

Populus nigra

Topol černý

1,3

15-20

3

21

Populus alba

Topol bílý

0,6

15-20

3

22

Populus alba

Topol bílý

1,2 + 1,3

15-20

3

23
24

Quercus robur
Quercus robur

Dub letní
Dub letní

1,2 +1,2
1,4

20-25
20-25

2-3
2-3

Poznámka

proschlé větve, p.p.č. 264/1
Nahnutý, nesouměrná koruna,
proschlé větve, p.p.č. 264/1
Proschlé větve v koruně, poranění
v koruně, p.p.č. 264/1
Proschlé větve v koruně, poranění
v koruně, p.p.č. 264/1
Nesouměrná koruna, proschlé větve,
nedostatečný vývoj v zápoji, p.p.č.
264/1
Nesouměrná koruna, proschlé větve,
nedostatečný vývoj v zápoji, vidlice,
p.p.č. 264/1
Rozkleslá koruna, vidlice, proschlé
větve v koruně, p.p.č. 264/1
Nedostatečný vývoj v zápoji, proschlé
větve v koruně, p.p.č. 264/1
Nedostatečný vývoj v zápoji, proschlé
větve v koruně, p.p.č. 264/1
Nedostatečný vývoj v zápoji, proschlé
větve v koruně, p.p.č. 264/1
Omezený vývoj v zápoji, p.p.č. 264/1
Velká rána po vyvětvení, p.p.č. 264/1
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Číslo

Latinský název

Český název

Obvod
kmene v m

Vitalita
Výška
(zdrav.
vm
stav)

Poznámka

25

Populus nigra

Topol černý

1,6

20-25

3

Populus nigra

Topol černý

2,20 + 1,45

20-25

3

27

Quercus robur

Dub letní

1,10

15-20

2-3

28

Mix – betula pendula,
populus sp., pinus
sylvestris, salix caprea,
picea abies, Quercus
robur
Mix – betula pendula,
populus sp., pinus
sylvestris, salix caprea,
picea abies, Quercus
robur
Mix – betula pendula,
populus sp., pinus
sylvestris, salix caprea,
picea abies, Quercus
robur
Mix – betula pendula,

Mix – bříza bělokorá,
Obvody od 01, -0,7 1-10
topol, borovice lesní, vrba – celková plocha
jíva, smrk ztepilý, dub
4767 m2
letní

2-

Poranění na kmeni nepřevalené,
nepravidelná koruna, proschlé větve,
p.p.č. 264/1
Nepravidelná koruna, proschlé větve,
p.p.č. 264/1
Nedostatečný vývoj v zápoji, p.p.č.
264/1
Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/5
K odstranění pouze část 1963 m2 dle
situace

26

Mix – bříza bělokorá,
Obvody od 01, -0,7 1-10
topol, borovice lesní, vrba – celková plocha
jíva, smrk ztepilý, dub
198 m2
letní

2-

Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/5

Mix – bříza bělokorá,
Obvody od 01, -0,7 1-10
topol, borovice lesní, vrba – celková plocha
jíva, smrk ztepilý, dub
268 m2
letní

2-

Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/1, 264/5

Mix – bříza bělokorá,

2-

Náletová skupina – souvislá, p.p.č.

29

30

31

Obvody od 01, -0,7 1-10
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Číslo

32

33

34a

34b

Latinský název

Český název

populus sp., pinus
sylvestris, salix caprea,
picea abies, Quercus
robur
Mix – sambucus nigra,
rosa canina, betula
pendula, populus alba,
crataegus laevigata
Mix – betula pendula,
populus sp., pinus
sylvestris, salix caprea,
picea abies, Quercus
robur
Mix – betula pendula,
populus sp., pinus
sylvestris, salix caprea,
picea abies, Quercus
robur, Rosa canina,
Rubus fructicosus
Mix – betula pendula,
populus sp., pinus
sylvestris, salix caprea,
picea abies, Quercus

topol, borovice lesní, vrba – celková plocha
jíva, smrk ztepilý, dub
310 m2
letní

264/1, 264/5

Mix – bez černý, růže
šípková, bříza bělokorá,

Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/1

Obvod
kmene v m

Vitalita
Výška
(zdrav.
vm
stav)

celková plocha
242 m2

Poznámka

Mix – bříza bělokorá,
Obvody od 01, -0,7 1-10
topol, borovice lesní, vrba – celková plocha
jíva, smrk ztepilý, dub
235 m2
letní

2-

Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/1

Mix – bříza bělokorá,
Obvody od 01, -0,7 1-10
topol, borovice lesní, vrba – celková plocha
jíva, smrk ztepilý, dub
1360 m2
letní, růže šípková,
ostružiník

2-

Náletová skupina - souvislá , p.p.č.
264/1

Mix – bříza bělokorá,
Obvody od 01, -0,7 1-10/
topol, borovice lesní, vrba – celková plocha
15-18
jíva, smrk ztepilý, dub
1360 m2
letní, růže šípková,

2-

Náletová skupina - souvislá
Obsahuje dva větší jednotlivé stromy
Quercus robur – obv. 2,6m
Betula pendula – obv. 1,2
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Číslo

35

36

37

38

Latinský název

Český název

robur, Rosa canina,
Rubus fructicosus
Mix – betula pendula,
populus sp., pinus
sylvestris, salix caprea,
picea abies, Quercus
robur, rosa canina,
Rubus fructicosus
Mix – betula pendula,
populus sp., pinus
sylvestris, salix caprea,
picea abies, Quercus
robur, rosa canina
Mix – betula pendula,
populus sp., pinus
sylvestris, salix caprea,
picea abies, Quercus
robur
Mix – betula pendula,
populus sp., pinus
sylvestris, salix caprea,
picea abies, Quercus
robur

ostružiník

Obvod
kmene v m

Vitalita
Výška
(zdrav.
vm
stav)

Poznámka

p.p.č. 264/1

Mix – bříza bělokorá,
Obvody od 01, -0,7 1-5
topol, borovice lesní, vrba – celková plocha
jíva, smrk ztepilý, dub
456 m2
letní, růže šípková,
ostružiník

2-

Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/1

Mix – bříza bělokorá,
Obvody od 01, -0,7 1-8
topol, borovice lesní, vrba – celková plocha
jíva, smrk ztepilý, dub
120 m2
letní, růže šípková

2-

Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/1, 264/5

Mix – bříza bělokorá,
Obvody od 01, -0,7 1-10
topol, borovice lesní, vrba – celková plocha
jíva, smrk ztepilý, dub
133 m2
letní

2-

Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/5

Mix – bříza bělokorá,
Obvody od 01, -0,7 1-10
topol, borovice lesní, vrba – celková plocha
jíva, smrk ztepilý, dub
102 m2
letní

2-

Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/5
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Číslo

Latinský název

Český název

39

Mix – betula pendula,
populus sp., pinus
sylvestris, salix caprea,
picea abies, Quercus
robur
Betula pendula

Mix – bříza bělokorá,
Obvody od 01, -0,7 1-10
topol, borovice lesní, vrba – celková plocha
jíva, smrk ztepilý, dub
461 m2
letní

2-

Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/1

Bříza bělokorá

3x 1,3 m

3-

Mix – betula pendula,
populus sp., salix caprea,
Rubus fructicosus
Mix – betula pendula,
populus tremula, salix
caprea, Rubus
fructicosus, ojediněle
Pinus sylvestris, Picea
abies

Mix – bříza bělokorá,
topol, , vrba jíva,
ostružiník
Mix – bříza bělokorá,
topol osika , vrba jíva,
ostružiník, borovice lesní,
smrk ztepilý

Obvody od 01, -0,7 1-10
– celková plocha
105 m2
Obvody od 01, -0,7 1-15
– celková plocha
4716 m2

2-

Proschlé větve v periferii, jeden
terminál vylomený, poškození kmene
ve v. 0,8 m, mírně nahnutá, p.p.č.
264/1
Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/1

43

Mix – betula pendula,

Mix – bříza bělokorá

2-

44

Mix – betula pendula

Mix – bříza bělokorá

Obvody od 01, -0,7 1-5
– celková plocha
108 m2
Obvody od 01, -0,7 1-5

40

41

42

Obvod
kmene v m

Vitalita
Výška
(zdrav.
vm
stav)

15-18

2-

2-

Poznámka

Náletová skupina – souvislá
Obsahuje 1x Pinus sylvestris s obv.
1,1
2x Picea abies s obv. 1,2 a
1x Betula pendula s obv. 1,3
(prohnutý hlavní výhon)
p.p.č. 264/1, 264/6, st.p.č. 858 a 857
Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/1
Náletová skupina – souvislá, p.p.č.

10/

Dendrologický průzkum – 2020/ Lazsko – Ligmet
p.p.č. 264/1, 264/5, 264/6, 264/18, 264/19 st. 858, 857, v k.ú. LAZSKO
Dipl.-Ing. Lenka Červinková, Evropská 33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@seznam.cz

Číslo

Latinský název

Český název

Obvod
kmene v m
– celková plocha
104 m2
Obvody od 01, -0,7
– celková plocha
336 m2
Obvody od 01, -0,7
– celková plocha
66 m2
1,25
2x 0,9
1,15
1,15
4ks celkem
s obvody - 0,9
0,95
1,1 a 1,3

45

Mix – betula pendula

Mix – bříza bělokorá

46

Mix – betula pendula

Mix – bříza bělokorá

47
48
49
50
51

Picea abies
Betula pendula
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Prusnus sp.

Smrk ztepilý
Bříza Bělokorá
Borovice lesní
Borovice lesní
Třešeň

52

Betula pendula

Bříza Bělokorá

53

Mix – betula pendula,
rosa canina, crataegus
laevigata, Salix caprea,

Mix – bříza bělokorá, růže Obvody kolem 0,1
šípková, hloh
– celková plocha
jednosemenný, vrba jíva, 208 m2

1,25

Vitalita
Výška
(zdrav.
vm
stav)

Poznámka

264/1
1-5

2-

Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/1

1-5

2-

Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/1

12-15
12-15
5-8
8-10
8-10

2
2
2-3
2
3-

Spodní vyvětvení, p.p.č. 264/1
Mírně nahnutá, p.p.č. 264/1
Nepravidelný habitus, p.p.č. 264/1
Vyvětvění, p.p.č. 264/1
Velké rány po vyvětvení,
nepravidelná koruna, vidlice
p.p.č. 264/1

12-15

3

1-5

2-

Mírně nahnutá, velké rány po
vyvětvení, vylomené větve, proschlé
větve v periferii, p.p.č. 264/1
Náletová skupina – souvislá, p.p.č.
264/1
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Číslo
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Český název

výmladky javor mléč

54

výmladky acer
platanoides
Mix – betula pendula,
rosa canina, crataegus
laevigata, salix caprea

Obvod
kmene v m

Mix – bříza bělokorá, růže Obvody kolem 0,1
šípková, hloh
– celková plocha
jednosemenný, vrba jíva 1374 m2

Vitalita
Výška
(zdrav.
vm
stav)

Poznámka

1-5

Náletová skupina – souvislá
p.p.č. 264/18 a 264/19

2-
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Příloha č.14

Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody.

TECHNOLOGICKÝ PARK STŘÍBRŇÁK

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

Technologický park Stříbrňák
Hodnocení vlivu zásahu
na zájmy ochrany přírody
podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

Zpracováno v Karlových Varech dne 21. 11. 2020.
21. 11. 2020

X
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1. Úvod
1.1. Zadání
Předmětem biologického hodnocení je záměr stavby halového objektu velkoprostorové haly
„Technologický park Stříbrňák“.
Jedná se o hodnocení ve smyslu § 67 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb.
Hodnocení splňuje požadavky vyhlášky MŽP 142/2018 Sb.
Hodnocení obsahuje zevrubnou charakteristiku biologické rozmanitosti území dotčeného záměrem
zejména formou přírodovědeckých průzkumů uvedených v přílohách a také v kapitole 4.
Hodnocení je zpracováno na žádost zadavatele.

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

1.3. Postup zpracování, použité podklady pro hodnocení
Postup prací při zpracování biologického hodnocení byl následující:
Nejprve jsem prostudoval podkladovou dokumentaci záměru poskytnutou
Zadavatelem byl předložen situační výkres a stručný popis záměru.

zadavatelem.

Následně jsem provedl rešerši dostupných odborných podkladů (viz kapitola Literatura).
Poté jsem v dotčeném území v termínech 2. 6. a 18. 8. 2020 provedl terénní šetření a přírodovědecké
průzkumy – floristický a faunistický průzkum. Odborný entomologický průzkum zpracoval RNDr.
Ondřej Konvička. Výsledky průzkumů jsou podrobně popsány v textu hodnocení. Úplné
přírodovědecké průzkumy jsou uvedeny v přílohách (Příloha 9.1 – 9.3).
Předběžné výstupy průzkumů a z nich vyplývající omezení byly konzultovány se zadavatelem. Byly
konzultovány i technické možnosti řešení jednotlivých střetů a z nich vyplývající omezení.
Biologické údaje byly doplněny vyžádanými daty o výskytu druhů z nálezové databáze AOPK ČR (na
základě licenční smlouvy o vytěžování databáze): AOPK ČR (2020): Nálezová databáze ochrany
přírody. (on-line georeferencovaná elektronická databáze; portal.nature.cz). Verze 2020. Praha.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. (Citováno 31-8-2020).
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Předložená dokumentace, provedené průzkumy a další zjištěné údaje jsou dostatečnými podklady
pro posouzení vlivu zásahu.

1.4. Seznam zkratek
ad. – dospělý jedinec
CR – critically endangered (kriticky ohrožený druh), dle ČS
ČS – červený seznam
DD – data deficient (druh, o němž nejsou dostatečné údaje), dle ČS
EN – endangered (ohrožený druh), dle ČS
EVL – evropsky významné lokalita
ex. – jedinec
F – samice
(H) – (hnízdící) ptačí druh
CHKO – Chráněná krajinná oblast
juv. – letošní mladý pták
KO – kriticky ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
k.ú. – katastrální území
LC – least concern (málo dotčený druh), dle ČS
M – samec
MZCHÚ – maloplošná zvláště chráněná území
NT - near threatened (téměř ohrožený), dle ČS
O, OH – ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
ORL – odlučovač ropných látek
P – pár
(P) – (přelétající) ptačí druh
PO – ptačí oblast
PP – přírodní památka
PUPFL – pozemek určený k plnění funkce lesa
rVKP – registrovaný významný krajinný prvek
roztr. – roztroušený výskyt
SHZ – stabilní hasičské zařízení
SO – silně ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
ÚP – územní plán
ÚSES – územní systém ekologické stability
VKP – významný krajinný prvek
VU – vulnerable (zranitelný druh), dle ČS
Vz. – vzácný výskyt
ZPF – zemědělský půdní fond
ZCHD – zvláště chráněný druh
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZOPK – zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
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2. Údaje o záměru
2.1. Lokalizace
Záměr je umístěn na území následujících územních jednotek:
Kraj
Okres
ORP
Středočeský
Příbram
Příbram

Obec
Lazsko

Obr. č. 1: Lokalita záměru na podkladu základní mapy.
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Obr. č. 2: Lokalita záměru na podkladu leteckého snímku a katastrální mapy.

2.2. Základní údaje
Název záměru
Technologický park Stříbrňák
Popis záměru
Předmětem záměru je výstavba halového objektu velkoprostorové haly s administrativními vestavky.
Součástí záměru bude realizace strojoven SHZ, vrátnice, trafostanice, oplocení areálu, dieselagregátů,
drobných technologických objektů a inženýrských sítí včetně jejich příslušných přípojných bodů.
Funkční náplní haly bude skladování a distribuce, drobná výroba spočívající pouze v mechanickém
montování součástek.
Součástí návrhu jsou sadové úpravy, které budou tvořit více než 25% z celkové plochy areálu. Na
fasádách budou umístěny treláže s popínavými rostlinami.
Navržena je úprava stávajícího vjezdu do areálu pro lepší přehlednost a kapacitnost. Stávající vjezd
bude tak zrušen a severněji umístěn vjezd nový. Součástí stavby budou i vnitroareálové komunikace
s napojením na výše zmíněný nový vjezd – viz dopravní řešení.
Objekty budou založeny na pilotách (základových patkách). Základní nosný systém je v rastru
24x12m. Vnitřní nosné stěny vestavků budou uloženy na železobetonových základových pasech.
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Svislou nosnou konstrukci budou tvořit železobetonové sloupy, které budou propojeny do
železobetonových pilot. Konstrukce střechy bude tvořena ze železo-betonových vazníků (alternativě
ocelových). Vazníky budou uloženy na sloupy kloubově jako prosté nebo spojité nosníky.
Stěnový plášť bude lehký, tepelně izolační, jednovrstvý s jádrem z minerální vaty. Jednotlivé panely
tak budou tvořit vnější i vnitřní stěnu objektu.
Do střešního pláště budou osazeny světlíky pro prosvětlení haly.
Administrativní vestavky budou tvořeny ze žel. bet. konstrukce se stropy z předpjatých panelů.
Základní bilance stavby
Celková plocha
Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Zatravněné plochy
Výška haly
Obestavěný prostor

91 742,0
40 320,0
22 895,0
28 527,0
18,0
725 760,0

Trojsměnný provoz, zaměstnanci
1. směna - výroba/sklad
1. směna - administrativa
2. směna - výroba/sklad
2. směna - administrativa
3. směna - výroba/sklad
3. směna - administrativa
Celkem - výroba/sklad
Celkem - administrativa
Celkem areál

110,0
70,0
110,0
50,0
110,0
50,0
330,0
170,0
500,0

m2
m2
m2
m2
m
m3

osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob

Varianty
Záměr není řešen ve více variantách.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:
2021
Předpokládaný termín dokončení:
2022
Možnost kumulace s jinými záměry
Záměr nebude interferovat s jinými záměry v území.
Možné přeshraniční vlivy
Přeshraniční vlivy nejsou uvažovány.

2.3. Údaje o vstupech
2.3.1. Půda
Trvalý ZPF – bez nároků (žádný z pozemků není součástí ZPF)
Dočasný zábor ZPF – bez nároků.
Zábor PUPFL – bez nároků.
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2.3.2. Voda
Období výstavby
Napojení na zdroje vody pro výstavbu bude řešeno ze stávající distribuční sítě z jejich odběrných míst.
Spotřebu vody pro osobní hygienu pracovníků lze zanedbat, potřebu pitné vody bude saturovat voda
balená.
Po uvedení do provozu
Bilance potřeby vody
Potřeba pitné vody
Qp = 49,8 m3/den = 0,58 l/s
maxQh = 5,5 l/s = 19,8 m3/hod
Qroč = 15 540 m3/rok
Připojení na vodovod bude provedeno napojením na stávající vodovodní potrubí v severní části
areálu.
2.3.3. Surovinové zdroje
Období výstavby
Materiál pro stavbu bude zajišťovat dodavatel stavby. Stavební materiály budou na stavbu dováženy
nákladními automobily.
Pro výstavbu budou potřeba následující hlavní stavební suroviny:

kamenivo, štěrkopísky a asfalty pro konstrukci vozovek, parkovišť a odstavných stání

beton, ocel, železo, cihly, písek, vápno, cement, voda, dřevo, sklo

plastové a kovové trubní rozvody

keramické prvky

izolační materiály

nátěrové a těsnící hmoty
Pohon mechanizace nezbytné pro výstavbu, budou zajišťovat z převážné části spalovací motory s
palivem naftou a benzínem. Elektrická zařízení budou použita v menším rozsahu. Menší odběr
elektřiny budou vyžadovat objekty zařízení staveniště a šatny stavebního personálu.
Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu nebudou žádné významné nároky na přírodní zdroje, kromě spotřeby
zemního plynu k vytápění.
Bilance vytápění
Plynový kondenzační kotel 45 kW (4,58 m3/h)
Vytápěcí plyn.jednotka 59 kW (6,9 m3/h)
Tmavý plynový zářič 49,5 kW (5,5 m3/h)
Ztráty objektu
Celkový topný výkon

8,0
ks
4,0
ks
47,0 ks
2 840,0 kW
2 846,0 kW

Maximální hodinový průtok plynu na vytápění
Denní spotřeba plynu na vytápění
Spotřeba energie na vytápění
Spotřeba energie na technologii
Spotřeba energie celkem

321,0 m3/h
5 136,0 m3/den
6 836,0 MWh/rok
1 583,0 MWh/rok
8 419,0 MWh/rok
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Předpokládaná spotřeba zemního plynu bude 321 m3/h, 825 906 m3/rok. Celková spotřeba
elektrické energie bude 8 419 MWh/rok.
Připojení na plyn se odhaduje v délce 1300 m.
Vytápění a ohřev TUV
Vytápění haly bude probíhat plynovými kotli a plynovými zářiči. Ohřev TUV v plynových kotlích. Pro
jeden kancelářský vestavek bude zřízena jedna kotelna do 100 kW. V jedné kotelně budou dva kotle o
výkonu 45 kW.
2.3.4. Energetické zdroje
Připojení areálu Komerční zóny bude provedeno souběžně s přeložkou části distribuční sítě v lokalitě,
nejsou proveditelné samostatně.
Místem připojení k distribuční soustavě je odběrné místo: kabelová síť vbn - rozvaděč vn v TS
zákazníka. Zařízení PDS končí odpínačem (včetně) v poli rozvaděče vn v TS zákazníka. Spínací prvek
sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy je vypínací prvek v poli podélného
dělení v TS.
Energetická bilance - předpoklad (odhad)
Stavební elektroinstalace
Technologie
Nabíječky vozíků
Rezerva
Celkem

Pi
2 400,0 0,86
450,0 0,9
450,0 0,8
125,0 0,7
3 425,0

Pracovních dnů
Počet pracovních hodin
Provozní využití pracovní hodiny
Počet mimopracovních hodin
Provozní využití mimopracovní hodiny
Počet provozních hodin pracovní dny

365,0 dnů
24,0 hod
70,0 %
0,0
hod
20,0 %
6 132,0 hod

Počet mimopracovních dnů
Počet mimopracovních hodin
Provozní využití mimopracovní hodiny
Počet provozních hodin mimopracovní dny

0,0
24,0
20,0
0,0

Počet provozních hodiny celkem T
Soudobý příkon objektu Pp

6 132,0 hod
2 917,0 kW

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie

Pp
2064
405
360
87,5
2916,5

kW
kW
kW
kW
kW

dnů
hod
%
hod

17 887,0 MWh

Vzduchotechnika
Klimatizační jednotky pro administrativní zázemí. Hlavní těleso je umístěno pod střechou, ve
venkovním prostoru je pouze sání a výfuk. Zařízení je vybaveno tlumiči hluku.
- Doba provozu: až 24 h/den
- Akustický výkon během provozu Lw = 64 dB (A)
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Elektroinstalace
Pro technologický park bude vytvořena nová trafostanice. Jižně od areálu se nachází nadzemní
vedení vysokého napětí, ze kterého bude sveden přívod do nové trafostanice.
2.3.5. Biologická rozmanitost
Záměr nemá nároky na biologickou rozmanitost.
2.3.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní obslužnost areálu bude zajištěna stávající dopravní infrastrukturou.

