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Seznam používaných zkratek 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny   CO Oxid uhelnatý 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka  CO2 Oxid uhličitý 

Cl- Chloridy      NO Oxidy dusíku 

CO Kysličník uhelnatý     NV Nařízení vlády 

CxHy Uhlovodíky      OO Ostatní odpad 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav   OP Ochranné pásmo 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí   OÚ Obecní úřad 

ČOV Čistírna odpadních vod    OŽPZ Odbor životního prostředí a  

zemědělství 

ČR Česká republika     PD Projektová dokumentace 

ČSN Česká státní norma     PHM Pohonné hmoty 

DSP Dokumentace pro stavební povolení   PO Ptačí oblast 

DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí  POR Plán odpadového hospodářství 

DZS Dokumentace pro zadání stavby   POV Projekt organizace výstavby 

ElA Posouzení vlivů na životní prostředí   RDS Realizační dokumentace stavby 

EU Evropská unie      SO Stavební objekt 

EVL Evropsky významná lokalita    SO3 Kysličník siřičitý 

HGP Hydrogeologický průzkum    SOP Státní ochrana přírody 

CHKO  Chráněná krajinná oblast    SP Stavební povolení 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod SRN Německá spolková republika 

TKO Tuhý komunální odpad    IČO Identifikační číslo organizace 

TP Tělesně postižení     k.ú. Katastrální území 

UP Uzemní plán      KÚ Krajský úřad  

UPD Územně plánovací dokumentace   LA Hladina akustického tlaku 

UR Uzemní rozhodnutí     LBC Lokální biocentrum  

USES Uzemní systém ekologické stability   LBK Lokální biokoridor  

VKP Významný krajinný prvek    MDS Ministerstvo dopravy a spojů 

VUC Velký územní celek     MěÚ Městský úřad  

VZ Vodní zdroj      MZd Ministerstvo zdravotnictví 

ZCHU Zvlášť chráněné území    MZe Ministerstvo zemědělství  

ZS Zařízení staveniště     MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ŽP Životní prostředí     N Nebezpečný odpad 
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ÚVOD 
 
 Záměr „Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu Vápenka Teplice - 
Řetenice“ je zařazen, dle aktuálního znění zákona č. 100/2001 Sb., do kategorie II přílohy č. 1 
zákona (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Jedná se o terénní úpravy, rekultivace a sanace 
s využitím návozu přebytkových zemin při ražbě tunelů dálnice v kraji a některých staveb. 
Vyznačená oblast této stavby naváže na úpravy provedené v minulosti a bude sanačním a 
rekultivačním postupem upravena plynule v návaznosti na morfologii okolních pozemků. 
 

Záměr „Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu Vápenka Teplice - 
Řetenice“ je řazen, dle aktuálního znění zákona č. 100/2001 Sb., do kategorie II, následující  
položky: 

 

položka 2.10: 
 
Zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových struktur a 

prostor. 
 
Pro posuzování vlivů na životní prostředí bylo v roce 2012 zpracováno oznámení  záměru 

podle § 6  zákona,  v rozsahu  podle  přílohy č. 3 k  zákonu.   
 
 Oznámení bylo předloženo Krajskému úřadu Ústeckého kraje (dále jen KÚ ÚK) 
k provedení zjišťovacího řízení. V závěru zjišťovacího řízení č. j. 31/ZPZ/2012 ze dne 13.2. 2012 
KÚ ÚK konstatuje, že záměr „Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu 
Vápenka Teplice - Řetenice“ bude posuzován podle zákona s dopracováním oznámení do formy 
dokumentace s náležitostmi podle přílohy č. 4. V dokumentaci je požadováno zohlednit a 
vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých 
vyjádřeních, a v tomto závěru. Do dokumentace je požadováno dopracovat zejména: 
 
- ldentifikaci všech souvisejících činností a vyhodnocení vlivu záměru v jejich vzájemné kumulaci, 

a to včetně stanovení tras pro přepravu odpadu přijímaného do zařízeni a frekvence a způsobu 
přepravy. Zároveřl je třeba upřesnit časový postup záměru a rovněž způsob rekultivace 
dotčeného území 

 
- Podrobnější řešení otázky vlivu záměru na stávající vodní plochu a způsob odpovídajících 

kompenzačních opatření v případě její nezbytné likvidace 
 
- Důsledné vyhodnocení vlivu záměru na dřeviny rostoucí mimo les včetně specifikace 

kompenzačních opatření za likvidované dřeviny 
 
- Doplnění hlukové studie dle dispozic KHS 
 
- Posouzení zdravotních rizik pro obyvatele okolnízástavby dle dispozic KHS 
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Dokumentace byla zpracována v souladu s § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4. 
V dokumentaci jsou zhodnoceny jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí, přičemž pro 
hodnocení specifických vlivů byly provedeny odborné studie a hodnocení ve smyslu závěrů 
zjišťovacího řízení. 
 

V dokumentaci jsou rovněž vypořádány připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních 
následujících dotčených správních úřadů (dále jen DSÚ) a dotčených územních samosprávných 
celků (dále jen DÚSC), předložených k oznámení záměru. 

 
• Rada Ústeckého kraje 
• Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
• Statutární město Teplice 
• Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí 
• Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem 
• KHS Ústeckého kraje, ÚP Teplice 
• Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel 
• Obvodní Báňský úřad v Mostě 

 
Vypořádání připomínek a požadavků výše uvedených DSÚ a DÚSC je uvedeno v následující 

části předložené dokumentace.  
 
Součástí příloh k dokumentaci je vyjádření příslušného stavebního úřadu Magistrátu města 

Teplice k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření KÚÚK z hlediska vlivu 
záměru na soustavu NATURA 2000 a v přiměřeném rozsahu mapová a obrazová dokumentace. 
Dokumentace byla zpracována na základě podkladů a informací projektanta a požadavků 
vyplývajících ze závěru zjišťovacího řízení KÚ ÚK.  
 

 

VYPOŘÁDÁNÍ  PŘIPOMÍNEK  A  POŽADAVKŮ  ZÁVĚRU 
ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ  K  OZNÁMENÍ 

 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽPZ 

 
Vzhledem ke značnému rozsahu záměru a nevyjasněnosti přístupových tras, zdroje odpadu, doby 
provozu, časového postupu a účelu terénních úprav, jakož i způsobu rekultivace a budoucího 
využití území, požadujeme posoudit vliv záměru na životní prostředí. 
 
 Dokumentace by se měla mimo jiné zaměřit na identifikaci všech souvisejících činností a 
vyhodnocení vlivu záměru v jejich vzájemné kumulaci, a to včetně stanovení tras pro přepravu 
odpadu příjmaného do zařízení a frekvence a způsobu přepravy. Zároveň je třeba upřesnit časový 
postup záměru a rovněž způsob rekultivace dotčeného území. Všechny tyto otázky budou 
předmětem navazujícího řízení ve věci souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů na 
povrchu terénu a je proto zapotřebí, aby byly v procesu ElA důkladně vyhodnoceny. 
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Vyjádření zpracovatele dokumentace: 
 

• zpracovatel dokumentace bere požadavek na vědomí 
 

• zpracovatel dokumentace se detailně  zaměřil na vyhodnocení všech dopravních a 
kumulativních aspektů především v souvislosti se sousedním záměrem f. NEXTA. 
Tyto spekty jsou detailně analyzovány a vyhodnoceny v přiložených studiích 
(rozptylová studie, hluková studie, studie vlivu záměru  na veřejné zdraví) 
v přílohách č. 4, 5 a 9 a současně v kapitolách   D.I.1 až D.I.3 dokumentace 

 
 

 
Ústecký kraj - Rada Ústeckého kraje 
 
požaduje posouzení předmětného záměru ve smyslu citovaného zákona. 
 
 

Vyjádření zpracovatele dokumentace: 
 

• Zpracovatel bere usnesení na vědomí 
 
 

Statutární město Teplice 
 
požaduje posouzení předmětného záměru ve smyslu citovaného zákona. 
 
 

Vyjádření zpracovatele dokumentace: 
 

• Zpracovatel bere usnesení na vědomí 
 

 
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí 
 
nemá z hlediska jednotlivých složkových zákonů žádných připomínek a nepožaduje další 
posouzení předmětného záměru ve smyslu citovaného zákona. 
 
 

Vyjádření zpracovatele dokumentace: 
 

• Zpracovatel bere usnesení na vědomí 
 
 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem  
 

Z hlediska odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a vod – nemá připomínek. 
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Ochrana přírody a krajiny: 
 
 Jak z předloženého oznámení záměru vyplývá, záměr se dotkne státem chráněných zájmů 
ochrany přírody a krajiny - dřevin rostoucích mimo les, zvláště chráněných druhů živočichů a 
významného krajinného prvku. Proto ČIŽP požaduje záměr posoudit podle zákona č. 100/2001Sb., 
přičemž je nutno: 
 

• důsledně vyhodnotit vliv záměru na dřeviny rostoucí mimo les včetně specifikace 
kompenzačních opatření za likvidované dřeviny. Jak je v dokumentaci uvedeno, plocha 
zájmového území 9,7 ha je téměř celá porostlá dřevinami, záměr proto nelze realizovat bez 
odstranění těchto dřevin. Vliv záměru na tento státem chráněný zájem ochrany přírody 
však není v předloženém oznámení záměru nijak vyhodnocen  

 
• podrobněji řešit otázku vlivu záměru na stávající vodní plochu a způsob odpovídajících 

kompenzačních opatření v případě její nezbytné likvidace. Dle jejího charakteru lze tuto 
vodní plochu považovat za jezero, tudíž se jedná o významný krajinný prvek dle 
ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších změn. V oznámení záměru je však konstatováno, že se o významný 
krajinný prvek nejedná. Dále je zde řešen návrh náhradního mokřadu, avšak nejsou 
komentovány jeho potřebné parametry (zejména zdroj vody, který není z předloženého 
oznámení zřejmý). 

 
 Po prostudování předloženého oznámení záměru ČlŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že z 
hlediska ochrany přírody a krajiny požaduie posouzení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 
Sb. Je třeba, aby dokumentace záměru byla zpracována ve smyslu výše uvedených připomínek 
 

Vyjádření zpracovatele dokumentace: 
 

• zpracovatel dokumentace bere výše uvedené podmínky a připomínky na vědomí 
 
• detailní popis a inventarizace dřevin je součástí dendrologického průzkumu - přílohy č. 

10 dokumentace 
 

• návrh odpovídajících kompenzačních opatření v rámci plnění požadavku 
týkajícího se "specifikace kompenzačních opatření za likvidované dřeviny 
rostoucí mimo les" jsou v kompetenci příslušného orgánu ochrany přírody, v tomto 
případě Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí 

 
• Vzhledem k tomu, že je parcela č. 841/2 - vodní plocha, na které se vodní plocha 

„Rohlík“ nachází, v současnosti v nájmu jiného subjektu, plánovaný záměr se tedy této 
parcely nikterak přímo nedotkne. Vliv na vodní plochu bude pouze nepřímý. 

 
Přesto je nutné v rámci ochrany biotopu vodní plochy „Rohlík“ (významný krajinný 
prvek) dodržet následující opatření k minimalizaci negativních dopadů na dotčené 
biotopy zvláště chráněných druhů organismů: 
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 Opatření:   
• Na zvláště chráněné druhy živočichů má investor legislativní povinnost pro účely 

územního řízení žádat o udělení výjimek podle § 56 zákona č. 114/1992 sb., za zákazů 
stanovených § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů, a to u příslušných orgánů ochrany přírody. Vzhledem k tomu, 
že je vodní plocha „Rohlíků v nájmu jiného subjektu, není nutné žádat o výjimku na 
druhy striktně vázané na vodní plochu. V tomto případě se jedná o skokana 
skřehotavého. Na ostatní druhy se však výjimka vztahuje i nadále. Jedná se o silně 
ohrožené: - ještěrku obecnou, slepýše křehkého, ťuhýka obecného, ohrožené: ropuchu 
obecnou, užovku obojkovou, mravence Formica cunicularia, Formica fusca, prskavce 
Brachinus crepitans.  

• Životně důležité pro druhy vázané na vodní plochu a její bezprostřední blízkost je 
zachování pozvolného přístupu k vodní ploše. Tedy strmost nově vytvářených břehů 
vlivem návozů materiálu v rámci záměru je nutné alespoň v jedné části vodní plochy 
zachovat na současné úrovni a umožnit přístup živočichům k vodní ploše nebo umožnit 
transfer nových generací obojživelníků od „Rohlíku“ do okolí.  

• Důležité je zabezpečení strmosti břehů a zabránění zasypávání „Rohlíku“ vlivem 
erozních vlivů.   

• Výše uvedené spekty jsou detailně analyzovány a vyhodnoceny v přiložených studiích 
(biologický průzkum, hydrogeologický posudek) v přílohách č. 7 a 8 a současně 
v kapitolách   D.I.4 a D.I.7 dokumentace. 

• Mokřad nebude oproti původnímu záměru realizován, vodní nádrž Rohlík tak zůstane 
zachována.  

 
 

Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem, ÚP Teplice  
 
 Součástí předloženého oznámení je rozptylová studie, která hodnotí kvalitu ovzduší při 
realizaci záměru v ukazatelích suspendované částice PM10 a NOx. Z hlediska ochrany zdraví 
obyvatel okolní obytné zástavby je však třeba zabývat se i dalšími ukazateli kvality ovzduší. 
Prioritní znečistění ovzduší ze spalovacích motorů představují kromě PM10 a NOx  suspendované 
částice PM2,5, CO, benzen, polyaromatické uhlovodíky, vyjádřené jako benzo(a)pyren a 1,3 
butadien. Sekundární znečistění představují PM2,5 a ozon a ozonidy. Předložená dokumentace 
neobsahuje žádné posouzení zdravotních rizik pro obyvatele okolní obytné zástavby. Pracuje 
pouze se závěry rozptylové a hlukové studie, které se týkají porovnání zjištěných, resp. 
vypočtených hodnot s příslušnými limity. Z hlediska ochrany zdraví obyvatel okolní obytné 
zástavby  však nelze vycházet ze skutečnosti, že pokud je dodržen limit, tak obyvatelům nehrozí 
žádné zdravotní riziko. Z výčtu škodlivin, které je třeba ještě posoudit je velice závažný ukazatel 
PM2,5, kteý silně ovlivňuje lidské zdraví, zvyšuje počet úmrtí na kardiovaskulární a respirační 
nemoci a na rakovinu plic a to zejména u citlivých populačních skupin obyvatelstva. Zvýšení 
koncentrací PM2,5  vede ke zvýšení počtů hospitalizovaných osob na respirační a kardiovaskulární 
nemoci. Dále je nezbytné zohlednit, že výfukové plyny z dieslových motorů jsou Mezinárodní 
agenturou pro výzkum rakoviny v Lyonu shodně s US EPA považovány za pravděpodobně 
karcinogenní pro člověka inhalační cestou z enviromentální expozice. 
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 Z těchto důvodů je tedy nezbytné předloženou dokumentaci doplnit. V případě hlukové 
zátěže způsobené realizací terénních či jiných ´prav nelze využívat korekci na hluk ze stavební 
činnosti po celou dobu realizace terénních úprav. Z tohoto důvodu je_nezbytné provést doplnění  
hlukové studie a vycházet z hygienických limitů, stanovených pro chráněný venkovní prostor 
obytných staveb v denní době a chráněný venkovní prostor NV 272/2011 Sb. 50 dB a 40 dB pro 
chráněný venkovní prostor obytných staveb v noční době. S politováním je třeba konstatovat, že k 
předloženému záměru bylo územně příslušným stavebním úřadem Magistrátu města Teplice 
vydáno kladné územní rozhodnutí bez souhlasného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví, 
ktený byl v tomto procesu zcela opominut. Z výše uvedených důvodů nelze tedy předloženou 
dokumentaci doporučit ke kladnému proiednání a je nezbytné pokračovat v dalším posuzování 
vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 
 
 

Vyjádření zpracovatele dokumentace: 
 

• zpracovatel dokumentace bere výše uvedené podmínky a připomínky na vědomí 
 
• zpracovatel dokumentace se detailně zaměřil na doplnění požadovaných rozborů a 

vyhodnocení v rozptylové studii a současně doplnil dokumentaci o hodnocení vlivu 
záměru na veřejné zdraví. Tyto spekty jsou detailně analyzovány a vyhodnoceny 
v přiložených studiích (rozptylová studie, hluková studie, studie vlivu záměru  na veřejné 
zdraví) v přílohách č. 4, 5 a 9 a současně v kapitolách   D.I.1 až D.I.3 dokumentace 

 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel 
 
 K předkládanému oznámení nemá připomínkv za předpokladu, že veškeré stavební práce 
budou prováděny tak, aby nedocházelo k ovlivnění chemických, fyzikálních a mikrobiologických 
vlastností přírodního léčivého zdroje a jeho zdravotní nezávadnosti a aby nemohlo dojít k úniku 
nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečisťujících látek do půdy a podzemních či 
povrchových vod, a aby byla zabezpečena ochrana vod ve smyslu zákona č.25412001 Sb., o 
vodách. 
 

Vyjádření zpracovatele dokumentace: 
 

• Zpracovatel bere usnesení na vědomí a zohlední požadavky v návrhu preventivních 
ochranných opatření v kapitole D.IV 

 
 
 
Obvodní Báňský úřad v Mostě 
 
nemá připomínek a nepožaduje další posouzení předmětného záměru ve smyslu citovaného 
zákona. 
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Vyjádření zpracovatele dokumentace: 
 

• Zpracovatel bere usnesení na vědomí 
 
 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

 Cílem předkládané zprávy je dokumentace záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 436/2009 Sb. a 
49/2010 Sb.  
 
 

Oznamovatel: 
 

            Věra Kasmanová, Liběšice 202, 411 46, Liběšice u Litoměřic 
    JUDr. Petr Novák, Jeronýmova 610, 411 17, Libochovice 
    Ing. Antonín Kučera, CSc., Březinova cesta č.p. 211/23,  
    Pokratice, 412 01, Litoměřice 1 
    Jaroslav Závorka, Nádražní 994/ 91, Předměstí, 412 01,  
    Litoměřice 1 

 

Oprávněný zástupce oznamovatele: 
 
       Jméno a příjmení:  JUDr. Petr Novák 
 

Adresa:   Jeronýmova 610, 411 17, Libochovice 
 
 Telefon:    777 634 723 

 

 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

B.I Základní údaje 
 

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 
 

Záměr „Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu Vápenka Teplice - 
Řetenice“ je řazen, dle aktuálního znění zákona č. 100/2001 Sb., do kategorie II - následující  
položky: 
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položka 2.10: 
 
Zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových struktur a 

prostor. 
  

B.I.2 Kapacita záměru 
 

 Přehledná situace záměru a rozdělení jednotlivých stavebních objektů je zachyceno 
v grafických přílohách č. 2 a 3.  
 

Jedná se o terénní úpravy, rekultivace a sanace s využitím návozu přebytkových zemin při 
ražbě tunelů dálnice v kraji a některých staveb. Vyznačená oblast této stavby naváže na úpravy 
provedené v minulosti a bude sanačním a rekultivačním postupem upravena plynule v návaznosti 
na morfologii okolních pozemků. Celková plocha lokality 1  je 9,7 ha. Navazující pozemek 
p.p.č. 843/1 (podél polní cesty vpravo) – lokalita 2 (0,56 ha) bude při stavbě využit jako 
zařízení staveniště. 

 
Vzhledem k požadavku objednatele na maximální množství uložených hmot projektant 

předložil maximální možnou variantu modelu tělesa (příloha č. 3). To představuje horní hranu 
tělesa na úrovni 273,00 m n.m s lokálním navýšením na úroveň 279,00 m n. m.  

 
  

 
Kapacitní údaje stavby jsou následující:  
 
 

kubatury [m3] 

  násyp zářez 

 715 385,00 4 110,00 
IO 101 terénní úpravy 711 275,00   

těleso s kótou 273 m n. m. 616 080,00   
těleso s kótou 279 m n. m. 95 195,00   

IO 102 odvodnění 4 110,00 4 110,00 
obvodový drén č. 1 510,00 510,00 
obvodový drén č. 2 2 130,00 2 130,00 
obvodový drén č. 3 1 080,00 1 080,00 
obvodový drén č. 4 250,00 250,00 

spojovací 140,00 140,00 
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plochy [m2]/délky [m] 

  
skutečná 

plocha/délka 
plocha v 

rovině/délka 

IO 101 terénní úpravy 77 901,64 73 131,35 
těleso s kótou 273 m n. m. 77 145,87 73 131,35 
těleso s kótou 279 m n. m. 19 907,37 19 151,60 

IO 102 odvodnění 1 162,00 1 153,85 
obvodový drén č. 1 179,00 178,48 
obvodový drén č. 2 270,00 268,53 
obvodový drén č. 3 431,00 428,15 
obvodový drén č. 4 211,00 208,80 

spojovací 71,00 69,89 

  
 
 
 

 Oznamovatel předkládá jednovariantní řešení, vyplývající z majetkoprávních poměrů, 
charakteru území, situování současných přístupových komunikací a možností jejich dalšího 
rozvoje a využití.  
 
 

B.I.3 Umístění záměru 
 

 Ústecký kraj    
  okres Teplice     
 obec Teplice    
 katastrální území Teplice – Řetenice (766135) 
 
 
 Seznam pozemků pro výstavbu:    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
p.p.č.   druh pozemku            plocha (m2)          vlastník/ adresa/podíl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
843/1 ostatní plocha                             5813         Novák Petr JUDR., Jeronýmova 610,  
       Libochovice, 411 17 – podíl 2/10 

Jaroslav Závorka  Nádražní 994/91, 
Litoměřice, Předměstí  412 01 – podíl 1/2 
Kasmanová Věra, Liběšice 202, Liběšice u 
Litoměřic, 411 46 – podíl 3/10  

841/15 ostatní plocha     69317        
838/3 ostatní plocha         1153 
841/3 ostatní plocha           181  
841/4   jiná stavba                   budova není zapsána na LV 
841/7   ostatní plocha     17979      Kučera Antonín Doc, Ing, CSc., MBA, Školní 
       27/6, Pokratice, 412 01, Litoměřice 1  
841/8   ostatní plocha         778           Kučera Antonín Doc, Ing, CSc., MBA, Školní 
       27/6, Pokratice, 412 01, Litoměřice 1  
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B.I.4 Charakter záměru a možnost jeho kumulace s jinými záměry 
 

 Předmětem záměru jsou  terénní úpravy, rekultivace a sanace s využitím návozu 
přebytkových zemin při ražbě tunelů dálnice v kraji a některých staveb. Území zbytkové jámy 
„Vápenky“ se nachází u západního okraje města Teplice Řetenice, v průmyslové části nazývané U 
Vápenky, kde byly v minulosti těženy cihlářské hlíny a Vápence. Zájmový prostor se důsledkem 
minulé povrchové těžby vyznačuje značnou členitostí. Původní terén se při severovýchodním 
okraji pohybuje na kótě okolo 258 m n.m. a pokračuje jižním a jihozápadním směrem na kótu až 
přes 270 m n.m. Nejnižším místem je nyní vodní retence ve zbytkové jámě po těžbě Vápence a to 
na kótě 251,43 m n.m.  Zbytková jáma byla jen částečně rekultivována zasypáním některých partií 
hlinitojílovitou zeminou. Kromě částečného zatravnění je terén velmi často tvořen náletovým 
stromovým porostem. 
 

Terénní úpravy, rekultivace a sanace navržené v této dokumentaci  je možné v současné 
době provést  s využitím přebytkových zemin při ražbě tunelů dálnice v kraji a některých staveb. 
Jednalo by se o materiály  katalogového čísla – třídy 170504 zemina a kamení, a 170506 vytěžená 
hlušina.  

 
V územním rozhodnutí nebudou stanoveny žádné dopravní  trasy, protože v současné době  

nelze přesně určit, z jakých lokalit bude materiál navážen. Podmínky pro dopravní trasy a 
popřípadě situování dopravních tras vydá odbor dopravy v následném samostatném rozhodnutí, 
tento postup bude uveden také ve územním  rozhodnutí.  

 
Sanace a rekultivace předmětného prostoru bude probíhat navezením odpadů na plochu 

v rozsahu dle přílohy č. 2b, tedy do oblasti mimo parcelu č.p. 841/2, kde se nachází vodní nádrž 
„Rohlík“.  

 
Realizace prací se předpokládá v rozsahu minimálně 4 let, nelze vyloučit možnost jejího 

prodloužení v řádu několika dalších let, např. v závislosti na trvání a intenzitě výstavby dálnice D8 
přes České středohoří. 

 
Předmětný záměr je v kumulaci s jinými záměry v oblasti zájmového území, a to konrétně 

se záměrem těsně sousedící společnosti NEXTA s.r.o. „Rozšíření skladovacích a manipulačních 
ploch“. Tyto kumulativní spekty jsou detailně analyzovány a vyhodnoceny v přiložených studiích 
(rozptylová studie, hluková studie, studie vlivu záměru  na veřejné zdraví) v přílohách č. 4, 5 a 9 a 
současně v kapitolách   D.I.1 až D.I.3 dokumentace. 

 
 

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

 

Rekultivace předmětné oblasti navrženým způsobem dokončí sanaci a rekultivaci území, ve 
kterém v minulosti a leckdy i živelně docházelo k ukládání materiálů. Záměrem investora je 
využívat stávající pozemky držené v soukromém vlastnictví tak, aby přinášely užitek a případný 
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zisk, který ve stávajícím stavu není reálný. Stávající pozemky vzhledem k terénní konfiguraci 
nelze nijak využívat, nejsou  dobře přístupné, nejsou odvodněné, obtížně proveditelná je také 
jejich údržba. Proto objednatel navrhuje jejich terénní úpravu s tím, že na dokončené ploše bude 
rozvíjet činnosti, které mu umožní stávající stavební zákon viz § 18 Sb. zákonů č. 183/2006. 
Finální využití pozemků bude plně v souladu s územně plánovací dokumentací. Konkrétní využití 
jednotlivých pozemků bude určeno v dalším stupni projektové dokumentace.  
 
 
Obrázek č. 1 Výřez  územního plánu v oblasti zájmové lokality 
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 Územní varianty nejsou řešeny, poněvadž investor využil možnosti zainvestování 
konkrétních pozemků, které lze podle územního plánu využít daným záměrem (obrázek č. 1). Ve 
smyslu aktuálně platného územního plánu města Teplice (OZV. 1/2004)  a změny ÚPM 001 (OOP 
1/2009)  leží záměr terénních úprav částečně v zastavitelném území se stanoveným využitím pro 
produkční plochy (lokalita 025/4) a částečně v nezastavitelném území (058 – lesopark u vápenky) 
jenž je aktuálním ÚPM definované jako volná krajina. V západním a východním okraji záměr 
sousedí s lokálním biokoridorem T7/T12 (ÚSES). Navrhované terénní úpravy mají sloužit 
k rekultivaci území a k jeho dalšímu využití v souladu s § 18 z.183/2006 Sb. Jde tedy o technické 
opatření, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu a technickou 
infrastrukturu. Taková opatření je možné umísťovat do nezastavěného území.   
  
 Stavba je v souladu s výše uvedenou ÚPM, jak vyplývá z rozhodnutí o umístění stavby 
v příloze č. 9.   
 
 Pozemky těsně navazují v severní části na stávající areály NEXTA s.r.o. a Stavební firmy 
NAO s.r.o., ve východní části na lesopark a zahrádkářskou kolonii, z jihu a jihozápadu jsou pole. 
Na hranici pozemků investora prochází lokální biokoridor po jeho jižní a jihozápadní straně v šíři 
cca 6,00 metrů. Tato plocha zůstane v každém případě zachována a nebude terénními úpravami 
nijak zasažena. 
 

Území bylo v roce 2004 vyjmuto rozhodnutím MŽP z chráněných ložiskových území. 
Ministerstvo zdravotnictví, ČIL ke stavbě vydal v roce 2004 rovněž Souhlas. Obvodní báňský úřad 
Most  se k IZ rovněž v r. 2004 vyjádřil bez připomínek (příloha č. 11). 
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B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení 
 

Výstavbově se jedná o rekultivaci dříve zatíženého prostoru lomovou činností a ukládáním 
inertních zemin. Jedná se o sanační a rekultivační činnosti v zájmové oblasti (příloha č. 2, 3) - 
terénní úpravy, rekultivace a sanace s využitím přebytkových zemin při ražbě tunelů dálnice v kraji 
a některých staveb. Stavba je dělena na 2 lokality:  
 
Lokalita 1:  
 
 Vzhledem k požadavku investora na maximální množství uložených hmot projektant 
dokládá maximální možnou variantu modelu tělesa. To představuje horní hranu tělesa na úrovni 
273,00 m n.m s lokálním navýšením na úroveň 279,00 m n. m. Celková kubatura násypů činí  711 
275 m3, ve fázi 2 potom  247 287 m3. 
 