2.4. Údaje o výstupech
2.4.1. Emise do ovzduší
Hlavní stacionární zdroje znečišťování ovzduší
Období výstavby a demolice
Bodovými zdroji znečištění ovzduší budou spalovací dieselové motory pro předpokládanou
mechanizaci: drtička, třídička. Průměrná spotřeba nafty činí 12 l/MTH, 800 hodin za rok.
Stacionární zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby mohou vznikat zejména při provozu stavebních
mechanizmů a stavebních strojů v prostoru prováděných činností, které však lze považovat za
nevýznamné.
Po uvedení do provozu
Plynové spalovací zdroje
Realizací záměru vznikne nový vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší: Kód 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.
Technologický areál bude vybavený 8 ks plynových kondenzačních kotlů o celkovém
tepelném výkonu 360 kW o spotřebě plynu 4,58 m3/h. Dále budou instalovány 4 ks vytápěcích
plynových jednotek o tepelném výkonu 236 kW a spotřebě plynu 6,9 m3/h a 47 ks plynových zářičů o
celkovém výkonu 2326 kW a spotřebě plynu 5,5 m3/h.
Bodovými zdroji emisí budou komíny od soustavy plynových kotlů a plynových jednotek.
Funkční náplní haly bude skladování a distribuce, drobná výroba spočívající pouze v
mechanickém montování součástek pro odvětví automotive. Z této činnosti se vznik emisí
nepředpokládá.
Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Období výstavby
Za plošné zdroje emisí PM10 a PM2,5 lze považovat manipulaci se sypkými materiály, bourací a
stavební práce a sekundární prašnost (reemise prachových částic ze zemského povrchu působením
větru). V průběhu demoličních a stavebních prací lze vytipovat následující zdroje emisí:

Bourací a demoliční práce

Naložení a složení nákladního auta

Drcení a třídění materiálu

Sekundární prašnost z deponie
Po uvedení do provozu
Plošnými zdroji jsou jednotky plynových zářičů s výduchem do pracovního prostoru.
Podrobnosti o emisích jednotlivých procesů jsou uvedeny v rozptylové studii.
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Hlavní liniové (mobilní) zdroje znečišťování ovzduší
Období výstavby
Liniovými zdroji jsou úseky pozemních komunikací, po nichž se během výstavby uvažovaného areálu
pohybují motorová vozidla společnosti - osobní (OV) a těžká nákladní vozidla (NV).
Dopravní zatížení areálu v době demolice a výstavby záměru se předpokládá následující:
Nákladní doprava
150 jízd denně maximálně
Osobní doprava
30 jízd denně maximálně
Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek atp.
Lze očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové
omezenosti přijatelný.
Po uvedení do provozu
Liniovými zdroji jsou úseky pozemních komunikací, po nichž se během provozu uvažovaného areálu
pohybují motorová vozidla společnosti - osobní (OV) a těžká nákladní (HDV) vozidla. Dopravní zatížení
areálu v době provozu záměru se předpokládá následující:
Nákladní doprava:
400 jízd denně maximálně.
Osobní doprava:
800 jízd denně maximálně.
Výpočty emisí z dopravy jsou uvedeny v rozptylové studii.
2.4.2. Odpadní vody
Splaškové odpadní vody
Období výstavby
Významné množství vod splaškového charakteru v průběhu výstavby vznikat nebude. Jako zařízení
staveniště budou instalovány suché WC, které budou pravidelně vyváženy a obsah následně
likvidován.
Po uvedení do provozu
V období provozu budou vznikat splaškové odpadní vody. Množství splaškových vod je identický
s výpočtem spotřeby vody.
Množství splaškové vody
Qp = 49,8 m3/den = 0,58 l/s
Max. Qh = 5,5 l/s = 19,8 m3/hod
Qroč = 15 540 m3/rok
Bilance látková
BSK5 = 19,98 kg/den = 400 mg/l
CHSK = 39,96 kg/den = 800 mg/l
NL = 18,31 kg/den = 367 mg/l
Stávající ČOV
Qp = 0,13 l/s
Max.Qh = 0,5 l/s
Qroč = 4 100 m3/rok
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Nutno rozšířit ČOV min. na:
Qp = 49,8 m3/den = 0,58 l/s
Max. Qh = 5,5 l/s = 19,8 m3/hod
Qroč = 15 540 m3/rok
Technologické odpadní vody
Období výstavby
V tomto období by neměly vznikat technologické odpadní vody v pravém slova smyslu, ale možnost
vzniku kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů
v prostoru záměru.
Tato rizika lze rozdělit na rizika:
- provozního charakteru
- havarijního charakteru
Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod.
Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa úkapy ropných látek, pocházející z
netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení.
Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého z
dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. Preventivními kontrolami technického
stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit její
pravděpodobnost.
Po uvedení do provozu
Po uvedení záměru do provozu nebudou vznikat technologické odpadní vody.
Dešťové vody
Období výstavby
V průběhu výstavby se nepředpokládá znečištění vod (kromě havarijních stavů, popsaných výše).
Po uvedení do provozu
Po uvedení záměru do provozu se předpokládá vznik dešťových vod zhruba ve stejném množství jako
v současnosti (i dnes se jedná o zpevněnou plochu).
Původní stav areálu je takový, že v místě umisťované budoucí haly jsou budovy a zpevněné plochy.
Zájmové území je odkanalizováno oddílnou kanalizací. Dešťové vody jsou nyní svedeny dvěma sběrači
větev A a B. Tato vedení jsou spojena v jedno vyústění, které je napojeno pod silnicí č.174 do
nedaleké vodoteče. Je předpoklad, že nová kanalizace dešťových vod bude odvedena stejným
způsobem, tedy přes areál společnosti Ligmet dále do vodoteče. Do nedaleké vodoteče budou
odvedeny vody ze zpevněných ploch a asfaltových komunikací. Oproti stávajícímu stavu nebudou
navyšovány zpevněné plochy, které budou odváděny do vodoteče. Vody ze zpevněných ploch pro
kamiony budou odváděny přes odlučovač ropných látek. Vody z komunikace budou svedeny do
zelené zatravněné plochy. Dešťové vody ze střech budou akumulovány v retenční nádrži o celkovém
objemu 1100 m3. Nádrž je umístěna v zelené západní části areálu. Retenční nádrž bude zadržovat
dešťové vody, které budou využity na závlahu areálu a dále budou z nádrže regulovaně vypouštěny
do nedalekého rybníku Stříbrný. Na pozemcích TP Stříbrňák nelze vody zasakovat. Likvidace
srážkových vod ze zpevněných ploch a střechy objektu jejich vsakováním do horninového prostředí
nebude v zájmovém území možná. Hydrogeologické prostředí je jen omezeně propustné, a navíc
nelze vyloučit výskyty mělkých kvarterních zvodní prakticky kdekoli v rámci prostoru zájmového
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území. Řešením je vybudování dostatečně kapacitních víceúčelových retenčních nádrží, ze kterých
bude přebytečná voda řízeně odváděna do vodoteče nebo vodotečí.
Dešťové vody budou odváděny v bilanci jako ve stávajícím stavu. Do stávající vodoteče nebude
odváděno více vody, nežli ve stávajícím stavu. Akumulovaná dešťová voda ze střech bude odváděna
do retence, odkud se bude užívat k závlaze zeleně v areálu. Přebytek vody bude regulovaně odváděn
do blízkého Stříbrného potoka. Retenční nádrž bude o objemu 1100 m3, plocha dna – 412 m2, hloubka
2 m.. Dešťové vody jsou navrhovány v bilanci Q15 = 1064,8 l/s, Qo =153,2 l/s.
Dešťové vody z komunikací budou povrchově svedeny do zeleně. Dešťové vody z parkování
nákladních vozů budou zavedeny do odlučovače ropných látek a dále svedeny do vodoteče Bezejmenný tok - IDVT 10281300 a následně do Hrádeckého (Ostrovského) potoka. Vypouštění bude
v souladu s nař.vl.č.401/2015 Sb
Parametry odlučovače RL
Q = 350 l/s, c10- c40 = 0,2 mg/l
2.4.3. Odpady
Odpady vznikající provozem posuzovaného záměru lze rozdělit na odpady, které budou vznikat při
výstavbě a na odpady, které budou vznikat za běžného provozu. Provozovatel výrobního závodu, jako
původce odpadů, bude vzniklé odpady předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle platné
legislativy.
Období výstavby
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných záměrů. V
průběhu výstavby se neočekává neobvyklá produkce odpadů, kromě stavebních odpadů a odpadů
z provozu mechanizace.
Při přípravě staveniště je nutné třídit materiály tak, aby je bylo možné efektivně recyklovat a dále
zpracovávat bez dopadů na životní prostředí. Stavební materiály, které není možné dále využít, se
stávají odpadem a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími
předpisy. Nebezpečné odpady budou řádně označeny a bude s nimi nakládáno se zvýšenou
opatrností v souladu s platnou legislativou. Nebezpečné odpady budou předány oprávněné osobě
k jejich převzetí k odstranění. Veškerá dokumentace, vztahující se k nakládání s odpady, bude
uchovávána po dobu min. 5 let.
Materiály vznikající při přípravě staveniště, které nemají nebezpečné vlastnosti, budou přednostně
nabídnuty k recyklaci a budou využity jako stavební výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, až v případě, že jejich využití
nebude možné, budou původcem prohlášeny za odpady a bude s nimi tak nakládáno.
Stavební díly, které budou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě
opětovně použity jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné panely, nosníky), se
nestávají odpadem - nenaplňují definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech.
Za způsob nakládání s odpady při výstavbě a provozu je zodpovědný jejich původce – stavební firma a
provozovatel záměru, kteří musí dodržet zákonné povinnosti ohledně nakládání s odpady. Původce je
také povinen předcházet vzniku odpadů.
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Realizace uvažovaného záměru si vyžádá vytvoření zázemí - zařízení staveniště. Zde budou
umístěny stavební mechanizmy, sociální zázemí pro pracovníky, skladové zařízení apod. V maximální
míře bude při výstavbě využíváno sociální a prostorové zázemí stávajícího areálu. V obecné poloze lze
konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů těchto zařízení, resp. vlivů odpadů
v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou voleny následující postupy:

zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie a druhu odpadu;

dodržování technologické kázně při výstavbě - bude zajištěno omezení úkapů olejů,
pohonných hmot, technologických kapalin apod.;

v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstranění
škody, následně budou provedeny příslušné rozbory a navrženo řešení likvidace havárie;

skladování pohonných hmot, olejů, apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými
předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí;

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

NÁZEV

KATEGORIE

17 01 01
17 01 02
17 02 01

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01
11
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje
Papírové a lepenkové obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Dřevo

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty

O

08 01 11
08 01 12
13 02 05
15 01 01
15 02 02

ZPŮSOB
NAKLÁDÁNÍ

N

odstraňování

O

odstraňování

O

recyklace
odstraňování
recyklace

N

odstraňování

O
O
O

recyklace
recyklace
využití
recyklace
odstraňování
recyklace
odstraňování

N

N

odstraňování

17 03 02
17 04 05

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel

O
O

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

odstraňování
využití
recyklace
odstraňování
využití
recyklace

17 02 04
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Přesný výčet odpadů, které budou vznikat během výstavby, a vyčíslení množství bude provedeno
v následujících stupních projektové přípravy. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude
zajišťovat dodavatel stavby.
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů
 štěrk a kamenivo - přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a
pro potřeby dalších podnikatelských subjektů.
 beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. - separovatelný odpad
využitelný k recyklaci. Vznik při výstavbě. Beton, cihly - drcení - využití pro stavební
aktivity, materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír
- sběr. Dřevo - opětovné použití, případně jako energetický zdroj - spalování.
 směsný komunální odpad - tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem
 nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové
oleje apod. - odpad kategorie N - nebezpečný - tvorba zejména v zařízení staveniště
(skladování). Ukládání na skládky příslušné skupiny, případně spalování.
Po uvedení do provozu
Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě
jejich vzniku, podle charakteru odpadů a jejich následného způsobu využití nebo odstranění.
V celém závodu bude zajištěno třídění odpadu dle katalogových čísel a jeho ukládání v souladu s
platnými zákony a předpisy. V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné
odpady budou tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou
tříděny podle charakteru odpadů, druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu nakládání
(skládkování, spalování apod.).
Odpady charakteru N budou shromažďovány odděleně v uzavřených nádobách na zabezpečeném
místě. Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných
nádob a odtud budou průběžně předávány oprávněné osobě k jejich převzetí k dalšímu nakládání.
Všechny odpady budou předávány jiným subjektům, které mají pro tuto činnost příslušné oprávnění.
Smlouvy budou předloženy při kolaudaci objektu.
Zvláštní pozornost bude věnována shromažďování nebezpečných odpadů, pro které budou ve
shromaždištích vymezeny oddělené, uzavřené plochy (zabezpečení proti neoprávněné manipulaci
s nebezpečnými odpady, zamezení havarijnímu úniku atd.). Odpady charakteru N budou vznikat
převážně v podobě použitých zářivek případně sorpčního materiálu, odpadních strojních a mazacích
olejů (emulze). Tyto odpady budou odděleně shromažďovány a zneškodňovány odborně způsobilou
firmou.
Tabulka: Odpady, které budou vznikat při provozu.
KÓD ODPADU
KATEGORIE
08 01 19N
08 01 20 O
08 01 99
13 05 02
15 01 01 O
15 01 02 O

NÁZEV DRUHU ODPADU
Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem
organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod
číslem 08 01 19
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z odlučovačů ropných látek
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
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KÓD ODPADU
KATEGORIE
15 01 03 O
15 02 02 N
16 06 01 N
20 01 21 N
20 03 01 O
20 03 03 O
Vysvětlivky:
- způsob nakládání:

NÁZEV DRUHU ODPADU
Dřevěné obaly (palety)
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečistěné nebezpečnými látkami
Olověné akumulátory
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

ZPŮSOB
NAKLÁDÁNÍ
1
2
1
1
2
2

1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)
2 – odstranění (skládkování, spalování atd.)

Po dožití stavby by bylo možné všechny použité stavební materiály vhodným způsobem dále využít
nebo likvidovat – například vyvezení na skládku inertního materiálu, spálení, využití jako druhotné
suroviny (železný šrot apod.). Jednalo by se o odpady obdobného charakteru jako při výstavbě
posuzovaného záměru.
2.4.4. Hluk a vibrace
Období výstavby
Zdroje hluku během demoličních a stavebních prací
V rámci demolice současného areálu lze očekávat po zahájení prací po dobu několika měsíců
zvýšený provoz těžkých nákladních automobilů v počtu max. 150 ks za den. V dalších fázích prací
bude již dopravní zatížení menší. Vliv umístění drtičky a třídičky ve východní části lokality bude
dostatečně eliminován díky relativně velké vzdálenosti od nejbližších objektů obytné zástavby.
Hluk ze stavební činnosti
Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb v
době od 7 do 21 hodin (reálně bude probíhat od 8 do 16 hod podle demoličního výměru č.j.
MUHnM/1971/2019) přípustná korekce +15 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině
akustického tlaku A stanovené podle § 11 citovaného nařízení. Pro hluk ze stavební činnosti
je výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina LAeq,T = 65 dB pro dobu trvání stavební
činnosti 14 hodin. Pro posouzení hlukové zátěže při demolici byly použity hodnoty akustického
výkonu běžných zařízení, používaných při pracích obdobného rozsahu a zaměření.
Obecná doporučení pro období demoličních a stavebních prací.
Pro minimalizaci dopadů na akustickou situaci okolí a nejbližší obytné zástavby je vhodné
zajistit některá opatření:

dodržet dobu povolenou pro demoliční práce a výstavbu, to je od 8 do 16 hod,

organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena rovnoměrně v průběhu
dne,

směrovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin

minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů (rypadla, nakladače),

při práci hlučných mechanizmů v blízkosti obytné zástavby instalovat mobilní protihlukovou
stěnu.
Po uvedení do provozu
Stacionární zdroje
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Stacionárními zdroji budou vzduchotechnické jednotky na střeše spodní haly (celkem 5 ks – každý
70 dB), parkovací a manipulační plochy a doky pro tahače (77) a osobní automobily + dodávky
(175) a strojovna SHZ (dvě čerpadla s dieselovým pohonem, každé 85 dB).
Mobilní zdroje
Příjezd a odjezd celkem 134 TNA a 350 OA ve dne, 66 TNA a 50 OA v noci (celkem průjezdy v obou
směrech dvojnásobek uvedených počtů).
Pozadí – silnice II/174: 2496 OA, 332 TNA (ŘSD 2016 /úsek 1-3540/, dopočet 2020) Pozadí – vlaky: 40
souprav za den (30 osobních, 10 nákladních) – ČD.
Pro potřeby oznámení byla zpracována hluková studie. Z důvodu možnosti posouzení hlukové úrovně
ve venkovním prostoru byly zadány 4 referenční výpočtové body. Charakteristiku a lokalizaci těchto
bodů dokladuje následující tabulka, graficky jsou prezentovány v hlukové studii.
Radioaktivní a ostatní záření
Období výstavby
Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo významné vibrace o hodnotách
a frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany
veřejného zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů.
Po uvedení do provozu
V období provozu nebude docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického záření.
S radioaktivními odpady nebude nakládáno.
Případná předpokládaná rezidua
Období výstavby
V rámci výstavby posuzovaného záměra nelze předpokládat činnosti, které by vedly ke vzniku reziduí
látek. Výstavba záměru neprodukuje zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v
přírodě cizích, látek, pokud budou dodrženy podmínky, které toto oznámení navrhuje.
Po uvedení do provozu
V rámci provozu posuzovaného záměra nelze předpokládat činnosti, které by vedly ke vzniku reziduí
(zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích) látek.
2.4.5. Doplňující údaje
Znečištění vody
Znečištění vody se nepředpokládá, všechny druhy opatření ve vtahu k odpadním vodám jsou popsány
v předchozí kapitole.
Období výstavby
Znečištění půdy a půdního podloží během výstavby může být způsobeno především havarijním
únikem ropných látek z dopravních a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby musí být
stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí.
Po uvedení do provozu
Při provozu posuzovaného záměru se nepředpokládá, že bude docházet ke znečišťování půdy
v zájmovém území. Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek. V průběhu
provozu jsou úniky však téměř vyloučeny, protože v místě parkovacích ploch bude nepropustný
podklad a odvodnění zpevněných povrchů bude řešeno přes lapače ropných látek. Při dodržení
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příslušných provozních a manipulačních předpisů bude riziko zcela eliminováno nebo
minimalizováno.
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3. Popis současného stavu území
3.1. Charakteristika dotčeného území
Území pro plánovaný záměr výstavby průmyslové haly se nachází v okrese Příbram, ve Středočeském
kraji. Jedná se o lokalitu, která je situována mezi obcemi Milín a Lazsko, jižně od železniční trati a
východně od Stříbrného rybníka.

3.2. Horniny a reliéf
Geologické podloží dotčeného území tvoří hrubozrnný biotitický granit s amfibolem (západní část
území) a granodiority (východní část území).
Střední nadmořská výška území se pohybuje od 540 – 550 m n. m. Terén lokality je převážně
plochý.
Posuzované území spadá dle geomorfologického členění ČR do Hercynského systému,
provincie Česká vysočina, subprovincie Česko–moravská soustava, oblasti Středočeská pahorkatina,
celku Benešovská pahorkatina, podcelku Březnická pahorkatina a okrsku Milínská pahorkatina.

3.3. Podnebí
Podle klimatografického členění České republiky (Quitt, 1971) spadá posuzované území do mírně
teplé klimatické oblasti MT5. Oblast MT5 se vyznačuje přechodným obdobím mírného jara a
podzimu, normální délkou mírně chladné až suché zimy a normálním trváním sněhové pokrývky.

3.4. Vodstvo
Posuzované území patří dle vodopisného členění do hlavního povodí Labe, dílčího povodí Lomnice a
Otavy. Dle povodí 4. řádu spadá do povodí Hrádeckého (Ostrovského) potoka (č. hydrologického
pořadí 1-08-04-0490-0-00).
Dotčeným územím neprotéká žádný vodní tok a neleží v něm žádné vodní plochy. Záměr je
situován mimo záplavové území (Q20, Q50, Q100) a aktivní zóny.
Nejbližší vodní zdroj se nachází 100 m jihovýchodně od lokality. Jedná se zemní vodojem
v hloubce 36,4 m o objemu asi 400 m3 vody. Ochranné pásmo hygienické ochrany je 20 m od tohoto
vodního zdroje.
Nejbližší chráněná oblast přirozené akumulace povrchových vod (CHOPAV) – Brdy je vzdálená
5 km severozápadním směrem.
Záměr se nachází v citlivé oblasti dle § 32 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).
Katastrální území Lazsko patří mezi zranitelné oblasti dle NV 262/2012 Sb., o stanovení
zranitelných oblastí a akčním programu.

3.5. Biota
Posuzované území se nachází ve Slapském bioregionu (1.20). Bioregion se nachází mezi výše
položenými územími, je tvořen převážně žulovou pahorkatinou rozřezanou skalnatým údolím Vltavy
a jejích přítoků. Bioregion má mezofilní charakter, jeho potenciální vegetace je řazena převážně do
acidofilních doubrav. Dominují 3., dubovo-bukový, a 4., bukový, vegetační stupeň. Významné je
především údolí Vltavy, neboť zde se nachází i 2. bukovo-dubový stupeň se zastoupením reliktních
borů, suťových lesů a řady teplomilých druhů na výsluných svazích včetně reliktů. Netypická
přechodná část se nachází především na úpatí Brd a je tvořena mírně podmáčenými plošinami.
Biota údolí byla těžce poškozena výstavbou přehrad, na ostatním území dominuje orná půda,
v lesích kulturní bory a smrčiny.
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Posuzované území se podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (Skalický et al.
1977) pro účely Flóry ČR nachází v obvodu Českomoravského mezofytika, v okrese 35c – Příbramské
Podbrdsko.
Podle rekonstrukční mapy přirozené vegetace (Mikyška et al. 1972) pokrývaly území záměru
bikové bučiny (Luzulo-Fagion).
Potenciální přirozenou vegetaci dotčeného území (Neuhäuslová, Moravec 1997) představují
také bikové bučiny (Luzulo-Fagetum).
Z velké části se jedná o brownfield, dále jsou zastoupeny ruderální porosty, roztroušené
křoviny, náletové dřeviny, mezofilní vegetace, nižší suchomilná vegetace s mateřídouškou atd.

3.6. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
z hlediska biologické rozmanitosti (fauna, flóra, ekosystémy)
Plochy pro umístění
a výstavbu záměru

Dotčené území

národní park

ne

ne

chráněná krajinná oblast

ne

ne

maloplošná zvláště chráněná území

ne

ne

lokality Natura 2000 (evropsky významné lokality)

ne

ne

lokality Natura 2000 (ptačí oblasti)

ne

ne

územní systém ekologické stability nadregionální

ne

ne

územní systém ekologické stability regionální

ne

ne

územní systém ekologické stability lokální

ne

ne

biotop zvláště chráněných druhů velkých savců (jádrové
území, migračním koridoru)

ano

ano

významný krajinný prvek registrovaný

ne

ne

významný krajinný prvek ze zákona

ne

ne

přírodní parky

ne

ne

památný strom

ne

ne

výskyt zvláště chráněných druhů rostlin

ne

ne

výskyt zvláště chráněných druhů živočichů

ano

ano

Charakteristika

Pozn. Za dotčené území se považuje přímo ovlivněné území vstupy a výstupy záměru při jeho realizaci.
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4. Identifikace a popis předpokládaných vlivů na chráněné zájmy včetně
charakteristiky a hodnocení velikosti a významnosti vlivů na biologickou
rozmanitost
V této kapitole je provedena charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných
přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých,
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby
a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci) na
biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystém), na jednotlivé environmentální charakteristiky
biologické rozmanitosti.
Významnost vlivů a stupnice pro hodnocení vlivu záměru na biotu
Vliv

Významný
negativní

Hodnota

-2

Mírně
negativní

-1

Nulový

0

Mírně
pozitivní

+1

Významný
pozitivní

+2

Popis
Významný rušivý až likvidační vliv chráněné území, funkci VKP, na
stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné
narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv.
Mírný rušivý vliv na chráněné území, funkci VKP, stanoviště či
populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Záměr nemá žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na chráněné území, funkci VKP, stanoviště či
populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, mírně příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
dr uhu.
Významný příznivý vliv na chráněné území, funkci VKP, stanoviště či
populaci druhu; významné zlepšení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do
přirozeného vývoje druhu.

4.1. Identifikace předpokládaných vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny
Dle metodiky hodnocení jsou jako relevantní vlivy zvažovány takové přímé a nepřímé vlivy záměru,
které svojí podstatou mohou ovlivnit kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jednotlivých zvláště
chráněných nebo ohrožených druhů. Jako možné vlivy záměru byly identifikovány následující:
1/ Zábor biotopu.
Tento vliv zahrnuje trvalý zábor biotopu druhu, narušení úkrytů, líhnišť a hnízdišť. Zahrnuje také
nepřímé ovlivnění druhu v podobě záboru potravního biotopu.
2/ Ovlivnění kvalitativních charakteristik biotopu.
Kvalitativní charakteristiky biotopu v tomto případě zahrnují narušení vegetačního pokryvu
pojezdy stavebních strojů v okolí stavby.
3/ Rušení.
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Rušení přináší zejména období výstavby a případně i kácení či přesazování dřevin. Projevuje se
přímo v zájmovém území a také v jeho těsné blízkosti.
4/ Náhodné usmrcení.
Při terénních pracích, výstavbě nebo odstraňování dřevin mohou být jednotlivé exempláře
živočichů přímo ohroženy. U ptáků se jedná zejména o případné kácení a vyřezávání dřevin
v době hnízdění, u zemních hnízdičů je jisté riziko úhynů i při pojezdech techniky a terénních
pracích.

4.2. Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněná území
Jako dotčené budou identifikovány lokality, které:
 jsou v přímém územním střetu se záměrem nebo v jeho bezprostřední blízkosti,
 jsou ovlivněny v souvislosti se vstupy (těžba surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.), a
to ve fázi přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru,
 jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) ve fázi
přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru.
Nejbližší zvláště chráněná území:
Název
PP Bohostice

Vzdálenost od záměru

Hodnocení vlivu

7 850 m

0

7 200 m

0

Předmět ochrany: Ochrana modráska bahenního
(Maculinea nausithous) a jeho stanoviště.

CHKO Brdy – III. zóna
Předmětem ochrany CHKO je unikátní krajina Brd
včetně všech geologických, geomorfologických,
hydrologických, pedologických, paleolontologických,
antropologických a historických složek.
III zóna představuje území se standardními
krajinářskými hodnotami charakteristickými obecně pro
CHKO Brdy.

Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
Záměr není v přímém územním střetu s maloplošnými chráněnými územími (MZCHÚ) a nezasahuje do
žádného velkoplošně chráněného území (VZCHÚ). Nejbližší VZCHÚ - CHKO Brdy je vzdálené 7,2 km
severozápadně.
Nejbližší MZCHÚ - PP Bohostice leží ve vzdálenosti 7,85 km jihovýchodním směrem.
Předmětem ochrany je modrásek bahenní. Ostatní MZCHÚ jsou od záměru ještě více vzdálena.
Výše popsaná zvláště chráněná území záměrem ovlivněna být nemohou z důvodu velké
vzdálenosti. Kromě odlehlosti od záměru byla zvážena i možnost ovlivnění ZCHÚ v souvislosti se
vstupy (těžba surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.) a výstupy (odpady, emise, odpadní vody,
hluk atd.) záměru. Předpokládá se ale, že vliv vstupů a výstupů záměru na zvláště chráněná území
bude nulový.

4.3. Území soustavy Natura 2000
Nejbližší lokality soustavy Natura 2000, vč. předmětů ochrany:
Název

EVL CZ0213777
Bohostice
PO CZ0311034

Předměty ochrany

Vzdálenost od
záměru

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

7 850 m

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum);

8 800 m
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Údolí Otavy a Vltavy

výr velký (Bubo bubo) a jejich biotopy

Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
Záměr není v přímém územním střetu s územími soustavy Natura 2000.
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je 7,85 km jihovýchodním směrem vzdálená EVL
CZ0213777 Bohostice. Předmětem ochrany je modrásek bahenní. Tento druh se na lokalitě záměru
nevyskytuje.
Nejbližší ptačí oblastí je PO CZ0311034 Údolí Otavy a Vltavy, vzdálená 8,8 km jihovýchodně.
Předmětem ochrany je kulíšek nejmenší a výr velký.
Vzhledem k povaze záměru a dostatečným vzdálenostem okolních lokalit soustavy Natura
2000 se předpokládá, že nebudou dotčeny žádné předměty ochrany ani narušena jejich integrita.
Zároveň se důvodně předpokládá, že předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000
nebudou ovlivněny ani v souvislosti se vstupy a výstupy záměru.

4.4. Vyhodnocení vlivu záměru na významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“
VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách:
VKP „ze zákona“ – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy;
registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy či
odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické zahrady nebo parky. Jako
VKP je možné registrovat i jiné části krajiny.
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
Významné krajinné prvky jsou chráněny podle §4, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb.: „Významné
krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které
by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho
ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy,
změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“
Záměr se územně nestřetává s významnými krajinnými prvky (VKP) ex lege (dle § 3 ZOPK) jako
jsou vodní toky, údolní nivy, rybníky, lesy, jezera či rašeliniště ani s registrovanými významnými
krajinnými prvky (dle odst. b, § 3 ZOPK).
Nejbližším významným krajinným prvkem je les „Ježkovec“, který se dotýká severní hranice
lokality záměru. Dalším blízkým VKP je Stříbrný rybník ležící západně od záměru ve vzdálenosti cca 65
m. Les Ježkovec ani Stříbrný rybník by záměrem ani jeho vstupy nebo výstupy neměly být nijak
dotčeny.

4.5. Vyhodnocení vlivu záměru na územní systém ekologické stability
Přehled dotčených prvků ÚSES (dle § 3 zákona 114/92 Sb.):
Kategorie, název
RBK 257 Kosov - Kotalík

Návrh dle ÚP
-
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Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
Lokalita záměru se dle dostupných podkladů územně střetává s regionálním biokoridorem RBK 257
Kosov – Kotalík (https://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/ObecnaOchrana/USES/MapServer).
Vymezení tohoto biokoridoru není přesné a koridor patrně ve skutečnosti prochází mimo posuzované
území.
Za negativní vliv záměru se považuje přímý zábor plochy nebo narušení funkčního prvku ÚSES
nebo přerušení nad povolené parametry. V rámci realizace záměru nejspíše nedojde k přerušení
regionálního biokoridoru, zábor není předpokládán.
Záměr nezasahuje do žádného prvku ÚSES lokální nebo nadregionální úrovně a významně
nenaruší funkční vazby v krajině.

4.6. Vyhodnocení vlivu záměru na přírodní parky a krajinný ráz
Ochrana krajinného rázu je prováděna podle § 12 ZOPK. Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho
estetickou a přírodní hodnotu.
Přírodní parky se zřizují k ochraně krajinného rázu v místech s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hodnotami. Záměr nezasahuje do žádného vyhlášeného přírodního parku.
Nejbližším přírodním parkem je Třemšín vzdálený 8,8 km západně.
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
Za účelem vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz bylo zpracováno samostatné posouzení vlivu
záměru na krajinný ráz (Růžička, 2020). V závěru posudku je napsáno:
Posuzovaný záměr je situován ve zvlněné pahorkatině, která je charakteristická harmonickým
souladem jednotlivých prvků krajinné scény - střídání ploch zemědělsky obhospodařovaných s
rozptýlenou zástavbou obcí a zelení. Harmonické měřítko v okolí posuzovaného záměru je již v
současnosti narušeno. V okolí existuje řada negativních dominant - stávající zemědělsko-průmyslová
zóna (HELI FOOD FRESH a.s., Primagra, a.s.) s velmi výraznou negativní dominantou – stavbou sila.
Negativními dominantami jsou i haldy z bývalých dolů Příbram.
Posuzovaný záměr bude působit na znaky krajinného rázu lokálně. Objekty hal (vysoké až 18
m, ve východní části s ohledem na morfologii terénu pouze 15 m) představují významnou hmotu,
která lokálně změní charakter plochy o velikosti 9,4 ha (dnes zčásti brownfield). Z této plochy bude
zastavěno 4,03 ha, zpevněných ploch bude 2,46 ha a zatravněných ploch bude 2,94 ha.
Hala bude na západní straně oddělena od sousedící krajiny zeleným valem výšky 7,6 m, šířky
hlavy 4 m, který bude vybudován pro možnost výsadby nových dřevin, keřů a stromů i pro zřízení
náhradních biotopů rostlin a živočichů.
Z pohledově exponovaných míst (zejména od silnice II/174 a železnice č. 200) budou viditelné
budovy posuzovaného záměru, budou negativním zásahem do harmonických vztahů. Pro minimalizaci
tohoto vlivu se navrhuje barevné řešení hal takové, aby byly objekty co nejvhodněji začleněny do
území (zelená či hnědozelená barva), rovněž se navrhuje plné plochy stěn osadit popínavou (ev.
hydroponickou) zelení.
Na jižní a západní straně jsou ponechány dřevinné porosty, které se zelení na okolních
pozemcích jiných vlastníků tvoří izolační clonu od Stříbrného rybníka a z okolí Kaple Sv. Václava.
S ohledem na výše uvedené a zpracováním výstavby posuzovaného záměru v souladu
s platným územním plánem a místními regulativy obce Lazsko a s ohledem navrhovanou minimalizaci
a kompenzaci negativních vlivů lze toto ovlivnění krajinného rázu akceptovat.
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4.7. Vyhodnocení vlivu záměru na dřeviny rostoucí mimo les
Ochrana dřevin rostoucích mimo les je definovaná v § 7 zákona ZOPK. Dřeviny jsou chráněny podle
tohoto ustanovení před poškozováním a ničením. Povolení ke kácení dřevin pro hodnocený záměr,
včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, vydává příslušný stavební úřad na základě závazného
stanoviska orgánu ochrany přírody.
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
V posuzovaném území se vyskytuje podél oplocení na hranici mezi oběma částmi areálu linie cca 10
starších stromů. Jedná se o topoly kanadské, t. osiku a dub zimní. Na celé záměrem dotčené ploše se
vyskytují rozptýleně i souvisleji mladší (cca 1-30 let) náletové dřeviny a keře, jejich druhová skladba je
poměrně pestrá. Bylo zde determinováno celkem 24 druhů dřevin. Převládají druhy jako hlohy, trnka
obecná, růže šípková, líska obecná, jeřáb ptačí, přítomny jsou ale i mladší jedinci stromů jako duby,
javory, jasan ztepilý a olše lepkavá. Na vlhčích místech se rozrůstají vrby popelavá a červenice.
Typické jsou náletové remízky s břízou bělokorou, topolem osikou a vrbou jívou. Nechybí ani zplanělé
ovocné dřeviny – třešeň, jabloň a hrušeň nebo invazní druhy jako trnovník akát. Nelzen byl i jeden
mladší exemplář jilmu vazu.
Předpodkládá se zpracování standardního dendrologického průzkumu jako přílohy k žádosti o
kácení. Nová výsadba bude realizována v rámci sadových úprav areálu.
Bylo by vhodné alespoň část stávajících dřevin začlenit do budoucích sadových úprav.

4.8. Vyhodnocení vlivu záměru na památné stromy
Památné stromy definované podle odst. 1, § 46 ZOPK. jsou mimořádně významné stromy, jejich
skupiny a stromořadí vyhlášené rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Dle odst. 2
je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji.
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
V dotčeném území ani v jeho těsné blízkosti nejsou vyhlášeny žádné památné stromy, a tudíž nebudou
ovlivněny. Nejbližší památné stromy rostou v obci Slivice (Lipová alej ve Slivici) vzdálené 1,5 km
severovýchodním směrem.

4.9. Vyhodnocení vlivu záměru na jeskyně a paleontologické nálezy
Jeskyně jsou chráněny podle § 10 ZOPK před ničením a poškozováním.
Dle karsologického členění se záměr nachází v karsologické jednotce 121 Krasová a pseudokrasová
území středočeského plutonu s ostrovní zónou a permu blanické brázdy. Žádné jeskyně nejsou
v dotčeném území evidovány.
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
Dle dostupných údajů se v těsné blízkosti záměru jeskyně nevyskytují a nebudou tudíž ovlivněny.
Paleontologické nálezy jsou chráněny podle § 11 ZOPK před ničením, poškozováním a odcizením.
Jejich ochrana proto fakticky počíná až učiněním jejich nálezu a rozpoznáním. Taková situace může
při stavebních pracích nastat a pak je třeba postupovat podle ustanovení § 11.

4.10. Vyhodnocení vlivu záměru na přechodně chráněné plochy
Přechodně chráněné plochy mohou být vyhlašovány podle § 13 ZOPK včetně omezujících podmínek.
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Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
V dotčeném území není v současnosti vyhlášena žádná přechodně chráněná plocha.

4.11. Vyhodnocení vlivu záměru na cévnaté rostliny
4.11.1. Přírodní stanoviště
V posuzovaném území byl proveden průzkum vegetace. Na lokalitě záměru zcela převažují nepřírodní
biotopy. Přírodní biotopy nejsou zastoupeny.
Přehled zastoupení nepřírodních biotopů posuzovaného území (dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol
2010).
Kód a název biotopu
X1 Urbanizovaná území
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty
X12B Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace (požární nádrž)
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
Přírodní stanoviště by mohla být ovlivněna trvalým záborem. Tyto vlivy by mohly být významné pouze
v případě reprezentativních segmentů přírodních stanovišť. V dotčeném území žádné výskyty
přírodních stanovišť nebyly zjištěny.
4.11.2. Obecná ochrana rostlin
Obecná ochrana rostlin a živočichů je definována v § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny č.
114/1992 Sb., který zejména uvádí v odst. 1 a 3:
„1)Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či
odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k
narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož
jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo
omezit rušivou činnost.
(3) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací,
při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k
nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či
použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama.“
Přehled zjištěných druhů rostlin uvedených v Červeném seznamu v posuzovaném území, včetně
vyhodnocení vlivu:
Ve sloupci „Hodnocení vlivu“ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací
záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 – nevýznamný negativní vliv, -2 – významný
negativní vliv)
Hodnocení
Vliv záměru
Druh
vlivu záměru
Komentář
(identifikace)
(+/0/-1,-2)
Kategorie C1t (taxony kriticky ohrožené)
zblochanec oddálený
jedná se o druhotný výskyt, tyto rostliny nelze
ne
0
(Puccinelia distans)
proto považovat za ohrožené
Kategorie C3 (taxony ohrožené)
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bělolist rolní
ano
(Filago arvensis)
hruštička menší
ano
(Pyrola minor)
Kategorie C4a (taxony vyžadující pozornost)
jilm vaz
ano
(Ulmus laevis)
hvozdík prorostlý
ano
(Petrorhagia prolifera)

v důsledku záměru bude zničen biotop
několika desítek jedinců tohoto druhu
v důsledku záměru bude zničen biotop cca 20
jedinců tohoto druhu

-1
-1

důsledku záměru bude zničen jeden exemplář
tohoto druhu
v důsledku záměru bude zničen biotop
několika desítek jedinců tohoto druhu

-1
-1

Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
Žádný druh rostliny nebude významně dotčen na úrovni druhu či populace, a to ani lokální, či
ekosystému podmiňujícího jeho existenci. Záměrem bude ovlivněno celkem 5 druhů cévnatých rostlin
uvedených v Červeném seznamu.
4.11.3. Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy rostlin
Během floristického průzkumu dotčeného území v roce 2020 bylo zaznamenáno celkem 163 druhů
cévnatých rostlin. V území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostliny dle vyhlášky MŽP
395/1992 Sb.
Seznam všech zjištěných druhů cévnatých rostlin je uveden v příloze (9.1).
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
Záměrem nebude dotčen žádný zvláště chráněný druh rostliny a nebudou porušeny zákazy k ochraně
takového druhu.

4.12. Vyhodnocení vlivu záměru na faunu
4.12.1. Obecná ochrana živočichů
Obecná ochrana rostlin a živočichů je definována v § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny č.
114/1992 Sb. (viz kap. 4.11.2.).
V případě volně žijících živočichů byl v sezóně 2020 proveden zoologický (vertebratologický a
ornitologický) průzkum formou opakovaných terénních návštěv.
V rámci průzkumu a rešerší nálezových dat byly kromě běžných druhů živočichů zjištěny i
ohrožené a zvláště chráněné druhy obojživelníků, plazů, ptáků a bezobratlých živočichů.
Z průzkumů je zřejmé, že záměrem nebudou negativně ovlivněny žádné druhy na úrovni
populací. Ochranu běžných druhů obratlovců před nadměrným zraňováním a úhyny lze realizovat
formou zmírňujících opatření (viz níže).
Západní část dotčeného území se nachází v migračním koridoru zvláště chráněných druhů
velkých savců (kategorie A).

30
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

Přehled zjištěných druhů živočichů uvedených v Červeném seznamu ČR, K. Chobot & Michal Němec, 2017:
Ve sloupci „Stupeň ohrožení “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 –
nevýznamný negativní vliv, -2 – významný negativní vliv)

Druh

Fáze záměru
v území

Vliv záměru
(Identifikace)

realizace
záměru

ano

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

Hodnocení
vlivu záměru
(+/0/-1,-2)

Komentář

-1

Druh byl zaznamenán v nízkých počtech, současný biotop
a management jsou pro tento druh vhodné pouze na
několika malých ploškách.

-1

Požerky larev byly nalezeny na osluněných vrbách jívách,
roztroušeně po zkoumané lokalitě, zejména pak v její
západní části. Je třeba zajistit dostatek živných rostlin
(vrba jíva) i v budoucnu alespoň v oblasti náhradního
biotopu (val v JZ části lokality).

0

Druh do lokality zalétá pouze za potravou a záměrem
nebude vůbec dotčen.

-1

Druh je závislý na přítomnosti živných rostlin. Realizací by
došlo k úhynu jedinců a k zániku, resp. zmenšení biotopů
obývaných tímto druhem.

Vulnerable/zranitelný taxon
krasec
(Coraebus elatus)

krasec
(Lamprodila decipiens)

realizace
záměru

ano

1/ Zábor biotopu.
4/ Náhodné usmrcení.

1/ Zábor biotopu.
4/ Náhodné usmrcení.

Near Threatened/téměř ohrožený taxon
jiřička obecná
(Delichon urbica)

realizace
záměru

ne

polník
(Agrilus hyperici)

realizace
záměru

ano

1/ Zábor biotopu.
4/ Náhodné usmrcení.

tesařík pižmový
(Aromia moschata)

realizace
záměru

ano

1/ Zábor biotopu.
4/ Náhodné usmrcení.

-1

Vývoj probíhá ve dřevě živých vrb, často jív. Imaga na
listech, kmenech živných rostlin či na květech. Vývoj larev
víceletý, převážně tříletý. Imaga se nejčastěji vyskytují
v červenci a srpnu. Je třeba zajistit dostatek živných
rostlin (vrba jíva) i v budoucnu alespoň v oblasti
náhradního biotopu (val v JZ části lokality).

větevníček
(Pseudeuparius sepicola)

realizace
záměru

ano

1/ Zábor biotopu.
4/ Náhodné usmrcení.

-1

Druh byl nalezen na mrtvých větvích dubu.
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vřetenuška
mateřídoušková
(Zygaena purpuralis)

realizace
záměru

ano

1/ Zábor biotopu.
4/ Náhodné usmrcení.

-1

Tento druh byl zaznamenán v ploše mezi železniční tratí a
podlouhlou budovou ve střední části lokality, kde se
nachází bohaté porosty mateřídoušek. Doporučuje se
vytvořit obdobný biotop v oblasti náhradního biotopu
(val v JZ části lokality).

zajíc polní
(Lepus europaeus)

realizace
záměru

ano

1/ Zábor biotopu.

-1

Zábor části biotopu několika jedinců.

Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
Z důvodu obecné ochrany živočichů se zmírňující opatření nenavrhují. Žádný druh živočicha nebude významně ovlivněn na úrovni druhu či populace, a to ani
lokální, či ekosystému podmiňujícího jeho existenci.
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4.12.2. Ochrana volně žijících ptáků
Ochrana volně žijících ptáků je definována v § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Z
pohledu posouzení vlivu záměru jsou podstatné zejména některá ustanovení v odst. 1:
1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států
Evropských společenství (dále jen „ptáci“), je zakázáno:
a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,
b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd.
Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
V rámci průzkumu byl na lokalitě záměru zjištěn hnízdní výskyt několika druhů ptáků. Dle dikce
ustanovení § 5a ZOPK je nutné formou zmírňujících opatření zajistit aby nedocházelo k úhynům
ptactva. Nebudou-li zmírňující opatření akceptována, je nezbytné si vyžádat výjimku pro odchylný
postup dle ZOPK. Z důvodu minimalizace vlivu záměru na volně žijící ptáky jsou navržena adekvátní
zmírňující opatření a podmínky spočívající zejména v omezení doby kácení či přesazování dřevin a
doby zahájení terénních prací.
4.12.3. Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy obratlovců
Celkem byl zjištěn výskyt 36 druhů obratlovců – 2 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 21 druhů ptáků
a 11 druhů savců. Přestože výskyt, zejména přechodný (např. ptáci na tahu, netopýři), u dalších
druhů nelze vyloučit, předložený seznam poskytuje dobrý přehled o dotčené fauně obratlovců.
Ze zjištěných 5 zvláště chráněných druhů obratlovců patří 2 druhy mezi silně ohrožené a 3
druhy mezi ohrožené. Jedná se o: ropuchu obecnou, ještěrku obecnou, slepýše křehkého, ťuhýka
obecného a vlaštovku obecnou.
Seznam zjištěných druhů obratlovců je uveden v příloze (Příloha 9.2.).