Lokalita 2: Bude využita pro zařízení staveniště (ZS). 

 
Výstavba bude zahájena přípravnými pracemi, tj. vytýčením stavby, vybudováním zařízení 

staveniště, kácením dřevin a případným sejmutím ornice. Postup prací na budování terénních 
úprav započne od nejnižších poloh navážením zeminy v jednotlivých roklích po vrstvách dle 
projektové dokumentace. 

 
Lokalita 1  

 
Sanace a rekultivace předmětného prostoru bude probíhat navezením odpadů na plochu 

v rozsahu dle přílohy č. 2b, tedy do oblasti mimo parcelu č.p. 841/2, kde se nachází vodní nádrž 
„Rohlík“. Postup prací bude následující: 
 

o provedení hloubkové drenáže po obvodu zájmového území 
o vlastní terénní úpravy (IO 101): 

- těleso na výškovou úroveň 273 m n. m. (tj. 15 m nad okolní terén) 
- těleso na výškovou úroveň 279 m n. m. (tj. 21 m nad okolní terén) 

o na bázi deponie bude vytvořena vrstva s drenážní funkcí tl. 0,4 m  
o na překrytí je uvažována zemina v tl. 0,6 m (pro případnou výsadbu), celé těleso by 

mělo být zatravněno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu Vápenka Teplice - Řetenice. Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

 

  

Obrázek č. 2 Situace záměru na ortofotomapě 
 

 
 
 
Lokalita 2  

 
Pro objekty zařízení staveniště byla navržena plocha  p.p.č. 843/1 o velikosti 5813 m2 

v prostoru podél obslužné místní komunikace za stávající zástavbou obce. Je navržena mimo 
stavbu terénních úprav a inženýrských sítí. Tato plocha nebo její použitelná část bude zpevněna 
štěrkem, po předchozím sejmutí vrstvy humusu v tl. 0,1 m pro zpětné ohumusování a po vykácení 
dřevin.  
 

Na upravené ploše bude mít zhotovitel možnost vybudovat dočasné objekty ZS v tomto 
členění: 
- Oplocení plochy ZS 
- Mobilní buňka pro sklad a kancelář, hlídač 
- Mobilní chemické WC 
- Obratiště a výhybna vozidel, odstavné stání zemních strojů 
- Plochy pro případnou meziskládku zemin, mezideponie 
- Plocha pro očištění vozidel 

Pro mezideponii humusu je určena na ploše pro ZS o velikosti 1000 m2. Skladování 
humusu je možné do výše max. 3,0 metrů, případně je možné využít část ploch stavby pro 
terénní úpravy na mezideponii humusu.  
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B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
 Zahájení:   2012 
 Dokončení:  nejdříve 2016 
 

Přepokládaná doba výstavby se odhaduje na minimálně 4 roky se zahájením v roce 2012. 
Stavbu lze realizovat bez návazností na jiné zařízení a lze ji lze provádět po ucelených částech.  
 

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků  
 

 Kraj:   Ústecký 
 Obec:   Teplice 
   Katastrální území:  Teplice - Řetenice (766135) 
 
 

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat  

 
Tabulka č.1 Dotčené správní úřady 

Rozhodnutí Úřad 

Územní rozhodnutí  

(již vydáno) 

Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, nám. Svobody 2, 415 01, Teplice   

Stavební povolení Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, nám. Svobody 2, 415 01, Teplice   

Orgán státní správy 
v odpadovém hospodářství 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02, Ústí 
nad Labem 

Oblast životního prostředí 
a vodoprávní úřad 

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, 
nám. Svobody 2, 415 01, Teplice   

 
 
 
B.II Údaje o vstupech 
 

B.II.1 Půda 
 

 Území zbytkové jámy „Vápenky“ se nachází u západního okraje města Teplice Řetenice, v 
průmyslové části nazývané U vápenky, kde byly v minulosti těženy cihlářské hlíny a Vápence. 
Zájmový prostor se důsledkem minulé povrchové těžby vyznačuje značnou členitostí. Původní 
terén se při severovýchodním okraji pohybuje na kótě okolo 258 m n.m. a pokračoval jižním a 
jihozápadním směrem až přes 270 m n.m. Nejnižším místem je nyní vodní retence ve zbytkové 
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jámě po těžbě Vápence a to na kótě 251,43 m n.m. Zbytková jáma byla jen částečně rekultivována 
zasypáním některých partií hlinitojílovitou zeminou. Kromě částečného zatravnění je terén velmi 
často tvořen náletovým stromovým porostem.  
 

Dotčené plochy jsou kvalifikovány jako ostatní plocha a jiná stavba.  Hodnocené území 
původně leželo v chráněném ložiskovém území Řetenice (76 61 35) ev. č. 3 056 400  pro 
cihlářskou surovinu, které bylo zrušeno Rozhodnutím MŽP ze dne 11.5.2004 - Č.j. 530/499/04Ra-
UL. 
 
  Výstavbou záměru nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkcí lesa.   
 
 

B.II.2 Voda 
 

Výstavba 
 

 Pro potřebu výstavby je uvažováno s odpovídající spotřebou užitkové vody, potřeba vody 
bude limitovaná dobou výstavby a množstvím osob na pracovišti. Voda bude použita pro sociální 
zařízení stavby a pro potřeby stavby v místě zařízení staveniště. Upřesnění bude provedeno po 
stanovení dodavatele a zjištění jeho potřeb, předpokládána je dodávka z dočasně instalované 
cisterny. Variantně se předpokládá použití pojízdných cisteren pro zkrápění vzdálenejších lokalit. 
 
 
Provoz 
 

Záměr nevyžaduje nároky na vodu.  

 
 

B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 

Rekultivační a stavební materiály 

 
 Surovinové zdroje potřebné pro stavbu odpovídají danému typu stavby. Jedná se o 
přebytkové zeminy při ražbě tunelů dálnice v kraji a některých staveb - materiály  katalogového 
čísla 170504 - zemina a kamení a 170506 - vytěžená hlušina. Případně lze použít odpady 
obdobného charakteru a vlastností, které budou upřesňovány v provozním řádu zařízení a 
schváleny KÚ. 
 
 Pro realizaci ostatních stavebních objektů – zařízení staveniště, drénů a šachtové studny 
v prostoru vodní plochy „Rohlík“ - budou dále využívány následující surovinové zdroje: 

• kamenivo, štěrky a štěrkopísky  - zdrojem těchto materiálů bude standardní 
těžebna dodavatelské organizace. 
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• betony  - zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace. 

• ostatní používané stavební materiály a prvky – zdroje dle dodavatelské 
organizace, jedná se o standardní obchodní výrobky bez negativních vlivů na 
životní prostředí. 

 
Pohonné hmoty a mazací prostředky 
  

 V rámci realizace záměru bude využívána dopravní nákladní automobilová technika 
vybavená spalovacími motory, s použitím pohonných hmot (motorová nafta) a mazacích 
prostředků (minerální tuky a oleje). V rekultivovaném prostoru nebude prováděno doplňování 
pohonných hmot. Při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní 
bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového prostředí. 
Tato opatření budou součástí provozních a bezpečnostních řádů a předpisů pro realizaci 
rekultivace. Případné úniky ropných látek je nutné operativně odstraňovat a místa kontaminace 
sanovat. 
 
 Stavba si nevyžaduje napojení na rozvody jednotlivých médií (elektro, voda, kanalizace, 
plyn). 
 
Nároky na surovinové zdroje po provedení výstavby záměru 
 
 
 Stav po realizaci rekultivace nemá žádné významné nároky na surovinové zdroje. 
 
 

B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Komunikační napojení 
 
Pro přístup na jednotlivé stavební pozemky bude po dobu realizace stavby v plné míře využita 
stávající komunikační síť. V územním rozhodnutí nebudou stanoveny žádné dopravní  trasy, 
protože v současné době  nelze přesně určit, z jakých lokalit bude materiál navážen. Podmínky pro 
dopravní trasy a popřípadě situování dopravních tras vydá odbor dopravy v následném 
samostatném rozhodnutí, tento postup bude uveden také ve územním  rozhodnutí. Přístup na 
lokalitu během výstavby bude veden na základě smluvního vztahu přes recyklační areál NEXTA 
s.r.o. p.p.č. 802/1 a 803, jihozápadní část ulice K Vápence (část od stavebnin Černý – směrem po 
místní komunikaci k pozemkům vápenka) nebude pro přístup na stavbu využívána. Stavební práce 
na terénních úpravách a rekultivacích budou probíhat pouze v době provozu areálu společnosti 
NEXTA, s.r.o., tzn. pouze v pracovních dnech v denní době.  K vyrovnání terénu zbytkové jámy 
„Vápenky“, která pozemky těsně navazuje na areál NEXTA s.r.o., bude dle poskytnutých 
podkladů použito ročně 50 tis. tun recyklovaného materiálu právě z recyklačního střediska v areálu 
NEXTA s.r.o. V souvislosti s posuzovaným záměrem tak nebude navýšena doprava na veřejných 
komunikacích. Navýšena bude pouze doprava na účelových komunikacích mezi recyklačním 
střediskem areálu NEXTA s.r.o. a vlastním zájmovým prostorem zbytkové jámy „Vápenka“. 
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 Stavba nevyžaduje zásah do dopravní obslužnosti území. Komunikační síť bude pouze 
využívána k přemístění zemin a materiálů k rekultivaci. Během stavby nebude omezen provoz na 
stávajících komunikacích, stavba si nevyžádá budování dočasných pozemních komunikací mimo 
hranice obvodu staveniště. Při stavbě musí být vytyčena a respektována poloha inženýrských sítí, 
stavba musí probíhat pouze na plochách vyčleněných k trvalému, resp. dočasnému záboru. 
 
 
Zásahy do vzrostlé zeleně 
  
 Při provádění stavby dojde ke střetu se stávající zelení. Kromě částečného zatravnění je 
terén velmi často tvořen náletovým stromovým porostem. Vegetační pokryv lze charakterizovat 
jako spontánně rozšířené travní porosty dle místních vegetačních podmínek a hojně se vyskytující 
náletové keře a stromy. Nejnižší místo zájmového území je tvořeno vodní plochou „Rohlík“. Pro 
uvolnění lokality k sanaci a rekultivaci musí v předstihu dojít k odstranění náletových dřevin, které 
tvoří poměrně velkou část zájmového území. Detailní inventarizace náletových dřevin je součástí 
dendrologického průzkumu v příloze č. 10. Kácení vzrostlých stromů lze provádět na základě 
příslušného povolení (vydaného Magistrátem města Teplice, odborem ochrany životního prostředí) 
a pouze v období vegetačního klidu mimo období hnízdění ptáků. 
 
 
 
B.III Údaje o výstupech 

B.III.1 Ovzduší  
 

Detailní informace o výstupech do ovzduší uvádí rozptylová studie v příloze č. 5.  
 

Bodové zdroje 
 

V souvislosti s realizací řešeného záměru nebudou provozovány žádné bodové zdroje 
znečišťování ovzduší.  

 
Plošné zdroje 

Plošným zdrojem znečišťování bude vlastní rekultivovaný prostor zbytkové jámy. 
Emise z tohoto prostoru jsou tvořeny následujícími zdroji: 
 
Emise TZL z provozu nákladních vozidel po vnitroareálových komunikacích 
Emise tuhých znečišťujících látek byly vypočteny dle EPA (13.2.2 Unpaved Roads) pro pojezd 
nákladních vozidel po ploše zbytkové jámy. Při uvažovaných 50 tis. tunách ukládaných stavebních 
materiálů z recyklačního střediska NEXTA s.r.o. ročně se přepokládá se pojezd max. 20 těžkých 
nákladních vozidel za den (tj. 40 jízd). Předpokládaná délka jedné jízdy každého vozidla 
v prostoru rekultivované zbytkové jámy je 350 m. 
Průměrná hmotnost vozidla je 20 - 25 tun, emisní faktor pro sekundární emise PM10 činí 932 
g/vozidlo/km. 
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V následující tabulce jsou uvedeny počty průjezdů vozidel a hmotnostní toky sekundárních emisí 
prachových částic v prostoru zbytkové jámy. 
 
Tab. 2: Sekundární emise prachových částic z pojezdu nákladních automobilů 

Počet průjezdů nákladních vozidel Hmotnostní tok emisí TZL 

TNA.den-1 TNA.hod-1 kg.hod-1 t.rok-1 

20 (40 pojezdů) 3 (6 pojezdů) 1,6 3,2 

 
Emise ze spalovacích motorů mechanizmů pohybujících se po zbytkové jámě 
V rekultivovaném prostoru budou nasazeny dva stroje pro rozhrnování navážené zeminy – 
buldozer a kompaktor. Na noc se buldozer i kompaktor přesune z místa prováděných terénních 
úprav na plochu zařízení staveniště, která je situována při západní hranici vyznačení oblasti 
dotčené rekultivací. 
Emise znečišťujících látek ze spalovacích motorů těžebních mechanizmů byly vypočteny na 
základě spotřeby motorové nafty a emisních faktorů. Podle přílohy č. 2 k vyhlášce MŽP č. 
205/2009 Sb. jsou emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích vznětových 
motorech následující: 
NOx – 50 kg/t, CO – 15 kg/t, VOC – 6 kg/t, TZL – 1 kg/t (hustota motorové nafty při teplotě 15 °C 
je 800 - 845 kg/m3, tj. v průměru 823 kg/m3). 
 
Buldozer a kompaktor: 
Doba provozu: 4 hod/den x 200 dní, tj. 800 hodin za rok 
Spotřeba paliva: 2 x 15 l motorové nafty za hodinu, 24 000 l za rok, tj. 20 t za rok 
 
Tab. 3: Emise ze spalovacích motorů mechanizmů - buldozer a kompaktor 

Hmotnostní tok emisí 
Znečišťující látka 

g.sec-1 kg.hod-1 t.rok-1 

NOx 0,343 1,235 1,00 

TZL 0,007 0,025 0,02 

CO 0,103 0,370 0,30 

 
 
Emise TZL z manipulace s materiálem při rekultivaci 
Pro stanovení emisních faktorů bylo využito studie „Stanovení emisních faktorů pro TZL u 
prašných plošných zdrojů a technologií a technologií které emise TZL na plošných zdrojích 
snižují“, DEAL s.r.o., Praha 2008 a publikace US EPA (13.2.4 Aggregate Handling And Storage 
Piles). 
 
Pro výpočet emisních faktorů tuhých znečišťujících látek byl použit empirický vztah uvedený 
v následující rovnici: 
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kde EF(TZL)  je emisní faktor tuhých znečišťujících látek, v kg/t ukládaného materiálu, 
      konstanta daná velikostí zrna, 
 v     průměrná horizontální rychlost větru, v m/s, 
 wH2O     hmotnostní zlomek vody (vlhkost) materiálu, v %. 
 
Při zohlednění průměrné rychlosti větru 3,063 m.s-1 a průměrné vlhkosti zeminy (ornice) 12 % je 
emisní faktor pro PM10 ve výši 0,0438 kg.t-1 materiálu. Předpokládá se ukládání cca 50 000 tun 
materiálů ročně.  
 
Tab. 4: Emise TZL z manipulace s materiálem při rekultivaci 

Hmotnostní tok emisí 
Znečišťující látka 

g.sec-1 kg.den-1 t.rok-1 

TZL 0,29 8,8 2,19 

 
 

Liniové zdroje 
 
 Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů 
generovaných programem MEFA v.06. Program MEFA 06 navazuje na freewarovou verzi 
programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 02). Oproti předchozí verzi umožňuje provádět 
výpočet souborů dat s charakteristikami dopravních situací. 
  
 Program byl vytvořen autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a 
DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný 
stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla použita již získaná a ověřená emisní 
data o vozidlech z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA 
„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro 
výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo, ve Švýcarsku a Rakousku. Získané 
údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a 
zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice 
nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (zejména u těžkých 
nákladních vozidel, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), 
poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a 
středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích standardně 
sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí 
modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii 
motorového vozidla a druhu použitého paliva. V následující tabulce jsou uvedeny emisní faktory 
pro těžké nákladní automobily. 
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Tab. 5: Emisní faktory pro rok 2013 

Rok 2012, plynulost st. 5, sklon 2% 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla 
Emisní 
úroveň 

Rychlost 
(km/hod) 

NOx PM10 CO 

EURO 3 15 10,0418 1,2991 19,0658 
TNA 

EURO 3 50 6,8710 0,7328 10,4614 

 
 Do výpočtu emisí byl dále zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro 
případ popojíždění. Vozidla odjíždějící z manipulační plochy nákladních automobilů se studeným 
motorem emitují do ovzduší větší množství emisí oproti vozidlům přijíždějícím, se zahřátým 
motorem.  
Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního ovzduší 
zohledněna resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze představuje v 
městských oblastech významný příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci částic PM10 v ovzduší. 
 
 Pro výpočet emise prachových částic lze využít metodiku stanovenou organizací United 
States Environmental Protection Agency (dále jen „US EPA“) – Metodika EPA 42. Pro výpočet 
emise prachových částic na zpevněných komunikacích lze využít metodiku 13.2.1 Paved Roads 
(www.epa.org). 
 
Výpočet je dán empirickým vzorcem:  E = [k (sL)0.91 x (Wx1,1)1,02] (1 –P/4N) 
Kde:  E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem) 

k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem) 
sL = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m2) 
W = průměrná hmotnost vozidla (t) 
P = počet dnů s úrovní srážek ≥ 1mm z celkového počtu dnů N 

 
 Na základě výše uvedeného výpočtu byl při modelování imisních příspěvků použit emisní 
faktor 0,5416 g/km ujetý těžkým nákladním vozidlem připadající na sekundární prašnost 
způsobenou znovuzvířením částic při pojezdech automobilů. 
 
 Při uvažovaných 50 000 tunách ukládaných materiálů ročně se přepokládá se pojezd max. 
20 těžkých nákladních vozidel za den (tj. 40 jízd).  
 
 V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude navýšena doprava na veřejných 
komunikacích. Navýšena bude pouze doprava na účelových komunikacích mezi recyklačním 
střediskem areálu NEXTA s.r.o. a vlastním zájmovým prostorem zbytkové jámy „Vápenka“. 
 
Tab. 6: Emisní vydatnosti automobilové dopravy na liniových zdrojích  

Zdroj emisí 
Emise NOx 

g/s/m 
Emise PM10 

g/s/m 
Emise CO 

g/s/m 

Účelová komunikace 0,0000064 0,0000011 0,0000105 
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 Automobilová doprava zajišťující transport stavebních odpadů do Recyklačního střediska 
nebyla v rámci toho záměru hodnocena, neboť s ním přímo nesouvisí. Vyhodnocení vlivu této 
automobilové dopravy na liniových zdrojích bylo provedeno v samostatné rozptylové studii 
„Rozšíření skladovacích a manipulačních ploch“, zpracované společností Ekola group, spol. s r.o., 
v únoru 2013. 
 

 

B.III.2  Odpadní vody 

 

Etapa výstavby 
 
 V období realizace záměru může vznikat pouze malé množství splaškové odpadní vody ze 
sociálních zařízení. Bilance splaškových vod je odvozena ze spotřeby vody. Množství těchto vod 
bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Odpadní technologické vody 
v průběhu výstavby se v místech stavby nepředpokládají. V rámci stavby budou vyžívána 
chemická WC. Odpadní voda z těchto mobilních zařízení bude odvážena a likvidována 
autorizovanou firmou na základě smlouvy. 

 

Provoz 

 Provozováním záměru nebudou vznikat žádné odpadní vody.  
 

 

B.III.3  Odpady 
 

Etapa výstavby 

 Pro uvažovaný záměr připadají v úvahu odpady vznikající v etapě vlastní výstavby. 
Vzhledem k charakteru stavby lze předpokládat, že množství vzniklých odpadů bude malé a že 
bude vznikat pouze minimální množství nebezpečných odpadů. 

 Nakládání s odpady je upraveno zejména následujícími předpisy: 
 

- zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších  zákonů, v platném 
znění  

 
- vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam  

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), v platném znění 

 
-  vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 
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- vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady  

 
- metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a 

s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP, září 2003) 
 
 V ploše rekultivací mohou být, pro dokončení modelace terénu, použity pouze materiály, 
vhodné pro rekultivaci, uvedené v  následující tabulce:  
 
Tab. 7: Zatřídění rekultivačních materiálů 

Kód odpadu Název odpadu 
170504 Zemina a kamení 
170506 Vytěžená hlušina 
 

 K sanaci a rekultivaci zájmového prostoru lze případně využít odpady obdobného 
charakteru a vlastností, které budou upřesňovány v provozním řádu zařízení a schváleny Krajským 
úřadem Ústeckého kraje.  

 
Podmínky pro ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu se 

řídí především vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. Konkrétní podmínky jsou stanoveny především v § 12 a 
§ 14 vyhlášky, požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu 
jsou součástí tabulek v příloze č. 10 (tabulky č. 10.1 a 10.2), další podmínky jsou zahrnuty 
v příloze č. 11, bod 2 vyhlášky (viz níže). 
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 Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství dalších druhů odpadů (např. vznikajících 
na zařízení staveniště) lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou specifikovány i použité 
materiály. Součástí smlouvy s hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel 
stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně 
odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich likvidace a vytvoří na 
staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu 
s platnou legislativou v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí 
předpisy). 
 
Tabulka č. 8   Rámcová bilance odpadů, vznikajících při výstavbě 

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Pravděpodobné nakládání s odpady, 

poznámky 

150101 Papírové a lepenkové 

obaly 

O Separace, sběr 

150102 Plastové obaly O Separace příp. odvoz 

150104 Kovové obaly O Separace, příp. odvoz 

150110 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek 

N Nakládání pouze prostřednictvím 

způsobilého subjektu na základě smlouvy 

150202 Čistící tkanina N Nakládání pouze prostřednictvím 

způsobilého subjektu na základě smlouvy 

170101 Beton O Zneškodnění v rámci stavebních odpadů 
(recyklace, skládka) – skelet rozestavěné 
budovy 

170201 Dřevo O odvoz , případně recyklace 

170203 Plasty O Recyklace v rámci separovaného nakládání 

170405 Železo a ocel O Recyklace; zbytky v rámci armatur a 

stavebních konstrukcích 

170408 Kabely neuvedené O Zneškodnění v rámci stavebního odpadu 

(recyklace, případně odvoz na povolenou 

skládku) 

170504 Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 17 

05 03 

O Odvoz na skládku, rekultivace 

170602 Izolační materiály O Zneškodnění v rámci stavebního odpadu 
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neuvedené.. 

200301 Směsný komunální odpad O Vývoz na skládku S-OO3 

 

 
Zpracovatel dokumentace pokládá za důležité upozornit zejména na dále uvedené zásady: 
 

• odpady  upravovat,využívat a zneškodňovat pouze v souladu s platnou legislativou 
• zbavení se odpadů původcem pouze způsobem, který je v souladu s platnou legislativou 
• ředění nebo míchání odpadů za účelem snížení koncentrace nebezpečných látek je zakázáno 
• s odpady označenými jako nebezpečné nutno nakládat jako s nebezpečnými látkami včetně  

všech dalších souvisejících opatření 
• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
• zabezpečit odpady proti nežádoucímu znehodnocení a odcizení 
 
 
Etapa provozu 
 
 Během provozování záměru nebudou vznikat žádné odpady. 
 
  

B.III.4  Hluk, vibrace, záření 
 

Měření hluku in situ 

 

 Měření bylo provedeno za účelem zjištění stávajících ekvivalentních hodnot hladin 
akustického tlaku A v dané lokalitě.  
 
Datum a čas měření: 
3. 11. 2011, 14:00 – 18:00 
 

Umístění měřícího bodu: 
 
Měřící bod A: 
SZ hranice oplocení pozemku bytového domu č.p. 35, Teplice - Řetenice.  
Měřící mikrofon zvukoměru byl umístěn na stativu ve výšce 1,5 m nad terénem, u plotu pozemku. 
Měřící mikrofon byl orientován rovnoběžně s povrchem terénu kolmo na osu přilehlé místní 
komunikace – ulice K Vápence.  
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Obrázek č. 3 Situace měřícícho bodu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tab. č.9: Naměřené hodnoty 

Naměřené hodnoty Číslo 
bodu 

měření 
LAeq 

[dB] 
LA90 

[dB] 
LAmin 

[dB] 
LAmax 

[dB] 
Doba měření poznámka 

A 47,0 43,3 41,0 60,3 
3. 11. 2011 

14:24 – 
14:31 

Z hlediska hluku je dané místo měření 
ovlivněno převážně provozem areálu 
Stavebniny Černý (provoz nakladače, 
ustálený blíže nespecifikovný zdroj 
hluku). 
Doprava na ul. K Vápence byla nulová. 
Pozn.: tónová složka byla zjištěna na 80 
Hz  

A 46,1 43,9 42,1 55,2 
3. 11. 2011 

14:31 – 
15:01 

Z hlediska hluku je dané místo měření 
ovlivněno převážně provozem areálu 
Stavebniny Černý (ustálený blíže 
nespecifikovaný zdroj hluku).  
Doprava na ul. K Vápence byla nulová. 
Pozn.: tónová složka byla zjištěna na 80 
Hz 

 
 
Rozšířená nejistota měření U, která zohledňuje nejistotu danou měřicím přístrojem a nejistotu 
danou měřením: U = 2,0 dB. Tato nejistota měření se dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Při 
prokazování splnění hygienického limitu se odečítá. 
 
Korekce na dopadající zvuk 
Kriteria pro odečet korekce -3 dB na odrazivé plochy dle článku 8.3.1 písm. c normy ČSN ISO 
1996-2:2009 nebyla splněna. V měřícím bodě A však byla v souladu s odstavcem 3.5 Metodického 
návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j. 62545/2010-OVZ-32.3.-
1.11.2010 k výsledné hodnotě hladiny akustického tlaku A přičtena korekce -2 dB. 
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Tab. č.10: Výsledky měření  – hluk z automobil. dopravy v dané lokalitě  

 

Bod 
měření 

Místo měření 
LAeq,T - U 

dB 

45,0 - 2,0 
A 

SZ hranice oplocení pozemku bytového 
domu č.p. 35, Teplice - Řetenice 44,1 - 2,0 

 

 

Popis stávající hlukové situace  
 
 Nejbližší obytná zástavba od lokality kde budou prováděny terénní úpravy, je situována 
severním směrem. Jedná se o rodinné domy se zahradou a jeden bytový dům v ulici K Vápence 
(Teplice – Řetenice). Tato zástavba sice není významně zatížena hlukem z dopravy na veřejných 
komunikacích, nicméně je ovlivněna provozem areálu Stavebniny Černý a areálem společnosti 
NEXTA, s.r.o. – viz výsledky měření hluku v kap. 7.2. 
Obytná zástavba situovaná západním a jihovýchodním směrem od lokality, kde budou prováděny 
terénní úpravy, je ovlivněna pouze dopravou na místních komunikacích obce. Jedná se o okraj 
obytné zástavby obce Hudce. Zástavba není v současné době zatěžována nadlimitním hlukem. 
Jak již bylo zmíněno, u nejbližší obytné zástavby ve vztahu k prováděným terénním úpravám bylo 
provedeno měření hluku stávající hlukové situace. Výsledky výpočtů byly převzaty z hlukové 
studie zpracované pro daný záměr v listopadu roku 2011 - – viz výsledky měření hluku v kap. 7.2. 
 
Silnice II/254 – ul. Duchcovská 
Jedná se o nejbližší hlavní veřejnou komunikaci. Nejaktuálnější 24 hodinové sčítání intenzit 
dopravy v průměrný pracovní den na silnici II/254 uvádí ŘSD ČR pro rok 2010.  
Je následující: 
  Nákladní automobily … 954 
  Osobní automobily … 8 139 
  Motocykly             … 93 
  Celkem         … 9 186 vozidel 
 
Přepočet pouze pro denní dobu (6 – 22 hod) pro stávající rok 2013 je následující. 
  Nákladní automobily … 720 
  OA + MO               … 7 405 
  Celkem          … 8 125 vozidel 
 Dle provedeného měření a následného výpočtu hluku při komunikaci II/254 v rámci 
Oznámení záměru (Ekola group, spol. s r.o., leden 2013) je patrné, že v chráněném venkovním 
prostoru obytných staveb situovaných podél této komunikace není překračován v denní době 
hygienický limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy, tj. limit LAeq,14h = 70 dB.  (Vypočtená 
LAeq,14h  u č.p. 248 při ulici Duchcovnská je 66,3 dB, u č.p. 121 při ulici Duchcovnská je vypočtená 
LAeq,14h  67,2 dB). 
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ul. K Vápence 
Jedná se o místní komunikaci, která slouží jako obslužná pro všechny firmy nacházející se 
v průmyslové zóně, ale i pro obytné domy v jejich sousedství. Více je zatěžována, a to především 
nákladní automobilovou dopravou, v úseku od silnice II/254 k vjezdům do areálu průmyslové 
zóny. Dále podél obytné zástavby tj. v úseku procházejícím kolem bytového domu č.p. 35, je 
intenzita zcela minimální. Jedná se o průjezdy pouze osobních automobilů místních obyvatel. 
 