33
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců:
Ve sloupci „Stupeň ohrožení “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 –
nevýznamný negativní vliv, -2 – významný negativní vliv)

Druh

Fáze záměru
v území

Vliv záměru
(Identifikace)

Charakteristika vlivu
Hodnocení vlivu
(kapacita záměru, časový
záměru
rozsah záměru, intenzita vlivu)
(+/0/-1,-2)

Komentář

Silně ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 2 vyhl. 395/1992 Sb.
ještěrka obecná (Lacerta
agilis)

slepýš křehký (Anguis fragilis)

realizace záměru

realizace záměru

ano

1/ Zábor biotopu
2/ Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu

-1

Záměr negativně ovlivní biotop jednotek, maximálně
nižších desítek jedinců. Po dokončení prací ještěrka
může osídlit okrajové partie areálu.

ano

1/ Zábor biotopu
2/ Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu
4/ Náhodné usmrcení

-1

Zábor biotopu několika jedinců.
Nelze vyloučit náhodné usmrcení jednotlivých
exemplářů při výstavbě.

0

Druh do lokality zalétá pouze za potravou a
záměrem nebude vůbec dotčen.

Ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 3 vyhl. 395/1992 Sb.
vlaštovka obecná (Hirundo
rustica)

realizace záměru

ne

ropucha obecná (Bufo bufo)

realizace záměru

ano

1/ Zábor biotopu
4/ Náhodné usmrcení

-1

Nelze vyloučit náhodné usmrcení jednotlivých
exemplářů při výstavbě.

ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

realizace záměru

ano

1/ Zábor biotopu
3/ Rušení

-1

Záměr negativně ovlivní biotop 2 hnízdních párů. Při
výstavbě nelze vyloučit rušení.

Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
Záborem bude dotčen biotop pěti zvláště chráněných druhů. Riziko náhodného usmrcení existuje u obojživelníků a plazů. Rušení lze předpokládát v období
výstavby, zejména pokud se bude překrývat s obdobím hnízdění. Žádný ze zjištěných zvláště chráněných druhů nebude ovlivněn významně negativně, ve
všech případech je ovlivnění na úrovni jednotlivých párů či exemplářů a zároveň se jedná o druhy v okolní krajině rozšířené.
V případě zvláště chráněných druhů obratlovců se doporučuje požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů pro
druhy, u nichž byl shledán negativní vliv (tj. vliv na úrovni -1 a více).
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4.12.4. Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů
Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů:
Ve sloupci „Stupeň ohrožení “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu realizací záměru: (+ – pozitivní vliv, 0 – populace nebude dotčena, -1 –
nevýznamný negativní vliv, -2 – významný negativní vliv)

Druh

Fáze záměru Vliv záměru
v území
(Identifikace)

Charakteristika vlivu
Hodnocení
(kapacita záměru, časový
vlivu záměru
rozsah záměru, intenzita vlivu) (+/0/-1,-2)

Komentář

Ohrožené druhy dle ZOPK – příloha 3 vyhl. 395/1992 Sb.
batolec duhový
(Apatura iris)

realizace
záměru

batolec červený
(Apatura ilia)

realizace
záměru

čmelák (Bombus sp.),
Bombus lapidarius
(čmelák skalní),
Bombus pascuorum
(čmelák rolní),
Bombus terrestris
(čmelák zemní)

realizace
záměru

ano

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné usmrcení.

ano

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné usmrcení.

ano

1/ Zábor biotopu.
2/ Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu.
4/Náhodné usmrcení.

-1

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

-1

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

-1

Záměr bude mít na čmeláky vliv, který spočívá zejména v úbytku
potravních zdrojů a v možné likvidaci hnízd(a). Při průzkumu bylo
nalezeno jedno zemní hnízdo. Umístění hnízd se však každým
rokem mění, proto nelze predikovat jejich umístění budoucnu.
Do žádosti o výjimku pro zvláště chráněné druhy proto doporučuji
zahrnout celý rod Bombus sp., tak je uveden ve Vyhlášce
395/1992Sb.

mravenec (Formica sp.)

realizace
záměru

ano

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné usmrcení.

-1

Realizací záměru budou zničena některá hnízda a jedinci, dojde ke
snížení potravní základny.
Do žádosti o výjimku pro zvláště chráněné druhy proto doporučuji
zahrnout celý rod Formica sp., tak je uveden ve Vyhlášce
395/1992Sb.

prskavec větší
(Brachinus crepitans)

realizace
záměru

ano

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné usmrcení.

-1

Druh může být dotčen na úrovni jedinců, při případných pracích
tedy může dojít k jejich úhynu. Populace tohoto druhu může být
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negativně ovlivněna pouze v omezené míře, vzhledem k tomu, že
se druh vyskytuje takřka všude v okolí na otevřených stanovištích.
svižník polní
(Cicindela campestris)

realizace
záměru

zdobenec skvrnitý
(Trichius fasciatus)

realizace
záměru

zlatohlávek tmavý
(Oxythyrea funesta)

realizace
záměru

ano

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné usmrcení.

ano

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné usmrcení.

ano

1/ Zábor biotopu.
4/Náhodné usmrcení.

-1

Ohroženy jsou případnými zemními pracemi zejména dravé larvy
vyvíjející se v zemi asi po dva roky. Záměr bude mít na svižníky vliv,
který spočívá zejména v úhynu jedinců - larválních stádií. Dále
bude díky záměru zmenšen biotop vhodný pro tento druh.

-1

Přítomnost druhu lze jen málo ovlivnit, protože nelze říci, kde
přesně v lokalitě dochází k vývoji larev. Jedná se o dosud poměrně
rozšířený druh. Z hlediska výskytu druhu by bylo lepší omezit
kácení vzrostlých starších stromů.

-1

Druh, který je v současné době takřka všudypřítomný, v současné
době není fakticky ohrožen. Druh může být dotčen pouze
teoreticky na úrovni jedinců (resp. jejich larev), které se mohou
teoreticky vyskytovat v půdě na místě výstavby, a při pracích tedy
může dojít k jejich úhynu. Jejich přesná lokalizace je však nemožná
a neúčelná. Populace tohoto druhu však nebude záměrem nijak
významněji negativně ovlivněna.

Vyhodnocení negativního vlivu záměru a odůvodnění
Zdejší entomofaunu lze označit za poměrně pestrou. V důsledku záměru dojde k narušení biotopu i populací uvedených ochranářsky významných druhů.
Přestože se zjištěné druhy pravděpodobně vyskytují v početných populacích i v okolní krajině, je potřeba toto narušení kompenzovat vhodnými opatřeními
zajišťujícími jejich přetrvání i v dotčeném území.
V případě realizace záměru doporučuji požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů pro následující druhy: Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta, Trichius fasciatus, Bombus sp., Formica sp., Cicindela campestris, Apatura ilia, Apatura iris, protože při realizaci záměru vždy
dojde k úhynu alespoň několika jedinců uvedených druhů, zároveň dojde k likvidaci jejich biotopu. Komentáře k těmto druhům a specifikace vlivu záměru na
tyto druhy jsou uvedeny výše.
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4.13. Vyhodnocení kumulativních záměrů, synergických vlivů a spolupůsobících jevů
Z území nejsou známy žádné další relevantní záměry, ať už ve fázi přípravy nebo realizace,
které by v dotčeném území mohly působit spolu se záměrem aditivně či synergicky na jednotlivé
složky životního prostředí.

4.14. Stanovení pořadí variant záměru
Záměr je předložen v jedné variantě. Oproti nulové variantě přináší zhoršení stavu.
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5. Souhrnné vyhodnocení vlivu záměru na biologickou rozmanitost
Biologická rozmanitost je (dle čl. 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti) definována jako variabilita
všech žijících organismů včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a
ekologických komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy a
ekosystémy. V souladu s metodickým pokynem MŽP ze dne 20. 10. 2017 je v případě posuzovaného
záměru proto nezbytné vzhledem k jeho umístění a negativním vlivům zejména:
 vyhodnotit vliv na zachování diverzity druhů s důrazem na druhy v zájmu společenství,
 vyhodnotit vliv na zachování diverzity stanovišť s důrazem na stanoviště v zájmu
společenství,
 vyhodnotit vliv na zachování reprodukční kapacity ekosystémů,
 vyhodnotit vliv na zachování vnitřních funkčních vazeb ekosystémů,
 vyhodnotit vliv na rozmanitost předmětů ochrany zvláště chráněných území,
 vyhodnotit vliv na šíření nepůvodních invazních druhů,
 stanovit opatření pro podporu druhů klíčových pro zachování biologické rozmanitosti,
 stanovit opatření k bránění introdukci a zdomácnění nových nepůvodních invazních druhů,
 stanovit environmentální limit záměru pro zachování biologické rozmanitosti.
Vyhodnocení vlivu záměru na kritéria stavu biologické rozmanitosti

Diverzita druhů
Diverzita stanovišť

Hodnota
(0,-,+)
0
0

Reprodukční kapacita ekosystémů

0

Funkční vazby ekosystémů
Rozmanitost předmětů ochrany
zvláště chráněných území

0

Vliv na šíření invazních druhů

0

Enviromentální limit záměru

0

Hodnocený parametr

0

Odůvodnění
Záměr nijak neovlivní diverzitu druhů.
Záměr nijak neovlivní diverzitu stanovišť.
Materiálové, energetické a informační toky
v ekosystémech nebudou záměrem dotčeny.
Funční vazby ekosystémů nebudou nijak dotčeny.
Záměr nijak neovlivní předměty ochrany zvláště
chráněných území.
Nepředpokládá se, že by záměr měl významný vliv na
šíření invazních druhů.
Záměr včetně zmírňujících opatření může být navržen
tak, aby dodržel environmentální limit, tj. aby negativní
vliv na žádnou hodnocenou složku bioty nebylo možno
vyhodnotit jako významný.

Souhrn vlivu záměru na jednotlivé charakteristiky biologické rozmanitosti
Charakteristika
národní park
chráněná krajinná oblast
maloplošná zvláště chráněná území
lokality Natura 2000 (evropsky významné lokality)
lokality Natura 2000 (ptačí oblasti)
územní systém ekologické stability nadregionální
územní systém ekologické stability regionální
územní systém ekologické stability lokální
migračně významné území, dálkový migrační koridor
významný krajinný prvek registrovaný
významný krajinný prvek ze zákona
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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přírodní parky
památný strom
zvláště chráněné druhy rostlin
zvláště chráněné druhy živočichů

0
0
0
-1

Opatření navržená za účelem vyloučení, prevence, snížení a k vyrovnání negativních vlivů
Opatření

Opatření na podporu klíčových druhů

Opatření proti invazním druhům

Popis
Termínové omezení pro kácení nebo přesazování dřevin.
Kontrola stavebního prostoru před zahájením realizace.
Na lokalitě se vyskytuje několik druhů rostlin s invazním potenciálěm,
zejména s jedná o trnovník akát a vlčí bob mnoholistý. Neudržované
plochy v okolí staveniště se mohou v budoucnu stát refugii invazních
druhů rostlin, doporučuje se proto zajistit jejich průběžný monitoring
pracovníky provozovatele a případně likvidace výskytu takových
druhů.

Stanovení environmentálního limitu záměru ve vztahu k biologické rozmanitosti:
Nesmí být významně negativně dotčen žádný chráněný zájem ochrany přírody a krajiny.
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6. Návrh opatření k vyloučení, zmírnění nebo kompenzaci vlivů záměru na
zájmy ochrany přírody a krajiny
6.1. Souhrn navržených zmírňujících opatření
Z důvodu minimalizace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena
zmírňující opatření:
1. Výřez či přesazování dřevin se doporučuje z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a ZOPK)
provádět jen mimo období hnízdění ptactva, tj. kácení nebude prováděno v měsících IV. – VII.
2. Terénní práce při výstavbě je vhodné zahájit mimo hnízdní období nebo až po předchozím
průzkumu staveniště, který v dotčeném prostoru vyloučí hnízdění ptáků. V rámci průzkumu
staveniště může být proveden záchranný transfer mravenišť mravenců rodu Formica.

6.2. Souhrn navržených kompenzačních opatření
Z důvodu kompenzace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena
kompenzační opatření:
1. Jako kompenzaci plošného záboru biotopů ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů by bylo vhodné v rámci „sadových úprav“ záměru navrhnout a vytvořit v JZ části
areálu polopřírodní biotop s mozaikovitě zastoupenými dřevinami, květnatými hmyzími
trávníky a plochami obnaženého substrátu. V náhradníkm biotopu by měly být
v dostatečném množství přítomny topoly osiky a vrby jívy. Do tohoto náhradního biotopu
umístit větší větvě a torza pokácených kmenů stromů jako biotopu pro hmyz a několik
plazníků. Náhradní biotop by měl zahrnovat i drobnou vodní plochu přírodního charakteru
udržovanou bez ryb a umožňující rozmnožování obojživelníků. Na podobě náhradního
biotopu je třeba spolupracovat s biologem.
2. Na budovy hal umístit přiměřené množství budek pro ptáky (např. rorýsy) a netopýry,
množství a umístění budek stanovit po dohodě s orgánem ochrany přírody v dalším stupni
projektové dokumentace.

6.3. Porovnání míry negativního vlivu záměru bez provedení zmírňujících a kompenzačních
opatření
V případě neprovedení zmírňujících a kompenzačních opatření lze očekávat vyšší míru negativního
vlivu záměru spočívající zejména v:
- vyšším riziku náhodných úhynů živočichů při kácení dřevin a terénních pracích
- ochuzení místní fauny.

6.4. Návrh následného monitoringu negativních vlivů záměru a jeho vyhodnocování
1. Celý prostor záměru by měl být průběžně v rámci běžné údržby kontrolován z hlediska
výskytu invazních druhů rostlin, jako jsou křídlatky, vlčí bob mnoholistý nebo trnovník akát.
Případné výskyty by měly být likvidovány způsobilou osobou.
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7. Závěry
Byl popsán současný stav lokality včetně přímých a nepřímých vlivů zamýšleného záměru. Zamýšlený
záměr byl vyhodnocen v celém průběhu, při jeho přípravě a provozu. V rámci hodnocení vlivu
zamýšleného vlivu záměru na jednotlivé skupiny organismů bylo provedeno také srovnání se
stávajícím stavem lokality. Bylo identifikováno mírné zhoršení stavu.
Hodnocený záměr „Technologický park Stříbrňák“
nemá významný negativní vliv na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992
Sb., zejména na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Negativní vliv záměru na krajinný ráz je na akceptovatelné
úrovni.
Záměr může mít málo významný negativní vliv na jednotlivé exempláře zvláště chráněných druhů
živočichů. Místní populace zvláště chráněných druhů významěji narušeny nebudou.
V rámci realizace záměru může nastat škodlivý zásah do přirozeného vývoje
následujících zvláště chráněných druhů:
batolec červený (Apatura ilia),
batolec duhový (Apatura iris),
čmelák (Bombus sp.),
ještěrka obecná (Lacerta agilis),
mravenec (Formica sp.),
prskavec větší (Brachinus crepitans),
ropucha obecná (Bufo bufo),
slepýš křehký (Anguis fragilis),
svižník polní (Cicindela campestris),
ťuhýk šedý (Lanius excubitor),
vlaštovka obecná (Hirundo rustica),
zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus),
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta),
a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku z jejich základních ochranných podmínek.
U tučně vyznačených druhů se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje jednotlivých
exemplářů během výstavby i přes realizaci všech zmírňujících opatření.
Z etických důvodů lze zvážit záchranný transfer mravenišť mravenců rodu Formica, byť z biologického
pohledu nemá valný smysl.
Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k prevenci, omezení,
vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru.
Navrhuje se trvalá kontrola výskytu invazních druhů rostlin v budoucím areálu.
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Metodický výklad MŽP k aplikaci vybraných nových pojmů a požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a zejména ve znění zákona č. 326/2017 Sb.
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákon č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
Vyhláška MŽP ČR č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy
ochrany přírody a krajiny.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin.
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9. Přílohy
9.1. Floristický průzkum
9.1.1. Úvod a metodika
Podrobný floristický průzkum byl proveden prováděn opakovaně v průběhu vegetační sezóny 2020
(2. 6. a 18. 8. 2020). Součástí floristického průzkumu bylo mapování vegetace. Vegetace byla
určována dle Katalogu biotopů Chytrý a kol. 2000.
Pokud, zde byly zjištěny druhy ochranářsky významnější – chráněné podle vyhlášky 395/92
Sb. nebo zařazené do Červeného seznamu (Grulich 2012), byl jejich výskyt alespoň odhadem
kvantifikován. Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002). Zvláště chráněné
taxony, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., jsou ve floristickém seznamu zvýrazněny
tučně a je uveden jejich ochranný statut (§3 – ohrožený, §2 – silně ohrožený, §1 – kriticky ohrožený).
Druhy z červeného seznamu jsou též uvedeny tučně a je uveden stupeň jejich ohrožení: C1, C2, C3,
C4.
9.1.2. Popis vegetace lokality
V dotčeném území byl proveden průzkum vegetace. Území pokrývají převážně člověkem silně
ovlivněná, nepřírodní stanoviště. Lokalita byla na základě průzkumu průzkumu rozdělena do 3 +homogenních segmentů (viz příloha 9.4):
segment 1 – nevyužívaná část areálu
 X13 – Nelesní stromové výsadby mimo sídla,
 X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty
 X7B – Ruderální bylinná vegetace mimo sídla,
segment 2 – požární nádrž
 X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace (požární nádrž).
segment 1 – aktuálně využívaný areál
 X1 – Urbanizovaná území
 X6 – Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
 X7B – Ruderální bylinná vegetace mimo sídla,
 X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty
9.1.3. Floristický seznam
Kategorie ohrožení dle Červeného seznamu:
C1t – kriticky ohrožené taxony
C2 - silně ohrožené taxony
C3 – ohrožené taxony
C4a – vzácnější taxony vyžadující pozornost – méně ohrožené
Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin:
Vědecký název
Acer pseudoplatanus
Acinos arvensis
Aegopodium podagraria
Aethusa cynapium
Alnus glutinosa

Český název
javor klen
pamětník rolní
bršlice kozí noha
tetlucha kozí pysk
olše lepkavá
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Amaranthus retroflexus
Angelica sylvestris
Anthemis arvensis
Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Astragalus glycyphyllos
Avenella flexuosa
Berteroa incana
Betonica officinalis
Betula pendula
Bromus tectorum
Calamagrostis epigejos
Campanula patula
Campanula rotundifolia
Capsella bursa - pastoris
Carduus acanthoides
Carex hirta
Carex ovalis
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Cerastium holosteoides
Cirsium arvense
Convululus arvensis
Coronilla varia
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus sp.
Cytisus nigricans
Dactylis glomerata
Danthonia decumbens
Daucus carota
Deschampsia caespitosa
Dianthus deltoideus
Dipsacus fullonum
Dryopteris carthusiana
Echinochloa crus-galli
Echium vulgare
Elytrigia repens
Epilobium angustifolium
Erigeron acris
Erophila verna
Eupatorium cannabinum
Euphorbia cyparissias
Euphorbia esula
Festuca pratensis
Festuca rubra
Filago arvensis
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Fraxinus excelsior

laskavec ohnutý
děhel lesní
rmen rolní
kerblík lesní
ovsík vyvýšený
pelyněk obecný
kozinec sladkolistý
metlička křivolaká
šedivka šedá
bukvice lékařská
bříza bělokorá
sveřep střešní
třtina křovištní
zvonek rozkladitý
zvonek okrouhlolistý
kokoška pastuší tobolka
bodlák obecný
ostřice srstnatá
ostřice zaječí
chrpa luční
chrpa čekánek
rožec obecný
pcháč oset
svlačec rolní
čičorka pestrá
líska obecná
hloh jednosemenný
hloh
čilimník černající
srha říznačka
plevnatec poléhavý
mrkev obecná
metlice trsnatá
hvozdík kropenatý
štětka planá
kapraď osténkatá
ježatka kuří noha
hadinec obecný
pýr plazivý
vrbovka úzkolistá
turan ostrý
osívka jarní
sadec konopáč
pryšec chvojka
pryšec obecný
kostřava luční
kostřava červená
bělolist rolní
jahodník obecný
jahodník trávnice
jasan ztepilý
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Galinsoga parviflora
Galium album
Galium aparine
Galium verum
Geranium columbinum
Geranium robertianum
Geranium pratense
Heracleum sphondylium
Hieracium murorum
Hieracium pilosella
Hieracium umbellatum
Holcus lanatus
Holcus mollis
Hordeum murinum
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Chenopodium album
Juncus conglomeratus
Juncus tenuis
Knautia arvensis
Lactuca serriola
Lathyrus sylvestris
Leucanthemum ircutianum
Linaria vulgaris
Lotus corniculatus
Lupinus polyphyllus
Malus x domestica
Medicago lupulina
Medicago sativa
Melilotus albus
Myosotis arvensis
Oenothera biennis
Odontites vernus serotinus
Origanum vulgare
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Petrorhagia prolifera
Phleum pratense
Picea abies
Pimpinella saxifraga
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa annua
Poa nemoralis
Poa pratensis
Poa trivialis
Populus tremula
Populus x canadensis
Potentilla argentea

pěťour maloúborný
svízel bílý
svízel přítula
svízel syřišťový
kakost holubičí
kakost smrdutý
kakost luční
bolševník obecný
jestřábník zední
jestřábník chlupáček
jestřábník okoličnatý
medyněk vlnatý
medyněk měkký
ječmen myší
třezalka tečkovaná
prasetník kořenatý
merlík bílý
sítina klubkatá
sítina tenká
chrastavec rolní
locika kompasová
hrachor lesní
kopretina irkutská
lnice květel
štírovník růžkatý
vlčí bob mnoholistý
jabloň
tolice dětelová
tolice vojtěška
komonice bílá
pomněnka rolní
pupalka dvouletá
zdravínek jarní pozdní
dobromysl obecná
mák vlčí
pastinák setý
hvozdík prorostlý
bojínek luční
smrk ztepilý
bedrník obecný
borovice lesní
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
jitrocel prostřední
lipnice roční
lipnice hajní
lipnice luční
lipnice obecná
topol osika
topol kanadský
mochna stříbrná
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Potentilla reptans
Potentilla tabernaemontani
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus spinosa
Puccinellia distans
Pyrola minor
Pyrus communis
Quercus petraea
Robinia pseudacacia
Rosa canina
Rubus fruticosus agg.
Salix caprea
Salix cinerea
Salix purpurea
Sanguisorba minor
Saponaria officinalis
Sarothamnus scoparius
Scabiosa ochroleuca
Scirpus sylvaticus
Securigera varia
Sedum acre
Sedum sexangulare
Senecio ovatus
Silene latifolia subsp. alba
Silene vulgaris
Sinapis arvensis
Sisymbrium loeselii
Solidago canadensis
Sorbus aucuparia
Spergularia rubra
Stellaria holostea
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. ruderalia
Thlaspi arvense
Thymus pulegioides
Tragopogon pratensis
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium hybridum
Trifolium medium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tussilago farfara
Ulmus laevis
Urtica dioica
Vallerianella locusta
Verbascum lychnitis
Verbascum thapsus
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis

mochna plazivá
mochna jarní
prvosenka jarní
třešeň ptačí
trnka obecná
zblochanec oddálený
hruštička menší
hrušeň obecná
dub zimní
trnovník akát
růže šípková
ostružiník křovitý, ostružina
vrba jíva
vrba popelavá
vrba nachová
krvavec menší
mydlice lékařská
janovec metlatý
hlaváč žlutavý
skřípina lesní
čičorka pestrá
rozchodník ostrý
rozchodník šestiřadý
starček Fuchsův
silenka širolistá bílá
silenka nadmutá
hořčice rolní
hulevník Loeselův
zlatobýl kanadský
jeřáb ptačí pravý
kuřinka červená
ptačinec velkokvětý
vratič obecný
pampeliška smetánka
penízek rolní
mateřídouška vejčitá
kozí brada luční
jetel rolní
jetel ladní
jetel zvrhlý
jetel prostřední
jetel luční
jetel plazivý
podběl lékařský
jilm vaz
kopřiva dvoudomá
kozlíček polníček
divizna knotovkovitá
divizna malokvětá
rozrazil rezekvítek
rozrazil lékařský
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Vicia angustifolia
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Viola canina
Viola tricolor

vikev úzkolistá
vikev ptačí
vikev chlupatá
violka psí
violka trojbarevná

9.1.4. Výsledky a komentáře
Během botanického průzkumu bylo na lokalitě záměru zaznamenáno celkem 163 druhů cévnatých
rostlin.
V území nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy podle ZOPK. Roste zde celkem 5
druhů uvedených v Červeném seznamu (Grulich 2012) cévnatých rostlin: bělolist rolní (C3), hvozdík
prorostlý (C4a), zblochanec oddálený (C1t), hruštička menší (C3) a jilm vaz (C4a). Lokalizace nálezů
těchto druihů viz příloha 9.4.
Komentář ke druhům uvedeným v Červeném seznamu:
bělolist rolní (Filago arvensis)
Druh je Červeným seznamem květeny ČR (2012) hodnocen jako ohrožený druh (kategorie C3).
Preferuje lehké vysychavé půdy s nízkým obsahem živin. Vyskytuje se v nezapojených
porostech, polích, úhorech, náspech. Kvete od července do září. V ČR kdysi dost hojně, v současnosti
zřídka.
V dotčeném území byl nalezen na jednom místě okraji manipulační plochy v počtu několika
desítek exemplářů. V okolní krajině se vyskytuje roztroušeně.
hruštička menší (Pyrola minor)
Druh je Červeným seznamem květeny ČR (2012) hodnocen jako ohrožený druh (kategorie C3).
Roste při okrajích lesů v polostínu, v rozvolněných lesích, nejčastěji smíšených. Kvete od
května do srpna.
V dotčeném území roste cca 20 exemplářů v porostu náletových dřevin. Tento druh je typický
pro náletové porosty antropogenního původu.
hvozdík prorostlý (Petrorhagia prolifera)
Druh je Červeným seznamem květeny ČR (2012) hodnocen jako ubývající druh vyžadující pozornost
(kategorie CIVa).
Písčiny, kamenité stráně, skály, hlavně na kyselých substrátech, ve vyšších polohách i na
vápenci, často na člověkem ovlivněných místech. Kvete od června do října.
V dotčeném území roste několik desítek exemplářů na písčitých okrajích manipulačních
ploch.
jilm vaz (Ulmus laevis)
Druh je Červeným seznamem květeny ČR (2012) hodnocen jako ubývající druh vyžadující pozornost
(kategorie CIVa).
Vyskytuje se v lužních lesích, hlavně v nivách větších toků. Snáší zástin, mladí jedinci jsou
schopni růst i v silném stínu. Je vázán na hluboké živné půdy obohacené dusíkem, snese i zasolené
půdy. Přestože se jedná o dřevinu lužních lesů snášející vysokou hladinu spodní vody, snese i lokality,
kde spodní voda poklesává a půda vysychá. Kvete v březnu a v dubnu, později než naše ostatní jilmy.
V dotčeném území byl nalezen pouze 1 mladý exemplář.
zblochanec oddálený (Puccinellia distans)
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Druh je Červeným seznamem květeny ČR (2012) hodnocen jako kriticky ohrožený (C1t). Toto
hodnocení se ovšem nevztahuje k rostlinám na druhotných stanovištích, ale jen k původnímu výskytu
na slaniskách.
Slanomilný druh přirozeně se vyskytující na vnitrozemských slaniskách a na slaných loukách
na mořském pobřeží. Vyhledává vlhčí slané půdy, jílovité i písčité, s dostatkem živin. Díky zimnímu
solení komunikací je dnes široce rozšířen na druhotných stanovištích podél cest, kde tvoří typické 20–
30 cm široké pásy sivě zelené barvy. Kvete od května do září.
V dotčeném území byl nalezen na okraji manipulační plochy, tj. na zcela sekundárním
stanovišti. Jedná se o desítky rostlin.
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9.2. Vertebratologický průzkum
9.2.1. Úvod a metodika
Vertebratologický průzkum lokality záměru a přilehlého okolí byl proveden prováděn opakovaně v
průběhu vegetační sezóny 2020 (2. 6., 18. 8. 2020).
Průzkum byl prováděn standardními metodami, byl zaměřen na obojživelníky, plazy, ptáky a
savce. Všechny tyto skupiny byly sledovány vizuálně, u obojživelníků samozřejmě také akusticky,
zároveň byly cíleně vyhledávány další pobytové stopy (nory, požerky, okusy, svlečky atd.). Byla též
zjišťována přítomnost kadáverů. Průzkum byl rozšířen i na sousední pozemky s výskytem stanovišť s
možným výskytem ochranářsky významných druhů.
Během průzkumu byl pořízen soupis zjištěných druhů obratlovců. Zvláště chráněné druhy dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. jsou ve vertebratologickém seznamu zvýrazněny tučně a je uveden jejich
ochranný statut (§3 – ohrožený (O), §2 – silně ohrožený (SO), §1 – kriticky ohrožený (KO)). Je uveden i
jejich status v červeném seznamu (Chobot, Němec 2017).
Jednotlivé zjištěné zvláště chráněné druhy jsou podrobněji komentovány, je popsán
charakter jejich výskytu, lokality, odhadnuta početnost a vyhodnocen možný vliv záměru.
Batrachologický (obojživelníci) průzkum lokality záměru a přilehlého okolí byl prováděn především
v době rozmnožování obojživelníků. Průzkum byl prováděn kombinací více metod (např. Vojar 2007).
Vokalizující druhy byly zjišťovány akusticky při všech návštěvách. Obojživelníci byli též sledováni
vizuálně a byly vyhledávány jejich kadávery. Údaje byly doplněny náhodnými pozorováními
obojživelníků mimo místa rozmnožování a též rešerší dostupných údajů.
Herpetologický (plazi) průzkum lokality záměru a přilehlého okolí byl prováděn vždy ve vhodném
počasí (slunečné, dostatečně teplé dny) v příhodných obdobích vegetační sezóny. Byl prováděn
zejména pochůzkou, přičemž byly systematicky prohledávány potenciální úkryty. Údaje byly
doplněny náhodnými pozorováními včetně nálezů kadáverů a též rešerší dostupných údajů.
Ornitologický (ptáci) průzkum lokality záměru a přilehlého okolí byl prováděn v hnízdním období a
byl doplněn i údaji z období tahu. Kontroly proběhly i v ranních hodinách, kdy je aktivita ptáků
nejvyšší, za vhodných klimatických podmínek (bezvětří/slabý vítr, bez silných a dlouhotrvajících
srážek). Byly registrovány všechny druhy ptáků vizuálně nebo akusticky zaznamenané v území. U
každého z druhů, na něž byl průzkum zacílen, byla zaznamenána aktivita (zpěv, sběr potravy, krmení
mláďat, varování apod.), která během zpracování vedla k určení kategorie výskytu. Pro hodnocení
hnízdění byla užita v současné době celoevropsky používaná stupnice průkaznosti hnízdění, zahrnující
3 kategorie: možné, pravděpodobné a prokázané hnízdění (Hagemeijer & Blair 1997). Pro každý druh
je uveden stupeň legislativní ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a stupeň ohrožení dle červeného
seznamu ohrožených druhů obratlovců (Chobot, Němec 2003). Údaje z průzkumu byly doplněny
dalšími vlastními údaji z předchozích let a rešerší dostupných údajů. Pro vyhodnocení
pravděpodobnosti hnízdění v zájmovém území byly jednotlivé druhy ptáků přiřazeny do jedné z
kategorií dle nové metodiky pro celostátní mapování hnízdního rozšíření ptáků 2014–2017
(http://bigfiles.birdlife.cz):
0: druh nehnízdící,
A: možné hnízdění,
o A1 – druh pozorovaný v době hnízdění ve vhodném hnízdním prostředí,
o A2 – pozorování zpívajícího samce či zaslechnutí hlasů souvisejících s hnízděním,
B: pravděpodobné hnízdění,
o B3 – pár pozorovaný v době hnízdění ve vhodném prostředí,
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o B4 – stálý okrsek s opakovaným zjištěním teritoriálního chování,
o B5 – pozorování toku či páření,
o B6 – navštěvování pravděpodobných hnízdišť,
o B7 – vzrušené chování či varování pravděpodobně u hnízda,
o B8 – přítomnost hnízdní nažiny,
o B9 – pozorování ptáků při stavbě hnízda,
C: prokázané hnízdění,
o C10 – odpoutávání pozornosti u hnízda,
o C11 – nález použitého hnízda,
o C12 – nález čerstvě vyvedených mláďat,
o C13 – pozorování starých ptáků přilétávajících k hnízdu či odlétávajících od něho,
popř. sezení na hnízdě,
o C14 – pozorování ptáků při krmení či odnášení trusu z hnízda,
o C15 – nález hnízda s vejci,
o C16 – nález hnízda s mláďaty.
Mammaliologický (savci) průzkum lokality záměru a blízkého okolí byl prováděn tak, aby zahrnoval
všechny přítomné typy stanovišť. Hlavní metodou byla pochůzka v terénu, přičemž byly systematicky
prohledávány potenciální úkryty a vyhledávány pobytové stopy (nory, požerky, okusy, trus atd.).
Kromě vizuálního sledování bylo u některých druhů využito i akustické sledování. Byla též zjišťována
přítomnost kadáverů na blízkých komunikacích. Údaje byly doplněny rešerší dostupných údajů.
Odchyt drobných savců do živochytných pastí ani cílený batdetectoring prováděn nebyl.
9.2.2. Vertebratologický seznam
Kategorie ohrožení dle Červeného seznamu:
CR – critically endangered (kriticky ohrožený druh), dle ČS
EN – endangered (ohrožený druh), dle ČS
VU – vulnerable (zranitelný druh), dle ČS
NT – near threatened (téměř ohrožený), dle ČS
LC – least concern (málo dotčený druh), dle ČS
DD – data deficient (druh, o němž nejsou dostatečné údaje), dle ČS
Kategorie zvláštní ochrany dle zák. 114/1992 Sb.:
KO – kriticky ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
SO – silně ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
O – ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.

Český název

Stupeň
ohrožení dle
ZOPK/ČS

Latinský název

Charakter výskytu

Obojživelníci (Amphibia)
ropucha obecná

Bufo bufo

O/VU

skokan hnědý

Rana temporaria

-/VU

ojedinělý výskyt, rozmnožování
v požární
nádrži,
terestrický
biotop
ojedinělý
výskyt,
terestrický
biotop

Plazi (Reptilia)
slepýš křehký

Anquis fragilis

SO/NT

ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO/VU
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okrajů
staveb,
exemplářů
Ptáci (Aves)
brhlík lesní
budníček menší
budníček větší
holub domácí

Sitta europaea
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Columba livia f.
domestica

jiřička obecná

Delichon urbica

káně lesní
konipas bílý
kos černý
linduška lesní
pěnice černohlavá
pěnkava obecná
rehek domácí
skřivan polní
sojka obecná
strakapoud velký
strnad obecný
sýkora koňadra
sýkora modřinka
ťuhýk obecný
vlaštovka obecná
zvonek zelený
Savci (Mammalia)
hraboš polní
hryzec vodní
ježek západní
kuna skalní
lasice hranostaj
liška obecná
myšice lesní
myšice křovinná
norník rudý

Buteo buteo
Motacilla alba
Turdus merula
Anthus trivialis
Sylvia atricapilla
Fringilla coelebs
Phoenicurus ochruros
Alauda arvensis
Garrulus glandarius
Dendrocopos major
Emberiza citrinella
Parus major
Parus caeruleus
Lanius colurio
Hirundo rustica
Carduelis chloris

prase divoké

Sus scrofa

srnec obecný

Capreolus capreolus

zajíc polní

Lepus europaeus

až

desítky

A1, B4
A2
A2
A1
-/NT

O/NT
O/NT

Microtus arvalis
Arvicola terrestris
Erinaceus europaeus
Martes foina
Mustela erminea
Vulpes vulpes
Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Clethrionomys glareolus

-/NT

0, pouze zálety za potravou,
hnízdění nezjištěno
přelet
B3, B7
B7
A2
A2
A2
A2, B6
A2
A1, B7
B4
A2, B4
A2
A2
A2, B3, až 2 hnízdní páry
0, pouze přelety
A2
nález kadáver
pozorování v požární nádrži
pozorování
trus v budovách
pozorování
stopy, trus, pozrování
náhodný odchyt
náhodný odchyt
náhodný odchyt
proniká pod oplocením do zadní
části areálu, 1 tlupa, stopy,
rozhrabky
v zadní části areálu, občasný
výskyt, pozorování, stopy
Zejména v zadní části areálu,
občasný výskyt, pozorování, trus

9.2.3. Výsledky a komentáře
Celkem byl zjištěn výskyt 36 druhů obratlovců – 2 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 21 druhů ptáků
a 11 druhů savců. Přestože výskyt, zejména přechodný (např. ptáci na tahu, netopýři), u dalších
druhů nelze vyloučit, předložený seznam poskytuje dobrý přehled o dotčené fauně obratlovců.
Ze zjištěných 5 zvláště chráněných druhů obratlovců patří 2 druhy mezi silně ohrožené a 3
druhy mezi ohrožené. Jedná se o: ropuchu obecnou, ještěrku obecnou, slepýše křehkého, ťuhýka
obecného a vlaštovku obecnou.
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Komentář ke zvláště chráněným druhům, které by záměrem mohly být potenciálně dotčeny:
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Ohrožený druh, zvláště chráněný.
Ropucha obecná je nenáročná na stanoviště. Pole, louky, lesy, zahrady, městská zeleň, to
všechno jsou možná místa jejího výskytu. Její rozšíření není limitováno nadmořskou výškou, můžeme
ji potkat v nížinách, ale i na horách, kde je většinou limitována nedostatkem vhodných míst k
rozmnožování a klimatickými podmínkami. Ropucha je živočich převážně noční, ve dne se s ní
setkáme jen v době páření nebo za deště a to na jaře. Dny tráví v úkrytech v zemi, které mohou
sloužit i k zimování. To probíhá od října do března či dubna (záleží na klimatických podmínkách a
poloze lokality). K paření dochází po zimování. Ropuchy se často vracejí na téže místa, kde se před
rokem pářili. Pravděpodobně vyhledávají rodiče. K páření dochází k amplexu, kdy se samec chytne
samice předníma nohama pod jejíma předníma nohama. K tomu to spojení může dojít už při cestě na
místo rozmnožování. Při nedostatku samic může docházet k tomu, že se více samců snaží oplodnit
jednu samici. Uvádí se, že byla pozorována samice až se 12 - ti samci na hřbetě. Toto omezení
nakonec způsobilo utonutí samice. Samec také může zaměnit samici s kamenem, jiným živočichem
(např. rybou) či dokonce s uhynulým živočichem. Snůšky oplodněných vajíček tvoří provazce o délce 5
- 10 m. Pulci jsou při vylíhnutí velmi malí (do 5 mm). U pulců bylo pozorováno shlukování do hejn,
která se při březích společně pohybují. Hlavní obranou ropuchy je její jedovatý sekret. Jedná se o
bílou, silně viskózní tekutinu (bufotoxin), kterou vylučuje při velkém podráždění. Při setkání s
predátorem ropucha zaujímá obranný postoj. Ropuchy jsou teritoriální zvířata (přebývají vždy ve
stejném ukrytu, páří se na stejné lokalitě). Více jak 50% stravy ropuchy tvoří mravenci, dále pak
brouci, pavouci a různý blanokřídlý a dvoukřídlý hmyz. Lov probíhá v noci. Ropucha prochází své
teritorium a loví vše, co se hýbe.
V České republice se vyskytuje prakticky na celém území, v současné době ale plošně ubývá.
V dotčeném území bylo nalezeno několik exemplářů, které uvízly v požární nádrži. Dokonce
zde byly nalezeni i pulci tohoto druhu. Samovolné opuštění nádrže je ale pro obojživelníky i jiné
živočichy téměř nemožné.
Slepýš křehký (Anquis fragilis)
Silně ohrožený druh, zvláště chráněný.
Slepýš vyhledává pro svůj život různé typy biotopů. Mezi ty hlavní patří: okraje lesů
(listnatých i jehličnatých), paseky, pole, louky, rumiště i lomy. Vyhýbá se bezlesé krajině. Vystupuje
do nadmořské výšky až 1000 m a to již od nížin. Těžiště výskytu je pak od 400 po 700 m n. m. Slepýš
žije skrytě, ať už pod kameny, v děrách v lesní hrabance, pod listím či v trávě s vlhčím podkladem.
Aktivní je převážně v noci a za soumraku. Ve dne jen po dešti. Na slunci vyhřívající se jednici jsou
převážně gravidní samice. Zimuje hromadně, často i s jinými druhy plazů a to v hloubce 50 - 100 cm.
Zimování probíhá od října (listopadu) do dubna. Záhy po zimování dochází k páření. Samec chytá
samici při páření za hlavu. Slepýš je vejcoživorodý. Samice rodí 5 - 25 mláďat a to cca po 90 dnech
gravidity. Čerstvě narození jedinci jsou velcí 7 - 12 cm. Slepýši se mohou dožívat vysokého věku (30 50 let). Jídelníček slepýše tvoří hlavně žížaly, mnohonožky a plži bez ulit. Nepohrdne však ani
housenkou či pěkným broukem.
V ČR se vyskytuje v západní části republiky. Na území Moravy dochází ke společnému výskytu
se slepýšem východní. V této oblasti se oba druhy příležitostně kříží. Přesně vymezení hybridní zóny
není zatím možné přesně určit, avšak první studie ukazují, že prochází Jeseníky až Oderskými vrchy a
pokračuje dále přes Drahanskou vrchovinu, do Vněkarpatských sníženin (Hornomoravský a
Dolnomoravský úval) a Chřibů. Populace v Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě (Znojemsko), patří
ke slepýši křehkému.
V dotčeném území byl nalezen na několka místech v úkrytech pod kameny či dřevem v méně
využívaných avíce zarostlých částech areálu. Jedná se zde o běžný druh.
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Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Silně ohrožený druh, zvláště chráněný.
Obývá sušší a teplejší lokality, jako jsou výslunné stráně, pastviny, zahrady a další. Vhodným
stanovištěm se může stát spousta lokalit, která nabízí dostatek potravy a vhodných úkrytů. Místy se s ní
můžeme setkat i v horách. Zimuje převážně v zemi, od září nebo října. Zimoviště opouští na konci
března nebo začátku dubna, kdy se také páří. Samice klade nejčastěji 10 vajec do nory v zemi. Mladí
jednici pohlavně dospívají ve věku 2 let. Potravou jsou převážně bezobratlí živočichové, druhové složení
je závislé na lokalitě výskytu.
V České republice zaujímá 94% mapovacích čtverců. Jedná se tedy o nejběžnější druh plaza u
nás.
V dotčeném území byla pozorována na více místech, dospělci i mláďata. Vyskytují se zde
plošně desítyk jedinců. V okolí deponií a staveb má optimální podmínky, dostatek úkrytů i potravy.
V okolí je běžným druhem.
Ťuhýk obecný (Lanius colurio)
Ohrožený druh, zvláště chráněný.
Hnízdí jednotlivě, teritoriálně. Samec na hnízdiště přilétá zpravidla o 1–3 dny dříve než
samice a obsazuje rozlehlý okrsek, do kterého se zpěvem a dalšími nápadnými hlasy snaží lákat
protahující samice. Jednou zvolený revír často využívá opakovaně. Hnízdo je v křovinách, v ČR
nejčastěji v trnce a růži, méně často na stromech, polokeřích a v bylinách. Stavebním materiálem jsou
stébla, stonky, větvičky, listy, kořínky a mech, hnízdní kotlinka je vystlána jemnějšími vlákny, chlupy,
žíněmi a někdy i peřím. Stavba hnízda trvá obvykle šest dnů a podílejí se na ní oba ptáci. Hnízdí
jednou ročně od května do července, v případě zničení snůšky klade až čtyři náhradní. Snůška čítá 5–
6 (2–7) růžově hnědých, olivově zelených nebo popelavě šedých, nejčastěji u tupého pólu hustě
tmavě skvrnitých vajec o rozměrech 21,87 × 16,48 mm. Inkubace začíná po snesení předposledního
vejce a trvá 14–16 dnů, sedí pouze samice. Mláďata jsou krmena oběma rodiči a hnízdo opouštějí po
12–15 dnech. Další 3–4 týdny jsou pak krmena mimo ně. Ztráty při hnízdění v ČR kolísají mezi 40–
80 %. Nejčastějšími příčinami jsou predace (strakou, sojkou, vránou) spolu s chladným a deštivým
počasím v době pobytu mláďat na hnízdě. Nejvyšší známý věk ve volné přírodě je 7 let, v zajetí 8 let.
Ťuhýk obecný se živí hlavně hmyzem a dále pavouky, jinými bezobratlými, drobnými savci,
ptáky, plazy a obojživelníky. V pozdním létě a na podzim požírá také plody rostlin.
V ČR hnízdí na většině území od nížin po hory, nejvýše v Krkonoších v 1420 m n. m. Od 60. let
20. století se početnost na našem území silně snižovala. Zvrat nastal v 80. letech, kdy došlo k
mírnému nárůstu stavu, který se plně projevil na konci minulého a na začátku 21. století. Velikost
hnízdní populace byla v letech 1985–1989 odhadnuta na 25 000–50 000 párů, v období let 2001–
2003 na 30 000–60 000 párů. Na naše území přilétá od konce dubna do počátku května, odlétá
koncem července a v průběhu srpna, jednotlivě i v září
Záměrem bude zničen hnízdní biotop 2 párů, vázaných na sukcesní stadia s keři a
travobylinnou vegetací v západní části areálu.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Ohrožený druh, zvláště chráněný.
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, které vlaštovky lepí slinami k sobě. Hnízdo staví jen samice, samec přináší
pouze materiál. Celkově je tvořeno hnízdo ze 750-1500 hrudek hlíny. Samice klade v průměru 5 vajec
2-3x za rok. Hlavní složkou potravy je létající hmyz, který vlaštovky loví za letu ve velké rychlosti. Za
letu je také schopna pít z vodních ploch.