  
 Vibrace ovlivňující okolí se v provozu záměru nebudou vyskytovat. Stejně tak se 
v rámci provozu záměru nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického 
záření.  
 

B.III.5  Rizika havárií 
 

Etapa výstavby 

 
 Lokalita leží ve vnějším ochranném pásmu stupně II. C přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Teplice v Čechách (přílohy č. 8, 13). Na severu se v těsné blízkosti nachází zóna 
nejvyšší ochrany vůči kontaminaci ropou a ropnými produkty (stupeň II. A). 
 
 V etapě realizace záměru lze za potenciální místo vzniku havárie označit používání 
stavebních mechanismů. Veškeré dopady na okolí by se projevily především v kontaminaci 
horninového prostředí. Stav bude řešen dle provozního řádu, ve smyslu separace odpadu a jeho 
uložením na řízenou odpovídající skládku.  Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zabezpečení před 
havarijními úniky látek nebezpečných vodám do půdy a/nebo podzemní vody.  
 
 Pro eliminaci rizik jsou pro etapu výstavby navržena následující technická a organizační 
opatření: 
 

• do prostoru bývalého lomu mohou být ukládány pouze nezávadné, inertní materiály, u 
kterých bude prokázáno, že nemohou způsobit kontaminaci půdy, horninového 
prostředí a podzemních vod (viz. kap. B.III.3); 

• v prostoru ukládání nesmí být skladovány látky škodlivé vodám; 
• manipulace a ukládání materiálu musí probíhat tak, aby byla zabezpečena ochrana 

vod ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Zemní práce budou prováděny 
v souladu s ČSN 733050 – zemní práce. Stabilní mechanismy budou podloženy 
záchytnými vanami; 

• při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní 
bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového 
prostředí. Tato opatření budou součástí provozních a bezpečnostních řádů a předpisů 
pro výstavbu. Případné úniky ropných látek je nutné operativně odstraňovat a místa 
kontaminace sanovat; 
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• stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků 
pro případnou likvidaci úniků ropných látek; 

• v areálu staveniště nebude prováděno doplňování pohonných hmot; 
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém 

technickém stavu; nezbytná bude zejména kontrola z hlediska možných úkapů 
ropných látek. 

 
 

Etapa provozu 
 
 Tato etapa nepředstavuje riziko. 
 
 

C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

  

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
 

 

a) dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje 

 

 Předkládaný záměr je zčásti situován do území vymezeném územním plánem jako 
zastavitelné území se stanoveným využitím pro produkční plochy (lokalita 025/4) a částečně 
v nezastavitelného území (058 – lesopark u vápenky) jenž je aktuálním ÚPM definované jako volná 
krajina. Navrhované terénní úpravy mají sloužit k rekultivaci území a k jeho dalšímu využití v souladu s § 
18 z.183/2006 Sb. Jde tedy o technické opatření, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, a technickou infrastrukturu. Taková opatření je možné umisťovat do nezastavěného 
území. Záměr respektuje územní systém ekologické stability krajiny a neovlivňuje žádné chráněná 
území, přírodní park nebo významný krajinný prvek. Z hlediska stávající únosnosti zatížení 
životního prostředí se nejedná o nadlimitně ovlivňovanou lokalitu. Z hlediska starých 
ekologických zátěží nejsou v navrhovaném území výstavby známy žádná relevantní data, která by 
signalizovala nebo dokládala jejich výskyt.  Situování záměru není umístěno v prostoru, který by 
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu. 
 
 

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

 

 Ve vlastním zájmovém území pro záměr výstavby se nenachází neobnovitelné přírodní 
zdroje. Území bylo v roce 2004 vyjmuto, rozhodnutím MŽP, z chráněných ložiskových území, 
původně se zde těžila cihlářská surovina.   
 
 Obnovitelné přírodní zdroje jsou izolovány hluboko pod lokalitou a mohou být zastoupeny 
formou prostých nebo mineralizovaných vod, které jsou vázány na krystalinikum Krušných hor. 
Teplická akratoterma se formuje v hlubokých partiích paleoryolitového tělesa a pravděpodobně i 
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okolním krystaliniku v hloubkách okolo 2000 m. Za hlavní infiltrační území je považována oblast 
Krušných hor, zejména pak část tvořená paloeryolitem. V hlubokém podloží se voda ohřívá a 
prostřednictvím příčných zlomů (ve vztahu k nejvýznamnějšímu krušnohorskému zlomovému 
pásmu) směřuje do vývěrové oblasti v areálu Teplic a Šanova. Komplex křídových slínovců a 
vápnitých jílovců při povrchu zájmového území je jako celek považován za regionální izolátor. 
 

 

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty  

  
Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle 
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich 
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální 
délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a 
záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému. 
 

Návrh územního systému ekologické stability (ÚSES) vychází z ÚTPM MMR a MŽP ČR 
pro vymezování regionálního a nadregionálního ÚSES ČR (1996). Dle zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně 
propojený soubor přirozených i pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které udržují v území 
přírodní rovnováhu. ÚSES je navrhován tak, aby se vytvořila síť biocenter a biokoridorů, které je 
vzájemně propojují a interakčních prvků. ÚSES má zabezpečit uchování, případně rozhojnění 
genofondu rostlin a živočichů přírodních společenstev a umožnit jim migraci v daném území. 
 
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje 
existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů. 
 
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi 
biocentry.  
 
 Situace prvků ÚSES v oblasti záměru je patrná z obrázků č. 1 a 4. V západním a 
východním okraji se záměr nachází v blízkosti lokálního biokoridoru T7/T12. 
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Obrázek č. 4 Situace ÚSES u v oblasti zájmové lokality 
 

 
 

Významné krajinné prvky 

 
VKP „ze zákona“ č. 114/1992 Sb. je vodní retence „Rohlík“. V zůstatkové těžební jámě je 

součástí antropogenní plochy po těžbě, vzhledem ke svojí dispozici je pozorovatelná pouze 
z nejbližšího okolí, není v místní krajině typickým původním útvarem a je součástí 
nestabilizovaného území. Biologický průzkum (příloha č. 7) zde vyloučil významnější přítomnost 
makrofytů. 
 
 
Zvláště chráněná území 

 Kategorie zvláště chráněných území dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů jako jsou národní parky (NP), resp. chráněné krajinné oblasti (CHKO) se v dotčeném 
území záměru nevyskytují.  
 
 Záměr se nenachází v žádném chráněném ložiskovém území, ani v žádném zvláště 
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona. 



39 
Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu Vápenka Teplice - Řetenice. Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

 

  

 
Ochranná pásma, CHOPAV 

 Hodnocená lokalita leží ve vnějším ochranném pásmu stupně II C přírodních léčivých 
zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách (situační mapa v příloze č. 8). Na severu se v těsné 
blízkosti nachází zóna nejvyšší ochrany vůči kontaminaci ropou a ropnými produkty (stupeň II A). 
Nejbližší bod této zóny X = 976 758,7 - Y = 778 470,7 se nachází cca 25 m od okraje parcely č. 
797/1. Z této skutečnosti vyplývají i jistá legislativní opatření ohledně možného ovlivnění zejména 
kvality těchto zdrojů. Je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních zdrojích 
(lázeňský zákon) a dále pak opatření Výměru MZ č.j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9.10.1959 a 
dalších, na tento výměr navazujících rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.  
 
Obrázek  č.5 Vodohospodářská mapa zájmové oblasti 

 
  
Do zájmového území nezasahují ochranná pásma vodních zdrojů podzemních nebo povrchových 
vod, území není součástí CHOPAV ani zátopového území. 
 
 
Území přírodních parků 
 
 Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 
  
 



40 
Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu Vápenka Teplice - Řetenice. Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

 

  

Lokality evropského významu 
 

 Nejblíže k zájmové lokalitě, cca 5 km severoseverozápadně, se nachází evropsky 
významná lokalita Háj u Oseka (obrázek č. 6). Záměr nebude mít samostatně ani ve spojení 
s jinými významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (příloha č. 10 
– stanovisko KÚ Ústeckého kraje). 

   

Obrázek č. 6 Situace EVL  ve vztahu k zájmové lokalitě 
 

 

 
 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 

 V lokalitě záměru se nenachází nemovité historické, kulturní nebo archeologické  památky, 
evidované v rámci města Teplice.  
  
 
Území hustě zalidněná 
 

 V současnosti se v okolí zájmové lokality uplatňují civilizační faktory, představované 
především průmyslovými podniky, objekty obchodu a služeb a rekreačním územím. 
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 Pozemky těsně navazují v severní části na stávající areály NEXTA s.r.o. a Stavební firmy 
NAO s.r.o., ve východní části na lesopark a zahrádkářskou kolonii, z jihu a jihozápadu jsou pole. 
 Nejbližší domovní zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 150 m severně od lokality 
záměru a je tvořená rodinným domem č.p. 35. 
 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

 
 Zpracovateli dokumentace nejsou známy okolnosti, které by oficiálně dokládaly přítomnost 
území s existencí doložených (řešených) starých zátěží v rámci zájmového území posuzovaného 
záměru.   
 

 

C.2 Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
 

C.2.1 Charakteristiky ovzduší a klimatu  
 

Klimatické charakteristiky 

  
 Teplice leží v teplé klimatické oblasti T2. Má dlouhé, teplé a suché léto. Přechodné období 
je velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až 
velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota se pohybuje kolem 8 
OC. Nejchladnějším měsícem roku je leden, nejteplejším červenec. Průměrná teplota v lednu se 
pohybuje kolem -2,5 OC, v červenci kolem 18,5 OC. Srážkový úhrn ve vegetačním období v oblasti 
T2 obecně činí 350 - 400 mm, srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 mm. Celkový roční úhrn 
srážek v oblasti Teplic se pohybuje mezi 500 - 550 mm. Počet ledových dnů (tj. dnů s max. 
teplotou –0,1 °C a nižší)  se pohybuje mezi 30 - 40 a počet dnů se sněhovou pokrývkou mezi 40 - 
50 dny za rok. 
 
 
Tabulka č. 11  Průměrný měsíční a roční úhrn srážek (mm) ve stanici Teplice (období 1901-1950) 

Stanice nadm. 
výška 

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII ROČNÍ 
ÚHRN 

Teplice 260 m 
n. m. 

34 
 

29 
 

32 
 

36 
 

59 
 

56 
 

76 
 

55 
 

47 
 

37 
 

30 
 

37 
 

528 mm 

  
 
Kvalita ovzduší 

 
 Mezi škodliviny emitované z provozu uvažovaného záměru budou patřit tuhé znečišťující 
látky a oxidy dusíku. Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení 
škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové oblasti jsou výsledky měření na imisních 
stanicích. Při posuzování stavu ovzduší v zájmové lokalitě lze vycházet z materiálu ČHMÚ - 
Praha ”Znečištění ovzduší na území České republiky”.  
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Nejbližší imisní stanice je stanice UTPM Teplice (identifikace ISKO 1763). Jedná se pozaďovou 
stanici umístěnou v městské obytné zóně. Stanice je umístěna u Základní školy Koperníkova, na 
travnaté ploše, na okraji obytné části města. Cílem stanice je stanovení reprezentativních 
koncentrací pro osídlené části území. Stanice je v provozu od roku 2008 a od zájmové lokality je 
vzdálená cca 4 km východním směrem.  
Dále bylo v případě pozaďových koncentrací benzenu a oxidu uhelnatého použito výsledků měření 
z imisních stanic UMOM Most (identifikace ISKO 1005) a UULK Ústí nad Labem – Kočkov 
(identifikace ISKO 1011). 
Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek z let 2008 až 2011 na nejbližších imisních 
stanicích jsou uvedeny v následujících tabulkách. V tabulce je pro porovnání uveden příslušný 
imisní limit hodinový, denní a roční (IHh, IHd a IHr) podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší. 
Pro sledovanou škodlivinu částice PM10 je legislativně stanoven imisní limit denní a roční. 
Naměřené imisní hodnoty na stanici v Teplicích obsahuje následující tabulka. 
 
Tab. 12: Naměřené imisní koncentrace částic PM10 (µg/m3)  

Imisní stanice Rok 
Nejvyšší denní 

imise PM10
 

36. nejvyšší 
denní imise 

IHd = 50 

Průměrná roční 
imise PM10 

IHr = 40 

2008 -- -- -- 
2009 182,8 44,3 27,4 
2010 269,0 53,5 32,2 

UTPM Teplice 

2011 151,0 65,9 32,9 

 
 Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 µg/m3. Tento imisní limit 
nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Na imisní stanici v Teplicích byl v roce 2009 
imisní limit krátkodobý plněn, v roce 2010 a 2011 byl imisní limit překročen. 
 
 Plnění krátkodobého imisního limitu je však problematické na velkém území ČR. Např. 
v roce 2010 byl limit překročen na 83 stanicích z celkového počtu 158 stanic (tj. 52,5 %) a  roce 
2011 byl limit překročen na 89 stanicích z celkového počtu 157 stanic (56,7 %). 
 
 Imisní limit roční pro PM10 byl v posledních čtyřech letech plněn a to s velkou rezervou. 
Naměřené průměrné roční imise PM10 se pohybují pod hodnotou imisního limitu 40 µg/m3. 
 
 Pro další sledovanou škodlivinu částice PM2,5 je legislativně stanoven imisní limit roční. 
Naměřené imisní hodnoty na stanici v Teplicích obsahuje následující tabulka. 
 
Tab. 13: Naměřené imisní koncentrace částic PM2,5 (µg/m3)  

Imisní stanice Rok 
Průměrná roční imise PM2,5 

IHr = 25 

2008 -- 
2009 18,9 
2010 22,7 

UTPM Teplice 

2011 23,8 
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 Imisní limit roční pro částice PM2,5 byl v posledních třech letech plněn. Naměřené 
průměrné roční imise PM2,5 se pohybují pod hodnotou imisního limitu 25 µg/m3. 
 
 V následující tabulce jsou uvedeny naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého na 
stanici UTPM Teplice v letech 2008 – 2011.  
 
Tab. 14: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (µg/m3) 

Imisní stanice Rok 
Nejvyšší hodinová 

imise 

19 MV  
hodinové imise 

IHh = 200 

Průměrná roční 
imise NO2 
IHr = 40 

2008 -- -- -- 
2009 92,6 73,3 20,7 
2010 98,7 84,6 21,5 

UTPM Teplice 

2011 98,9 76,1 21,5 

 
 Z výše uvedené tabulky naměřených koncentrací oxidu dusičitého na imisní stanici 
v Teplicích vyplývá, že průměrné roční imisní koncentrace v posledních letech se pohybují 
v rozmezí 20,7 – 21,5 µg.m-3. Plnění imisního limitu stanoveného na 40 µg.m-3 tak není 
problematické. 
Krátkodobý hodinový imisní limit činí 200 µg.m-3. Tato hodnota nesmí být překročena více než 
18krát za kalendářní rok. Na imisní stanici v Teplicích naměřené hodnoty splňují předepsaný 
maximální krátkodobý imisní limit 200 µg.m-3 s velkou rezervou. 
 
Další emitovanou znečišťující látkou ze spalovacích motorů stavební techniky a nákladních 
automobilů je oxid uhelnatý. Imisní stanice v Teplicích koncentrace této znečišťující látky 
v ovzduší nesleduje, v následující tabulce uvádíme naměřené hodnoty na imisní stanici v Ústí nad 
Labem - Kočkově. 
 
Tab. 15: Naměřené imisní koncentrace oxidu uhelnatého (µg/m3)  

Imisní stanice Rok 
Maximální osmihodinová imise CO 

IH8hod = 10 000 

2008 928,6 
2009 1 406,3 
2010 1 244,6 

UULK Ústí nad Labem - Kočkov 

2011 1 021,4 

 
Imisní limit pro maximální osmihodinovou koncentraci oxidu uhelnatého činí 10 000 µg.m-3. Na 
imisní stanici v Ústí nad Labem se naměřené hodnoty pohybují v intervalu 928,6 – 1 406,3 µg.m-3, 
tedy výrazně pod hodnotou imisního limitu.  
 
Naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu za poslední čtyři roky na imisní 
stanici v Mostě jsou uvedeny v následující tabulce. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen 
na 5 µg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok.  
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Tab. 16: Naměřené imisní koncentrace benzenu (µg/m3)  

Imisní stanice Rok 
Průměrná roční imise benzenu 

IHr = 5 

2008 1,3 
2009 1,3 
2010 1,6 

UMOM Most 

2011 1,3 

 
Imisní limit roční pro benzen je v posledních čtyřech letech plněn s významnou rezervou. 
Naměřené průměrné roční imise benzenu se pohybují pod hodnotou imisního limitu 5 µg/m3.  
 
Území pod správou Stavebního úřadu Magistrátu města Teplice, do jehož správního obvodu 
zájmová lokalita spadá, je zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve 
Věstníku MŽP č. 2/2012 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Vymezení OZKO je 
odůvodněno překročením krátkodobého imisního limitu pro částice na 89% území a průměrného 
ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren na 25,1% území. Jedná se o vymezení oblastí na 
základě dat z roku 2010. 
 
Závěr ke stávající imisní situaci v zájmové oblasti: 
Pro stanovení pozaďových imisních koncentrací jsou výše uvedeny naměřené hodnoty imisí 
na imisních stanicích v Teplicích, Ústí nad Labem – Kočkově a Mostě. 
Na základě dostupných informací můžeme konstatovat, že v zájmové lokalitě je epizodicky, 
v období se zhoršenými rozptylovými podmínkami, překračován krátkodobý imisní limit 
pro částice PM10 a průměrný roční imisní limit pro benzo(a)pyren, ostatní imisní limity jsou 
plněny.  
Dle odborného odhadu vycházejícího z měření imisí na nejbližších imisních stanicích a 
vyhlášených OZKO můžeme odhadnout stav imisního pozadí v oblasti řešeného záměru 
následovně: 
 
 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace:  90 - 100 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – 19. hodnota maximální koncentrace:  75 - 85 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace:   20 - 22 µg/m3 

- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace:  1000 - 1500 µg/m3 
- částice PM10 -  maximální denní koncentrace:    150 - 250 µg/m3 
- částice PM10 -  36. hodnota nejvyšší denní koncentrace:  45 - 65 µg/m3 
- částice PM10 – průměrná roční koncentrace :    28 - 33 µg/m3 

- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace :    18 - 23 µg/m3 
- benzen (BZN) – průměrná roční koncentrace:    1,3 – 1,6 µg/m3 
- benzo(a)pyren (BaP) – průměrná roční koncentrace:   1,0 – 1,2 ng/m3 
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C.2.2 Charakteristiky povrchových a podzemních vod  
 

Vodní toky a povrchová voda 
 
 Hydrologicky patří lokalita do povodí řeky Labe, do dílčího povodí řeky Bíliny (č.p. 1-14-
01). Nejbližší vodotečí hodnoceného území je Sviní potok, který ústí v Teplicích – Trnovanech 
zprava do Bystřice, jež je levostranným přítokem řeky Bíliny. V oblasti bývalého lomu se vytvořila 
umělá bezodtoká deprese. Nejnižším místem je nyní vodní retence ve zbytkové jámě po těžbě 
Vápence.   
 
Podzemní voda  

 
 Detailní informace o podzemních vodách zájmové oblasti jsou součástí přílohy č. 8. 
Hodnocené území se nachází v širším ochranném pásmu stupně II C přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Teplice v Čechách,  přibližně 3 kilometry západně od jímacích objektů termy. 
Teplická akratoterma se formuje v hlubokých partiích paleoryolitového tělesa a pravděpodobně i 
okolním krystaliniku v hloubkách okolo 2000 m. Za hlavní infiltrační území je považována oblast 
Krušných hor, zejména pak část tvořená paloeryolitem. V hlubokém podloží se voda ohřívá a 
prostřednictvím příčných zlomů (ve vztahu k nejvýznamnějšímu krušnohorskému zlomovému 
pásmu) směřuje do vývěrové oblasti v areálu Teplic a Šanova. Původní samovolný přeliv termy 
v nadmořské výšce 219 – 220 m ustal po důlních průvalech na duchcovsku koncem 19. století a od 
té doby se musí terma čerpat z úrovně 198,5 –  205,5 m n.m. Současné využívané množství je asi 
16 l . s-1 při teplotě kolem 40°C. V oblasti pánve je tento kolektor do nadloží izolován izolačním 
komplexem svrchnokřídových slínů a slínovců a terciérních podložních jílů. Těsnost izolační 
vrstvy může být jen velmi výjimečně narušena v místech výrazného tektonického narušení. 
 
 Komplex křídových slínovců a vápnitých jílovců je jako celek považován za regionální 
izolátor, když jako kolektor se uplatňuje jen přípovrchová zóna navětrání a rozpukání s různým 
hloubkovým dosahem. Pro hodnocenou oblast uvádí G. Kačura1 (1989) koeficient transmisivity  T 
= 4,4 . 10-6 až 3,0 . 10-4 m2. s-1.  
  
 Převážně hlinitý až hlinitopísčitý charakter kvartérního pokryvu neumožňuje významnější 
výskyt mělké kvartérní zvodně. Trvalejší zvodnění kvartéru je vázáno hlavně v návaznosti na 
vodoteče a vodní retence. V kvartérním pokryvu byla hladina podzemní vody zjištěna pouze 
v oblasti severně od hodnoceného prostoru zbytkové jámy na vrtech Ř3/74 a Ř4/74. Jedná se o 
lokální zvodnění sprašové hlíny s ustálenou hladinou na kótách 249,8 a 251,7 m n.m. V areálu 
firmy NEXTA bylo zjištěno zvodnění kvartérní hlíny a místních navážek na vrtech S11/91 a 
S13/91 na kótě 249,4 m n.m. Na sousedních vrtech S12/91 a S14/91 však hladina podzemní vody 
zastižena nebyla. Zvodnění hlinitojílovité navážky zastihl ještě za jihozápadním okrajem zbytkové 
jámy vrt V29/89 na kótě 266,8 m n.m. 
  
 Ve svrchnokřídových sedimentech bylo zjištěno zvodnění v navětralých svrchních partiích 
slínů a vápnitých jílů na severních a severovýchodních výchozech. Hladina podzemní vody zde 

                                                
1 G.Kačura: Hydrogelogická mapa ČSR v měř. 1 : 50 000, list 02-32 Teplice; ÚÚG Praha 1989 
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byla zastižena v hloubkách 2,0 až 4,5 m na kótách 243,8 až 253,7 m n.m. Vrt HPJ1/93 byl 
realizován na řezu těžebny vápenců z kóty 246,24 a sloužil jako pozorovací vrt. Po odvrtání zde 
byla úroveň hladiny podzemní vody zastižena v jílovitých vápencích v hloubce 5,3 m, na kótě 
240,9 m n.m. Při rekultivačních úpravách zbytkové jámy byl tento vrt utěsněn a přesypán cca 2,5 
m vrstvou navážky. 
 
 Specifickou záležitostí je prostor nejnižšího dna zbytkové jámy na parcele č.841/4. V této 
nehlubší terénní depresi se už v době provozování těžebny vytvořila bezodtoká vodní retence. 
V současné době se zde nachází hladina vody na kótě 249,50 m n.m. Tuto vodní nádrž a její 
nejbližší břehy tvoří jílovité Vápence bez přítomnosti jakékoliv vegetace a zjevně bez vodních 
živočichů. Při porovnání analýzy vody z nádrže s imisními standardy ukazatelů přípustného 
znečištění povrchových vod dle Nařízení vlády č.61/2003 sb. je částečně překročena limitní 
hodnota pouze u biologické spotřeby kyslíku 8,6 mg/l (limit 6 mg/l) a chemické spotřeby kyslíku 
50 mg/l (limit 35 mg/l). Nelze zde jednoznačně říci, jestli se jedná o kombinaci podzemní vody 
z křídových vápenců a splachů srážkové vody z prostoru terénu zbytkové jámy, nebo zda jde 
pouze o soustředění povrchové vody. Nejbližší úroveň hladiny křídových vápenců na vrtu 
HPJ1/93 na kótě 240,9 m n.m. spíše naznačuje, že se může jednat o soustředění povrchových vod, 
kde nedochází k výraznějšímu ovlivnění její kvality výše uvedeným horninovým prostředím. 
 
 

C.2.3 Geomorfologické a geologické  charakteristiky  
 

Základní geomorfologické údaje 
 
 Vlastní hodnocený prostor se důsledkem minulé povrchové těžby vyznačuje značnou 
členitostí. Původní terén se při severovýchodním okraji pohybuje na kótě okolo 258 m n.m. a 
pokračoval jižním a jihozápadním směrem až přes 270 m n.m. Nejnižším místem je nyní vodní 
retence ve zbytkové jámě po těžbě Vápence a to na kótě 249,50 m n.m.   
 
 
Základní geologické údaje 
  
 Hodnocené území se nachází za jižním okrajem severočeské hnědouhelné pánve na 
přechodu do Českého středohoří v oblasti výrazné geologické struktury tzv. teplicko-lahošťského 
hřbetu. K povrchu terénu zde vystupuje skalní podklad tvořený trhlinovým vulkánem teplického 
ryolitového komplexu. Ryolitové těleso je na Z, J a V omezeno tektonicky, na S se zanořuje pod 
pánevní sedimenty a vystupuje na povrch v Krušných horách. Povrchové partie ryolitu jsou velmi 
často postiženy intenzivním rozvětráním a vzniklá eluvia lze charakterizovat hlavně jako písčité 
hlíny až hlinité písky s různým zastoupením pevnějších úlomků. Mocnost eluvií se pohybuje na 
lokalitě okolo 1 –  2 m, ale místy dosahuje až okolo 4 m. 
  
 V nejvyšší části teplicko-lahošťského hřbetu, tedy i v hodnoceném území, transgredují na 
ryolitové těleso sedimenty svrchní křídy teplického souvrství. Na bázi jsou zde zastoupeny 
slepence, pískovce  a rohovce, které výše přecházejí do slínů a slínovců. Slínitá sedimentace 
pokračuje až do svrchního turonu a coniaku. Situaci výchozů svrchní křídy a ryolitu zobrazuje 
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přiložená geologická mapa 1 : 5 000 (podklad 4). Na jihovýchod od teplicko-lahošťského hřbetu 
jsou známé svrchnoturonské jílovité Vápence souvrství Xb u Řetenic a Hudcova. Jílovité Vápence 
přecházejí výše do slínovců s proměnlivým obsahem CaCO3. Poloha jílovitých vápenců obsahuje 
okolo 70 – 80 % CaCO3. Generelní úklon křídových sedimentů v hodnoceném území je od severu 
k jihu a je primární. Nebyla zde ověřena žádná podstatná zlomová linie. 
 
 Terciérní horniny, reprezentované v širším okolí vulkanity Českého středohoří a 
miocénními sedimenty uhelné pánve, se na stavbě hodnocené lokality nepodílejí.  
 
 Kvartér je posledním geologickým útvarem, který ukončil formování geomorfologického 
reliéfu území. Nejčastěji je zastoupen eolicko-deluviálními písčito-hlinitými sedimenty 
v mocnostech až do 9 m. Spraše a sprašové hlíny byly těženy jako cihlářská surovina. Ve 
vlastním hodnoceném prostoru byl kvartérní pokryv prakticky téměř zcela odtěžen. Ve zbytkové 
jámě vápenky byl vytěžený prostor částečně vyplněn recentními navážkami hlinitojílovitého 
charakteru, ale jejich přesnější složení není známo. 
 
 
Seismicita 
 
 Staveniště se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu 
ČSN 73 0036 "Seismická zatížení staveb". Seizmické poměry resp. seizmicita nevybočuje z 
hodnot běžných v této oblasti a její hodnoty nebudou zamýšlenou stavbou ovlivněny. Širší území 
je sice blízko linie krušnohorského zlomu, jedná se však o strukturu geologicky starou, seismicky 
neaktivní.  
 