54
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

V České republice jde o běžný druh pěvce, jehož početnost se v posledních dekádách značně
snížila. Hnízdí od nížin do hor. V ČR hnízdí přibližně 320-640 tis. párů.
V dotčeném území nehnízdí. Byl zaznamenán pouze přelet. Může využívat lokalitu, resp.
vzdušný prostor nad ní ke sběru potravy.
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9.3. Entomologický průzkum
9.3.1. Metodika a literární údaje
Přibližný střed lokality: 49.6320086N, 14.0179017E. Jedná se o lokalitu, která je situována mezi
obcemi Milín a Lazsko, jižně od železniční trati a východně od Stříbrného rybníka. Z velké části se
jedná o brownfield, dále jsou zastoupeny ruderální porosty, roztroušené křoviny, náletové dřeviny,
mezofilní vegetace, nižší suchomilná vegetace s mateřídouškou atd.
Lokalita byla navštívena ve dnech 11. 6. 2020, 29. 6. 2020 a 24. 7. 2020 a byl proveden průzkum zde
žijícího hmyzu. Lokalita byla navštívena vždy za slunného počasí a byla prochytána v celé své ploše.
Hmyz byl odchytáván smykem vegetace pomocí smýkací sítě; větve stromů a keřů (živé i mrtvé) byly
oklepávány do sklepávače o rozměrech 1x1m. Dále byl zaznamenáván hmyz sedící na květech či
v letu (nápadné druhy). Součástí průzkumu bylo individuální vyhledávání imag na vegetaci, pod
kameny atp. Další hmyz byl vyhledáván pod kůrou, ve dřevě, byly, zkoumány typické požerky či
výletové otvory xylofágních druhů. Determinace většiny jedinců proběhla v terénu, u obtížněji
určitelných druhů byl odebrán reprezentativní vzorek a jedinci byli autorem determinováni
v laboratorních podmínkách. Průzkum byl zaměřen zejména na brouky (Coleoptera) a denní motýly
(Lepidoptera), protože v těchto skupinách hmyzu se nachází většina zvláště chráněných druhů, taktéž
se jedná o nejlépe prostudované skupiny bezobratlých, na jejichž základě lze spolehlivě usuzovat na
biologickou hodnotu lokalit. Doplňkově byl zaznamenáván i hmyz z jiných řádů (rovnokřídlí atd.)
s důrazem na zvláště chráněné druhy a druhy uvedené v červeném seznamu bezobratlých (Hejda et
al. 2017).
Literární údaje
Přímo ze zkoumaného území neexistují žádné literární údaje, ani se nenacházejí žádná data
v nálezové databázi ochrany přírody (NDOP).
V tabulce druhů jsou použity následující zkratky:
OH = zvláště chráněný druh zařazený do kategorie ohrožený
NT = druh zařazený v červeném seznamu do kategorie téměř ohrožený (near threatened)
VU = druh zařazený v červeném seznamu do kategorie zranitelný (vulnerable)
ZCHD§ = zvláště chráněné druhy podle Vyhlášky 395/1992 Sb.
Červeným seznamem je myšlena práce Hejda et al. (2017).
Všechny významné druhy jsou vyznačeny tučným červeným písmem.
9.3.2. Entomologický seznam
Přehled všech zjištěných druhů hmyzu:
skupina

druh

český název

Blattaria

Ectobius laponnicus

rusec laponský

Coleoptera

Adalia decempunctata

slunéčko

Coleoptera

Agelastica alni

bázlivec

Coleoptera

Agrilus hyperici

polník

Coleoptera

Agrilus viridis

polník

Coleoptera

Agriotes sputator

kovařík

Coleoptera

Agriotes ustulatus

kovařík

Coleoptera

Agrypnus murinus

kovařík
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Coleoptera

Alosterna tabacicolor

tesařík

Coleoptera

Anaspis frontalis

Coleoptera

Anthaxia nitidula

krasec

Coleoptera

Anthonomus rubi

nosatec

Coleoptera

Anthrenus scrophulariae

rušník krtičníkový

Coleoptera

Aphthona euphorbiae

dřepčík

Coleoptera

Apion apricans

nosatčík

Coleoptera

Apion fulvipes

nosatčík

Coleoptera

Apion trifolii

nosatčík

Coleoptera

Apion urticae

nosatčík

Coleoptera

Apion virens

nosatčík

Coleoptera

Aromia moschata

tesařík pižmový

Coleoptera

Axinotarsus marginalis

bradavičník

Coleoptera

Bitoma crenata

Coleoptera

Brachinus crepitans

Coleoptera

Brachycerus urticeae

Coleoptera

Byrrhus pilula

vyklenulec

Coleoptera

Bytiscus populi

zobonoska

Coleoptera

Byturus ochraceus

malinovník

Coleoptera

Cantharis fusca

páteříček

Coleoptera

Cantharis livida

páteříček

Coleoptera

Cantharis obscura

páteříček

Coleoptera

Cantharis rustica

páteříček

Coleoptera

Carabus hortensis

střevlík zahradní

Coleoptera

Cassida vibex

štítonoš

Coleoptera

Cetonia aurata

zlatohlávek

Coleoptera

Ceutorhynchus obstrictus

nosatec

Coleoptera

Cicindela campestris

svižník polní

Coleoptera

Cidnopus pilosus

kovařík

Coleoptera

Clytra laeviscula

vrbař

Coleoptera

Coccinella septempunctata

slunéčko sedmitečné

Coleoptera

Coraebus elatus

krasec

Coleoptera

Crepidodera aurata

dřepčík

Coleoptera

Crepidodera aurea

dřepčík

Coleoptera

Cryptocephalus bilineatus

krytohlav

Coleoptera

Cryptocephalus fulvus

krytohlav

Coleoptera

Cryptocephalus moraei

krytohlav

Coleoptera

Cryptocephalus sericeus

krytohlav

Coleoptera

Cryptorhynchus lapati

nosatec

Coleoptera

Curculio glandium

nosatec

Coleoptera

Dasytes plumbeus

měkkokrovečník

Coleoptera

Dendroxena quadrimaculata

mrchožrout housenkář

Coleoptera

Deporaus betulae

zobonoska

prskavec větší
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Coleoptera

Dinoptera collaris

tesařík

Coleoptera

Dolichosoma lineare

Coleoptera

Eusomus ovulum

nosatec

Coleoptera

Galeruca tanaceti

mandelinka

Coleoptera

Glaphyra umbellatarum

tesařík

Coleoptera

Harmonia axyridis

slunéčko

Coleoptera

Hemicrepidius niger

kovařík

Coleoptera

Hippodamia variegata

slunéčko

Coleoptera

Hispa atra

Coleoptera

Chaetocnema conducta

dřepčík

Coleoptera

Chaetocnema hortensis

dřepčík

Coleoptera

Chaetocnema chlorophana

dřepčík

Coleoptera

Chaetocnema picipes

dřepčík

Coleoptera

Charagmus gresorius

nosatec

Coleoptera

Charopus graminicola

bradavičník

Coleoptera

Chrysanthia geniculata

stehenáč

Coleoptera

Chrysanthia viridissima

stehenáč

Coleoptera

Chrysolina hyperici

mandelinka

Coleoptera

Chrysolina varians

mandelinka

Coleoptera

Chrysomela populi

mandelinka

Coleoptera

Chrysomela saliceti

mandelinka

Coleoptera

Chrysomela vigintipunctata

mandelinka

Coleoptera

Isomira murina

květomil

Coleoptera

Labidostomis longimanna

mandelinka

Coleoptera

Lagria hirta

měkkokrovečník huňatý

Coleoptera

Lamprodila decipiens

krasec

Coleoptera

Limonius poneli

kovařík

Coleoptera

Litargus connexus

Coleoptera

Longitarsus luridus

dřepčík

Coleoptera

Longitarsus melanocephalus

dřepčík

Coleoptera

Luperus luperus

mandelinka

Coleoptera

Magdalis armigera

nosatec

Coleoptera

Malachius bipustulatus

bradavičník

Coleoptera

Melanophthalma transversalis

hlodník

Coleoptera

Meligethes aeneus

blýskáček řepkový

Coleoptera

Meligethes carinulatus

lesknáček

Coleoptera

Mogulones geographicus

nosatec

Coleoptera

Nedyus quadrimaculatus

nosatec

Coleoptera

Oberea oculata

kozlíček

Coleoptera

Oedemera femorata

stehenáč

Coleoptera

Oedemera flavipes

stehenáč

Coleoptera

Oedemera lurida

stehenáč

Coleoptera

Oedemera podagariae

stehenáč
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Coleoptera

Oedemera virescens

stehenáč

Coleoptera

Ophonus azureus

střevlíček

Coleoptera

Orsodacne cerasi

mandelinka

Coleoptera

Otiorhynchus laevigatus

nosatec

Coleoptera

Otiorhynchus ovatus

nosatec

Coleoptera

Oulema gallaeciana

kohoutek

Coleoptera

Oulema melanopus

kohoutek

Coleoptera

Oxythyrea funesta

zlatohlávek tmavý

Coleoptera

Phyllobius oblongus

nosatec

Coleoptera

Phyllobius viridicollis

nosatec

Coleoptera

Phylloperta horticola

listokaz zahradní

Coleoptera

Phyllotreta astrachanica

dřepčík

Coleoptera

Phyllotreta undulata

dřepčík

Coleoptera

Phyllotreta vittula

dřepčík

Coleoptera

Phytoecia coerulescens

kozlíček

Coleoptera

Phytoecia icterica

kozlíček

Coleoptera

Phytoecia nigricornis

kozlíček

Coleoptera

Poecilus cupreus

střevlíček

Coleoptera

Pogonocherus fasciculatus

kozlíček

Coleoptera

Pogonocherus hispidus

kozlíček

Coleoptera

Polydrusus cervinus

nosatec

Coleoptera

Polydrusus undatus

nosatec

Coleoptera

Polydrusus viridicinctus

nosatec

Coleoptera

Prosternon tesselatum

kovařík

Coleoptera

Protapion fulvipes

nosatčík

Coleoptera

Pseudeuparius sepicola

větevníček

Coleoptera

Pseudoophonus griseus

střevlíček

Coleoptera

Pseudoophonus rufipes

střevlíček

Coleoptera

Pseudovadonia livida

tesařík

Coleoptera

Psylliodes chrysocephalus

dřepčík

Coleoptera

Psyllobora vigintiduopunctata

slunéčko

Coleoptera

Rhagonycha fulva

páteříček

Coleoptera

Rhagonycha nigriventris

páteříček

Coleoptera

Rutpela maculata

tesařík skvrnitý

Coleoptera

Saperda carcharias

kozlíček topolový

Coleoptera

Saperda populnea

kozlíček osikový

Coleoptera

Scaphidium quadrimaculatum

člunotvarec

Coleoptera

Sitona lineatus

nosatec

Coleoptera

Sitona sulcifrons

nosatec

Coleoptera

Smaragdina affinis

mandelinka

Coleoptera

Smaragdina salicina

mandelinka

Coleoptera

Stenomax aeneus

potemník

Coleoptera

Stenurella bifasciata

tesařík
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Coleoptera

Stenurella melanura

tesařík černošpičký

Coleoptera

Strophosoma melanogrammum

nosatec

Coleoptera

Tatiaerhynchus aequatus

zobonoska

Coleoptera

Tetrops praeusta

kozlíček

Coleoptera

Trichius fasciatus

zdobenec skvrnitý

Coleoptera

Trichosirocalus troglodites

nosatec

Coleoptera

Tytthaspis sedecimpunctata

slunéčko

Coleoptera

Valgus hemipterus

vruboun

Coleoptera

Zeugophora subspinosa

mandelinka

Dermaptera

Forficula auricularia

škvor

Hemiptera

Cercopis vulnerata

pěnodějka červená

Heteroptera

Graphosoma lineatum

kněžice páskovaná

Hymenoptera

Bombus lapidarius

čmelák skalní

OH

Hymenoptera

Bombus sp.

čmelák

OH

Hymenoptera

Bombus terrestris

čmelák zemní

OH

Hymenoptera

Formica sp.

mravenec

OH

Lepidoptera

Apatura ilia

batolec červený

OH

Lepidoptera

Apatura iris

batolec duhový

OH

Lepidoptera

Aphantopus hyperantus

okáč prosíčkový

Lepidoptera

Araschnia levana

babočka síťkovaná

Lepidoptera

Argynnis aglaja

perleťovec velký

Lepidoptera

Boloria dia

perleťovec nejmenší

Lepidoptera

Celastrina argiolus

modrásek krušinový

Lepidoptera

Coenonympha pamphilus

okáč poháňkový

Lepidoptera

Colias hyale

žluťásek čičorečkový

Lepidoptera

Euclidia glyphica

jetelovka hnědá

Lepidoptera

Goneteryx rhamni

žluťásek řešetlákový

Lepidoptera

Inachis io

babočka paví oko

Lepidoptera

Leptidea sp.

bělásek

Lepidoptera

Maniola jurtina

okáč luční

Lepidoptera

Melanargia galathea

okáč bojínkový

Lepidoptera

Nymphalis antiopa

babočka osiková

Lepidoptera

Pieris rapae

bělásek řepový

Lepidoptera

Polygonia c-album

babočka bílé C

Lepidoptera

Polyommatus icarus

modrásek jehlicový

Lepidoptera

Siona lineata

bělokřídlec luční

Lepidoptera

Synanthepon scoliaeformis

nesytka březová

Lepidoptera

Thymelicus lineola

soumračník čárečkovaný

Lepidoptera

Thymelicus sylvestris

soumračník metlicový

Lepidoptera

Vanessa atalanta

babočka admirál

Lepidoptera

Vanessa cardui

babočka bodláková

Lepidoptera

Zygaena purpuralis

vřetenuška mateřídoušková

Lepidoptera

Zygaena viciae

vřetenuška komonicová
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Orthoptera

Chorthippus biguttulus

saranče měnlivá

Orthoptera

Leptophyes albovittata

kobylka bělopruhá

Orthoptera

Oedipoda coerulescens

saranče modrokřídlá

Orthoptera

Pholidoptera griseoaptera

kobylka křovištní

Orthoptera

Tettigonia cantans

kobylka

Orthoptera

Tettigonia viridissima

kobylka zelená

9.3.3. Výsledky a komentáře
Seznam zjištěných zvláště chráněných druhů dle přílohy Vyhlášky 395/1992 Sb. s komentáři:
Kategorie „ohrožení“ §OH
Brouci (Coleoptera)
Brachinus crepitans (prskavec větší) - běžný a široce rozšířený druh otevřených stanovišť bez
zastínění, jako jsou pole, louky, pastviny. Tento druh není v ČR fakticky ohrožen. Druh může být
dotčen na úrovni jedinců, při případných pracích tedy může dojít k jejich úhynu. Populace tohoto
druhu může být negativně ovlivněna pouze v omezené míře, vzhledem k tomu, že se druh vyskytuje
takřka všude v okolí na otevřených stanovištích.
Cicindela campestris (svižník polní) – Široce rozšířený a běžný, fakticky neohrožený druh, který lze
nalézt na mnoha různých bezlesých stanovištích s alespoň trochu narušeným či obnaženým
povrchem, včetně polních cest atd. Občas se vyskytne i na zcela netypických lokalitách. Imago i larva
dávají přednost písčitým půdám se sporou nízkou vegetací, kde dosahují největších abundancí.
Ohroženy jsou případnými zemními pracemi zejména dravé larvy vyvíjející se v zemi asi po dva roky.
Záměr bude mít na svižníky vliv, který spočívá zejména v úhynu jedinců - larválních stádií. Dále bude
díky záměru zmenšen biotop vhodný pro tento druh.
Oxythyrea funesta (zlatohlávek tmavý) – Běžný až velmi hojný druh, který se na otevřených
prostranstvích vyskytuje po celé České republice, někdy doslova masově. V 90. letech býval vzácnější,
od té doby však prodělal mohutnou expanzi. Vývoj larev probíhá v nejrůznějších tlejících organických
substrátech rostlinného původu, jako jsou komposty, shnilé plotové kůly atd., v literatuře bývá i
uváděno, že larvy mohou být také v půdě. Imaga na květech. Druh, který je v současné době takřka
všudypřítomný, v současné době není fakticky ohrožen. Druh může být dotčen pouze teoreticky na
úrovni jedinců (resp. jejich larev), které se mohou teoreticky vyskytovat v půdě na místě výstavby, a
při pracích tedy může dojít k jejich úhynu. Jejich přesná lokalizace je však nemožná a neúčelná.
Populace tohoto druhu však nebude záměrem nijak významněji negativně ovlivněna.
Trichius fasciatus (zdobenec skvrnitý) – bylo nalezeno několik jedinců na květech. Vzhledem k tomu,
že se larvy vyvíjí v dutinách, zbytcích dřeva v půdě, ale i v dřevěných pražcích v půdě atd., má na
lokalitě dobré podmínky pro svou existenci. Přítomnost druhu lze jen málo ovlivnit, protože nelze říci,
kde přesně v lokalitě dochází k vývoji larev. Jedná se o dosud poměrně rozšířený druh. Z hlediska
výskytu druhu by bylo lepší omezit kácení vzrostlých starších stromů.
Blanokřídlí (Hymenoptera)
Bombus sp. (čmelák), zejména Bombus lapidarius (čmelák skalní), Bombus terrestris (čmelák zemní) Nejběžnější a běžné druhy čmeláků na sledovaném území s vysokou ekologickou valencí. Vyskytují se
všude na květech, zvláště ruderální porosty s přítomností bobovitých rostlin jsou význačným
refugiem těchto druhů. Jejich hnízda bývají zpravidla umístěna v zemi, ale i v dírách ve zdi, pod
podlahou kůlen, v drnech atp. Stejně tak se teoreticky mohou vyskytovat (zálety za potravou) i další
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druhy čmeláků rodu Bombus, byť nebyli při průzkumu zaznamenáni. Jeden zaznamenaný taxon
nebylo možné spolehlivě identifikovat do druhu. Proto doporučuji do žádosti o výjimku pro zvláště
chráněné druhy zahrnout celý rod Bombus sp., tak je uveden ve Vyhlášce 395/1992Sb. Záměr bude
mít na čmeláky vliv, který spočívá zejména v úbytku potravních zdrojů. a v možné likvidaci hnízd(a).
Při průzkumi bylo totiž nalezeno jedno zemní hnízdo. Umístění hnízd se však každým rokem mění,
proto nelze predikovat jejich umístění budoucnu.
Formica sp. (mravenec) – zaznamenaní mravenci si staví svá hnízda v zemi nebo pod kameny, někdy
také nad zemí v podobě hliněné kupky. Druhy z této skupiny mravenců nejsou v ČR fakticky ohroženy
a lze je označit za běžné a takřka všudypřítomné. Ve dvou případech (viz příloha 9.4) byla
zaznamenána i hnízdní kupa (pravděpodobně se jedná o běžný druh Formica pratensis). Do žádosti o
případnou výjimku pro zvláště chráněné druhy doporučuji zahrnout celý rod Formica sp., tak jak je
uveden ve Vyhlášce 395/1992Sb. Realizací záměru by byla zničena některá zemní hnízda a jedinci,
dojde taktéž ke snížení potravní základny.
Motýli (Lepidoptera)
Apatura ilia (batolec červený) – Je plošně rozšířen po celém území, chybí pouze v intenzivně
obhospodařovaných a odlesněných krajích a v chladných horských oblastech (vystupuje do ca 600 m,
zde je však již vzácný). Imága žijí v otevřených populacích. Samci jsou teritoriální v odpoledních
hodinách, na samice vyčkávají na stromech a keřích. Dopoledne se věnují vyhledávání potravy. Často
sají na volném povrchu země, bahně a loužích, známá je jejich náklonnost ke hnijícím organickým
látkám (zdechlinám a exkrementům), méně na květech sadce konopáče (Eupatorium cannabinum) a
bezu chebdí (Sambucus ebulus). Při sání na květech bývají pozorováni především staří samci a je
možné, že cukry z nektaru představují pro starší motýly pohotovější zdroj energie než ostatní
potrava. Samice se zdržují převážně v korunách stromů. Obývá lesní cesty, průseky a lemy v údolích
řek a v okolí vodních ploch, většinou v blízkosti porostů měkkých dřevin. Převládá v nížinných lužních
lesích. Je schopen osídlovat i liniovou zeleň podél melioračních kanálů. Vývoj jednogenerační (červen
– srpen), v posledních horkých letech částečná druhá generace (srpen – září). Samice kladou vajíčka
jednotlivě na líc listů do polostínu korun menších stromků a pro kladení preferují okrajové části
porostů. Housenka zahajuje žír již na podzim, žije solitérně a přezimuje (charakteristika
z www.lepidoptera.cz). Vzhledem k přítomnosti tohoto druhu by bylo vhodné zajistit trvalou existenci
živných rostlin (topoly a vrby, zejména Salix caprea, Populus tremula) na lokalitě alespoň v místě
náhradního biotopu. Nicméně je třeba konstatovat, že tento druh nachází v širokém okolí další
vhodné biotopy.
Apatura iris (batolec duhový) - Rozšířen po celém území, byť mohou populace imág dosahovat
nízkých hustot. V současné době není fakticky ohrožený. Vystupuje i do hor (až kolem 1000 m n. m.).
Chybí pouze v zemědělsky intenzivně obhospodařovaných odlesněných oblastech. Obývá vlhká lesní
údolí, lemy a lesní cesty podél vodotečí v rozsáhlejších lesích. Často kolem umělých vodních nádrží.
Imága vyhledávají stanoviště, kde se střídá stinné prostředí s intenzivně osluněnými ploškami.
Živnými rostlinami housenek jsou vrby (Salix spp.), především vrba jíva (Salix caprea), v. popelavá, v.
ušatá a v. křehká. Vývoj je jednogenerační (červen – srpen). Housenky se líhnou v červenci a užírají
listy od špičky. První larvální instary nemají ještě charakteristické “růžky” a jsou zbarveny tmavě,
začínají zelenat teprve po druhém svlékání. Starší instary i kukla napodobují vrbový list. Larvy žijí
solitérně a přezimují v hibernakulech, upředených z lístku a připevněných k větvičkám poblíž pupenů
(charakteristika z www.lepidoptera.cz). Vzhledem k přítomnosti tohoto druhu by bylo vhodné zajistit
trvalou existenci živných rostlin (vrby, zejména Salix caprea) na lokalitě alespoň v místě náhradního
biotopu. Nicméně je třeba konstatovat, že tento druh nachází v širokém okolí další vhodné biotopy.
Seznam zjištěných druhů z Červeného seznamu bezobratlých (Hejda et al. 2017) s komentáři:
62
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