 
Radonové riziko 
 
 Podle ”Odvozené mapy radonového rizika – Severočeský kraj” (ÚÚG,1990) spadá zájmové 
území do oblasti nízkého radonového rizika. Pro výstavbu záměru nejsou potřebná žádná opatření. 
 
 

C.2.4 Charakteristiky půd  
 

 Půdní kryt zájmové oblasti je výrazně ovlivněn antropogenní činností, méně půdotvornými 
substráty a klimatickým režimem, který je především funkcí nadmořské výšky. V původním 
neodtěženém terénu se původně uplatňovaly půdy na spraších a sprašových hlínách. Ve 
vlastním hodnoceném prostoru byl kvartérní pokryv prakticky téměř zcela odtěžen. Zbytková jáma 
byla jen částečně rekultivována zasypáním některých partií hlinitojílovitou zeminou. Souvislý 
půdní horizont s vzhledem k relativnímu mládí odtěženého prostoru zatím nevyvinul, v prostoru 
staveniště lze očekávat antropogenně podmíněné půdy s nízkou produktivní schopností. Kromě 
částečného zatravnění je terén velmi často tvořen náletovým stromovým porostem. 
 
 
 Výstavbou záměru nedojde k záboru ZPF ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.   
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C.2.5 Charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí  
 

Floristické poměry 
 

 Detailní popis floristických poměrů je součástí přílohy č. 7. Lokalita se nachází na jižním 
okraji areálu vápenky v Řetenicích. Představuje rekultivovanou plochu s náletem dřevin a s 
výsadbami kulturních dřevin s bylinným podrostem tvořeným běžnými druhy společenstev plevelů 
a agrárních lad. V severní části lokality se vyskytuje vodní plocha nádrže tzv. Rohlík, většinu 
plochy však zaujímají porosty náletových dřevin. Plocha lokality představuje přibližně 10 ha. 
Nadmořská výška lokality se pohybuje kolem 280 m n.m. 

 
 Toto území je součástí Chabařovické pánve představující tektonickou sníženinu mezi 
Krušnými horami a Českým středohořím budovaná miocenními jezerními jíly a písky a 
hnědouhelnými slojemi, méně cenomanskými pískovci, turonskými slínovci, terciérními vulkanity 
a pokryvy čtvrtohorních sedimentů. Geomorfologicky náleží lokalita do provincie České vysočiny, 
do Krušnohorské soustavy, Podkrušnohorské podsoustavy, do celku Mostecká pánev, podcelku 
Chomutovsko-teplická pánev a okrsku Chabařovická pánev (Demek 1987). Podle 
biogeografického členění ČR (Culek 1995) patří oblast do mosteckého biogeografického regionu. 
 
 
Fytogeografické vymezení 
 
 Fytogeograficky náleží tato oblast do fytogeografického okresu Podkrušnohorská pánev, 
obvodu Českého termofytika (Termophyticum bohemici) a oblasti Termofytika (Termophyticum). 
V rekonstrukčním geobotanickém mapování (Mikyška et al. 1969, Neuhäslová et al. 2001) je toto 
území řazeno k dubohabrovým hájům (Carpinion betuli), k černýšovým dubohabřinám 
(Melampyro nemorosi-Carpinetum). 
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Popis vegetace 
 
Obrázek č. 7 Vegetace – mapa biotopů 

 

 
 
Plocha A 
 
Biotop: Vysoké mezofilní křoviny a pionýrské dřeviny (K3, X12) 
Plocha: 2,4 ha 

Charakteristika: Rozsáhlá plocha s mozaikou běžných mezofilních křovin (hloh, růže šípková, 
svída krvavá, ptačí zob, apod.) s nálety pionýrských křovin a stromů (topol osika, akát, bříza, olše 
lepkavá, dub letní, javor jasanolistý). Vzhledem k silnému zastínění se na této ploše vyskytuje 
bylinný podrost pouze zřídka a to pouze na prosvětlených stanovištích na okrajích porostů nebo 
podél vyšlapaných pěšin. 
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Plocha B 
 
Biotop: Vysoké mezofilní křoviny (K3) 
Plocha: 1,2 ha 
Charakteristika: Plocha s převažujícími porosty mezofilních křovin s minoritním zastoupením 
náletových stromů. Bylinné patro je tvořeno ruderální vegetací s převahou třtiny křovištní 
(Calamagrostis epigejos). Vzhledem k poloze plochy poblíž komunikace slouží její okraje 
k zakládání černých skládek. Na některých z nich bylo nalezeno několik polykormonů křídlatky 
japonské (Reynoutria japonica). 
 
Plocha C 
 
Biotop: Nepřírodní - ruderální bylinná vegetace mimo sídla (X7) 
Plocha: 1,3 ha 

Charakteristika: Rozsáhlá bývalá těžební plocha (hliniště) porostlá souvislým travinno-bylinným 
porostem s dominantní třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos) a roztroušeně se vyskytujícími 
se nálety křovin (včetně několika polykormonů křídlatky japonské). Pravděpodobně k této ploše 
jsou vztaženy historické nálezy zeměžluče spanilé (Centaurium pulchellum), rozrazilu vodního 
(Veronica catenata), řečanky přímořské (Najas marina) a křezu zedního (Diplotaxis muralis). 
První tři uváděné druhy jsou vázány na prosluněné mělké tůně iniciálních stádií sukcese, které se 
zde po ukončení těžby pravděpodobně vyskytovaly. Následně tyto plochy postupně zarůstaly 
bylinnou vegetací, která výrazně změnila charakter stanoviště. Mimo jiné sem z okolí pronikaly 
nálety břízy a vrb, jejich současný věk odpovídá cca 15 let. 
 
Plocha D 
 
Biotop: Vysoké mezofilní křoviny (K3) a ruderální bylinná vegetace mimo sídla (X7) 
Plocha: 0,9 ha 
Charakteristika: Mozaika běžně se vyskytujících se biotopů v této lokalitě. Skupiny více či méně 
zapojených křovin se střídají s plochami travino-bylinné vegetace. K expanzivním travinám (třtina 
křovištní, ovsík vyvýšený) a ruderálním bylinám (šťovík tupolistý, lebeda lesklá, apod.) se místy 
přidávají i bazální druhy mezofilního ovsíkového trávníku (zvonek rozkladitý, kopretina bílá, 
hrachor luční, atd.) 
 
Plocha E 
 
Biotop: Nepůvodní listnaté dřeviny (X9B), nálety pionýrské dřeviny (X12) 
Plocha: 1,9 ha 
Charakteristika: Porosty vysazených listnatých dřevin domácí a nepůvodní provenience. Z dřevin 
převažuje lípa srdčitá, javor mléč, javor klen, borovice lesní, jasan ztepilý, trnovník akát, v 
keřovém patru je zastoupena svída krvavá, hloh obecný, růže šípková, z nepůvodních vysazených 
druhů potom pámelník bílý a netvařec křovitý. 
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Plocha F 
 
Biotop: Vodní nádrže bez vodních makrofyt (X14) 
Plocha: 0,3 ha 
Charakteristika: Vodní nádrž bez vytvořeného pásma s relativně příkrými břehy po většině 
obvodu vodní plochy. Na několika málo místech, převážně v jižní části nádrže, je sklon břehu 
pozvolný. V těch to místech se objevují řídké a nepříliš rozsáhé porosty bahničky bradavkaté 
(Eleocharis mammilata), sítiny článkované (Juncus articulatus) a rákosu obecného (Phragmites 
australis). V samotné vodní nádrži nebyly vodní makrofyta potvrzeny (včetně uváděné 
parožnatky), přestože byl proveden (hlavně v letním termínu) podrobný průzkum z několika míst 
pomocí kotvy. Voda je v celé nádrži silně zakalená. 

 

Dendrologické poměry 

Detailní dendrologický průzkum je součástí přílohy č. 10.  

 Dendrologický průzkum v areálu bývalé vápenky byl proveden jako podklad pro 
následnou žádost o povolení kácení dřev in rostoucích mimo les pro fyzické osoby ve smyslu 
Zákona č. 114/1992 Sb. a Vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

 V rámci tohoto průzkumu byly zjišťovány stromy o obvodu kmene nad 80 cm ve výšce 
1,30 m nad zemí a porosty keřů v souvislé ploše nad 40 m2, ve smyslu § 8 Vyhlášky č. 395/1992 
Sb.  

 Některé parcely byly dále členěny písmeny velké abecedy kvůli názornějšímu 
popisu charakteru porostů.  

 Zájmové území je zakresleno v přiložených výkresech a zjištěné výsledky byly zapsány 
do tabulek podle jednotlivých parcel.  
 

 V celém zájmovém území bylo provedeno podrobné místní šetření v době 13.10.-
10.11.2009. Byla pořízena fotodokumentace charakterizující porosty jednotlivých parcel ajejich 
částí.  
 

838/3  
Podél plechového plotu ohraničujícího parcelu č. 838/1 rostou keřové porosty. Tvoří 50%  z 
celkové plochy parcely. Druhové složení všech dřevin: Cornus sanquinea 80%, Crataegus 
monogyna 17%, Sambucus nigra a Rosa canina 3%. Na parcele se nevyskytují stromy s obvodem 
kmene nad 80 cm. Porosty jsou náletového charakteru.  
 

841/2  
Po obvodu parcely, jejímž středem je vodní plocha, rostou v kompaktních i rozvolněných 
skupinách převážně keřové porosty s příměsí stromů o obvodu kmene do 80 cm. Souvislé 
keřové porosty tvoří 75% z plochy 4460 m2 (po odečtení vlastní vodní plochy od plochy 
parcely). Jednotlivě se vyskytují stromy obvodu kmene nad 80 cm. Ty byly v terénu 
identifikovány, změřeny a jsou zapsány v seznamu dřevin k pokácení. Veškeré dřeviny jsou 
vitální, z části záměrně vysazené, z větší části náletového charakteru. Druhové všech dřevin:   
Cornus sanquinea 60%, Crataegus monogyna 20%, Rosa canina 5%, Symphoricarpos albus 5 %, 
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Robinia pseudoacacia a Quercus robur a Pinus sylvestris a Betula verrucosa a Tilia cordata 10%.  

 
841/7  
Parcela se skládá ze dvou částí s výrazně odlišným charakterem porostů dřevin.   
Část A představuje bylinný porost s jednotlivými náletovými dřevinami bez souvislých porostů 
keřů nad 40 m2. Druhové složení dřev in - Robinia pseudoacacia 50%, Betula verrucosa 40%, 
Cornus alba a Crataegus monogyna a Rosa canina 10%. Na této části parcely se nevyskytují 
stromy obvodu kmene nad 80 cm ani souvislé skupiny keřů nad 40 m2.   
Část B tvoří porosty náletových křovin v rovině s příměsí stromů obvodu kmene do 80 cm. 
Východní část pozemku je svah s uměle založenými porosty stromů do obvodu kmene 80 cm. 
Druhové složení všech dřevin: Tilia sp.5%, Betula verrucosa 10%, Crataegus monogyna 20%, 
Fraxinus excelsior 5%, Robinis pseudoacacia 5%, Cornus sanquinea 40 %, Rosa canina 10 %, 
Quercus robur a Sambucus nigra a Caragana arborescens a Symphoricarpos albus 5 %. Na této 
části parcely se nevyskytují stromy obvodu kmene nad 80 cm. Plocha souvislých porostů keřů 
tvoří 80% z 9433 m2 (plocha této části parcely v rovině i ve svahu).  
 

841/8  
Parcela je porostlá bylinným porostem s jednotlivými náletovými dřevinami bez souvislých 
porostů keřů nad 40 m2 . Druhové složení všech dřevin: Robinia pseudoacacia 50%, Betula 
verrucosa 40%, Cornus alba a Crataegus monogyna a Rosa canina 10%. Nevyskytují se zde 
stromy obvodu kmene nad 80 cm.  
 
841/15   
Parcela byla rozdělena na 5 částí, které jsou od sebe odděleny cestami.  
 
841/15 A   
Tato část parcely je souvisle porostlá dřevinami. Po obvodu jsou souvislé keřové porosty převážně 
náletového charakteru s vtroušenými stromy s obvodem kmene do 80 cm. Uvnitř prostoru je 
rozsáhlá prohlubeň s uměle založenými porosty stromů. Jednotlivě se vyskytují stromy obvodu 
kmene nad 80 cm. Ty byly v terénu identifikovány, změřeny a jsou v seznamu dřev in k pokácení. 
Porost náletových keřů tvoří 70% z plochy 8360 m2 v rovině a 10%  z plochy 20370 m2 na 
svazích. Druhové složení všech dřevin: Fraxinus excelsior 15%, Betula verrucosa 15%, Tilia sp. 
15%, Acer platanoides 10%, Alnus glutinosa 10%, Cornus sanquinea 30%, Crataegus monogyna 
3%, Salix caprea a Rosa canina a Hippophae rhamnoides 2%.   
V západní části pozemku se nachází lokální biokoridor. V jeho prostoru nedojde k odstraňování 
žádných dřevin. Tato část parcely není zahrnuta do plochy určené k odstranění dřevin.  
 
841/15B  
Na této části parcely o velikosti 15458 m2 rostou rozptýlené náletové keře na 65% plochy. 
Druhové složení všech dřevin: Cornus sanquinea 50%, Crataegus monogyna 40%, Rosa canina 
10%. Nevyskytují stromy obvodu kmene nad 80 cm.  
 

841/15C  
Podél cesty ve svahu roste souvislý uměle založený porost dřevin s přirozeným podrostem. 
Druhové složení všech dřevin: Betula verrucosa 30%, Populus tremula 20%, Fraxinus excelsior 
20%, Eleagnus angustiforia 10%, Comus sanguinea a Rosa canina a Hippophae rhamnoides 10%, 
Acer pseudoplatanus 5%, Prunus sp. 5%. Keře tvoří 15% z plochy 2905 m2.  
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841/15D  
Jedná se uměle založené porosty s přirozenými nálety. Fraxinus excelior 20%, Betula verrucosa 
25%, Comus sanquinea 25%, Prunus avium 10%, Tilia cordata 10%, Sambucus nigra a Ligustrum 
vulgare a Rosa canina a Euonymus europaeus a Crataegus monogyna a Caragana arborescens 
10%. Keře tvoří 20% z plochy 9389 m2. Jednotlivě se vyskytují stromy obvodu kmene nad 80 cm 
a ty byly v terénu identifikovány, změřeny ajsou zapsány v seznamu dřevin k pokácení.  
 
841/15E  
Kompaktně porostlý svah uměle založeným vitálním porostem ve složení Crataegus monogyna 
90%, Caragana arborescens a Alnus glutinosa a Vibumum opulus a Eleagnus angustifolia a 
Ligustrum vulgare a Quercus robur a Comus sanquinea a Clematis vitalba 10%. Keře rostou na 
90% plochy o velikosti 7678 m2. Jednotlivě se vyskytují stromy obvodu kmene nad 80 cm a ty 
byly v terénu identifikovány, změřeny a jsou zapsány v seznamu dřevin k pokácení.  

843/1  
Na východní části parcely jsou zbytky starého ovocného sadu (přestárlé hrušně, třešně, jabloně) s 
podrostem náletových keřů Comus sanguinea 95%, Ligustrum vulgare a Rosa canina a Crataegus 
monogyna a Salix caprea 5%  
V západní polovině pozemku je strž s náletovými jasany s podrostem Comus sanquinea, 
Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Salix caprea.  
Keře rostou na 65% z celkové plochy 5813 m2. Jednotlivě se vyskytují stromy obvodu kmene nad 
80 cm a ty byly v terénu identifikovány, změřeny ajsou zapsány v seznamu dřevin  k pokácení.  
 

Faunistické poměry 

 
 Detailní popis faunistických poměrů je součástí přílohy č. 7. V různých denních časech a za 
různého počasí zde byly prováděny individuální sběry pod kameny, dřívím, cihlami a podobnými 
úkryty.  Zemní pasti (dále jen ZP) byly zakopané 10.9.2010 na následujících místech: ZP-1 – na 
břehu rybníka; ZP-2 – uprostřed dna dřívějšího lomu (hliniště); ZP-3 – na horní hraně (okraj 
nezarostlé části hrany). ZP byly vybrané 8.10.2010. 
 
 V jarním aspektu 2011 byly 3 zemní entomologické pasti (dále jen ZP) instalovány 6.4.2011 a 
byl zde proveden orientační individuální sběr. Pasti byly vybrané 6.5.2011 a 2.6.2011. 

 
Bezobratlí 

 
GASTROPODA – PLŽI 
 (zaznamenané pouze nápadné druhy s ulitou) 
 Gastropoda: Helicidae – Hlemýžďovití 
 
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) – Páskovka hajní 
 8.9.2010 – hojný v různých barevných formách od skoro úplně světlých kusů a až po ex. 

s velmi širokými tmavými páskami – pod kameny, pod cihlami, papíry, a další předměty 
na dně sledovaného prostoru. Několik ex. bylo i sesmýkáno z bylin nebo byly na vyšších 
bylinách pozorovány. 

 10.9.2010 – 2 ex. v ZP-1. 
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 6.4.2011 – pozorováno pod kameny více kusů. 
 
Helix pomatia Linnaeus, 1758 – Hlemýžď zahradní 
 8.9.2010 – 6 ex. pod kameny a vidi několik prázdných schránek mezi trávou na dně 

sledovaného prostoru. 
 6.4.2011 – nalezeno větší množství prázdných ulit. 
 2.6.2011 – 2 ex. v ZP-2. 
 
 
COLEOPTERA – BROUCI 
 
 Coleoptera: Carabidae – Střevlíkovití 
 
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783) 
 6.5.2011 – 1 samec v ZP-2. 
 2.6.2011 – 1 samec v ZP-2. 
 
Amara similata (Gyllenhal, 1810) 
 2.6.2011 – 1 samice v ZP-1. 
 
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) 
 8.9.2010 – hojně pod kameny a pod starými hadry ležící na zemi. 
 6.4.2011 – několik kusů pod cihlami a starým papírem v okolí rybníčku a 3 ex. pod kameny 

v pásu lesa na horní hraně zájmového prostoru. 
 6.5.2011 – 2 samci a 3 samice v ZP-3. 
 2.6.2011 – 1 samec a 2 samice v ZP-3. 
 
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) 
 6.4.2011 – více ex. pozorováno pod cihlami a starým papírem v okolí rybníčku. 
 6.5.2011 – 2 samci a 1 samice v ZP-3. 
 
Carabus intricatus Linnaeus, 1761 
 6.5.2011 – 1 samice v ZP-2. 
 2.6.2011 – 1 samec a 1 samice v ZP-2 + 1 samice v ZP-3. 
 
Carabus nemoralis O.F.Müller, 1764 
 6.5.2011 – 3 samci a 3 samice v ZP-1 + 1 samice v ZP-2. 
 2.6.2011 – 2 samci v ZP-1 + 2 samci a 1 samice v ZP-2 + 2 samci a 1 samice v ZP-3. 
 
Harpalus affinis (Schrank, 1781) 
 8.9.2010 – 2 ex. (samice f. viridulus) pod kameny na okraji lesa. 
 
Molops elatus (Fabricius, 1801) 
 6.5.2011 – 2 samice v ZP-1 + 1 samice v ZP-3. 
 2.6.2011 – 1 samice v ZP-1 + 1 samice v ZP-3. 
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Nebria brevicollis  (Fabricius, 1792) 
 8.9.2010 – hojně pod kameny na okraji lesa při obvodu sledovaného prostoru. Zajímavé je, že 

se tento vlhkomilný druh nepodařilo potvrdit v okolí rybníku „Rohlík“. 
 
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) 
 2.6.2011 – 1 samec a 1 samice v ZP-3. 
 
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) 
 8.9.2010 – 2 ex. pod kameny na okraji lesa. 
 
 Coleoptera: Coccinellidae – Slunéčkovití  
 
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 
 8.9.2010 – jednotlivě sesmýkán z bylinného patra po celém sledovaném prostoru. 
 
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) 
 8.9.2010 – 1 ex. sesmýkán z bylinného patra. 
 
 Coleoptera: Nitidulidae – Lesknáčkovití  
 
Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776) 
 6.5.2011 – 1 ex. v ZP-1 + 6 ex. v ZP-2 + 1 ex. v ZP-3. 
 2.6.2011 – 1 ex. v ZP-3. 
 
 Coleoptera: Silphidae – Hrobaříkovití 
 
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) 
 8.9.2010 – 2 samice pod kameny. 
 6.5.2011 – 1 samec v ZP-2. 
 2.6.2011 – 1 samec a 2 samice v ZP-1 + 2 samice v ZP-2 + 3 samice v ZP-3. 
 
 HETEROPTERA – PLOŠTICE  
 
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) 
 6.4.2011 – větší množství ex. pozorováno na travách a na zemi, často in copula. 
 2.6.2011 – 2 ex. v ZP-1. 
 
 HYMENOPTERA – BLANOKŘÍDLÝ HMYZ  
 Hymenoptera: Formicidae – Mravenci 
 
Formica cunicularia Latreille, 1798 
 8.9.2010 – větší množství dělnic ve smyku bylinného patra na dně sledovaného prostoru, ale 

kolonii se nepodařilo ve vysoké trávě nalézt. 
 2.6.2011 – 1 dělnice v ZP-1. 
 
Formica fusca Linnaeus, 1758 



56 
Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu Vápenka Teplice - Řetenice. Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

 

  

 6.5.2011 – 2 dělnice v ZP-2. 
 2.6.2011 – 2 dělnice v ZP-3. 
 
Lasius emarginatus (Olivier, 1791) 
 6.5.2011 – 67 dělnic v ZP-1 + 1 dělnice v ZP-2. 
 2.6.2011 – 2 dělnice v ZP-3. 
 
Lasius flavus (Fabricius, 1781) 
 8.9.2010 – kolonie pod cihlou na břehu rybníka „Rohlík“. 
 6.4.2011 – malá kolonie pod kamenem kde byla silnější kolonie druhu Lasius niger (L.). 
 
Lasius niger (Linnaeus, 1758) 
 8.9.2010 – hojný druh nacházený ve smyku bylinného patra po celém prostoru. Kolonie byly 

nalezené pod kameny a nebo v hliněných kupkách, většinou prorostlých trávou. 
 8.10.2010 – 12 dělnic v ZP-3. 
 6.4.2011 – desítky kolonií pod kameny, pod cihlami, pod papírem, pod vlnitými kryty apod. po 

celém zájmovém prostoru. 
 6.5.2011 – 3 dělnice v ZP-1 + 3 dělnice v ZP-2 + 46 dělnic v ZP-3. 
 2.6.2011 – 4 dělnice v ZP-1 + 26 dělnic v ZP-3. 
 
Lasius platythorax Seifert, 1991 
 2.6.2011 – 18 dělnic v ZP-1. 
 
Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793) 
 6.4.2011 – 1 dělnice v kusu poloshnilého dřeva ležícího na zemi v porostu na horním okraji 

sledovaného prostoru. 
 
Leptothorax nylanderi (Foerster, 1850) 
 2.6.2011 – 1 dělnice v ZP-2. 
 
Myrmica lobicornis Nylander, 1846 
 8.9.2010 – 3 dělnice ve smyku bylinného patra. 
 
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 
 8.9.2010 – hojně ve smyku bylinného patra, ale nalezeny pouze 2 kolonie pod kameny. 
 10.9.2010 – 1 dělnice v ZP-2 + 2 dělnice v ZP-3. 
 6.4.2011 – silná kolonie pod vlnitým eternitem ležícím v trávě. 
 6.5.2011 – 54 dělnic v ZP-2 + 8 dělnic v ZP-3. 
 2.6.2011 – 42 dělnic v ZP-2 + 3 dělnice v ZP-3.. 
 
Myrmica sabuleti Meinert, 1860 
 8.9.2010 – 6 dělnic ve smyku bylinného patra. 
 
Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 
 2.6.2011 – 3 dělnice v ZP-1. 
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Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) 
 8.9.2010 – 3 kolonie pod kameny v hromadě hlíny, na dně sledovaného prostoru. 
 
 DERMAPTERA – ŠKVOŘI  
 
Apterygida media (Hagenbach, 1822) 
 8.9.2010 – 2 samci a 1 samice ve smyku bylinného patra na dně zájmového prostoru. 
 6.5.2011 – 1 samec v ZP-2. 
 
Forficula auricularia Linnaeus, 1767 
 8.9.2010 – hojně pod kameny, dřívím, papíry apod., odchycen i ve smyku bylinného patra. 
 8.10.2010 – 1 samec a 3 samice v ZP-1. 
 6.5.2011 – 1 samice v ZP-2 + 2 samci v ZP-3. 
 2.6.2011 – 1 samice v ZP-2 + 2 samice v ZP-3. 
 
Chelidurella acanthopygia (Gené, 1832) 
 8.9.2010 – několik ex. ve smyku bylinného patra a při sklepávání dřevin. 
 6.5.2011 – 2 samice v ZP-2 + 6 samců a 37 samic v ZP-3. 
 2.6.2011 – 1 samec a 1 samice v ZP-1 + 3 samci a 1 samice v ZP-3. 
 
 
Obratlovci 
   
 Vertebratologický průzkum proběhl rovněž ve výše uvedeném období a byl zaměřen 
především na výskyt zvláště chráněných prvků přírody. V následujících tabulkách jsou uvedeny 
veškeré taxony obratlovců zjištěné v dotčené lokalitě.   
  
 Zvláště chráněné taxony živočichů jsou označeni podle stupně ochrany uvedeného 
v příloze III prováděcí vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 
Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. (Zvláště chráněné druhy zvýrazněny tučným písmem - kriticky ohrožený 
druh je označen KO, silně ohrožený druh SO, ohrožený druh O.  
 
Tab. 17-20:Seznam obratlovců  

 
Obojživelníci - Amphibia 

Druh Poznámky 
Právní 

ochrana 

ropucha obecná (Bufo bufo) 

Zbytky 2 ex. Na vozovce vidi P. Majer. 
Nalezena také v doprovodném porostu. 
Pravděpodobně se v lokalitě 
rozmnožuje. 

O 

skokan hnědý (Rana temporaria) 
Náhodné pozorování. Pravděpodobně 
se v lokalitě rozmnožuje. 

- 

skokan skřehotavý (Pelophylax 
ridibundus, dříve také Rana 

Pozorovány 2 exempláře v červnu 2011 
u vodní plochy „Rohlík“ 

KO 
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ridibundus) 
Plazi - Reptilia 

Druh Poznámky 
Právní 

ochrana 
ještěrka obecná (Lacerta agilis) Potvrzený výskyt v celé ploše SO 
slepýš křehky (Anguis fragilis) Potvrzen výskyt v celé ploše SO 

užovka obojková (Natrix natrix) 

Zbytky 1 kusu nalezené na pěšině, 
východně od rybníka „Rohlík“, vidi P. 
Majer. Potravně vázána na vodní 
plochu v lokalitě. V roce 2011 viděn 
jediný exemplář. 

O 

Poznámka:, v lokalitě v době průzkumu překvapivě nepotvrzeni – lokalita je pro výskyt obou 
druhů vhodná.   
 
Ptáci - Aves   

Druh Poznámky § 
bažant obecný (Phasianus colchicus) Hlasové projevy  

brhlík lesní (Sitta europaea) 
Pravidelná pozorování, 
pravděpodobně hnízdí 

 

červenka obecná (Erithacus rubecula) Nepravidelná pozorování  
čížek lesní (Carduelis spinus) Nepravidelná pozorování  
dlask tlustozobý (Coccothraustes 
coccothraustes) 

Ojedinělé pozorování  

drozd zpěvný (Turdus philomelos) 
Pravidelná pozorování, 
pravděpodobně hnízdí 

 

holub domácí zdivočelá forma (Columba 
livia forma domestica) 

Přelety  

holub hřivnáč (Columba palumbus) Přelety  
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Krátkodobý pobyt  
hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Ojedinělé pozorování  
jiřička obecná (Delichon urbica) Pravidelné přelety  

kachna divoká (Anas platyrhynchos) 
Pozorování na jaře 2011, 
nehnízdí 

 

káně lesní (Buteo buteo) Přelety  
konipas bílý (Motacilla alba) Pravidelná pozorování, hnízdí  
konopka obecná (Carduelis cannabina) Nepravidelná pozorování  
kos černý (Turdus merula) Pravidelná pozorování, hnízdí  
králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) Nepravidelná pozorování  
kukačka obecná (Cuculus canorus) Hlasové projevy  
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pravidelně, hnízdí  
pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pravidelně, hnízdí  
pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pravidelně, hnízdí  
poštolka obecná (Falco tinnunculus) Pozorování při lovu nepravidelně  
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racek chechtavý (Larus ridibundus) Přelety  
rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Hnízdí  
rorýs obecný (Apus apus) Přelety, nehnízdí O 

sojka obecná (Garrulus glandarius) 
Pravidelně pozorována při 
přeletech a krátkodobých 
pobytech 

 

stehlík obecný (Carduelis carduelis) 
Nepravidelné přelety, hnízdění 
neprokázáno 

 

straka obecná (Pica pica) 
Pravidelně pozorována při 
přeletech a krátkodobých 
pobytech 

 

strakapoud velký (Dendrocopos major) Ojediněle, nehnízdí v lokalitě  

strnad obecný (Emberiza citrinella) 
Pravidelná pozorování, 
pravděpodobně hnízdí 

 

střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Nepravidelná pozorování, hnízdí  
sýkora koňadra (Parus major) Hnízdí  
sýkora modřinka (Parus caeruleus) Hnízdí  

šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 
Nepravidelně pozorován, 
pravděpodobně nehnízdí 

 

ťuhýk obecný (Lanius collurio) 
Zachycen na okraji zájmové 
plochy, hnízdní biotop 

O 

vrabec domácí (Passer domesticus) Hnízdění neprokázáno  
zvonek zelený (Carduelis chloris) Pravděpodobně hnízdí  

 
Savci – Mammalia  

Druh Poznámky 
Právní 

ochrana 
hraboš polní (Microtus arvalis) Uhynulý září 2010 - 
ježek západní (Erinaceus europaeus) Pozorován dospělý exemplář září 2010 - 
Myšice spec. (Apodemus spp.)   
 

8.9.2010 – 1 ex. pod kusem vlnité 
krytiny ležící na zemi u 
hnízda ze suché trávy, vidi 
Vysoký.  

8.9.2010 – 1 ex. pod kusem vlnité 
krytiny ležící na zemi u 
hnízda ze suché trávy, vidi 
Vysoký. 

2.6.2011 – 1 juv. ex. v ZP-2. 

- 

rejsek obecný (Sorex araneus) uhynulý - 

zajíc polní (Lepus europaeus) 
ojedinělé pozorování na okraji zájmové 
plochy v 2010 i 2011 

- 

prase divoké (Sus scrofa)   
 

6.4.2011 – pobytové stopy na více 
místech na dně i na horní hraně 
zájmového prostoru. 
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C.2.6 Charakteristiky dalších aspektů životního prostředí  
 

Ekosystémy 
 
 Situace prvků ÚSES v oblasti záměru je patrná z obrázků č. 1 a 4. V západním a 
východním okraji se záměr přibližuje k lokálnímnu biokoridoru T7/T12. Zájmové území 
nezasahuje do žádných prvků ÚSES lokálního, regionálního či nadregionálního významu. 
 
   
Krajina 
 
Potenciálně dotčený krajinný prostor 
 
 Potenciálně dotčeným krajinným prostorem je část krajiny kde se mohou uplatňovat vlivy 
navrhovaného záměru na krajinný ráz.   
 
 Záměr řeší rekultivaci zbytkové jámy prostoru po těžbě cihlářských hlín a Vápence. 
Zájmové území se nachází při jihozápadním okraji města Teplice v části s místním názvem 
Řetenice.  
 
 Jeho severní okraj navazuje na výrobní plochy areálů firem NEXTA a NAO, v těchto 
částech se nacházejí skládky materiálů. Vyzdviženým morfologickým útvarem je skládka hlušiny a 
zemin při SZ okraji zájmového území, která fyzicky a vizuálně odděluje prostor zájmového území 
od městského prostředí. Při SZ okraji se nacházejí rekultivační výsadby do nichž zasahuje také 
část plochy určené k terénním úpravám. S tímto okrajem také sousedí zahrádkářská kolonie. 
Nejnižším místem zájmového území je vodní útvar „Rohlík“, který vybíhá do střední části severní 
hranice směrem k areálu NEXTA.  Vodní retence má ostře zaříznuté břehy a jeho hladina se 
nachází výrazně pod úrovní terénu.  Nejnižší místo v této části leží v úrovni 254 – 256 m n.m.   
 
 Nejvýše položená místa se nacházejí při jižním okraji, hranice se zde pohybuje ve výšce 
s rozmezím cca 274 – 280 m. Za touto hranicí svah dále pokračuje. Jižní okraj zájmového území 
navazuje na obdělávané pole a ornou půdu ponechanou ladem  a vrcholem ukončeným zalesněným 
horizontem. Východní okraj se otevírá do plochého reliéfu Duchcovské pánve.  
 
 PDoKP je v jižní části vymezený okrajem zalesněného horizontu. Jeho východní hranice je 
nezřetelná/otevřená. V této části můžeme vizuální souvislosti s rekultivovaným územím 
předpokládat pozorováním z okraje sídel Hudcov a Hudcovská výšina a z komunikací, které tato 
sídla propojují, zde je také východní hranice PDoKP ukončena. S až SZ okraj PDoKP zasahuje do 
městské zástavby Teplic – Řetenic, kde se nacházejí významné produkční plochy (výroba a 
skladování), ale také bytové domy (panelové sídliště). Z této části je prostor zájmového území pro 
běžného pozorovatele pohybujícího se po ulicích města převážně skrytý za zástavbou, za areály 
NEXTA a vyzdviženou skládkou inertního materiálu. Výhled na plochu rekultivace se však z této 
části dá očekávat z horních pater některých domů sídliště, ze silnice II/254 a ze železnice.  
Vzhledem k pozici a dispozici Řetenic  na dně údolí jsou odtud výhledy na zájmové území 
potenciálně možné.    
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 SV část PDoKP má výrazně antropogenní charakter. JZ polovinu tvoří ucelená pole, v KR 
se zde uplatňují nadzemní vedení VVN a silniční síť s páteřní komunikací II. třídy.  
 
 Reliéf PDoKP je ovlivněný zástavbou a jinými antropogenními vlivy. Má tvar širokého 
konkávního údolí potoka Sviní s definovanou hranou svahu směrem k Nové Vsi a protějším méně 
zřetelným svahem zdvihajícím se k místní části Újezdeček. Prostor PDoKP se otevírá za 
rozvodnici procházející v polích při západní hranici směrem do mírně zvlněné pánve.  
 

Obrázek 8. PDoKP a MKR v základní mapě. 
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Oblast krajinného rázu 
 
 Zájmové území je situované na rozhraní Milešovského středohoří a Chomutovsko – 
Teplické pánve.  
 
 Oblast náleží do příhraniční oblasti Sudet, která byla poznamenána vysídlením původních 
obyvatel během druhé světové války. V úvodu byly vysídleni čeští rezidenti a koncem války 
němečtí. V poválečné době bylo snahou komunistické vlády oblast osídlit. Do původních usedlostí 
se tak dostali obyvatelé, kteří neměli k historickým, hospodářským a přírodním hodnotám této 
krajiny přímý vrozený vztah.  
 
 Oblast KR je přibližně ekvivalentní s geomorfologií střední až východní části 
Chomutovsko-Teplické pánve, Chabařovické pánve. PDoKP je situován na okraj výběhu úpatí 
Milešovického středohoří. PDokP však klimaticky, fyzicky a funkčně náleží spíše k  Chomutovsko 
-  Teplické pánvi rozprostírající se S a SV směrem. Reliéf má tvar konkávního údolí, které se více 
otevírá V až SV směrem.  
 
 Z hlediska výškové členitosti lze území řadit mezi členité pahorkatiny, i když reliéf 
navazující pánve je více plochý. Oblast je charakteristická diverzitou krajinné scény mezi Českým 
středohořím, relativním plochým pánevním dnem a dynamickým nástupem zdvihajících se svahů 
východních Krušných hor. Chabařovická pánev je charakteristická polootevřenými až otevřenými 
prostory a nepravidelně zvlněným  reliéfem s dílčími oblými pahorky a s velkými plošnými celky 
povrchových uhelných dolů zcela pozměňujících přirozený reliéf. Jedná se o krajinu velkých 
měřítek s významně pozměněnými vztahy přírodních a antropogenních složek, s málo dochovanou 
cestní sítí, s rozptýlenými výrobními areály s hmotově a výškově výraznými průmyslovými 
stavbami, které ne vždy navazují na zastavěná území sídel. Využití pánve bylo přednostně 
nastaveno s ohledem na výskyt ložisek uhlí a možnosti jejich těžby, bez ohledu na historické a 
přírodní souvislosti. Z širokého pánevního dna se nabízejí výhledy na zalesněné kužely a svahy 
Českého středohoří. Horizonty jsou většinou jednoduché, místy nám dávající tušit související 
krajinné prostory.  V oblasti lze definovat četné pohledové osy, které se nacházejí ekvivalentně 
s průběhem vodních toků.   
 
 
Místa krajinného rázu 
 
 V rámci dotčeného krajinného prostoru bylo vymezeno  místo krajinného rázu s relativně 
homogenními přídními a kulturně historickými charakteristikami. Místa krajinného rázu viz 
obrázek 5 a 6 .  
 
 MKR je vymezeno do bývalého dobývacího prostoru vápenka  včetně navazujících polí a 
okraje lesa, který z J strany vytváří vizuální bariéru a horizont. Průběh jižní hranice MKR je 
definovaný okrajem zástavby a zastavěného území Teplic - Řetenice.   
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Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky 
 
 Přítomnost znaků přírodní charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností 
standardizovaných indikátorů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. 
 

 Tabulka 21. Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky. 

přítomnost indikátoru 
v řešeném území A.1 Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky 

ANO NE 

A.1.1 Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma  X 

A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)  X 

A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochranného pásma  X 

A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma  X 

A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma  X 

A.1.6 Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma  X 

A.1.7 Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000  X 

A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000  X 

A.1.9 Přítomnost přírodního parku (dle §12 zák. 114/1992 Sb.)  X 

A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních, nadregionálních)  X 

A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) X  

Poznámky: 
ad A.1.11 –  VKP vyplývající z definice zákona, jezírka po těžbě, lesní porost 
 

  
  

 Tabulka 22. Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky. 

klasifikace znaků 

dle významu dle cennosti 

A.2 Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky XXX zásadní  
XX 
spoluurčující 
X doplňující 

XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

A.2.1 Plochý  a mírně zvlněný reliéf pánevního dna pozměněný těžební činností  a 
rekultivacemi XXX XX 

A.2.2 Potok Sviní - VKP X X 
A.2.3 Vodní útvar „U Vápenky“ – VKP X X 
A.2.4 Lesopark „U Vápenky“ – VKP, zalesnění horizontu XX X 
A.2.5 Lokální biokoridor T7/T12 X X 
A.2.6 Lokální biocentrum T7 X X 
A.2.7 Lokální biocentrum T12 X X 
A.2.8 Lokální biokoridor T7/LC9 X X 
A.2.9 Zatopená zbytková jáma „Rohlík“  X X 
A.2.10 Vegetace v prostoru pro TÚ, pionýrské dřeviny, plevely a agrární lada, 

rekultivační porosty X X 

A.2.11 TTP na orné půdě v S okraji X X 
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Dochované znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky 
 

 Tabulka 23. Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky. 

přítomnost indikátoru 
v řešeném území B.1 Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky 

ANO NE 

B.1.1 Přítomnost národní kult. památky (NKP)  X 

B.1.2 Přítomnost archeologické památkové rezervace)  X 

B.1.3 Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)  X 

B.1.4 Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)  X 

B.1.5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ) (X)  

B.1.6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)  X 

B.1.7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)  X 

B.1.8 Přítomnost kulturní nemovité památky (X)  

Poznámky: 

ad B.1.5:   Přítomnost MPZ v irelevantní vzdálenosti, mimo PDoKP 
ad B.1.8:   Přítomnost kulturní nemovité památky v irelevantní vzdálenosti, mimo PDoKP 

 
 

 Tabulka 24. Identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky 

   

 
 

klasifikace znaků 

dle významu dle cennosti 

B.2   Identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky XXX zásadní  
XX 
spoluurčující 
X doplňující 

XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

B.2.1 Zatopená jáma po těžbě „U Vápenky“ X X 

B.2.2 Zatopená jáma po těžbě „Rohlík“ X - 

B.2.3 Sídelní „sídlištně- průmyslová“ zástavba Teplice – Řetenice XXX - 

B.2.4 Železniční trať XX - 

B.2.5 Vysoké komíny průmyslových areálů – bodové dominanty  XX - 

B.2.6 Vedení VVN 110 KV X - 

B.2.7 Zahrádkářská kolonie XX - 

B.2.8 Výrobní areál NEXTA a NEO X - 

B.2.9 Skládka hlušiny NEXTA v MKR X - 

B.2.10 Produktovod X - 

B.2.11 Venkovské sídlo Hudcov s dochovanou půdorysnou stopou okrouhlice X X 

B.2.12 
Místní kulturní dominanta Teplic – hrad Doubravka na Doubravské hoře 
(mimo PDoKP) XXX XX 
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Znaky a hodnoty vizuální scény 
 
 

Tabulka 25. Přítomnost pozitivních znaků a estetických hodnot, harmonického měřítka v rámci PDoKP je 
uvedena v následujících standardizovaných tabulkách. 

přítomnost indikátoru 
v řešeném území 

ANALYTICKÁ 
KRITÉRIA 
rysy prostorové skladby 

C.1 Indikátory přítomnosti hodnot 
ANO NE 

C.1.1.1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  X  

C.1.1.2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů   X 

C.1.1.3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou  X 

C.1.1.4 Vymezení prostorů více horizonty   X 

C.1.1 
Charakter 
vymezení 
prostoru 

C.1.1.5 
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického 
vnímání krajiny  X 

C.1.2.1 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů 
převažujícím přírodním charakterem  X 

C.1.2.2 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky 
rozptýlené zeleně v krajině se zemědělským využitím  X 

C.1.2 
Rysy 
prostorové 
struktury 

C.1.2.3 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních 
celků s harmonickým výrazem  X 

C.1.3.1 
Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice 
atd.) X  

C.1.3.2 
Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních porostů, 
aleje, doprovodná zeleň atd.)  X 

C.1.3 
Konfigurace 
liniových prvků 

C.1.3.3 Zřetelné linie zástavby  X 

C.1.4.1 Přítomnost zřetelných terénních dominant (X)  

C.1.4.2 Přítomnost zřetelných architektonických  dominant (X)  

C.1.4.3 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty  X 

C.1.4 
Konfigurace 
bodových 
prvků 

C.1.4.4 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů (X)  

přítomnost indikátoru 
v řešeném území 

SOUHRNNÁ KRITÉRIA 
rysy charakteru a 
identity 

Indikátory přítomnosti hodnot  
ANO NE 

C.1.5.1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie X  

C.1.5.2 Neopakovatelnost krajinných forem X  

C.1.5.3 
Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve 
vizuální scéně  X 

C. 1.5.4 
Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití 
krajiny  X 

C.1.5 
Rozlišitelnost 

C.1.5.5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické 
či statické působení  jako výrazný rys krajinné scény  X 

C.1.6.1 
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově 
vybočujících staveb  X 

C.1.6.2 
Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých 
prvků  X 

C.1.6 
Harmonie 
měřítka krajiny 

C.1.6.3 
Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské 
činnosti a krajiny  X 

C.1.7 C.1.7.1 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí  X 
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C.1.7.2 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce    X 

C.1.7.3 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí  X 

C.1.7.4 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně (X)  

C.1.7.5 Uplatnění míst s kulturním významem  X 

C.1.7.6 Působivá skladba prvků krajinné scény (X)  

Harmonie 
vztahů v 
krajině 

C.1.7.7 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie  X 

 

 Tabulka 26. Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky. 

klasifikace znaků 

dle významu dle cennosti 

C.2  Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky XXX zásadní  
XX 
spoluurčující 
X doplňující 

XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

C.2.1 Svah a zřetelný zalesněný horizont nad PDoKP XX X 

C.2.2 Otevírající  a polootevřený prostor pánve X X 

C.2.3 
Sídlištně – výrobní okraj městské aglomerace vymykající se přírodnímu rámci, 
hmotná panelová sídliště, zánik projevu nivy potoka Sviní, bodové dominanty, 
brownfields ve vizuální souvislosti 

XX - 

C.2.4 Míně zvlněný reliéf páve X X 

C.2.5 
Charismatické umístění hradu Doubravka na výrazný sopečný Kužel 
v souvislostech s městskou zástavbou (mimo PDoKP) XXX XX 

C.2.6 Velké měřítko PDoKP X - 

C.2.7 
Narušení přírodního charakteru některých partií technicistními znaky – komíny, 
produktovod, zatížené komunikace. X - 

 

 
Kulturní památky 
 
 V lokalitě plánovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenalézají žádné 
architektonické ani historické památky.  Při realizaci stavby se neočekávají archeologické nálezy.  
 

 

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

   
 Ve smyslu aktuálně platného územního plánu města Teplice (OZV. 1/2004)  a změny ÚPM 
001 (OOP 1/2009)  leží záměr terénních úprav částečně v zastavitelném území se stanoveným 
využitím pro produkční plochy (lokalita 025/4) a částečně v nezastavitelném území (058 – 
lesopark u vápenky) jenž je aktuálním ÚPM definované jako volná krajina. V západním a 
východním okraji se záměr přibližuje k lokálnímu biokoridoru T7/T12 (ÚSES). Navrhované 
terénní úpravy mají sloužit k rekultivaci území a k jeho dalšímu využití v souladu s § 18 
z.183/2006 Sb. Jde tedy o technické opatření, které zlepší podmínky využití území pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, a technickou infrastrukturu. Taková opatření je možné umísťovat do 
nezastavěného území.  Záměr je v souladu s územním plánem města Teplice (příloha č. 9).  
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení 

 
Výchozí stav jednotlivých složek životního prostředí je uveden v části C.II. Protože jsou 

jednotlivé složky propojeny složitými vzájemnými vazbami, je třeba také hodnotit stav životního 
prostředí jako celek, především z hlediska celkové únosnosti zatížení. 
 

Pro hodnocení území z hlediska jeho celkové únosnosti jsou podstatné následující 
skutečnosti: 
 
- záměr bude realizován v prostoru zbytkové jámy po těžbě vápence. Lokalita je umístěná do 
polouzavřené příměstské krajiny na okraji městské části Teplice - Řetenice. Širší území je 
významným způsobem poznamenáno těžebními aktivitami, především hnědouhelnými lomy a 
kamenolomy.  
 
- v západním a východním okraji se záměr nachází v blízkosti lokálního biokoridoru T7/T12. VKP 
„ze zákona“ č. 114/1992 Sb. je vodní retence „Rohlík“. V zůstatkové těžební jámě je součástí 
antropogenní plochy po těžbě, vzhledem ke svojí dispozici je pozorovatelná pouze z nejbližšího 
okolí, není v místní krajině typickým původním útvarem a je součástí nestabilizovaného území. 
Kategorie zvláště chráněných území dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů jako jsou národní parky (NP), resp. chráněné krajinné oblasti (CHKO) se v dotčeném 
území záměru nevyskytují. Záměr se nenachází v žádném chráněném ložiskovém území, ani 
v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle 
horního zákona. 
 
- hodnocená lokalita leží ve vnějším ochranném pásmu stupně II C přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Teplice v Čechách. Na severu se v těsné blízkosti nachází zóna nejvyšší ochrany 
vůči kontaminaci ropou a ropnými produkty (stupeň II A). Z této skutečnosti vyplývají i jistá 
legislativní opatření ohledně možného ovlivnění zejména kvality těchto zdrojů. Je nutno dodržovat 
ustanovení zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních zdrojích (lázeňský zákon) a dále pak opatření 
Výměru MZ č.j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9.10.1959 a dalších, na tento výměr navazujících 
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.  
 
- předmětné území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Lokalita 
určená k realizaci posuzovaného záměru se nenachází na území žádné evropsky významné lokality 
(EVL) ani ptačí oblasti (PO), záměrem nebudou dotčeny žádné lokality soustavy NATURA 2000.  
 
- výstavba a provoz záměru nezvýší za podmínek přijetí potřebných kompenzačních, 
minimalizačních a ochranných opatření vůči významnějším negativním vlivům environmentální 
zátěž zájmového území. 
 

Současná kvalita životního prostředí zájmového území je celkově na dobré úrovni, dílčí 
problémy jsou lokálního charakteru. Realizace záměru nezpůsobí překročení celkového únosného 
zatížení území. 
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D.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU 
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
D.1 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 

D.1.1 Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo  
 

 Ovlivnění zdraví obyvatelstva hodnoceným záměrem bude účinně minimalizováno 
technickými a organizačními opatřeními. V průběhu stavebních činností dojde k nevýznamnému 
zvýšení emisní a hlukové zátěže. Vlivy však budou velmi malé a nedojde k markantnímu zhoršení 
stávající zátěže ani v oblasti hluku ani v oblasti znečištění ovzduší, či v jiných oblastech, které by 
mohly ovlivnit medicínsko – ekologické faktory jako je celková nemocnost, výskyt statisticky 
sledovaných onemocnění apod. 
 

Z hlediska sociálních dopadů se jedná se o aktivitu pozitivního charakteru, který je dán 
nabídkou pracovních míst  v případě realizace záměru.  

 
Za regionálně významné a veřejně prospěšné ekonomické vlivy záměru je nutné považovat 

skutečnost, že zajišťuje kapacitu pro uložení odpadů z výstavby dálnice D8 v krátké vzdálenosti a 
jeho umístění garantuje relativně nízké ekonomické i environmentální nároky na jejich přepravu 
do cílového zařízení. 
 

Znečištění ovzduší 

 
Identifikace nebezpečnosti 
Nebezpečnost je chápána jako vlastnost daného posuzovaného faktoru a jeho potencionálního 
vlivu na zdraví. 
Realizací řešeného záměru dojde ke vzniku nových zdrojů znečišťování ovzduší. V rámci 
rozptylové studie jsou hodnoceny základní typické znečišťující látky emitované při manipulaci se 
zeminami a ze spalovacích motorů těžební mechanizace, tj. suspendované částice PM10 a PM2,5 a 
oxidy dusíku (resp. oxid dusičitý) a dále také oxid uhelnatý. V případě oxidu uhelnatého jsou 
imisní koncentrace v pozadí v celé České republice hluboko pod hodnotami imisního limitu i pod 
hodnotami Světovou zdravotnickou organizací doporučených koncentrací na ochranu zdraví. Lze 
předpokládat, že v rámci rekultivace nedojde k takovému navýšení imisí CO, které by spolu 
s imisním pozadím mělo významný vliv na veřejné zdraví. V rámci tohoto posouzení je tedy dále 
věnována pozornost oxidu dusičitému, ale především částicím polétavého prachu. 
  
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 zvýšeni 
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. 



69 
Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu Vápenka Teplice - Řetenice. Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

 

  

Hlavními antropogenními zdroji oxidů dusíku jsou emise ze spalováni 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. 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 exponovaných oxidu dusičitému při koncentracích v rozsahu 190 až 7520 
µg/m3. Ačkoliv v základních souborech zdravotních údajů zůstávají nejistoty, pravděpodobně 
nejcitlivějšími subjekty jsou astmatičtí pacienti. 
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. 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, 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, 
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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 2011 na 49 stanicích. Průměrné roční 
koncentrace se pohybovaly od 10,0 (imisní stanice Churáňov) do 40,7 µg/m3 (imisní stanice 
Karviná Věřňovice). Hodnota ročního imisního limitu 25 µg/m3 byla překročena na 13 stanicích, 
tj. na 26 % stanic. Jednalo se o stanice Věřňovice, Bohumín, 4 stanice v Ostravě, Třinec-Kosmos, 
3 stanice v Brně, Studénka, Přerov a Plzeň-Lochotín. Podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve 
frakci PM10 se na městských stanicích v roce 2010 pohyboval od 0,5 (na stanici v Praze 8) po 0,84 
(na stanici č.1322 v Plzni). Podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 se na 
městských stanicích v roce 2010 pohyboval 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.  
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.  
 
Charakterizace nebezpečnosti 
 
Oxid dusičitý 
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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.  Zdůrazňuje 
se přitom však fakt, že 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“ stanovila následující 
směrnicové hodnoty pro roční průměr suspendovaných částic PM10 i PM2,5 a dále pro 99. percentil 
(4. nejvyšší denní imise) maximální denní imise PM10 i PM2,5. 
      PM10   PM2,5      
průměrná roční imise    20 µg/m3  10 µg/m3 
99% percentil max. denní imise:   50 µg/m3  25 µg/m3  
Jedná se o výrazně přísnější hodnoty oproti platným imisním limitům, které činí 40 µg/m3 pro 
roční průměr PM10, 25 µg/m3 pro roční průměr PM2,5 a 50 µg/m3 pro 36. nejvyšší denní imisi 
PM10 (tj. 90% percentil max. denní imise) 
 
Hodnocení expozice a charakterizace rizika 
Hodnocení expozice vychází z výsledků rozptylové studie zpracované pro řešenou stavbu 
Ing. Martinem Vejrem v únoru 2013. Studie používá k výpočtu disperzní model SYMOS´97. 
Výpočty imisních koncentrací byly zpracovány příspěvkovým způsobem jednak graficky a dále 
tabelárně ve zvolených referenčních bodech umístěných do míst nejbližší a imisně nejzatíženější 
zástavby  

 
Imisní stanice Teplice je pozaďovou stanicí umístěnou v městské obytné zóně. Stanice je umístěna 
u Základní školy Koperníkova, na travnaté ploše, na okraji obytné části města. Cílem stanice je 
stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území. Stanice je v provozu od roku 
2008 a od zájmové lokality je vzdálená cca 4 km východním směrem. 
Dalším zdrojem informací o hodnotách imisního pozadí jsou vymezené oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší (OZKO), které jsou každoročně zveřejňovány na základě podkladů ČHMÚ ve 
Věstníku Ministerstva životního prostředí ČR. Ve Věstníku MŽP ČR z února 2012 jsou vymezeny 
OZKO na základě dat za rok 2010. Území pod správou Stavebního úřadu Magistrátu města 
Teplice, do jehož správního obvodu zájmová lokalita spadá, je zahrnuto podle sdělení odboru 
ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 2/2012 mezi oblasti se zhoršenou 



72 
Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu Vápenka Teplice - Řetenice. Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

 

  

kvalitou ovzduší. Vymezení OZKO je odůvodněno překročením krátkodobého imisního limitu pro 
částice na 89% území a průměrného ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren na 25,1% území. 
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 
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. V rámci řešeného záměru jsou posuzovány imisní 
příspěvky ke koncentracím oxidu dusičitého a především částic polétavého prachu. Nejedná se o 
karcinogeny. 
 
Oxid dusičitý 
Autor rozptylové studie učinil odborný odhad pozaďových imisních koncentrací na základě 
výsledků imisních měření na relativně nejbližších imisních stanicích i na základě vymezení 
OZKO. S tímto odhadem se lze ztotožnit i v rámci tohoto posouzení vlivu na veřejné zdraví. Jedná 
se o následující rozmezí imisních koncentrací: 
  maximální hodinové imise NO2:  90 až 100 µg/m3  
  průměrné roční imise NO2:  20 až 22 µg/m3 
Jedná se o hodnoty, které se pohybují na podlimitních úrovních. V řešené lokalitě lze předpokládat 
plnění platných imisních limitů pro oxid dusičitý i s imisní rezervou. 
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou relevantní výsledné imisní hodnoty z rozptylové studie 
ve zvolených účelových referenčních bodech. Rozmezí hodnot imisních příspěvků v těchto bodech 
je následující:  

maximální hodinové imise NO2:  12,1 až 17,5 µg/m3  
průměrné roční imise NO2:  0,05 až 0,41 µg/m3 

Vypočítané maximální hodinové imise oxidu dusičitého se týkají extrémně nepříznivých 
podmínek, které nastanou v každém referenčním bodě jindy, např. za jiného směru větru. Tyto 
hodnoty spolu s hodnotami imisního pozadí slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních 
účinků na zdraví. Naopak hodnoty naměřených průměrných imisí spolu s imisním příspěvkem 
k těmto hodnotám mají vztah k riziku chronických účinků na zdraví. V případě oxidů dusíku se 
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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. 
Hodnoty maximálních hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého v imisním pozadí lze 
odhadnout spolu s autorem rozptylové studie v rozmezí 90 až 100 µg/m3 Příspěvek řešeného 
záměru k pozaďové imisní zátěži se pohybuje na úrovni 12 až 18 µg/m3. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o maximální možné teoreticky vypočítané příspěvky k maximálním hodinovým imisím, 
které nastanou za extrémně nepříznivých podmínek, zahrnuje tento odhad dostatečnou rezervu pro 
případné další navýšení z dalších místních pozaďových zdrojů emisí NO2. Stávající maximální 
hodinové imise pozadí na úrovni maximálně 100 µg/m3 navýšené o příspěvek na úrovni 
maximálně 18 µg/m3 jsou významně nižší než zmíněná koncentrace 400 µg/m3 spojená s 
nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest i nižší než hodnota 1 hodinové 
limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučená experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité 
míry nejistoty 50 %. Navíc hodnoty maximálních hodinových imisí nelze jednoduše sčítat, 
výsledná maximální hodinová imise bude pravděpodobně nižší než prostý součet hodnot pozadí a 
imisního příspěvku. Lze předpokládat, že realizací záměru rekultivací Vápenky nevznikne riziko 
akutních toxických účinků způsobených maximálními imisemi oxidu dusičitého. 
 