Kategorie „téměř ohrožený“ (near threatened)
Brouci (Coleoptera)
Agrilus hyperici (polník) – teplomilný druh krasce, spíše přehlížený druh, jehož larvy se vyvíjí ve
třezalkách. Imaga na živných rostlinách. Druh je závislý na přítomnosti živných rostlin. Realizací by
došlo k úhynu jedinců a k zániku, resp. zmenšení biotopů obývaných tímto druhem.
Aromia moschata (tesařík pižmový) – široce od nížin do hor rozšířený, avšak ubývající druh. Vývoj
probíhá ve dřevě živých vrb, často jív. Imaga na listech, kmenech živných rostlin či na květech. Vývoj
larev víceletý, převážně tříletý. Imaga se nejčastěji vyskytují v červenci a srpnu. Je třeba zajistit
dostatek živných rostlin (vrba jíva) i v budoucnu alespoň v oblasti náhradního biotopu (val v JZ části
lokality).
Pseudeuparius sepicola (větevníček) – Saproxylický druh, jehož larvy se vyvíjí v odumřelých větvích
listnatých stromů prostoupených myceliemi hub. Imaga na mrtvých větvích. Druh byl nalezen na
mrtvých větvích dubu.
Trichius fasciatus (zdobenec skvrnitý) – viz komentář u zvláště chráněných druhů.
Motýli (Lepidoptera)
Zygaena purpuralis (vřetenuška mateřídoušková) – vzácnější ustupující druh, jehož housenky se vyvíjí
na mateřídouškách. Tento druh byl zaznamenán v ploše mezi železniční tratí a podlouhlou budovou
ve střední části lokality, kde se nachází bohaté porosty mateřídoušek. Doporučuje se vytvořit
obdobný biotop v oblasti náhradního biotopu (val v JZ části lokality).
Kategorie „zranitelný“ (vulnerable)
Brouci (Coleoptera)
Coraebus elatus (krasec) – Vzácnější teplomilnější druh, který je bionomicky vázaný zejména na
mochny (Potentilla sp.), v jejichž kořenech se vyvíjí larva. Druh byl zaznamenán v nízkých počtech,
současný biotop a management jsou pro tento druh vhodné pouze na několika malých ploškách.
Lamprodila decipiens (krasec) – Vzácný a málo nalézaný druh středních poloh. Larvy se vyvíjí ve dřevě
živých osluněných vrb, zejména jív, často v lomech, podél cest atp. Imaga se vyskytují v korunách
stromů, proto lze přítomnost na lokalitě nejlépe zjistit díky požerkům larev. Vzhledem ke skrytému
způsobu života uniká pozornosti a jeho rozšíření je mnohem větší než se obecně soudí. Požerky larev
byly nalezeny na osluněných vrbách jívách, roztroušeně po zkoumané lokalitě, zejména pak v její
západní části. Je třeba zajistit dostatek živných rostlin i v budoucnu alespoň v oblasti náhradního
biotopu (val v JZ části lokality).
Seznam zjištěných Evropsky významných druhů:
Nebyl zaznamenán žádný evropsky významný druh.
9.3.4. Závěry a doporučení
Zdejší entomofaunu lze označit za poměrně pestrou. V důsledku záměru dojde k narušení biotopu i
populací uvedených ochranářsky významných druhů. Přestože se zjištěné druhy pravděpodobně
vyskytují v početných populacích i v okolní krajině, je potřeba toto narušení kompenzovat vhodnými
opatřeními zajišťujícími jejich přetrvání i v dotčeném území.
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V případě realizace záměru doporučuji požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany
zvláště chráněných druhů pro následující druhy: Brachinus crepitans, Oxythyrea funesta, Trichius
fasciatus, Bombus sp., Formica sp., Cicindela campestris, Apatura ilia, Apatura iris, protože při
realizaci záměru vždy dojde k úhynu alespoň několika jedinců uvedených druhů, zároveň dojde
k likvidaci jejich biotopu. Komentáře k těmto druhům a specifikace vlivu záměru na tyto druhy jsou
uvedeny výše.
Ve Zlíně: 3. 8. 2020
Zpracovatel:
RNDr. Ondřej Konvička
Kúty 1959, 760 01 Zlín
IČ: 01483111
tel.: 775198118, 734743529
e-mail: brouk.vsetin@centrum.cz
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9.4. Mapová příloha
Popis: Mapa vegetečních segmentů (1,2,3) a s lokalizací výskytu ohrožených druhů rostlin a mravenišť mravenců rodu Formica.
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9.5. Fotodokumentace
Popis: Méně využívaná západní část lokality (plocha č. 1). 18. 8. 2020. Foto V. Melichar.

Popis: Linie stromů u oplocení mezi západní a východní část lokality. 2. 6. 2020. Foto V. Melichar.
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Popis: Požární nádrž (plocha č. 2). 2. 6. 2020. Foto V. Melichar.

Popis: Východní část lokality (plocha č. 3). 2. 6. 2020. Foto V. Melichar.
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Popis: Sukcesní trávníčky s mateřídouškou a štírovníkem. 2. 6. 2020. Foto V. Melichar.

Popis: jedno z hnízd mravenců rodu Formica na lokalitě. 2. 6. 2020. Foto V. Melichar.

Popis: Hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera). 18. 8. 2020. Foto V. Melichar.
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Popis: Bělolist rolní (Filago arvensis). 18. 8. 2020. Foto V. Melichar.
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9.6. Kopie rozhodnutí o autorizaci
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1. Úvod
Na základě objednávky společnosti TP Stříbrňák s.r.o. ze dne 27.5.2020 provedla společnost SG
Geotechnika a.s. ekologický audit průmyslového areálu Ligmet a.s., k.ú. Lazsko. (dále ekologický
audit). Cílem ekologického auditu bylo posouzení možné kontaminace zemin a případné
vyhodnocení rizik na lidské zdraví a přírodní prostředí.
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2. Základní informace
2.1 Popis lokality
Průmyslový areál společnosti Ligmet a.s. (dále lokalita) se nachází západně od obce Milín v k.ú.
Lazsko. Lokalizace zájmového území je patrná z přílohy č. 1. Firma Ligmet a.s. se zabývá
zpracováním kovového odpadu.
Do budoucna je na lokalitě plánována výstavba nového technologického parku Stříbrňák.

2.2 Geomorfologické a klimatické poměry
Podle geomorfologického členění (Demek ed. a kol., 1986) náleží území k podsoustavě
Středočeská pahorkatina, celku Benešovská pahorkatina. V detailu jde o podcelek Březnická
pahorkatina, okrsek Milínská vrchovina. Nadmořská výška terénu lokality je na úrovni 550 až 560 m
n.m. Terén okolí lokality je mírně zvlněný s mírným spádem k jihu až jihozápadu.
Klimatické poměry jsou dány geografickou polohou zájmového území. Oblast náleží dle Quitta
(Quitt, 1971) k mírně teplé klimatické oblasti – okrsek MT7. Průměrná teplota vzduchu dosahuje
7,4°C (stanice Příbram) a průměrný úhrn srážek v letech 1931–1999 byl 618 mm (stanice Příbram–
Podlesí).

2.3 Geologické a hydrogeologické poměry
Podloží širšího okolí zájmového území je budováno šedým až namodralým středně zrnitým
biotitickým až amfibol-biotitickým křemenným granodioritem, tzv. milínským typem. V menší míře se
zde mohou vyskytovat červenavé hrubozrnné orthoklasové granity. Uvnitř granodioritového tělesa
se nacházejí menší masívky gabrodioritů, aplitické dvojslídné a turmalinické žuly. Horniny jsou
hercynského stáří. V důsledku silného tektonického porušení a hydrotermálních účinků je celý
žulový komplex intenzivně rozrušen v písčité, slabě hlinité zeminy. Hloubka a laterální rozsah
zvětrávání jsou velmi nepravidelné a nesouvislé. Kvartérní pokryv tvoří písčitohlinité eluvium
podložních hornin a deluviální sedimenty. V okolí lokality se vyskytuje zrudnělé pásmo, v minulosti
zde byly hlubinně těženy rudy a radioaktivní suroviny. Širší území je poddolováno. Zhruba 1,5 km
jihozápadně od areálu se nachází opuštěné hornické dílo, bylo zde ložisko polymetalických a
uranových rud.
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Z lokálního geologického hlediska. je pluton na lokalitě tvořen převážně porfyrickými, hrubě
zrnitými biotitickými granity okrajového typu. Dle geologické mapy se lokalita nachází na granitech,
přičemž při východním okraji přecházejí granity do granodioritů. Severovýchodně od lokality se
nacházejí vložky syenitového porfyru. Podložní horniny krystalinika jsou překryty deluviálními
písčitými hlínami až hlinitými písky o mocnosti až 3,1 m. Nejsvrchnější část geologického profilu na
lokalitě tvoří antropogenní navážky.
Zrudnění
Vlastní zájmové území neleží v oblasti zrudnění, v nejbližším okolí byla uranová ruda těžena na
ložisku Kamenná (historicky též rýžování zlata a dobývání železných rud). Příbramské uranové
ložisko zaujímá pruh území probíhající ve směru JZ-SV mezi Rožmitálem a Dobříší o délce 24 km
a šířce 1,5 až 2 km. Vlastní ložisko je žilné ložisko hydrotermálního původu, jeho geneze je vázána
na exokontakt středočeského plutonu, vzniklého v době variského vrásnění. Nejvýznamnějšími
horninami jsou slabě regionálně a kontaktně metamorfované horniny svrchního proterozoika
(břidlice), částečně překryté kambickými sedimenty. Uranové zrudnění je vázáno na žíly SZ až SV
směru, rozměry rudných žil se pohybují od desítek metrů až po 1 000 m a více při mocnosti 5 až 100
cm.
Z hydrogeologického hlediska leží širší okolí lokality v hydrogeologickém rajonu č. 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy. Hranice s hydrogeologickým rajónem 6230 - Krystalinikum,
proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky prochází ve vzdálenosti cca 1 km severně od
lokality. Oběh a kumulace podzemních vod jsou vázány jak na propustné tektonické linie
v krystalinických horninách tak na přípovrchovou zónu rozvětrání podložních hornin, případně
svrchní pokryvné útvary, které zde představují různě hlinité středně zrnité písky eluviálního původu.
V přípovrchovém pásmu se vytváří zpravidla nejednotná zvodeň s volnou nebo mírně napjatou
hladinou podzemní vody. Transmisivita je nízká a zpravidla nepřesahuje řádově hodnotu 10-4 m2.s1

. Hladina podzemní vody je převážně volná. V rigidních blocích hornin je zvodnění nepatrné,

popřípadě žádné. K drenáži dochází plynulými výrony do povrchových toků v úrovni místní erozivní
báze. Z chemického hlediska převažuje typ Ca-Mg-HCO3-SO4, celková mineralizace podzemní vody
kolísá v rozmezí 0,3 až 1,0 g.l-1. Směr proudění podzemní vody je konformní s morfologií terénu,
což zde znamená směrem k jihu až jihojihovýchodu, k bezejmennému přítoku Hrádeckého potoka.
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2.4 Hydrologické poměry
Hydrograficky spadá zájmové území do oblasti povodí II. Horní Vltava, povodí 1-08-04 Lomnice a
Otava od Lomnice po ústí do Vltavy. V detailním měřítku leží areál v povodí Hrádeckého potoka,
číslo hydrologického pořadí 1-08-04-049. Hrádecký potok protéká cca 800 m jižně od lokality,
v blízkosti lokality se nacházejí jeho dva bezejmenné pravostranné přítoky. První přítok se nachází
ve vzdálenosti 550 m východně. Prameniště druhého přítoku, který napájí soustavu rybníků
(Stříbrný, Hošek, Pustý a Hubenovský), se nachází na severní hranici lokality, tento tok je na
Stříbrným rybníkem z části zatrubněn.
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3. Rozsah prací
Ekologický audit zahrnoval průzkum znečištění zemin. Rozsah těchto prací včetně spektra
laboratorně stanovovaných znečišťujících látek vychází z výsledků dosud provedených
průzkumných prací ve sledovaném území a informací o nakládání s nebezpečnými látkami a
odpady.
Průzkumné práce zahrnovaly následující:


Odvrtání 9 průzkumných sond (hloubka cca 1 m) na odběr vzorků zemin v místech nakládání
s odpady a v severozápadní části areálu neovlivněné provozem. Vzorky byly odebírány jako
směsné z celého profilu. Po odběru vzorků byly sondy likvidovány zpětným záhozem.



Analýzy odebraných vzorků zemin na ropné látky (parametr uhlovodíky C10-40) a vybrané
kovy (As, Ba, Be, Cd, Cr, Mn, Pb, Cu, Ni, Hg, V, Zn, Fe).



Vyhodnocení dat a zpracování závěrečné zprávy.

4. Výsledky průzkumů kontaminace v minulosti
Dle dostupných informací byly na lokalitě nebo v okolí provedeny následující průzkumy zaměřené
na kontaminaci:
1. Analýza rizik areálu nakládky uranových rud a kameniva Milín, Aquatest, a.s.,2011,
2. Výsledky rozborů v rámci staré ekologické zátěže v areálu budoucího technologického parku
Stříbrňák v k.ú. Lazsko, GIS, 2019
Rozsah jednotlivých průzkumů a jejich výsledky jsou stručně popsány níže:
Ad 1) Aquatest, a.s., 2011
V rámci analýza rizik areálu nakládky uranových rud a kameniva Milín (areál se nachází cca 100 m
severně od areálu Ligmet) byly provedeny odběry vzorků a analýzy zemin v části areálu Ligmet. Ve
vzorcích zemin (odebrány z povrch terénu do hloubky cca 30 cm) byla měřena hmotnostní aktivita
radionuklidů a zjišťována koncentrace vybraných kovů.
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V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky analýz zemin vzorků odebraných ze sond L1 až
L6.
Tabulka 1: Výsledky analýz zemin – porovnání hmotnostních aktivit se zprošťovacími
hodnotami dle zákona č.18/1997 Sb. (atomový zákon)
Označení
vzorku
L1
L2
L3
L4
L5
L6
Pozadí
zprošťovací
úroveň

U-238
(Bq/kg)
140
50
180
220
550
200
70

Ra-226
(Bq/kg)
180
40
190
150
550
180

Ra-228
(Bq/kg)
32
46
39
31
29
27
65

Th-228
(Bq/kg)
33
45
42
32
29
30
70

U-235
(Bq/kg)
11
5
8
16
24
8
5

součet podílů aktivity a
zprošťovací úrovně
0,23
0,12
0,29
0,32
0,75
0,29
1

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že hmotnostní aktivity radionuklidů ve vzorcích zemin překračují
přirozené pozadí. Hodnota zprošťovací úrovně dle atomového zákona č.18/1997 Sb. nebyla
překročena a kontaminace radionuklidy je považována za zanedbatelnou.
Tabulka 2: Výsledky analýz kovů v zeminách

Označení vzorku
L-2
L-3
L-5
Pozadí
Kritérium B
Kritérium C (prům.)

Arsen
mg/kg
suš.
364
50,8
89,7
22,68
65
140

Chrom
mg/kg
suš.
18,9
58,9
48,1
10,08
450
1000

Mangan
mg/kg
suš.
5060
2360
3380
2220
-

Měď
mg/kg
suš.
56,5
149,0
64,5
9,96
500
1500

Nikl
mg/kg
suš.
22,1
26,2
37,7
6
180
500

Olovo
mg/kg
suš.
660
229
380
168
250
800

Zinek
mg/kg
suš.
3540
722
559
6
1500
5000

Železo
mg/kg
suš.
38700
57300
59000
23 160
-

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že koncentrace kovů překračují hodnoty přirozeného pozadí ve
vzorcích zemin. V porovnání s kritérii kontaminace dle Metodického pokynu MŽP z roku 1996 bylo
překročeno kritérium B pro olovo, arsen a zinek a kritérium C pro arsen. Předpokládá se, že zvýšené
koncentrace pocházejí z činnosti provozované v areálu příp. z navezených navážek.

Ad 2) Geologický - inženýrský servis, 2019
V rámci průzkumu v roce 2019 (GIS, 2019) bylo zjištěno, že povrchové partie do hloubky 1,5 m
v sondách KS6 a V3 jsou dle vyhlášky č 294/2005 Sb. kontaminovány arsenem, kadmiem a rtutí.
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5. Terénní a laboratorní metody
5.1 Vrtné a vzorkovací metody
5.1.1 Průzkumné sondy
Průzkumné zeminové sondy byly vyhloubeny pomocí přenosné vrtné soupravy EIJKELKAMP, která
je tvořena soustavou dutých ocelových jádrovnic o délce 1 m s postupně se snižujícím průměrem
(10 až 4 cm). Jádrovnice byly zavrtány pomocí elektrické vibrační soupravy MAKITA. Po každém
vytažení jádrovnice byl proveden litologický popis a odběr vzorků zeminy. Po odběru vzorku byly
sondy zlikvidovány záhozem. Odebrané vzorky byly umístěny do chladicích boxů a odvezeny do
laboratoře.

5.2 Laboratorní metody
Všechny laboratorní analýzy byly provedeny v laboratořích společnosti AQUATEST v Praze.
Laboratoř společnosti AQUATEST je certifikována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a
Akreditačním střediskem pro hydroanalytické laboratoře (ASLAB) v souladu s normou ISO EN
450001.

5.3 QA/QC Metody
Pro odběr vzorků zeminy a manipulace s nimi byly dodržovány postupy zajišťující kvalitu
prováděných prací. Tyto postupy zahrnovaly dekontaminaci vrtného nářadí a vzorkovacího nářadí.
K zamezení kontaminace mezi odběrnými místy a vzorkovacími intervaly bylo použito
dekontaminačních postupů. Veškeré vybavení používané pro vrtání a vzorkování zeminy bylo
dekontaminováno před jejich použitím.
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6. Zpracování dat
Všechny hodnoty ve vzorcích zemin byly porovnány s indikátory znečištění obsaženými v
Metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky „Indikátory znečištění“
zveřejněný ve Věstníku MŽP v roce 2014 (dále MP MŽP). Tímto pokynem se stanovují indikátory
znečištění zemin, podzemní vody a půdního vzduchu pro posuzování a hodnocení závažnosti
antropogenního znečištění resp. kontaminaci na lokalitách v České republice. Jako podklad pro
odvození hodnot indikátorů znečištění horninového prostředí byly použity tzv. screeningové hodnoty
znečištění odvozené americkou agenturou pro ochranu životní prostředí USEPA (United States
Environmental Protection Agency). Screeningové hodnoty USEPA tzv. RSL (Regional Screening
Levels) jsou koncentrace chemických látek v jednotlivých složkách životního prostředí, konkrétně
zemině, ovzduší a pitné, resp. užitkové vodě, jejichž překročení by si mělo vyžádat další průzkum či
odstranění kontaminace.
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7. Vyhodnocení a interpretace dat
Zvýšené koncentrace přesahující příslušné hodnoty indikátorů RSL dle Metodického pokynu
jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 3: Výsledky analýz zemin (mg/kg sušiny)
Označení
vzorku
Arsen
Baryum
Beryllium
Kadmium
Chrom
Mangan
Olovo
Měď
Nikl
Rtuť
Vanad
Zinek
Železo
Uhlovodíky
C10 až C40

RSL
indikátor
2,4
190000
2000
800
nd
23000
800
41000
20000

S-1
40,3
341
<1,0
0,54
9,4
720
15,4
<5,0
<5,0

S-2
29,0
275
<1,0
0,55
16,7
1200
142
9,7
12,2

S-3
16,4
117
<1,0
1,71
11,9
834
10,8
<5,0
6,7

S-4
33,6
265
<1,0
0,52
12,3
793
28,0
5,7
6,4

S-5
43,2
94,8
<1,0
0,57
6,9
481
15,3
41,5
<5,0

S-6
19,1
276
<1,0
<0,50
25,9
1230
34,0
10,1
16,1

S-7
52,2
265
<1,0
0,67
25,9
1300
96,6
15,9
18,7

S-8
36,8
676
<1,0
3,13
143
1430
242
621
86,2

43
5100
310000
720000

<0,100
69,2
81,5
37400

<0,100
57,7
117
29600

<0,100
34,3
27,0
19000

<0,100
40,0
56,8
25600

<0,100
47,1
54,9
27400

<0,100
61,4
71,6
31500

<0,100
50,3
120
26600

1,60
37,7
1070
71700

1500

20,6

40,9

22,9

150

44,3

40,5

99,0

762

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že byly ve vzorcích zemin zjištěné zvýšené koncentrace arsenu,
které překročily indikátor RSL. Koncentrace arsenu překročily indikátory znečištění ve všech
vzorcích zeminy. Dle Metodického pokynu MŽP Indikátory znečištění jsou v takových případech
indikací znečištění až koncentrace arsenu překračující hodnoty přírodního pozadí v místně
specifických podmínkách. V případě arsenu jsou v České republice vzhledem ke geochemickým
poměrům v horninovém prostředí běžné vyšší koncentrace než jsou uvedené indikátory znečištění.
V areálu Ligmet byla ve vzorcích zemin překročena pro arsen i hodnota přírodního pozadí, která
byla stanovena v sondě S-3 (severozápadní část areálu neovlivněná provozem).
Dále byly odebrány 4 směsné vzorky na výluhový test (viz tabulka č.4) ze sond S-1, S-2, S-7 a S-9
v oblastech, kde byly zjištěny vyšší koncentrace kovů. Z výsledků výluhových testů vyplývá, že
dochází k minimálnímu uvolňování arsenu do okolního prostředí (výluhové testy nepřekročily limit
pro I. třídu vyluhovatelnosti dle vyhlášky 294/2005 Sb.). Výluhové testy olova, rtuti a zinku
nepřekročily limit pro I. třídu vyluhovatelnosti s výjimkou výluhu olova v sondě S-1 (třída IIb). Na
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základě těchto skutečností je možno konstatovat, že kontaminace arsenem v areálu Ligmet
představuje minimální riziko pro životního prostředí a zdraví člověka.