Charakterizace rizika chronických toxických účinků 
V případě průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého lze očekávat v imisním 
pozadí koncentrace v rozmezí 20 až 22 µg/m3. Příspěvek řešeného záměru k průměrným ročním 
imisím se pohybuje ve zvolených referenčních bodech v rámci modelového výpočtu rozptylové 
studie na úrovni maximálně desetin mikrogramu (0,05 až 0,41 µg/m3). 
Pro posouzení chronických účinků oxidu dusičitého stanovila Světová zdravotnická organice 
směrnou hodnotu 40 µg/m3. Příspěvky řešeného záměru k průměrným ročním imisním 
koncentracím na úrovni setin mikrogramu nezpůsobí překročení doporučené směrnicové hodnoty 
WHO stanovené na ochranu zdraví. 
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 komponent 
znečištěného ovzduší. 
 
Suspendované částice PM10 a PM2,5 
V imisním pozadí lze na základě výsledků imisních měření na imisní stanici v Teplicích spolu 
s autorem rozptylové studie předpokládat následující rozmezí imisních koncentrací částic PM10 a 
PM2,5: 
 36 nejvyšší hodnoty maximální denní imise PM10: 45 až 65 µg/m3  
 průměrné roční imise PM10:    28 až 33 µg/m3 



74 
Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu Vápenka Teplice - Řetenice. Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

 

  

 průměrné roční imise PM2,5:    18 až 23 µg/m3 
Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se 
vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů. Lze konstatovat, že 
v imisním pozadí jsou doporučené směrnicové hodnoty pro roční průměr i denní maximum částic 
PM10 i PM2,5 překračovány. Světová zdravotnická organizace ve směrnici „WHO air quality 
guedelines global update 2005“ stanovuje 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 %. 
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou relevantní výsledné imise z rozptylové studie ve 
zvolených referenčních bodech. Rozmezí těchto hodnot imisních příspěvků je následující:  

maximální denní imise PM10:   8,64 až 14,89 µg/m3  
průměrné roční imise PM10:   0,17 až 1,83 µg/m3   

Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na 
respirační a kardiovaskulární onemocnění prokázané v epidemiologických studiích. Zvýšení 
průměrné roční koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje podle výsledků největších 
epidemiologických kohortových studií celkovou úmrtnost exponované populace o 6 %. 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…). Rozdíly v  hodnotách imisních příspěvků u trvale 
obytné zástavy mezi variantou I a II se pohybují na zanedbatelné úrovni nanogramů. 
Pro kvantitativní vyhodnocení rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi lze využít 
metodiku kvantitativního hodnocení vlivu na zdraví vypracovanou 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 vtahy byly odvozeny pro celkovou 
úmrtnost a některé ukazatele nemocnosti. U úmrtnosti se vychází 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% spojené se změnou dlouhodobé koncentrace PM2,5 o 
10 µg/m3. 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 10 µg/m3, resp. 5 µg/m3 odhadovaných pro USA a Evropu. Z tohoto podkladu 
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vyplývají vztahy mezi zvýšením průměrné roční koncentrace PM10 nad přirozené pozadí o 
10 µg/m3 a počtem nových případů bronchitis, hospitalizací či počtem dnů s níže uvedenými 
ovlivněními. Jedná se konkrétně o: 

• 26,5 nových případů chronické bronchitis na 100 000 dospělých starších 27 let 
• 4,34 akutních hospitalizací pro srdeční příhody na100 000 obyvatel 
• 7,03 akutních hospitalizací pro respirační potíže na 100 000 obyvatel 
• 902 dní s omezenou aktivitou (RADs) na 1000 obyvatel věku 16-64 let (vztah pro 

PM2,5)- dny ve kterých člověk potřebuje ze zdravotních důvodů změnit svoji 
normální aktivitu, z nich je asi 1/3 dnů s upoutáním na lůžko s absencí 
v zaměstnání či škole 

• 180 dní s léčbou pomocí bronchodilatans u dětí s astma (asi 15% dětí) na 1000 dětí 
věku 5-14 let 

• 912 dní s léčbou pomocí bronchodilatans u dospělých s astma (asi 4,5 % dospělých) 
na 1000 osob starších 20 let 

• 1,86 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle  na 1 dítě 5-14 
let  

• 1,30 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle u dospělých 
s chronickým respiračním onemocněním (asi 30 % dospělé populace) na 1 
dospělého člověka 

Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvky provozu záměru k průměrným ročním imisím se 
pohybují na úrovni nejvýše 1,83 µg/m3. Navýšení maximálních denních imisí se promítne i do 
ročních průměrů. 
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 odborného 
odhadu autora rozptylové studie, se kterým se lze ztotožnit. Použit byl horní odhad průměrných 
ročních imisí PM10 a PM2,5, které činí 33 µg/m3, respektive 23 µg/m3. Výpočet je proveden pro 
2000 exponovaných obyvatel v širším okolí řešeného záměru. Podíl suspendovaných částic frakce 
PM2,5 v imisním příspěvku frakce PM10 je pro účely tohoto hodnocení uvažován na konzervativní 
úrovni 80 %. 
 
Tab. 22 Kvantitativní charakterizace rizika z expozice imisím PM10 a PM2,5   
účinek  pozadí 

(33 µg/m3 PM10, 

23 µg/m3 PM2,5) 

pozadí +  

příspěvek záměru 

(34,83 µg/m3 PM10 

24,46 µg/m3 PM2,5)  

imisní limit 

(40 µg/m3 PM10 

25 µg/m3 PM2,5) 

Počet úmrtí u populace ve věku nad 30 let 2 2 2 
Počet nových případů chronické bronchitis 1 1 1 
Počet hospitalizací pro srdeční choroby 0 0 0 
Počet hospitalizací pro respirační obtíže 0 0 0 
Počet dní s omezenou aktivitou RAD 3247 3511 3608 
Počet dní s léčbou astmatických dětí 11 12 15 
Počet dní s léčbou astmatických dospělých 151 163 196 
Počet dní s onemocněním dolních cest dýchacích u dětí 770 831 1004 
Počet dní s onemocněním dolních cest dýchacích  

u dospělých s chronickým  respiračním onemocněním 1328 1433 1732 

 
Jako podklad pro odhad počtu exponovaných obyvatel v jednotlivých věkových skupinách byla 
použita věková struktura obyvatel ze zdravotnické ročenky Ústeckého kraje UZIS 2011.  
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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 pak činí 15,06 zemřelých na 1000 
obyvatel kraje. 
Celé hodnocení je provedeno pro odhadnutých 2000 exponovaných obyvatel v širším okolí 
(Řetenické sídliště) a výpočet atributivního rizika je proveden pro nejvyšší výsledné imisní 
příspěvky dle rozptylové studie. Většina ze 2000 obyvatel je exponována podstatně nižším 
hodnotám imisního příspěvku v důsledku větší vzdálenosti od zdrojů emisí. 
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. 
Stávající průměrné roční imise PM10 a PM2,5 v pozadí na úrovni 33, resp. 23 µg/m3 překračují 
významně doporučené limitní koncentrace WHO pro roční průměr 20, resp. 10 µg/m3. Imisní 
příspěvek řešeného záměru se bude na tomto překračování spolupodílet, avšak hodnoty tohoto 
příspěvku z hlediska zdravotních účinků nezpůsobí předčasnou úmrtnost 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 dojde v důsledku zvýšení imisních koncentrací k navýšení počtu dní 
s onemocněním dolních cest dýchacích či obecně k navýšení počtu dní s o omezenou aktivitou. 
Tak např. počet dnů s omezenou aktivitou v důsledku nemocnosti připadající na vrub znečištění 
ovzduší prachovými částicemi se zvýší dle teoretického výpočtu při realizování záměru z 3247 
dnů na 3511 dnů. V přepočtu na 2000 exponovaných to znamená navýšení o 0,13 dne na jednoho 
obyvatele za rok. Pokud by však v řešené lokalitě byly průměrné roční imisní koncentrace PM10 na 
úrovni imisního limitu byl by pak počet dnů s omezenou aktivitou na úrovni 3608 dnů. Toto 
dokládá, že imisní limity nepředstavují bezpečnou ochranu veřejného zdraví, ale jakousi 
v současné době společensky přijatelnou míru rizika.  
Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím částic frakce PM10 a PM2,5 nezpůsobí 
významné zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí. 
 
Závěr ve vztahu k znečištění ovzduší 
V rámci řešené akce byla posouzena imisní situace v řešené lokalitě především v průběhu 
rekultivací zahrnujících terénní úpravy sanace, vyrovnání povrchu Vápenky v Teplicích 
Řetenicích. O hodnotách koncentrací jednotlivých škodlivin v řešené lokalitě je usuzováno 
z výsledků imisních měření na imisní stanici v Teplicích. 
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 imisí spolu s imisním 
příspěvkem k těmto hodnotám mají vztah k riziku chronických účinků na zdraví. 
Stávající maximální hodinové imise pozadí odhadnuté na úrovni maximálně 100 µg/m3 navýšené 
o příspěvek na úrovni maximálně 18 µg/m3 jsou významně nižší než výše zmíněná koncentrace 
400 µg/m3 spojená s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest i nižší 
než hodnota 1 hodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučená experty WHO vycházející 
z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. Navíc hodnoty maximálních hodinových imisí 
nelze jednoduše sčítat, výsledná maximální hodinová imise bude pravděpodobně nižší než prostý 
součet hodnot pozadí a imisního příspěvku. 
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Příspěvek provozu řešeného záměru na úrovni maximálně 18 µg/m3 nezpůsobí překročení 
směrnicové hodnoty WHO pro maximální hodinovou imisi oxidů dusičitého. 
Také předpokládané hodnoty průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého v rozmezí 20 až 
22 µg/m3 jsou v zájmovém území významně nižší než hodnota doporučené směrnicové 
koncentrace WHO pro roční průměr NO2 40 µg/m3. Příspěvky řešeného záměru k průměrným 
ročním imisním koncentracím na úrovni maximálně desetin mikrogramu (0,05 až 0,41 µg/m3) u 
nejzatíženější obytné zástavby nezpůsobí překročení této doporučené roční 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 komponent 
znečištěného ovzduší. 
Navýšení imisních koncentrací oxidu dusičitého není spojeno s významným nárůstem rizika 
akutních ani chronických toxických účinků této noxy. 
Nejvýznamnější škodlivinou emitovanou řešeným záměrem jsou prachové částice. V případě 
suspendovaných částic PM10 a PM2,5 lze konstatovat, že v současné době jsou v řešené lokalitě 
překračovány směrnicové hodnoty Světové zdravotnické organizace. Směrnicová hodnota WHO 
pro maximální denní imise částic PM10 50 µg/m3 je stanovena pro 99. percentil (4 dny v roce), 
směrnicová hodnota pro průměrnou roční imisi je stanovena na 20 µg/m3. V případě částic frakce 
PM2,5 se jedná o směrnicovou hodnotu maximální denní imise 25 µg/m3 pro 99. percentil (4 dny 
v roce) a hodnotu roční imise 10 µg/m3 pro roční průměr PM2,5.  
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění 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. Realizací řešeného záměru 
nedojde k takovému navýšení ročních imisí, které by způsobilo u exponované populace zvýšení 
hospitalizací v rámci celého roku či incidenci nových případů bronchitis. Navýšení průměrných 
ročních imisí PM10 je spojeno nejvýše s navýšením počtu dní s omezenou aktivitou či s respirační 
nemocností, které však lze označit za málo významné. 
Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové 
hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci, lze předpokládat, že v místech 
nejbližší obytné zástavby nedojde realizací řešeného záměru rekultivace Vápenky Řetenice v 
Teplicích k významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků. 

 

 
Hluková zátěž 
 

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. 
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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. 
V rámci posuzovaného záměru není u dotčené zástavby v současnosti ani ve výhledu dosahováno 
tak vysokých hladin hluku, které by mohly vyvolat poškození sluchového orgánu. 
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 
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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. 
Posuzovaný záměru bude provoz výlučně v denních hodinách, nedojde tak k ovlivnění nočních 
hladin a tím k dopadu na rušení spánku obyvatel v okolí. 
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. 
V posuzované lokalitě nejsou v současnosti ani ve výhledu dle výsledků hlukové studie hlukové 
hladiny na úrovních, které by mohly být spojeny s negativními kardiovaskulárními účinky. 
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.  
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, 
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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 5-10 % 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 – 10 dB nižší, nežli ve dne. 
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 5–20 % 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 psycho-sociální 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. 
V obecné rovině ze závěrů WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení 
spánku, obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Noční hladina hluku by z hlediska rušení spánku 
neměla přesáhnout 45 dB LAeq, denní ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu 55 dB LAeq, 1 m 
před fasádou. 
 
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. 
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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. 13  Směrnicové hodnoty WHO dle prostředí 
prostředí kritický zdravotní účinek LAeq 

(dB/A/) 
interval 
(hod) 

LAmax 

(dB) 

silné obtěžování 55 16 - venkovní obytný prostor 
mírné obtěžování 50 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. 24 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. 
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. 
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Tab. 25  Přehled účinků a mezních hodnot pro noční hluk  
Přehled účinků a mezních hodnot dostatečně prokázaných 
účinek ukazatel mezní hodnota 

změny v kardiovaskulární aktivitě * * 
nabuzení EEG LAmax, uvnitř 35 dB 
zvýšená motorická aktivita LAmax, uvnitř 32 dB 

biologické  
účinky 

změny v délce různých fází spánku, struktury a 
fragmentace spánku 

LAmax, uvnitř 35 dB 

buzení během noci nebo brzy ráno LAmax, uvnitř 42 dB 
prodloužení úvodní fáze spánku nebo obtížnější 
usínání 

* * 

fragmentace spánku, zkrácení doby spánku * * 

Kvalita 
spánku 

nárůst průměrné pohyblivosti ve spánku Lnoc, venku 42 dB 
subjektivně vnímané rušení spánku Lnoc, venku 42 dB subjektivní 

pohoda užívání sedativ a podobných léků Lnoc, venku 40 dB 
zdravotní stav nespavost vlivem prostředí Lnoc, venku 42 dB 
Přehled účinků a mezních hodnot částečně prokázaných** 
účinek ukazatel mezní hodnota 

biologické 
vlivy 

změny v hladinách stresových hormonů * * 

ospalost a únava během následujícího dne a večera * * 
zvýšená podrážděnost během dne * * 
zhoršené mezilidské vztahy * * 
stížnosti Lnoc, venku 35 dB 

subjektivní 
pohoda 

zhoršené rozpoznávací schopnosti * * 
nespavost * * 
zvýšený krevní tlak Lnoc, venku 50 dB 
obezita * * 
deprese (u žen) * * 
infarkt myokardu Lnoc, venku 50 dB 
snížení očekávané délky života * * 
psychické poruchy Lnoc, venku 60 dB 

zdravotní stav 

(pracovní) úrazy * * 
* Ačkoliv byl prokázán výskyt nepříznivých vlivů, nelze stanovit přesné mezní hodnoty nebo ukazetele 

** 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 (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 
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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: rušení spánku:   Ln > 40 dB 
    obtěžování:   Ldvn > 45 dB, (> 42 dB dle EEA) 
    kardiovaskulární onemocnění: LAeq,16h > 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 
 
Hodnocení expozice  
Předmětem vypracované hlukové studie pro řešený záměr (Ing. Jana Barillová, únor 2013) je 
zhodnocení vlivu stávající hlukové situace v dané lokalitě a zhodnocení vlivu hluku z provádění 
terénních úprav a rekultivace Vápenky Řetenice v Teplicích na hlukovou situaci v okolí. Hluková 
situace je hodnocena kumulativně se sousedním provozem vedlejšího recyklačního střediska 
areálu NEXTA s.r.o., který s posuzovaným záměrem úzce souvisí. Cílem studie je zhodnotit 
akustickou situaci před zahájením rekultivací a v jejich průběhu a prokázat, zda jsou či budou u 
blízké chráněné zástavby překročeny nejvýše přípustné hladiny hluku. V rámci tohoto posouzení 
vlivu na veřejné zdraví jsou výsledné hodnoty posouzeny z hlediska vlivu na veřejné zdraví. 
Vzhledem k tomu, že posuzované rekultivace budou probíhat pouze v denní době, jsou v rámci 
hlukové studie řešeny pouze denní hlukové hladiny. Výpočty vlivu vlastního staveniště jsou 
provedeny pro nejhorší dvě možné varianty, které mohou z hlediska hluku nastat ve vztahu 
k nejblíže situované obytné zástavbě., kdy stavební stroje budou situovány:  

1) V severozápadním rohu zájmové lokality, tzn. nejblíže k obytné zástavbě situované 
severním směrem při ulici K Vápence, 265 m n.m. 

2) V nejvýše položeném bodě zájmové lokality, na kótě 279 m n.m. 
Pro posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou použity výsledky z hlukové studie pro nulovou variantu 
(výsledky hlukových měření) bez realizace záměru a dále pro výhledovou celkovou aktivní 
variantu se zahrnutím zdrojů posuzovaného záměru i sousedního provozu NEXTA u nejbližší 
obytné zástavby. Měření hluku byla provedena u bytového domu č.p.35, Teplice – Řetenice. 
Naměřené hodnoty hlukového pozadí v současnosti činí maximálně 47 dB. 
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou využity hodnoty v referenčních bodech č. 1 až 3 
z hlukové studie, které reprezentují dotčenou obytnou zástavbu. Jedná se o následující body: 

RB 1 JV fasáda 3NP bytového domu č.p. 35, ul. K Vápence, Teplice – Řetenice 
RB 2 JZ fasáda 3NP bytového domu č.p. 35, ul. K Vápence, Teplice – Řetenice 
RB 3 JV fasáda 2NP rodinného domu č.p. 40, ul. K Vápence, Teplice - Řetenice 

Výsledné celkové denní hlukové hladiny převzaté z hlukové studie jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
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Tab. č.26: Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu posuzovaného záměru  

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, 8h [dB] 

1. varianta 2. varianta Číslo RB 
Výška RB 

nad terénem [m]  

doprava stroje celkem doprava stroje celkem 

5,0 34,2 44,4 44,7 33,8 41,2 41,9 
1 

9,0 35,8 44,5 44,9 35,4 44,1 44,6 
3,0 32,9 45,6 45,8 32,4 40,7 41,3 
6,0 34,2 45,7 46,0 33,7 41,6 42,3 2 

9,0 35,4 45,8 46,1 34,8 44,3 44,8 
3 5,0 29,2 42,7 42,9 28,1 36,8 37,3 

 
Tab. č.27: Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu posuzovaného záměru a sousedního 
závodu NEXTA  

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, 8h [dB] 

1. varianta 2. varianta Číslo RB 
Výška RB 

nad terénem [m]  

areál NEXTA 
Rekultivace na 

ploše 
„Vápenka“ 

celkem areál NEXTA 
Rekultivace na 

ploše 
„Vápenka“ 

celkem 

5,0 47,0 44,7 49,0 47,0 41,9 48,2 
1 

9,0 48,5 44,9 50,0 48,5 44,6 49,9 
3,0 43,1 45,8 47,7 43,1 41,3 45,3 
6,0 46,4 46,0 49,2 46,4 42,3 47,8 2 

9,0 47,4 46,1 49,8 47,4 44,8 49,3 
3 5,0 41,7 42,9 45,4 41,7 37,3 48,4 

 

Závěrem akustické studie je, že provoz navrhovaného záměru vyhoví požadavkům stanoveným 
v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. jestliže bude respektována v hlukové studii navržená doba 
provozu používané mechanizace. 
Sečteme-li pozaďovou hlukovou hladinu (47 dB) s hlukovými hladinami z kumulativního provozu 
záměru a sousedního závodu NEXTA, zjistíme, že posuzované rekultivační práce se hlukově 
projeví u nejbližší obytné zástavby nárůstem hlukových hladin v provozních hodinách v rozmezí 
2,3 až 4,8 dB ve variantě 1 a nárůstem v rozmezí 2,2 až 4,7 dB ve variantě 2. 
 
Charakterizace rizika 
Výsledné hlukové hladiny z provozu záměru se pohybují v osmi nejhlučnějších denních hodinách 
do 50 dB (A). Vzhledem k tomu, že v nočních hodinách nebudou posuzované rekultivační práce 
prováděny, nebudou noční hladiny realizací záměru ovlivněny.  
Vzhledem k celkové úrovni hlukových hladin je třeba věnovat pozornost případnému nárůstu 
pocitů obtěžování, které jsou prokázány od celodenních hladin 35 dB u stacionárních zdrojů a od 
45 dB u dopravy. Hlukové hladiny LAeq,16h nad 60 dB, na kterých byly prokázány vážné zdravotní 
účinky projevující se na kardiovaskulárním systému exponovaných obyvatel, se v řešené lokalitě 
v nulové ani aktivní variantě nepředpokládají. 
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 obyvatel hlukem z dopravy jsou odvozené pro expozici 
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vyjádřenou v jiných hlukových deskriptorech, konkrétně Ldn (day-night level) nebo Ldvn. (day-
evening-night level).  
Vzhledem k tomu, že v rámci hlukové studie nebyly počítány hlukové hladiny v noční době 
(posuzovaná rekultivace bude probíhat pouze v denní době) a byly k dispozici pouze hodnoty 
denních hladin hluku, bylo nutno odpovídající hodnoty veličiny Ldvn odhadnout. K tomu byly 
použity výsledky Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu 
prostředí, Subsystém 3 "Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku" z 30ti míst ČR. Průměrný 
rozdíl hodnot Ldvn a LAeq,16h činil v tzv. hlučných lokalitách 1,7 dB a v tichých lokalitách 1,4 dB. 
Z důvodu předběžné opatrnosti byl pro přepočet zvolen vztah Ldvn = LAeq,16h + 1,7dB. Výsledné 
hodnoty pro hlukový deskriptor Ldvn uvedené v následující tabulce lze dále použít k výpočtu 
(odhadu) podílu obtěžovaných obyvatel. 
 
Tab.28: Výsledné hodnoty hlukových deskriptorů Ldvn   

Číslo RB 
Výška RB 

nad terénem m]  
Varianta 1 Varianta 2 

5,0 50,7 49,9 
1 

9,0 51,7 51,6 
3,0 49,4 47,0 
6,0 50,9 49,5 2 

9,0 51,5 51,0 
3 5,0 47,1 50,1 

 
Hlukovým hladinám vyjádřeným uvedeným deskriptorem Ldvn odpovídají podíly obyvatel 
obtěžovaných v různé míře hlukem. Vzhledem k tomu, že hlukově dotčenou zástavbu představují 
pouze 3 rodinné domy a jeden bytový dům, lze počet exponovaných odhadnout v rozmezí 15 až 25 
obyvatel. 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. 
Pro kvantitativní hodnocení rizika hluku z průmyslových stacionárních zdrojů nejsou v současné 
době k dispozici spolehlivé vztahy expozice a účinku. K orientačnímu vyhodnocení procenta 
obtěžovaných obyvatel je pouze možné využít vztahů publikovaných v roce 2004 na základě 
několika studií obtěžování obyvatel v okolí průmyslových provozů v Holandsku (Miedema, HME, 
Vos H: Noise annoyance from stationary sources: Relationships with exposure metric day–
evening-night (DENL) and their confidence intervals, J. Acoust. Soc. Am. 116, July 2004). Vztahy 
pro hluk z průmyslových provozů s celoročním provozem pro 24hodinovou hlukovou expozici v 
Ldvn v rozmezí 35 – 65 dB jsou určeny následujícími rovnicemi: 
% LA = 11,447 – 1,130 · Ldvn + 0,02815 · Ldvn

2 
% A = 36,854 – 2,121 · Ldvn + 0,03270 · Ldvn

2 
% HA = 36,307 – 1,886 · Ldvn + 0,02523 · Ldvn

2 
Celodenní hladina hluku ze stacionárních zdrojů se u dotčené obytné zástavby pohybuje v rozmezí 
47 až 51,7 dB a uvedené vztahy jsou tedy pro tento případ použitelné. 
V následující tabulce jsou uvedeny vypočítané počty osob lehce, středně i silně obtěžovaných 
hlukem ze stacionárních zdrojů u dotčené obytné zástavby v obou nejméně příznivých aktivních 
variantách. 
Na vypočítané počty obyvatel obtěžovaných hlukem uvedené v následující tabulce je třeba 
pohlížet pouze jako na orientační a nelze jim přičítat vážnější význam. 
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Tab.29: Počty osob obtěžovaných hlukem u stávající obytné zástavby 
varianta exponovaných LA A HA 

aktivní varianta 
1  

25 
6 4 0 

aktivní varianta 
2 

25 
6 4 0 

 
Z tabulky mj. vyplývá, že počet osob vnímajících hluk jako alespoň mírně obtěžující činí dle 
teoretického výpočtu 6 osob. Hlukových hladin, které by byly vnímány jako silně obtěžující 
nebude dosaženo. Rozdíly mezi oběma nejméně příznivými variantami jsou z tohoto hlediska 
nevýznamné. Celé hodnocení je dále postaveno na straně rezervy vzhledem k tomu, že výsledné 
hlukové hladiny osmi nejhlučnějších hodin jsou posuzovány jako ekvivalentní denní hladiny (6 až 
22 hodin). 
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 intraindividuálně, ale i 
situačně, sociálně, emocionálně atp. U posuzovaného záměru je nepochybně pozitivní jeho časová 
omezenost. 
 

D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima 
 
Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program SYMOS´97 verze 
2006, který umožňuje výpočet maximálních hodinových, nejvyšších denních i průměrných ročních 
imisních koncentrací. Výpočet je proveden pro částice PM10 a PM2,5, oxidy dusíku (resp. oxid 
dusičitý) a oxid uhelnatý. 
Modelování imisních příspěvků pro grafický list je provedeno v pravidelné síti 5015 referenčních 
bodů. Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek je proveden jako samostatný příspěvek 
provozu řešeného záměru ke stávající imisní situaci v oblasti. Grafické výstupy uvedené 
v přílohách této studie znázorňují příspěvky k průměrným ročním a maximálním krátkodobým 
imisím znečišťujících látek. Při volbě referenčních bodů byla zvolena výška 1,5 m nad terénem 
(dýchací zóna).  
Dále byl proveden výpočet imisních koncentrací v referenčních bodech umístěných mimo 
výpočtovou síť v místech nejbližší obytné zástavby. Jedná se o sedm referenčních bodů.  
Umístění referenčních bodů je patrné z přílohy č. 1 rozptylové studie. 
 
RB 1 – rodinný dům č.p. 40, Teplice - Řetenice 
RB 2 – bytový dům č.p. 35, Teplice - Řetenice 
RB 3 – pozemek parc. č. 805/1 určený k zastavění, Teplice - Řetenice 
RB 4 – rodinný dům č.p. 228, ul. Duchcovská, Teplice - Řetenice 
RB 5 – rodinný dům č.p. 248, ul. Duchcovská, Teplice - Řetenice 
RB 6 – Základní škola č.p. 392, ul. Buzulucká, Teplice - Řetenice 
RB 7 – bytový dům č.p. 333, ul. ul. Buzulucká, Teplice - Řetenice 
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 Posouzení vlivu zdrojů emisí na kvalitu ovzduší je možné provést přepočtem jeho emisních 
vydatností na imisní koncentrace a porovnat imisní koncentrace s imisními limity.  
 
Tab. 30: Imisní limity podle zákona č. 201/2012 Sb. 

Znečišťující látka Časový interval průměrování 

Imisní limit 
[µg·m-3] 

/maximální počet 
překročení za rok 

kalendářní rok 40 / 0 
Částice PM10 

24 hodin 50 / 35 
kalendářní rok 40 / 0 

Oxid dusičitý  
1 hodina 200 / 18 

Částice PM2,5 kalendářní rok 25 / 0 
Oxid uhelnatý max. denní osmihodinový průměr 10 000 / 0 

 
Při výpočtu imisních koncentrací byly použity údaje o poloze zdrojů emisí, o jejich emisních 

vydatnostech, maximálních výkonech a větrné růžici. Pro výpočet očekávaných imisních 
koncentrací znečišťujících látek v ovzduší jsou použity matematické modely, umožňující odhad 
znečištění ovzduší z většího počtu bodových, liniových a plošných zdrojů. Výpočet imisních 
koncentrací je proveden pro částice PM10 a PM2,5, oxidy dusíku (resp. oxid dusičitý) a oxid 
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uhelnatý. Ve výpočtu je zohledněn provoz recyklačního centra společnosti NEXTA s.r.o., který je 
provozován v těsném sousedství rekultivované zbytkové jámy a ze kterého budou naváženy 
stavební recyklované odpady. Při hodnocení současného stavu znečištění ovzduší v řešené lokalitě 
bylo čerpáno z věstníku MŽP, únor 2012, ve kterém jsou vymezeny OZKO na základě dat za rok 
2010 a z výsledků měření na imisních stanicích v Teplicích, Ústí nad Labem a Mostě. 
 
 
Zhodnocení imisních koncentrací částic PM10 a PM2,5 
 
V případě nejvyšších denních imisí částic PM10 činí platný imisní limit 50 µg/m3, jehož 
překračování je legislativně povoleno 35 krát za rok. To znamená, že ke splnění imisního limitu 
postačuje, aby 36. hodnota nejvyšší denní imise byla nižší než hodnota limitu 50 µg/m3. Na 
nejbližší imisní stanici v Teplicích byl v roce 2009 imisní limit splněn, v letech 2010 a 2011 byl 
imisní limit překročen. V zájmové oblasti se dle dostupných zdrojů pohybují krátkodobé imisní 
koncentrace PM10 v pozadí okolo hodnoty imisního limitu. V rozptylově příznivějších letech 
můžeme očekávat plnění imisního limitu, a naopak v rozptylově méně příznivých letech jeho 
epizodické překračování. Nejedná se však o lokální problém, plnění krátkodobého imisního limitu 
pro částice PM10 je problematické na velkém území ČR. 
Výsledné hodnoty modelování příspěvku záměru k nejvyšším imisním koncentracím činí 
v referenčních bodech 8,64 až 14,89 µg/m3. Těchto vypočtených nejvyšší denních imisí bude 
dosahováno pouze za provozu všech řešených zdrojů včetně sousedního areálu recyklační linky 
společnosti NEXTA s.r.o. při maximálním výkonu a za extrémně nepříznivých rozptylových 
podmínek, kdy je vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena a je doprovázena 
inverzními situacemi zejména v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální 
rychlost větru je 3 m/s. Tyto podmínky se vyskytují však pouze několik dní v roce, popř. vůbec 
nemusí v daném roce vůbec nastat. 
Nejvyšších koncentrací bude dosahováno přímo v řešeném areálu a jsou způsobeny zejména 
manipulací se sutí a zeminami a sekundární prašností při pojezdu vozidel po rekultivované ploše 
dobývacího prostoru a na blízkých komunikacích a provozem drtiček. 
Průměrné roční imisní koncentrace částic PM10 se na imisní stanici v Teplicích pohybují okolo 
30 µg/m3. Plnění imisního limitu pro roční průměr PM10 tak není v současné době v zájmové 
lokalitě problematické. Imisní příspěvek posuzovaného záměru činí dle výsledků modelování 
v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby 0,18 až 1,83 µg/m3. Jedná se o 
příspěvek, který nezpůsobí překročení imisního limitu, který je stanoven na 40 µg/m3. 
Průměrné roční koncentrace částic PM2,5 se na stanici v Teplicích v posledních letech pohybují 
v intervalu 18 – 23 µg/m3. Plnění imisního limitu pro roční průměr PM2,5, který je stanoven na 25 
µg/m3, tak není v současné době v zájmové lokalitě pro realizaci řešeného záměru problematické. 
Frakce PM2,5 tvoří pouze určitý podíl z frakce PM10 a vzhledem k hodnotám imisního příspěvku 
částic frakce PM10 na úrovni nejvýše několika jednotek mikrogramů, lze konstatovat, že provoz 
řešeného záměru nezpůsobí při přibližném zachování stávajícího imisního pozadí překročení 
platného imisního limitu pro PM2,5. 
 
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím koncentracím částic 
frakce PM10 v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby.  
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Tab. 31: Příspěvky k imisním koncentrace částic PM10 v místě nejbližší obytné zástavby 

RB X Y Popis RB 
výška 
nad 

terénem 

průměrné 
roční 
imise 
µg/m3 

nejvyšší 
denní 
imise 
µg/m3 

četnost překročení 
denního příspěvku  

5 µg/m3 

počet dní 

1 1680 1460 č.p. 40, Teplice - Řetenice 1,21 12,39 17 

2 1753 1464 č.p. 35, Teplice - Řetenice 1,52 11,78 14 

3 1722 1415 poz. 805/1, Teplice - Řetenice 1,83 12,88 18 

4 1734 1928 č.p. 228, Teplice - Řetenice 0,18 9,01 1 

5 1678 1943 č.p. 248, Teplice - Řetenice 0,17 8,64 1 

6 2114 1696 č.p. 392, Teplice - Řetenice 0,50 14,89 4 

7 2235 1593 č.p. 333, Teplice - Řetenice 

1,5 m 

0,56 14,67 5 

Minimální imisní příspěvek 0,17 8,64  

Maximální imisní příspěvek 1,83 14,89  

  
 
Zhodnocení imisních koncentrací oxidu dusičitého 
 
Naměřené hodnoty maximálních hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého na 
nejbližší imisní stanici v Teplicích činí v posledních letech 92,6 až 98,9 µg/m3. Hodnoty 19. 
nejvyšší hodinové imise pak 73,3 až 84,6 µg/m3. Imisní limit pro maximální hodinovou imisi NO2 
je stanoven na 200 µg/m3 s tím, že povolený počet překročení tohoto limitu je 18 x za rok. Plnění 
imisního limitu krátkodobého pro NO2 tak nebude v zájmové lokalitě problematické.  
Dle výsledků modelování provozu posuzovaného záměru k maximálním hodinovým imisím NO2 

se budou v referenčních bodech příspěvky pohybovat v rozmezí 12,07 až 17,54 µg/m3. Těchto 
maximálních hodinových imisí bude stejně jako v případě krátkodobých imisí PM10 dosahováno 
pouze za extrémně nepříznivých rozptylových podmínek a imisní příspěvky k maximálním 
hodinovým imisím NO2 tak budou po většinu roku až řádově nižší než uvedené vypočtené hodnoty 
v tabulce níže.   
Vlastní příspěvky k maximálním hodinovým imisím NO2 v kumulativním působení s pozaďovým 
znečištěním nezpůsobí překročení krátkodobého imisního limitu. 
 
V případě průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého se naměřené hodnoty na 
nejbližší imisní měřící stanici v Teplicích pohybují v posledních letech v rozmezí 27,4 až 32,2 
µg/m3. Jedná se tedy o hodnoty, které s rezervou splňují imisní limit 40 µg/m3.  
Dle výsledků modelování příspěvků záměru vycházejí v zájmové oblasti příspěvky k průměrným 
ročním imisním koncentracím oxidu dusičitého v intervalu 0,05 až 0,41 µg/m3. Imisní příspěvek 
záměru nezpůsobí s pozaďovými koncentracemi v ovzduší překročení ročního imisního limitu.  
 
V následující tabulce uvádíme výsledky modelování příspěvků samostatného vlivu posuzovaného 
záměru k imisím koncentracím oxidu dusičitého u nejbližší obytné zástavby. Umístění 
referenčních bodů je patrné z přílohy č. 1 studie. 
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Tab. 32: Příspěvky k imisním koncentrace oxidu dusičitého v místě nejbližší obyt. zástavby 

RB X Y Popis RB 
výška nad 
terénem 

průměrné roční 
imise 
µg/m3 

maximální 
hodinové imise 

µg/m3 

1 1680 1460 č.p. 40, Teplice - Řetenice 0,30 16,15 

2 1753 1464 č.p. 35, Teplice - Řetenice 0,36 17,54 

3 1722 1415 poz. 805/1, Teplice - Řetenice 0,41 17,17 

4 1734 1928 č.p. 228, Teplice - Řetenice 0,06 12,33 

5 1678 1943 č.p. 248, Teplice - Řetenice 0,05 12,07 

6 2114 1696 č.p. 392, Teplice - Řetenice 0,16 15,68 

7 2235 1593 č.p. 333, Teplice - Řetenice 

1,5 m 

0,19 15,48 

Minimální imisní příspěvek 0,05 12,07 

Maximální imisní příspěvek 0,41 17,54 

 
 
Zhodnocení imisních koncentrací oxidu uhelnatého 
 
 V případě maximálních osmihodinových imisních koncentrací oxidu uhelnatého činí platný 
imisní limit 10 000 µg/m3. Imisní koncentrace v pozadí činí cca 1000 - 1500 µg/m3, tedy výrazně 
pod imisním limitem. Dle výsledků modelování příspěvku řešeného záměru činí výsledné hodnoty 
ve zvolených referenčních bodech nejvýše 43,5 µg/m3. Jedná se o malý imisní příspěvek, který 
nezpůsobí překročení platného imisního limitu. V následující tabulce jsou uvedené výsledky 
modelování příspěvků k imisím koncentracím oxidu uhelnatého ve zvolených referenčních 
bodech.  
 
Tab. 33: Příspěvky k imisním koncentrace oxidu uhelnatého v místě nejbližší obyt. zástavby 

RB X Y Popis RB 
výška nad 
terénem 

maximální osmihodinové imise 
µg/m3 

1 1680 1460 č.p. 40, Teplice - Řetenice 36,8 

2 1753 1464 č.p. 35, Teplice - Řetenice 43,4 

3 1722 1415 poz. 805/1, Teplice - Řetenice 41,5 

4 1734 1928 č.p. 228, Teplice - Řetenice 22,3 

5 1678 1943 č.p. 248, Teplice - Řetenice 21,4 

6 2114 1696 č.p. 392, Teplice - Řetenice 30,8 

7 2235 1593 č.p. 333, Teplice - Řetenice 

1,5 m 

29,2 

Minimální imisní příspěvek 21,4 

Maximální imisní příspěvek 43,4 
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Shrnutí výsledků 
 
V následující tabulce je přehledně provedeno shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků. 
 
Tab. 34: Shrnutí a zhodnocení průměrných ročních imisních koncentrací (µg/m3)  

 NO2 PM10 PM2,5 

imisní pozadí (µg/m3) 20 -22 28 - 33 18 - 23 

imisní příspěvek (µg/m3) 0,05 – 0,41 0,17 – 1,83 
0,17 – 1,83 

PM10 

celkem po realizaci – maximálně 
(µg/m3) 

22,41 34,83 < 25 

imisní limit (µg/m3) 40 40 25 

podíl imisního limitu (%) 56 87 100 

 
 
Tab. 35: Shrnutí a zhodnocení maximálních imisních koncentrací (µg/m3)  

 

NO2 

hodinová 
maxima 

PM10 

denní maxima 

CO 

max. 8 
hodinová konc. 

imisní pozadí (µg/m3) 90 - 100 45 - 65 1000 - 1500 

imisní příspěvek (µg/m3) 12,07 – 17,54 8,64 – 14,89 21,4 – 43,4 

celkem po realizaci – rozmezí 
(µg/m3)* 

90,0 – 117,5 45,0 – 79,9 1000 - 1543 

imisní limit (µg/m3) 200 50 10 000 

podíl imisního limitu (%) 45 - 59 90 - 160 10 - 15 

 
* V případě krátkodobých koncentrací se jedná o maximální vypočtené koncentrace, které 
za reálné situace nemusí v průběhu roku vůbec nastat a proto nejsou nejvhodnější charakteristikou 
pro hodnocení kvality ovzduší v zájmové oblasti. Takto vypočtené příspěvky nelze ani porovnávat 
s naměřenými hodnotami krátkodobých koncentrací na blízkých imisních stanicích ani je nelze 
s nimi sčítat. Teoretické sečtení představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací 
je zachování současných maximálních imisí. V tomto rozmezí lze tedy výsledné maximální 
hodnoty očekávat. 
 
Vypočtené imisní příspěvky ke krátkodobým i průměrným ročním imisím oxidu dusičitého, 
průměrným ročním imisím částic PM10 i krátkodobým imisním koncentracím oxidu uhelnatého 
nezpůsobí spolu s pozaďovými koncentracemi překračování příslušných imisních limitů. Poměrně 
velké vypočtené nejvyšší denní imise PM10 jsou způsobeny zejména sekundární prašností při 
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manipulaci se stavební sutí a zeminami při rekultivaci a pojezdu vozidel po ploše zbytkové jámy a 
na příjezdových komunikacích. Statistická četnost překročení denního příspěvku 5 µg/m3 PM10 
během kalendářního roku je však v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby 
vypočtena v řádu několika dnů za rok (nejvýše 18 dnů v RB č. 3), což se jeví jako přijatelné. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik 
sekundární prašnosti. Při manipulaci se stavební sutí v recyklačním středisku a materiály určenými 
pro rekultivaci bude třeba zejména v období delšího sucha vhodnými technickými a organizačními 
prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Zpracovatel 
studie navrhuje za nepříznivých klimatických podmínek (sucho, větrno) omezit manipulaci 
s prašným materiálem, popř. ho zkrápět. Dále doporučujeme provozovateli zajistit účinnou 
techniku pro čištění vozidel vjíždějících na veřejné komunikace. V případě znečištění vozovek 
blátem neprodleně zajistit jejich očistu. 
 
 
Dílčí závěr 
 
Hlavními zdroji emisí látek znečišťujících ovzduší, které souvisejí s realizací vyrovnání 
terénu zbytkové jámy „Vápenky“ v Teplicích - Řetenicích bude zejména manipulace se 
stavební sutí a zeminami v prostoru zbytkové jámy a vyvolaná nákladní automobilová 
doprava zajišťující transport těchto materiálů. V rozptylové studii je též zohledněn provoz 
sousedního přímo souvisejícího provozu Recyklačního střediska společnosti NEXTA s.r.o.  
 
Nejvýznamnějšími emitovanými znečišťujícími látkami do venkovního ovzduší budou 
částice PM10 a PM2,5, oxidy dusíku (resp. oxid dusičitý) a oxid uhelnatý, pro něž je 
rozptylová studie řešena. Emise ostatních látek jsou v případě manipulace se zeminami 
v prostoru realizace záměru tak nízké, že vzhledem ke koncentracím v pozadí a imisním 
limitům těchto znečišťujících látek je výpočet imisních příspěvků bezúčelný. 
Benzen nebyl v rozptylové studii hodnocen z důvodu zanedbatelného množství v emisích 
z naftových motorů (oproti motorům benzinovým) a dále z důvodu významné imisní rezervy 
v pozadí. Na základě emisních faktorů pro benzo-a-pyren uvedených v databázi MEFA 
(Mobilní Emisní FAktory), lze očekávat imisní příspěvek provozu záměru na řádové úrovni 
piktogramů, což lze označit za zanedbatelné. 
 
V zájmové oblasti může být dle dostupných informací v období se zhoršenými rozptylovými 
podmínkami překračován imisní limit pro nejvyšší denní imise částic PM10. Imisní limity 
ostatních sledovaných znečišťujících látek jsou plněny. Vlastní příspěvky zdrojů 
znečišťování ovzduší z provozu datového centra jsou malé a nezpůsobí překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. V případě krátkodobých imisních 
koncentrací částic PM10 se provoz záměru může na překračování imisního limitu pro 
nejvyšší denní imisi PM10 v rozptylově méně příznivých letech podílet. Dle zpracovatele 
rozptylové studie je však podíl záměru na překračování tohoto imisního limitu přijatelný. 
 
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo výstavba a provoz 
záměru „Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu, Vápenka Teplice - 
Řetenice“ v daných místních podmínkách označit za přijatelný. Při realizaci záměru se 
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doporučuje respektovat navržená opatření k eliminaci vnosu prachových částic do 
venkovního ovzduší. 
 
 

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci 
 
Výpočty hluku z provádění terénních úprav vlastního záměru 
 
V této kapitole je hodnocen pouze hluk ze stacionárních zdrojů a provozu na neveřejných 
účelových komunikacích.  
Pozn.: Vlastní provoz záměru nezpůsobí navýšení dopravy na veřejných komunikacích. 

 

Zdroje hluku ve venkovním prostředí 
 

Při terénních úpravách budou užity stroje a zařízení, které většinou patří k významným 

zdrojům hluku.  

Bude se jednat o následující stavební mechanizace: 

- Buldozer 1x … 
-  
 
 
 

LWA  = 107 dB   
doba provozu 2 hod za den  při práci do 270 m od obytné zástavby (=VAR 
1) 
doba provozu 4 hod za den  při práci od 270 m od obytné zástavby 
(=VAR 2) 

- Kompaktor 1x  
 
 
 
 

LWA  = 111 dB   
doba provozu 0,5 hod za den při práci do 270 m od obytné zástavby 
(=VAR 1) 
doba provozu 1 hod za den při práci od 270 m od obytné zástavby 
(=VAR 2) 

- Nákladní 
automobil 

 
 

max. 40 obousměrných jízd za den 
pouze mezi areálem NEXTA s.r.o. a zájmovou plochou rekultivace 

 Terénní úpravy resp. navážení zeminy je v projektu rozděleno do dvou fází. Stavební práce 
se tak budou postupně dostávat v průběhu postupu obou fází až 15 – 21 m nad terén nejbližší 
obytné zástavby. 
K vyrovnání terénu zbytkové jámy „Vápenky“, která pozemky těsně navazuje na areál NEXTA 
s.r.o., bude dle poskytnutých podkladů použito ročně 50 tis. tun recyklovaného materiálu právě 
z recyklačního střediska v areálu NEXTA s.r.o. V souvislosti s posuzovaným záměrem tak nebude 
navýšena doprava na veřejných komunikacích. Navýšena bude pouze doprava na účelových 
komunikacích mezi recyklačním střediskem areálu NEXTA s.r.o. a vlastním zájmovým prostorem 
zbytkové jámy „Vápenka“. 
Místní komunikace kolem BD č.p. 35 k pozemkům „Vápenka“ nebude pro dopravu zemin 
využívána. 
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Výsledky výpočtů a hodnocení 
 
Výpočty vlivu vlastního staveniště je provedeno pro 2 nejhorší možné varianty, které mohou 
z hlediska hluku nastat. Stavební stroje budou situovány:  

3) V severozápadním rohu zájmové lokality, tzn. nejblíže k obytné zástavbě situované 
severním směrem při ulici K Vápence, 265 m n.m. 

4) V nejvýše položeném bodě zájmové lokality, na kótě 279 m n.m. 
 
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
z provádění stavebních prací resp. terénních úprav. Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou výsledné hodnoty stanoveny pro 8 
nejhlučnějších hodin jdoucích za sebou. 
Do výpočtů je zahrnut jak provoz na rekultivované ploše, tak doprava mezi areálem NEXTA s.r.o. 
a zájmovou rekultivovanou plochou. Výpočty jsou provedené pouze ve vztahu k posuzované 
nejbližší obytné zástavbě tj. k RB č. 1 - 3. 
 
A) Výpočty pro max. dobu provozu tj. po celých 8 hodin jdoucích za sebou 
 
Tab. č.36: Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, 8h [dB] 

1. varianta 2. varianta Číslo RB 
Výška RB 

nad terénem [m]  
doprava stroje celkem doprava stroje celkem 

5,0 34,2 51,9 52,0 33,8 47,9 48,1 
1 

9,0 35,8 52,1 52,2 35,4 51,4 51,5 
3,0 32,9 53,0 53,1 32,4 47,4 47,5 
6,0 34,2 53,3 53,3 33,7 48,3 48,5 2 
9,0 35,4 53,4 53,5 34,8 51,6 51,7 

3 5,0 29,2 50,2 50,2 28,1 43,4 43,5 
 
Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace v příloze č. 1 hlukové studie. Mapky 
s vyznačenými hlukovými pásmy pro obě varianty jsou uvedeny v příloze č. 2 hlukové studie. 
 
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že hluk z prováděných terénních úprav v rámci 
zájmové plochy při práci strojních zařízení po celých 8 hodin v obou hlukově nejnepříznivějších 
variantách překročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. 
limit LAeq,8h = 50 dB.  
Proto je v kap. 10 stanovena maximální doba provozu strojních zařízení v nejhlučnějších 8 
hodinách jdoucích za sebou. 
 
 
B) Výpočty pro maximální dobu provozu uvedenou v kap. 8.1 hlukové studie 

- Buldozer 1x 
 
 

 LWA  = 109 dB   
 doba provozu 2 hod za den VAR 1 
 doba provozu 4 hod za den VAR 2 

- Kompaktor 1x  LWA  = 111 dB   
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 doba provozu 0,5 hod za den VAR 1 
doba provozu 1 hod za den VAR 2 

 
 
Tab. č.37: Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, 8h [dB] 

1. varianta 2. varianta Číslo RB 
Výška RB 

nad terénem [m]  
doprava stroje celkem doprava stroje celkem 

5,0 34,2 44,4 44,7 33,8 41,2 41,9 
1 

9,0 35,8 44,5 44,9 35,4 44,1 44,6 
3,0 32,9 45,6 45,8 32,4 40,7 41,3 
6,0 34,2 45,7 46,0 33,7 41,6 42,3 2 
9,0 35,4 45,8 46,1 34,8 44,3 44,8 

3 5,0 29,2 42,7 42,9 28,1 36,8 37,3 
 
Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace v příloze č. 1 hlukové studie. Mapky 
s vyznačenými hlukovými pásmy pro obě varianty jsou uvedeny v příloze č. 2 hlukové studie. 
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že hluk z prováděných terénních úprav v rámci 
zájmové plochy v obou hlukově nejnepříznivějších variantách s rezervou nepřekročí hygienický 
limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. limit LAeq,8h = 50 dB.  
Maximální doba provozu strojních zařízení spojených s provozem posuzovaného záměru je 
uvedena v kap. 8.1 a v kap. 10 hlukové studie. 
Důvodně lze tudíž předpokládat, že hygienické limity nebudou překračovány ani při hlukově 
příznivějším umístění stavební mechanizace. 

 

Kumulace s vedlejšími záměry 
 

Posuzovaný záměr bude provozován v kumulaci se sousedním záměrem „Rozšíření recyklačního 
střediska Teplice“. Tudíž je zde posouzen jejich souběžný provoz tj. provoz posuzovaného záměru 
(prováděné rekultivace na ploše „Vápenka“ a provoz recyklačního centra v areálu NEXTA s.r.o.). 
Výsledky výpočtů hluku u posuzované obytné zástavby z provozu vedlejšího záměru - 
recyklačního centra v areálu NEXTA s.r.o. – byly převzaty z hlukové studie zpracované v rámci 
Oznámení záměru (Ekola group, spol. s r.o., leden 2013). 
 
 
Hluk ze stacionárních zdrojů hluku a dopravy na účelových komunikacích 
 
V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty hluku z kumulativního působení obou 
záměrů z provozu stacionárních zdrojů hluku a dopravy na neveřejných účelových komunikacích. 
Ve výpočtech je již zahrnuta upravená doba provozu strojních zařízení v rámci obou záměrů. Dle 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou 
výsledné hodnoty stanoveny pro 8 nejhlučnějších hodin jdoucích za sebou. 
Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace v příloze č. 1 hlukové studie a je shodná pro oba 
záměry. 
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Tab. č.38: Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, 8h [dB] 

1. varianta 2. varianta 
Číslo RB 

Výška RB 
nad terénem 

[m]  areál 
NEXTA 

Rekultivace 
na ploše 

„Vápenka“ 
celkem 

areál 
NEXTA 

Rekultivace 
na ploše 

„Vápenka“ 
celkem 

5,0 47,0 44,7 49,0 47,0 41,9 48,2 
1 

9,0 48,5 44,9 50,0 48,5 44,6 49,9 
3,0 43,1 45,8 47,7 43,1 41,3 45,3 
6,0 46,4 46,0 49,2 46,4 42,3 47,8 2 
9,0 47,4 46,1 49,8 47,4 44,8 49,3 

3 5,0 41,7 42,9 45,4 41,7 37,3 48,4 
 
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že i při kumulativním působení daných záměrů 
v dané lokalitě, nebude při dané provozní době strojní mechanizace překročen hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. limit LAeq,8h = 50 dB.  
Maximální doba provozu strojních zařízení spojených s provozem posuzovaného záměru je 
uvedena v kap. 8.1 a v kap. 10  hlukové studie. 
 
 
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích 
 
Zde je nutné opět upozornit, že v souvislosti s posuzovaným záměrem nebude navýšena doprava 
na veřejných komunikacích. Navýšena bude pouze doprava na účelových komunikacích mezi 
recyklačním střediskem areálu NEXTA s.r.o. a vlastním zájmovým prostorem zbytkové jámy 
„Vápenka“. 
Posouzení nárůstu dopravy na veřejných komunikacích spojených s dopravou materiálu bylo 
provedeno v rámci hlukové zpracované pro vedlejší záměr - recyklační centrum v areálu NEXTA 
s.r.o. (Ekola group, spol. s r.o., leden 2013). 
V uvedené hlukové studii je uvedeno, že po realizaci záměru zdvojnásobení počtu nákladních 
automobilů, které jezdí do recyklačního centra, dojde v okolí sledovaných úseků veřejných 
komunikací k nárůstu hlukové zátěže maximálně o cca 0,1 dB. Přičemž navržený hygienický limit 
pro starou hlukovou zátěž nebude překračován. 

 

Opatření ke snížení hlukové zátěže ze stavebních prací realizovaných v souvislosti  
s posuzovaným záměrem jsou navržena následující: 
 
• Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností. 

Při provádění terénních úprav budou užity stavební stroje, které patří k významným zdrojům 
hluku. Při provádění terénních úprav je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu 
stavební mechanizace, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a obecné snižování 
počtu zařízení jejich vytížením.  

• Časové omezení použití hlučných mechanismů. 
Upravená doba provozu strojních zařízení, kterou je nutné v rámci provozu posuzovaného 
záměru respektovat je následující 
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- Buldozer 1x 

 
 
 
 

doba provozu 2 hod za den  při práci do 270 m od obytné zástavby 
(=VAR 1) 
doba provozu 4 hod za den  při práci od 270 m od obytné zástavby 
(=VAR 2) 
 

- Kompaktor 1x 
 
 

doba provozu 0,5 hod za den  při práci do 270 m od obytné zástavby 
(=VAR 1) 
doba provozu 1 hod za den  při práci od 270 m od obytné zástavby 
(=VAR 2) 

 

 
Shrnutí výsledků 
  
Hluk z prováděných terénních úprav v rámci zájmové rekultivované plochy Vápenka 
Teplice - Řetenice nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve 
smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, tj. limit LAeq,8h = 50 dB, a to ani při kumulativním působení s vedlejším záměrem. Splnění 
hygienických limitů je dáno respektováním navržených protihlukových opatření.  
 
 

D.1.4 Vlivy na vody  
 

Vlivy na zdroje vody 

 Stavba se nachází mimo obytnou zástavbu. Oblast je zásobována pitnou vodou z veřejné 
vodovodní sítě. V blízkosti stavby se nenachází žádný využívaný zdroj pitné vody pro hromadné 
zásobování obyvatelstva. Provoz záměru z hlediska nároků na pitnou vodu představuje 
nulovou zátěž na zdroje, ve vztahu k napojení na veřejný vodovod. Záměr je bez vlivu a 
požadavků na nové zdroje vody ve smyslu možného ovlivnění hydrogeologických parametrů 
okolí.  
 

Vlivy na kvalitu vod 

 
Z výstavby posuzovaného záměru budou produkovány pouze odpadní vody splaškové. 

V rámci stavby budou vyžívána chemická WC. Odpadní voda z těchto mobilních zařízení bude 
odvážena a likvidována autorizovanou firmou. Odpadní technologické vody v průběhu výstavby se 
v místech stavby nepředpokládají. 