Tabulka 4: Výsledky výluhových testů
Označení vz.

jednotka

S-1
0-1

S-2
0-1

S-7
0-1

S-9
0-1

Arsen

mg/l

0,0057

<0,0050

<0,0050

<0,0050

Olovo

mg/l

0,150

0,0379

0,0069

0,0399

Rtuť

mg/l

<0,0003

<0,0003

<0,0003

<0,0003

Zinek

mg/l

0,069

0,080

<0,050

0,071

Hloubka (m)
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8. Závěr
Společnost SG Geotechnika a.s. provedla v červnu 2020 ekologický audit průmyslového areálu
Ligmet, a.s., k.ú. Lazsko, který zahrnoval průzkum znečištění zemin.

Výsledky laboratorních rozborů byly porovnány s indikátory znečištění obsaženými v Metodickém
pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky z roku 2014.
Odběrem vzorků zemin a jejich analýzou byla zjištěna kontaminace arsenem překračující indikátory
znečištění dle metodického pokynu MŽP. Koncentrace arsenu překročily indikátory znečištění ve
všech vzorcích zeminy. Dle metodického pokynu MŽP Indikátory znečištění jsou v takových
případech indikací znečištění až koncentrace arsenu překračující hodnoty přírodního pozadí v
místně specifických podmínkách. V případě arsenu jsou v České republice vzhledem ke
geochemickým poměrům v horninovém prostředí běžné vyšší koncentrace než jsou uvedené
indikátory. V areálu Ligmet byla ve vzorcích zemin překročena pro arsen i hodnota přírodního
pozadí, která byla stanovena v sondě S-3 (severozápadní část areálu neovlivněná provozem).
Kontaminace zemin arsenem byla identifikována i dřívějšími průzkumy v roce 2011 a 2019. Zdroj
kontaminace arsenem není znám, ale pravděpodobně pochází z antropogenních navážek nebo
může souviset se skladováním odpadů.

Nicméně výluhovými zkouškami bylo zjištěno, že dochází k minimálnímu uvolňování arsenu a
ostatních škodlivin do okolního prostředí (výluhové testy nepřekročily limit pro I. třídu
vyluhovatelnosti dle vyhlášky 294/2005 Sb.). Na základě těchto skutečností je možno konstatovat,
že kontaminace arsenem v areálu Ligmet představuje minimální riziko pro životního prostředí a
zdraví člověka.
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Příloha č.16

Analýza dešťových vod (A3).

TECHNOLOGICKÝ PARK STŘÍBRŇÁK

MAPA STÁVAJÍCÍHO STAVU PLOCH

RYBNÍK

HRADECKÝ POTOK

HRADECKÝ POTOK

STÁVAJÍCÍ STAV

TP STŘÍBRŇÁK

LIGMET

TP STŘÍBRŇÁK

Plochy

m2

asfalt
budovy
betony
zámková dlažba
štěrk
CELKEM Qstáv

6 171
4 194
4 534
355
1 051
16 305

Plochy

m2

asfalt
budovy
betony
zámková dlažba
štěrk
CELKEM Qstáv

5 964
2 261
7 110
0
1 417
16 752

Plochy

m2

Betonové panely
Zeleň
CELKEM Qstáv

11 762
31 103
42 865

koef.
odtoku
0,90
1,00
0,70
0,60
0,30
koef.
odtoku
0,90
1,00
0,70
0,60
0,30
koef.
odtoku
0,80
0,10

srážky
0,0133
0,0133
0,0133
0,0133
0,0133
srážky
0,0133
0,0133
0,0133
0,0133
0,0133
srážky
0,0133
0,0133

CELKEM DO HRÁDECKÉHO POTOKA (ZE ZPEVNĚNÝCH PLOCH, STŘECH)
CELKEM DO RYBNÍKU (Z ÚZEMÍ)

odtok Qstáv (l/s)
73,87
55,78
42,21
2,83
4,19
178,89 stávající nátok do vodoteče Hrádeckého potoka
odtok Qstáv (l/s)
71,39
30,07
66,19
0,00
5,65
173,31 stávající nátok do vodoteče Hrádeckého potoka
odtok Qstáv (l/s)
125,15
41,37
166,51
352,19
166,51

nátok do rybníku
nátok do rybníku
l/s
l/s

NOVÝ STAV

RYBNÍK

HRADECKÝ POTOK

Plochy
LIGMET

Plochy

TP STŘÍBRŇÁK

doky asfalt
část komunikace asfalt
parkoviště náklad. vozů asfalt
CELKEM Qnavrh

m2
m2
9 469
2 870
1 834

koef.
odtoku
koef.
odtoku
0,90
0,90
0,90

srážky
srážky
0,0133
0,0133
0,0133

Plochy

m2

koef.
odtoku

srážky

Střechy

40 176

1,00

0,0133

TP STŘÍBRŇÁK
CELKEM DO HRÁDECKÉHO POTOKA
NOVÝ NAVRHOVANÝ NÁTOK DO VODOTEČE HRÁDECKÉHO POTOKA (REULOVANÝM ODTOKEM DO STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POTRUBÍ PRŮMĚRU 600 mm) 10 l/s/ha = 10x 3 ha = 30 l/s
CELKEM DO RETENČNÍ NÁDRŽE
NOVÝ NAVRHOVANÝ NÁTOK DO VODOTEČE STŘÍBRNÉHO RYBNÍKU (REGULOVANÝM ODTOKEM POTRUBÍM KG DN160) 3 l/s/ha = 3x 4 ha = 12 l/s (maximální průtok potrubím DN160 = 33,6 l/s/ha)

odtok Qnavrh (l/s)
173,31 stávající nátok do vodoteče Hrádeckého potoka
odtok Qnavrh (l/s)
113,34
34,35
21,95
169,65 nový odtok z řešených ploch
odtok Qnavrh (l/s)
534,34 odtok dešťových vod do retenční nádrže s regulovaným odtokem
342,96
30 l/s
534,34
12 l/s

l/s
l/s
l/s
l/s

Příloha č.17

Rozhodnutí o povolení kácení.

TECHNOLOGICKÝ PARK STŘÍBRŇÁK

Příloha č.18

Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště
chráněných živočichů.

TECHNOLOGICKÝ PARK STŘÍBRŇÁK

Praha:

6. 1. 2021

Číslo jednací:

172794/2020/KUSK

Spisová značka: SZ_172794/2020/KUSK/3
Vyřizuje:

Mgr. Pavel Sýkora l. 932

Značka:

OŽP/Sy

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů –
„Technologický park Stříbrňák“ – rozhodnutí
Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5, písm. h)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona č. 114/1992 Sb.“) v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě správního řízení vedeného podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správního řádu“)

I. povoluje výjimku
podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst.
2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů druhů batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura
iris), čmeláci rodu Bombus spp., prskavec větší (Brachinus crepitans), svižník polní
(Cicindela campestris), zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus), zlatohlávek tmavý
(Oxythyrea funesta), konkrétně je rušit, zraňovat nebo usmrcovat, ničit a poškozovat
jimi užívaná sídla a zvláště chráněných živočichů druhů slepýš křehký (Anguis
fragilis), ropucha obecný (Bufo bufo) a mravenců rodu Formica spp., konkrétně je
chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich
vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla a
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II. povoluje výjimku
podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v souladu s ust. § 56 odst. 2, písm. c)
zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, kteří
jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, druhu ještěrka
obecná (Lacerta agilis), konkrétně je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat,
ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla a
druhu ťuhýk šedý (Lanius excubitor) konkrétně je rušit, ničit a poškozovat jimi
užívaná sídla.
Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů dle výroku č. I.
rozhodnutí a z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, jejichž ochrana je
zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství dle výroku č. II.
rozhodnutí je vydána k realizaci záměru „Technologický park Stříbrňák“ v k. ú.
Lazsko. Předmětem záměru je výstavba velkoprostorové haly se čtyřmi
administrativními vestavky. Rozměr haly je 480 x 84 m. Součástí záměru bude také
realizace strojoven SHZ, vrátnice, trafostanice, oplocení areálu, dieselagregátů,
drobných technologických objektů a inženýrských sítí včetně jejich příslušných
přípojných bodů. Záměr je umístěn na pozemky parc. č. 264/1, 264/5, 264/19, 264/12,
264/13, 264/14, 264/18, 857, 858 a stavební parcely č. 85, 86, 87, 88, 89, 110, 144 vše
v k. ú. Lazsko. Výjimka dle výroku č. I a výroku č. II. rozhodnutí je povolena
společnosti TP Stříbrňák s.r.o., IČO: 25232819, Karlova 2472/44, 350 02 Cheb za
předpokladu, že nositel výjimky zajistí dodržení následujících podmínek:
1. Skrývku zeminy je možno provést v období od 20. srpna do 31. října
v daném roce bezprostředně po kontrole dotčeného území odborně
způsobilou osobou, která bude bezprostředně předcházet zemním pracím.
Odborně způsobilá osoba zajistí odchyt a přenos aktuálně se vyskytujících
zvláště chráněných živočichů na vhodná místa v okolí, kde nebudou
probíhajícími pracemi ohroženi na existenci. Poté je možno další práce
provádět bez omezení.
2. Kácení dřevin je možno provádět v období od 1. října do 1. března. Pokácená
dřevní hmota bude nejpozději do 10. března z dotčeného území odstraněna,
nebo bude přemístěna do okrajových částí dotčeného území, kde bude
ponechána přirozenému rozkladu.
3. Kolonie mravenců rodu Formica spp., tvořících nadzemní kupy, budou
přemístěny v období od druhé poloviny měsíce dubna do poloviny měsíce
července v daném roce, a to odborně způsobilou osobou se znalostí
problematiky přenosu hnízd lesních mravenců. Kolonie budou přeneseny na
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biotopově vhodné místo v okolí předmětného záměru (s umístěním kolonie
mravenců na pozemek musí souhlasit vlastník pozemku), kde nově založené
hnízdo nebude ohroženo stavebními pracemi. Nově založené hnízdo lesních
mravenců bude minimálně po dobu 3 let chráněno kryty před predátory, či
jiným poškozením a po tuto dobu bude z hnízda odstraňována také
rozrůstající se vegetace.
4. Na pozemcích parc. č. 264/1 a 264/5, v jejich západní části bude vytvořen
biotop s mozaikovitě zastoupenými autochtonními dřevinami (stromy, keře),
a květnatými trávníky obsahujícími semena bylin typických pro danou
oblast. Do tohoto náhradního biotopu bude umístěno několik kmenů
z pokácených stromů, coby stanoviště pro hmyz vázaný na odumírající
dřevo. Dále zde budou tvořeny min. 3 plazníky o rozměrech cca 3 x 3 m
(plazník je vybudován zahloubením a následným kupením přírodních
materiálů jako jsou suché větve, sláma, kamení a zemina.) a dvě drobné
vodní plochy o rozměrech cca. 5 m x 4 m. Drobné vodní plochy budou
miskovitého charakteru s postupně klesajícím dnem do hloubky cca 1 m. Na
osluněném stanovišti bude vytvořen kamenný snos (kamenný snos je
v podstatě hromada kamenů různých velikostí, čímž vznikne dostatek skulin
a otvorů, ve kterých se živočichové mohou ukrývat. Kameny je možno
prokládat tlustšími větvemi, nebo kmínky stromů atd.), který bude mít délku
minimálně 5 m a šířku 1 – 1,5 m.
5. Platnost povolené výjimky je omezena do 31. 12. 2025.
Tímto povolením nejsou dotčena ustanovení podle jiných právních předpisů.
Dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem tohoto řízení společnost TP
Stříbrňák s.r.o., IČO: 25232819, Karlova 2472/44, 350 02 Cheb.
Zároveň tímto nositele výjimky upozorňujeme, že v souladu s ust. § 56 odst. 7 zákona
č. 114/1992 Sb., je povinen do 31. 12. každého roku, po dobu platnosti rozhodnutí,
nahlásit orgánu ochrany přírody zásah provedený na základě povolené výjimky.
Počet živočichů, na které se rozhodnutí vztahuje není možno v tomto okamžiku
stanovit a závisí na výskytu živočichů v zájmovém území v době realizace záměru.
Nicméně z předloženého podkladů vyplývá, že v případě batolce červeného a batolce
duhového se bude jednat jednotlivé exempláře. V případě čmeláků se bude jednat opět
o jednotlivé exempláře až nižší desítky jedinců, v případě výskytu hnízda čmeláků.
V případě prskavce většího, svižníka polního, zdobence skvrnitého a zlatohlávka
tmavého se bude jednat opět o jednotlivé exempláře. V případě mravenců se jedná o
zásah do zemních a případně nadzemních hnízd, takže se bude jednat o stovky až
tisíce dotčených jedinců. V případě ropuchy obecné se bude jednat o jednotlivé
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exempláře až nižší desítky jedinců. V případě ještěrky obecné se bude jednat o desítky
jedinců. Slepýš křehký byl v zájmovém území zastižen v řádu několika jedinců a
v případě ťuhýka šedého se bude jednat o čtyři jedince.
Odůvodnění
Krajskému úřadu byla dne 11. 12. 2020 doručena žádost společnosti TP Stříbrňák
s.r.o., IČO: 25232819, Karlova 2472/44, 350 02 Cheb ve věci povolení výjimky z ust.
§ 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
živočichů druhů batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura iris),
čmeláci rodu Bombus spp., mravenci rodu Formica spp., prskavec větší (Brachinus
crepitans), svižník polní (Cicindela campestris), zdobenec skvrnitý (Trichius
fasciatus), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), ropucha obecná (Bufo bufo),
ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a ťuhýk šedý (Lanius
excubitor), konkrétně je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit,
poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla při realizaci
záměru „Technologický park Stříbrňák“ v k. ú. Lazsko. Krajský úřad dopisem ze dne
14. 12. 2020 oznámil všem známým účastníkům řízení a zapsaným spolkům
„Sdružení Miláčov, z. s.“, „Česká společnost ornitologická“ a „Děti Země – Klub za
udržitelnou dopravu“ zahájení správního řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3
správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
k podkladům rozhodnutí a zároveň účastníkům řízení sdělil, že dle ust. § 36 odst. 1
správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu
řízení až do vydání rozhodnutí, a že dle ust. § 36 odst. 2 správního řádu mají právo
vyjádřit v řízení své stanovisko. Do doby vydání tohoto rozhodnutí se žádný
z účastníků řízení nevyjádřil a také žádný obeslaný zapsaný spolek se do řízení
nepřihlásil. Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu (příslušný územně
samosprávný celek) je Obec Lazsko.
Ještěrka obecná a slepýš křehký patří dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., mezi zvláště chráněné
živočichy, kteří jsou zařazeni do kategorie „silně ohrožení“ zvláště chránění
živočichové. Batolec červený, batolec duhový, čmeláci rodu Bombus spp., mravenci
rodu Formica spp., prskavec větší, svižník polní, zdobenec skvrnitý, zlatohlávek
tmavý, ropucha obecná, a ťuhýk šedý patří, dle výše uvedené vyhlášky, mezi
„ohrožené“ zvláště chráněné živočichy. Vzhledem k vyskytujícím se zvláště
chráněným organismům je možno požadovanou výjimku povolit pouze v případě, kdy
jiný veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany
přírody. Dále jelikož ještěrka obecná a ťuhýk šedý patří mezi druhy, které jsou
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předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze dále výjimku povolit
jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v ust. § 56 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní
dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Cílem záměru je
výstavba velkoprostorové haly se čtyřmi administrativními vestavky o rozměru 480 x
84 m ve stávajícím průmyslovém areálu. Území určené pro výstavbu záměru je
součástí průmyslového areálu se stávající zemědělsko-průmyslovou zónou. Umístění
záměru je v souladu s územní plánem obce Lazsko, jež definuje lokalitu jako
zastavitelnou pro účely průmyslových staveb. Z tohoto pohledu se dá říci, že umístění
záměru v souladu s územním plánem je ve veřejném zájmu. Tím však není dána
převahu tohoto zájmu nad zájmy ochrany přírody. Stávající lokalita je
brownfieldového typu. Nachází se v ní provoz kovošrotu se sousedící dřevozpracující
výrobou. Lokalita je více než 50 let využívána k průmyslovým činnostem. Realizací
předmětného záměru dojde k vytvoření nových pracovních míst, bude podpořeno
podnikatelské prostředí v zájmové oblasti. Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad
zastává názor, že realizace záměru je ve veřejném zájmu, který převažuje nad zájmy
ochrany přírody. K tomuto závěru jej vedla také skutečnost, že spektrum vyskytujících
se druhů zvláště chráněných organismů v zájmovém území lze označit za druhy běžně
rozšířené, které se vyskytují v širším okolí zájmové lokality, takže vliv realizace
záměru na tyto živočichy je minimální. Vzhledem k výše uvedenému je důvodem
k povolení požadované výjimky důvod uvedený v ust. § 56 odst. 2, písm. c) zákona
č. 114/1992 Sb., tedy z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu,
včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru. Tento zájem a jeho naléhavost
je krajským úřadem spatřována především ve vytváření nových pracovních míst ve
spádové oblasti druhého největšího města Středočeského kraje Příbrami, které je
strukturálně postižené těžbou uranu. Vznik nových pracovních příležitostí, který nový
projekt výstavby přinese bude mít v daném regionu příznivý dopad na příjmovou
složku stávajících i budoucích obyvatel Příbramska, podporuje se tak růst životní
úrovně občanů a podnikatelské prostředí (růst nabídky zboží a služeb). Zároveň s sníží
závislost regionu na dojíždění za prací, obchodem a službami mimo něj. Dále je
možno požadovanou výjimku povolit v případě, pokud neexistuje jiné uspokojivé
řešení. Dle krajského úřadu jiné uspokojivé řešení neexistuje, protože záměr je
umístěn do lokality brownfieldového typu, je v souladu s územním plánem, jeho
umístění na dotčených pozemcích nelze upravit tak, aby byl střet s vyskytujícími se
zvláště chráněnými živočichy omezen či úplně vyloučen. Dále je možno požadovanou
výjimku povolit v případě, pokud povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení
příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Dle ust. § 3 odst. 1, písm. t) zákona
č. 114/1992 Sb., je stav druhu z hlediska ochrany považován za „příznivý“, jestliže
údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje
jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření
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druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen, a existují a
pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště
k dlouhodobému zachování jeho populací. Ještěrka obecná se na území České
republiky vyskytuje plošně a je v příznivém stavu z hlediska ochrany. Vzhledem
k jejímu výskytu v širokém okolí zájmové lokality krajský úřad zastává názor, že
realizací záměru nebude ještěrka obecná, respektive její stav z hlediska ochrany
negativně ovlivněn. Totéž lze říci o ťuhýku šedém, který se přesune do západního
okraje zájmové lokality, kde budou vytvořeny náhradní biotopy, případně do okolí
zájmové lokality, které ťuhýkům taktéž nabízí vhodné biotopy k jejich výskytu a
hnízdění. Ve výroku rozhodnutí je, v souladu s ust. § 56 odst. 3 zákona č. 114/1992
Sb., uvedeno několik podmínek, za jejichž dodržení je možno předmětný záměr
realizovat. V podmínce č. 1 je nositeli výjimky stanoveno období, ve kterém může
provést skrývku zeminy. Jedná se o období mimo rozmnožování ptáků a plazů, a
zároveň před zimováním plazů a obojživelníků. Zároveň bezprostředně před skrývkou
zeminy je nositel výjimky povinen zajistit kontrolu území, ve kterém bude skrývka
provedena, a zajistit odchyt a přemístění aktuálně se vyskytujících zvláště chráněných
živočichů v tomto území. Živočichy je nejvhodnější přemístit na vhodná stanoviště co
nejblíže území, ve kterém byli tito živočichové nalezeni. Smyslem této podmínky je
zamezit usmrcení zvláště chráněných živočichů v dotčeném území před skrývkou
zeminy, kterému se dá snadno zabránit. V podmínce č. 2 je nositeli výjimky staveno
období, ve kterém může být provedeno pokácení dřevin. Jedná se o období mimo
rozmnožování ptáků. Toto období je tedy nejvhodnější k odstranění dřevin z hlediska
rizika možného usmrcení zvláště chráněných živočichů. Pokácená hmota musí být
z pozemku odstraněna co nejdříve, aby nedošlo k jejímu osídlení dalšími živočichy
využívajícími mrtvé dřevo k vývinu larev, jako úkryty apod. Z tohoto důvodu je v této
podmínce uveden termín k odstranění pokácené hmoty do 10. března, tedy nejpozději
do devátého dne od konce období, ve kterém bylo možné porost kácet. Pokácenou
dřevní hmotu je možné také využít k výstavbě plazníků či kamenného snosu.
V podmínce č. 3 byla nositeli výjimky stanovena povinnost zajistit přenos případně se
vyskytujících kolonií lesních mravenců tvořících nadzemní kupy na místa nová,
s odpovídajícími stanovištními podmínkami pro předmětné živočichy. Termín přenosu
byl volen tak, aby pravděpodobnost úspěšnosti přenosu byla co nejvyšší. Zároveň
touto podmínkou byla zajištěna ochrana hnízd mravenců na novém stanovišti
v následujících letech. Podmínkou č. 4 je nositeli výjimky uložena povinnost vytvořit
na pozemcích parc. č. 264/1 a 264/5, v jejich západní části náhradní biotop pro zvláště
chráněné živočichy a nejen ty. Realizací této podmínky vzniknou místa vhodná
k rozmnožování, zimování, úkrytu, odpočinku či vyhřívání obojživelníků a plazů.
Dále vznikne potravní biotop pro široké spektrum hmyzích druhů vyskytujících se
v lučních porostech a vysazené stromy a skupiny keřů umožní hnízdění a úkryt
mnohým ptačím druhům včetně zvláště chráněných ťuhýků. Podmínkou č. 5 byla
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platnost rozhodnutí v souladu s předloženou žádostí omezena do 31. 12. 2025. Dále
v rozhodnutí krajský úřad zohlednil ust. § 56 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb., přičemž
druhy zvláště chráněných organismů jsou v rozhodnutí stanoveny. Jejich počty nelze
v současné době stanovit. Předpokládaný počet je uveden ve výroku rozhodnutí.
K jejich usmrcování nebude vědomě docházet, ale může k němu dojít při zemních
pracích. Důvod pro povolení výjimky je v rozhodnutí uveden. Podmínky časové a
místní, při nichž lze výjimku realizovat jsou stanoveny ve výroku rozhodnutí. Způsob
kontrol je daný zákonem č. 114/1992 Sb., který umožňuje orgánům ochrany přírody
vykonávat kontrolní činnost na místě realizace záměru, ze zasílaných zpráv o realizaci
činnosti apod.
Krajskému úřadu byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály:
- žádost
- hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho
oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského
úřadu Středočeského kraje.

………………………………
oprávněná úřední osoba
Mgr. Pavel Sýkora
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
Odborný referent

Na doručenku obdrží účastníci řízení:
TP Stříbrňák s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb (DS)
Obec Lazsko, Lazsko 52, 262 10 Lazsko (DS)

Příloha č.19

Nové dopravní napojení (A3).
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Příloha č.20

Hydrogeologický posudek.
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Příloha č.21

Situace vypouštění dešťových vod do Stříbrného potoka (A3).
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