 
Určitým rizikem pro kvalitu vod může být fáze výstavby, proto jsou doporučeny v návrhu 

preventivních opatření následující podmínky z hlediska ochrany kvality vod. 
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Opatření: 
 

• do prostoru bývalého lomu mohou být ukládány pouze nezávadné, inertní materiály, u 
kterých bude prokázáno, že nemohou způsobit kontaminaci půdy, horninového 
prostředí a podzemních vod; 

• budou splněny podmínky pro ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu, dané vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Konkrétní podmínky jsou stanoveny 
především v § 12 a § 14 vyhlášky, požadavky na obsah škodlivin v odpadech 
využívaných na povrchu terénu jsou součástí tabulek v příloze č. 10 (tabulky č. 10.1 a 
10.2), další podmínky jsou zahrnuty v příloze č. 11, bod 2 vyhlášky; 

• v prostoru ukládání nesmí být skladovány látky škodlivé vodám; 
• manipulace a ukládání materiálu musí probíhat tak, aby byla zabezpečena ochrana 

vod ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Zemní práce budou prováděny 
v souladu s ČSN 733050 – zemní práce. Stabilní mechanismy budou podloženy 
záchytnými vanami; 

• při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní 
bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového 
prostředí. Tato opatření budou součástí provozních a bezpečnostních řádů a předpisů 
pro výstavbu. Případné úniky ropných látek je nutné operativně odstraňovat a místa 
kontaminace sanovat; 

• stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků 
pro případnou likvidaci úniků ropných látek; 

• v areálu staveniště nebude prováděno doplňování pohonných hmot; 
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém 

technickém stavu; nezbytná bude zejména kontrola z hlediska možných úkapů 
ropných látek. 

 
 
Vlivy na hydrologické poměry 
 
 Realizací záměru nedojde oproti stávajícímu stavu k rozšiřování zpevněných ploch a tím 
ke zvýšení odtoku z předmětného území. Nebudou ovlivněny stávající hydrologické poměry 
povodí. Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
 

Vlivy na hydrogeologické poměry 
 

 Záměr neznamená žádný zásadní dopad do hydrogeologických poměrů v území, za 
podmínky dodržování obecných podmínek z hlediska ochrany kvality podzemních vod.  
 
 Ze shromážděných a zhodnocených podkladů vyplývá, že zásadní je skutečnost, že 
hodnocené území leží v ochranném pásmu stupně II. C přírodních léčivých zdrojů lázeňského 
místa Teplice. Území, které má být zasypáno, představuje zbytková jáma těžebny, kterou primárně 
tvořily obnažené partie svrchnokřídových jílovitých vápenců. Při částečné rekultivaci zde došlo 
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k překrytí původního odkrytí hlinitojílovitou navážkou, kterou je možné po cca 20 letech 
považovat již za  dostatečně zkonzolidovanou. Skalní těleso teplického ryolitu, tj prostředí 
teplické termy které je nutné chránit, je v hodnoceném prostoru zbytkové jámy v nadloží těsněno 
svrchnokřídovými sedimenty, které jsou považovány jako celek za regionální izolátor. Celková 
mocnost slínů, slínovců a jílovitých vápenců se zde bude pohybovat minimálně okolo 25-30 m. 
Vzhledem k předpokládanému jižnímu tektonickému omezení ryolitu, lze v daném prostoru 
očekávat i výrazně větší mocnost křídových sedimentů. Částečně jsou ještě křídové odkryvy 
zbytkové jámy přesypány těsnící vrstvou hlinitojílovité navážky.  
  
 Zásadní podmínkou pro rekultivaci zbytkové jámy je zde ukládání nezávadného, 
inertního materiálu u kterého bude prokázáno, že nemůže způsobit kontaminaci 
horninového prostředí a podzemních vod lokality, tj. ukládání odpadů v souladu 
s podmínkami vyhlášky č. 294/2005 Sb. Dále je nutné aby ukládání materiálu, provoz 
mechanizmů a doprava byla zabezpečena v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. o vodách. 

 

D.1.5 Vlivy na půdu a horninové prostředí 
 

Vlivy na půdu 
 

 Zábor lesních ani pozemků zemědělského půdního fondu nenastává. Realizace záměru 
nevyžaduje skrývku kulturních vrstev půdy. 
 

Půda v oblasti záměru není využívána k produkci kulturních plodin, podloží lokality je 
tvořeno nepropustnými vápevci a slínovci mesozoického stáří. Únik škodlivin lze předpokládat 
pouze ve zcela mimořádných případech jako je požár nebo nehoda přepravního prostředku za 
jízdy. Provoz záměru představuje určité riziko pro kvalitu přípovrchových vrstev horninového 
prostředí v oblasti záměru. Únik závadných látek je však, za podmínek již uvedených v kapitole 
D.I.2 (vztažených k ochraně vod), vyhodnocen jako málo pravděpodobný, spolehlivě řešitelný a 
bez významných environmentálních dopadů. 

 
 V etapě provozu záměru lze objektivně předpokládat významné zlepšení produkční 
schopnosti půd. Obecně lze vyvodit závěr, že při respektování navržených doporučení je 
možné vliv na kontaminaci půd označit z hlediska významnosti jako nevýznamný až nulový. 
 

 

Vlivy na horninové prostředí 
 
 Lokalita záměru se nachází v místě, které bylo v minulosti intenzivně využíváno pro těžbu 
nerostných surovin, účelem stavby je uvést zájmové území do přibližné podoby před zahájením 
těžby nerostných surovin. Další zásahy do horninového prostředí ve smyslu odebírání horniny 
budou minimální, bude se jednat spíše o předúpravu terénu před vlastním zavážením (drény, 
apod.). V širším okolí zájmového území se při povrchu vyskytují jílovité svahoviny a 
antropogenní navážky.  
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 Realizace ani provozování záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani 
chráněné ložiskové území. S ohledem na předpokládaný rozsah vytěžení materiálu lze zásah 
do horninového prostředí hodnotit jako nevýznamný, lokálně omezený.  
 

D.1.6 Vlivy na floru, faunu a ekosystémy  
 

Závěr zoologického průzkumu 
 
 Na základě výsledků průzkumu (prováděného na konci letního, v průběhu podzimního 
aspektu 2010 a v jarním aspektu 2011) se na sledované lokalitě nachází druhy, které jsou běžně 
rozšířené v bližším i širším okolí a většina zde zjištěných druhů je vázána i na okolní biotopy 
(např. pole – okrajový porost na horní hraně; zámecký park v Teplicích – okrajový porost 
dřevin podél sledované lokality apod., nezanedbatelné nejsou ani okolní zahrádkářské 
kolonie). Jak průzkum okolních svahů, včetně horní hrany prostoru, dna bývalého hliniště a 
okolí rybníka Rohlík naznačuje, je zde fauna druhově celkově velmi chudá a nelze mít 
námitky proti jakýmkoliv činnostem, které zde budou v budoucnosti prováděné. 
 
Biotop: „Rohlík“ - vodní nádrže bez vodních makrofyt (X14), plocha: 0,3 ha 
Vodní nádrž bez vytvořeného pásma s relativně příkrými břehy po většině obvodu vodní plochy. 
Na několika málo místech, převážně v jižní části nádrže, je sklon břehu pozvolný. V těchto 
místech se objevují řídké a nepříliš rozsáhé porosty bahničky bradavkaté (Eleocharis mammilata), 
sítiny článkované (Juncus articulatus) a rákosu obecného (Phragmites australis). V samotné vodní 
nádrži nebyly vodní makrofyta potvrzeny (včetně uváděné parožnatky), přestože byl proveden 
(hlavně v letním termínu) podrobný průzkum z několika míst pomocí kotvy. Voda je v celé nádrži 
silně zakalená.  
Z hlediska výskytu živočišných druhů se jedná rovněž o nepříliš významný biotop vzhledem 
k četnosti exemplářů zjištěných druhů, především zvláště chráněných podle příslušné legislativy. 
 
 Zoologickým průzkumem v uvedeném období bylo zjištěno 49 druhů obratlovců, 
z toho 37 druhů ptáků, 6 druhů savců, 3 druhy obojživelníků, 3 druhy ze skupiny plazů. 
Bezobratlým je věnována samostatná kapitola.  
 
 Z hlediska průzkumu obratlovců se jedná o průměrnou plochu v rámci širšího území, 
avšak s výskytem některých zvláště chráněných druhů. 
 
 Ze zvláště chráněných druhů živočichů byly ve zkoumaném období potvrzeny:  
 
Formica cunicularia a Formica fusca - Ohrožené druhy ve smyslu vyhlášky MŽP č. 175/2006 

Sb., kterou se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení 
zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – 
prokazatelně zde nemají kupu z rostlinného materiálu a tak nelze provést potenciální 
transfer (kupa podobného typu je nápadná a byla by jistě nalezena). 

Brachinus crepitans – prskavec větší - Ohrožený druh ve smyslu vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., 
kterou se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 
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114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Běžný druh 
v rámci většího územního celku 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – Užovka obojková – Ohrožený druh ve smyslu vyhlášky MŽP č. 
175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. V lokalitě se vyskytuje v nepočetné populaci. 

Lacerta agilis – ještěrka obecná a Anguis fragilis – slepýš křehký – Silně ohrožené druhy ve 
smyslu vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., 
jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. Oba druhy se vyskytují v běžné populační hustotě v celé ploše 
dotčené plochy. 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) – Ropucha obecná – Ohrožený druh ve smyslu výše uvedené 
vyhlášky. V biotopu „Rohlík“ se pravděpodobně nerozmnožuje. Nebyly potvrzeny 
snůšky v roce 2011. Pravděpodobně nevhodný chemismus vodní plochy negativně 
ovlivňuje vývoj vajíček nebo larválních stádií. 

Pelophylax ridibundus, dříve také Rana ridibundus – skokan skřehotavý – Kriticky ohrožený 
druh ve smyslu vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky MŽP č. 
395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V lokaltě „Rohlík“ ve velmi nízké četnosti.  

Apus apus – rorýs obecný - Ohrožený druh ve smyslu výše uvedené vyhlášky. Zjištěn pouze při 
přeletech. Biootp druhu nebude dotčen.  

Lanius collurio – ťuhýk obecný – Ohrožený druh ve syslu výše uvedené vyhlášky. Potvrzen na 
okraji zájmové plochy (na přechodu terénního zlomu a pole. Zájmové území je součástí 
potravního biotopu uvedeného druhu.  

 

 

Opatření legislativního charakteru 

 

 Podle zjištěných dat ve zkoumaném období roku 2010 a 2011 bylo zjištěno na lokalitě 
7 zvláště chráněných druhů obratlovců a 3 druhy ze skupiny bezobratlých ve smyslu 
Vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí 
některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů.  Předpokládaný záměr by potenciálně mohl ohrozit biotop 6 zvláště chráněných 
druhů obratlovců a 3 druhů bezobratlých. 
 
 Na veškeré zvláště chráněné druhy má investor legislativní povinnost pro účely 
územního řízení žádat o udělení výjimek ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 
stanovených § 50 odstavec 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů, u příslušných orgánů ochrany přírody (v tomto případě Krajský úřad 
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství).  
 
Jedná se o následující druhy: 
- silně ohrožení: - ještěrka obecná, slepýš křehký, ťuhýk obecný 
- ohrožení: ropucha obecná, užovka obojková, mravenec Formica cunicularia, Formica 
fusca, Brachinus crepitans  
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*Rorýs obecný byl sledován pouze při přeletech a jeho biotop nebude nikterak dotčen. 
 

V jarním aspektu 2011 byla zjištěna v biotopu u 14 druhů ptáků hnízdní vazba na dotčené 
území. Proto je nutné uplatnit obecnou ochranu podle výše citovaného zákona. V obecné ochrany 
je nutno provádět rušivé aktivity (terénní úpravy) mimo dobu hnízdění, tj. mezi 1. 3. až 20. 7. 
běžného kalendářního roku. V prostorách, kde bude provedeno vykácení porostů (v rámci 
příslušného povolení kompetentního orgánu ochrany přírody), není nutné výše uvedenou obecnou 
ochranu uplatňovat, a tedy sanační práce lze provádět bez omezení. 

 
 K rozmnožování obojživelníků v lokalitě rovněž pravděpodobně dochází, i když ve velmi 
omezeném množství (vzhledem k pravděpodobně nevhodnému chemismu vodní plochy). Proto 
opět v místě vodní plochy a jejího okolí doporučujeme jakékoliv rušivé aktivity (terénní úpravy 
apod.) provádět mimo období rozmnožování, tedy 1. 3. až 20. 7. běžného kalendářního roku. Před 
případným zásahem do vodní plochy doporučujeme provést aktuální krátký průzkum s cílem 
potvrdit případný výskyt zvláště chráněných druhů a následně provést případný transfer odborně 
způsobilou osobou. 
 
 Sanační úpravy ve zkoumaném prostoru doporučujeme také z důvodu narůstání počtu 
divokých skládek a shromažďování sociálně slabších skupin obyvatel, kteří zde nachází ideální 
podmínky pro konání nelegálních aktivit. Také působení volně pobíhajících psů, kteří se drží u 
zmíněných skupin obyvatel, při snaze obstarání potravy negativně působí na volně žijící živočichy. 
 
 Konkrétní podmínky zajišťující funkčnost území a vedoucí k ochraně přírody, především 
zvláště chráněných druhů organismů, v souvislosti s případnou realizací záměru (případná 
kompenzační opatření, transfery) stanoví Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, který je kompetentní ve věci uvedených výjimek.  
 

 

Navržení aktuálních preventivních opatření v rámci ochrany biotopu „Rohlík“ 
  
Vzhledem k tomu, že je parcela č. 841/2 - vodní plocha, na které se vodní plocha „Rohlík“ 
nachází, v současnosti v nájmu jiného subjektu, plánovaný záměr se tedy této parcely nikterak 
přímo nedotkne. Vliv na vodní plochu bude pouze nepřímý. 
 
Přesto je nutné v rámci ochrany biotopu vodní plochy „Rohlík“ (významný krajinný prvek) 
dodržet následující opatření k minimalizaci negativních dopadů na dotčené biotopy zvláště 
chráněných druhů organismů: 
 
Opatření:   

• Na zvláště chráněné druhy živočichů má investor legislativní povinnost pro účely 
územního řízení žádat o udělení výjimek podle § 56 zákona č. 114/1992 sb., za zákazů 
stanovených § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů, a to u příslušných orgánů ochrany přírody. Vzhledem k tomu, že je 
vodní plocha „Rohlík“ v nájmu jiného subjektu, není nutné žádat o výjimku na druhy 
striktně vázané na vodní plochu. V tomto případě se jedná o skokana skřehotavého. Na 
ostatní druhy se však výjimka vztahuje i nadále. Jedná se o silně ohrožené: - ještěrku 
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obecnou, slepýše křehkého, ťuhýka obecného, ohrožené: ropuchu obecnou, užovku 
obojkovou, mravence Formica cunicularia, Formica fusca, prskavce Brachinus crepitans.  

• Životně důležité pro druhy vázané na vodní plochu a její bezprostřední blízkost je 
zachování pozvolného přístupu k vodní ploše. Tedy strmost nově vytvářených břehů 
vlivem návozů materiálu v rámci záměru je nutné alespoň v jedné části vodní plochy 
zachovat na současné úrovni a umožnit přístup živočichům k vodní ploše nebo umožnit 
transfer nových generací obojživelníků od „Rohlíku“ do okolí.  

• Důležité je zabezpečení strmosti břehů a zabránění zasypávání „Rohlíku“ vlivem erozních 
vlivů.   

 
Další navržená opatření uvedená v původním biologickém průzkumu, která se netýkají voní 
plochy „Rohlík“ jsou platná i nadále.  
 
 

Závěr botanického průzkumu 
 

 V rámci základního botanického průzkumu byla v podzimním aspektu roku 2010 
sledována vegetace v prostoru lokality Vápenka Řetenice na ploše 10 ha. Byl zde zjištěn 
výskyt 123 druhů vyšších rostlin, z nichž žádný druh není uveden v kategorii zvláště 
chráněných druhů rostlin v prováděcí vyhlášce č.395 zákona č.114/1992 sb. o ochraně 
přírody a krajiny, ani není uveden v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin ČR 
(Procházka 2001). Nebyly zde zjištěny žádné evropsky významné druhy ani prioritní 
přírodní stanoviště podle Přílohy I., Směrnice č. 92/43/ES. Území rovněž není součástí tzv. 
ptačí oblasti (SPA) podle Směrnice č. 79/409/ES. Speciální opatření z ochranných podmínek 
z hlediska botaniky nejsou nutná. 
 

 S výstavbou bude spojena nutnost odstranění vzrostlých stromů a vegetace. Kromě 
částečného zatravnění je terén velmi často tvořen náletovým stromovým porostem. Pro 
uvolnění lokality k zavezení musí v předstihu dojít k odstranění náletových dřevin, které 
tvoří poměrně velkou část zájmového území. Veškeré detaily a informace o této otázce řeší 
samostatná PD, zpracovaná Ing. Větrovcovou. Tato dokumentace byla zpracována 
v listopadu 2009 (příloha č. 10).  S provozem záměru bude následně spojena tvorba nových 
zelených ploch v oblasti záměru, jedná se o efekt pozitivního charakteru.  
 
 
 Opatření k minimalizaci negativních dopadů na dotčené biotopy zvláště chráněných 
druhů organismů:   
 

• Na veškeré zvláště chráněné druhy živočichů má investor legislativní povinnost pro 
účely územního řízení žádat o udělení výjimek podle § 56 zákona č. 114/1992 sb., za 
zákazů stanovených § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů, a to u příslušných orgánů ochrany přírody. 

• Před zahájením vlastních prací doporučujeme provést aktuální biologický průzkum a 
dendrologické hodnocení vzhledem k rychlým změnám (i v diverzně - druhovém 
zastoupení) na sukcesních plochách. 
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• Velmi důležitá je včasná a vhodná náhradní výsadba původních druhů dřevin a 
zapojení případného investičního záměru do přirozené zeleně. Všechny plochy, kde 
dojde k dosypání zemin na projektovanou úroveň, budou průběžně lesnicky 
rekultivovány či zatravňovány podle rekultivačního plánu.   

• Návrh odpovídajících kompenzačních opatření v rámci plnění požadavku 
týkajícího se "specifikace kompenzačních opatření za likvidované dřeviny 
rostoucí mimo les" jsou v kompetenci příslušného orgánu ochrany přírody, v tomto 
případě Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí 

•  Zemní práce (skrývka zeminy) mohou být provedeny v prostorách, kde bude porost 
odstraněn, bez omezení. V místech, kde porost nebude odstraněn, lze terénní úpravy 
provádět mimo hnízdní období ptáků - tj. mimo 1. 3. až 20. 7. běžného kalendářního 
roku.  

•  Terénní práce v lokalitě, kde probíhá /sice velmi omezené/ rozmnožování 
obojživelníků, mohou být prováděny mimo období 1. 3. až 20. 7. běžného 
kalendářního roku.  

•  Před jakýmkoliv případným terénním zásahem provést, prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby, odchyt a transfer zjištěných jedinců zvláště chráněných druhů 
živočichů. 

• Sanační úpravy ve zkoumaném prostoru doporučujeme také z důvodu narůstání 
počtu divokých skládek a shromažďování sociálně slabších skupin obyvatel, kteří zde 
nachází ideální podmínky pro konání nelegálních aktivit. Také působení volně 
pobíhajících psů, kteří se drží u zmíněných skupin obyvatel, při snaze obstarání 
potravy negativně působí na volně žijící živočichy. 

• Přítomnost biologického dozoru při zahájení stavebních nebo jiných úprav 
v zájmovém území pomůže minimalizovat nutné negativní dopady záměru na 
stávající biotopy. Biologický dozor rovněž popřípadě zajistí případné transfery zvláště 
chráněných taxonů organismů nebo jiná kompenzační opatření.   

 
 
Vliv na ekosystémy 
 
 Situace prvků ÚSES v oblasti záměru je patrná z obrázků č. 1 a 4. Podél jižního a 
východního okraje záměru probíhá lokální biokoridor T7/T12. Tento biokoridor je vzdálen od 
okrajů záměru minimálně 10 a více metrů. Tato plocha zůstane v každém případě zachována a 
nebude terénními úpravami nijak dotčena. Není předpokládáno narušení funkce uvedeného 
biokoridoru v důsledku realizace záměru. 
   

D.1.7 Vlivy na krajinu, hmotný majetek, kulturní památky a tradice 
 

Vlivy na krajinu 
 

Posouzení vlivu na identifikované znaky 
 
 Identifikace znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, vizuální 
scény a vyhodnocení vlivů provedení terénních úprav prostoru těžební jámy na jednotlivé znaky 
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bylo provedena metodou prostorové a charakterové diferenciace území podle metodiky uvedené 
v příloze č. 6. Vizuální scéna území pravděpodobně dotčeného realizací záměru (PDoKP) byla 
hodnocena ze standardních pozorovacích míst z nichž lidé běžně vnímají místní krajinu. Pro výběr 
těchto míst se většinou využívá cestní síť ve volné krajině, turistické stezky, vyhlídky a rozhledny, 
pokud je to vhodné umisťují se referenční body také na okraj sídelní zástavby – jeli veřejně 
přístupný nějakou více využívanou cestou. Krajinný ráz se nehodnotí pohledem z nitra sídelní 
zástavby a z lesních porostů, odkud není na krajinu vidět a z míst odkud se pro běžného 
pozorovatele nenaskýtá standardní výhled. 
 
 Vlivy na jednotlivé znaky krajinného rázu byly hodnoceny také pomocí zákresu půdorysu 
záměru do snímku ortofotomapy, zákresu záměru do základní mapy a s využitím 3d modelu 
Google Earth. V následující tabulce je uvedený rozbor vlivu stavby na jednotlivé identifikované 
znaky krajinného rázu. 
 
Vizuální expozice posuzovaného záměru 
 
 Záměr znamená doplnění zbytkové jámy po těžbě se snahou o plynulé navázání do úrovně 
původního terénu. Obě varianty řešení představují měkké a plynulé modelování terénu, které není 
v rozporu s kontextem přirozené morfologie území. Obě varianty respektují kontext reliéfu 
(délkami dílčích svahů, jejich sklonem a hmotou, vznikem tělesa v maximální variantě nevznikají 
nové horizonty.) Maximální varianta představuje oproti variantě optimální větší zásah do reliéfu 
terénu. Vzhledem k širší morfologii území nemají rozdíly mezi variantami v měřítkách místní 
krajiny z hlediska krajinného rázu zásadní význam. Horní hrana koruny ve variantě optimální 
nepřesahuje dílčí hranu svahu nad zájmovým územím. Ve variantě maximální dochází 
k překročení této hrany o 3 až 9 m v rozpětí cca 120 m vrcholu dílčího útvaru. Tento rozdíl je 
zanedbatelný vzhledem k reliéfu území, jeho charakteru a vzhledem k tomu, že za modelovaným 
tělesem pokračuje přirozený zdvihající se terén. Pro pozorovatele ze S částí PDoKP, odkud se 
především uplatňuje výhled na území, nebude navýšení zřejmé.   
 
Výhled na záměr  se bude  uplatňovat:  

• Z obslužné komunikace Vápenka – Hudcov 
• Z ulice „K Vápence“ 
• Z komunikace místního významu Hudcov – silnice II/254 
• Ze silnice II/254 
• Výhledem z bytových domů sídliště Řetenice  a Újezdeček (body pozorování s neveřejným 

přístupem) 
• Omezeně průhledy ze sídelní zástavby Řetenic a Újezdeček 
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Obrázek č. 10 Panorama zájmové lokality – pohled od západu 
 

 
  
 
Obrázek č. 11 Panorama zájmové lokality – pohled od severu 
 

 
  
 Záměr bude pouze slavě viditelný také ze vzdálené Doubravské hory a zříceniny hradu 
Doubravka. Jeho vnímání však bude omezené, neboť Doubravka se již nachází za hranicí zřetelné 
viditelnosti.   
 
Tabulka 39. Vyhodnocení míry vlivu záměru na krajinný ráz 

Identifikované 
znaky 

Konkrétní identifikované znaky Klasifikace znaků 
Posouzení 
míry vlivu 

Znaky § 12 
 

podle 
projevu 

podle významu 
podle 

cennosti 
na ident. 

znaky 
A.2.1 Plochý  a mírně zvlněný reliéf pánevního dna 

pozměněný těžební činností  a rekultivacemi 
pozitivní XXX XX X,0 

A.2.2 Potok Sviní - VKP pozitivní X X 0 
A.2.3 Vodní útvar „U Vápenky“ – VKP pozitivní X X X 
A.2.4 Lesopark „U Vápenky“ – VKP, zalesnění 

horizontu 
pozitivní XX X X 

A.2.5 Lokální biokoridor T7/T12 pozitivní X X X 
A.2.6 Lokální biocentrum T7 pozitivní X X 0 
A.2.7 Lokální biocentrum T12 pozitivní X X 0 
A.2.8 Lokální biokoridor T7/LC9 pozitivní X X 0 
A.2.9 Zatopená zbytková jáma „Rohlík“ pozitivní X X XXXX 

A.2.10 Vegetace v prostoru pro TÚ, pionýrské dřeviny, 
plevely a agrární lada, rekultivační porosty 

pozitivní X X XXXX 

Znaky přírodní 
charakteristiky 
vč.přírodních 
hodnot, VKP a 
ZCHÚ 

A.2.11 TTP na orné půdě v S okraji pozitivní X X 0 
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B.2.1 Zatopená jáma po těžbě „U Vápenky“ pozitivní X X X 
B.2.2 Zatopená jáma po těžbě „Rohlík“ negativní X - XXXX 

B.2.3 
Sídelní „sídlištně- průmyslová“ zástavba Teplice – 
Řetenice 

negativní XXX - 0 

B.2.4 Železniční trať negativní XX - 0 

B.2.5 
Vysoké komíny průmyslových areálů – bodové 
dominanty  

negativní XX - 0 

B.2.6 Vedení VVN 110 KV negativní X - 0 
B.2.7 Zahrádkářská kolonie neutrální XX - 0 
B.2.8 Výrobní areál NEXTA a NEO negativní X - 0 
B.2.9 Skládka hlušiny NEXTA v MKR negativní X - 0+ 

B.2.10 Produktovod negativní X - 0 

B.2.11 
Venkovské sídlo Hudcov s dochovanou 
půdorysnou stopou okrouhlice 

pozitivní X X 0 

Znaky kulturní 
a historické 
charakteristiky 
vč. kulturních 
dominant 

B.2.12 
Místní kulturní dominanta Teplic – hrad 
Doubravka na Doubravské hoře (mimo PDoKP) 

pozitivní XXX XX 0 

C.2.1 Svah a zřetelný zalesněný horizont nad PDoKP pozitivní XX X 0,X 
C.2.2 Otevírající se a polootevřený prostor pánve pozitivní XX X 0,X 

C.2.3 

Sídlištně – výrobní okraj městské aglomerace 
vymykající se přírodnímu rámci, hmotná panelová 
sídliště, zánik projevu nivy potoka Sviní, bodové 
dominanty, brownfields ve vizuální souvislosti 

negativní 

XX - 0,+ 

C.2.4 Míně zvlněný reliéf páve pozitivní X X 0,X 

C.2.5 
Charismatické umístění hradu Doubravka na 
výrazný sopečný Kužel v souvislostech s městskou 
zástavbou (mimo PDoKP) 

pozitivní 
XXX XX 0 

C.2.6 Velké měřítko PDoKP neutrální X - 0 

Znaky 
estetických 
hodnot vč. 
měřítka a 
vztahů v krajině 

C.2.7 
Narušení přírodního charakteru některých partií 
technicistními znaky – komíny, produktovod, 
zatížené komunikace. 

negativní 
X - 0 

Zásah (vliv):1 pozitivní, 0 žádný, X slabý, XX středně silný,  XXX silný, XXXX stírající,  + zesilující 
 
 
Odpovědi na standardní otázky k hodnocení KR: 
 

Vyznačuje se ráz krajiny v prostoru dotčeném vlivem navrhovaného záměru znaky přírodní, 
kulturní a historické charakteristiky KR a hodnotami estetickými? Mají přítomné znaky a hodnoty 
jedinečný význam? 

Umístěním záměru do zastavitelného území a v návaznosti na městské prostředí v PDoKP 
převažují hlavně znaky kulturní charakteristiky, které mají vůči místní krajině převažující 
negativní projev. V území se nenacházejí význačné znaky historické charakteristiky. Z hlediska 
přírodních hodnot se jedná o běžně se vyskytující znaky.  

 
Pokud jsou přítomny znaky jedinečného a neopakovatelného významu, bude do nich projev 

záměru nepříznivě zasahovat a jakou měrou? 
V PDoKP se nenacházejí znaky jedinečné cennosti se zásadním projevem v krajinném rázu. 

Místní přírodně-kulturní dominanta, hora Doubravka se zříceninou hradu, jenž vytváří místnímu 
území nezaměnitelné charisma, a která zásadním znakem význačné cennosti, se nachází mimo 
krajinné souvislosti a záměrem nebude ovlivněna.   

 
Ovlivní stavba podstatným způsobem krajinná panoramata, bude zasahovat do cenných 

dílčích scenerií?  
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Záměr terénních úprav spočívá v zasypání jámy po těžbě s volným navázáním na terén 
v optimální variantě. Maximální varianta znamená vytvoření dílčího útvaru, který je v souladu 
s kontextem a měřítky místního reliéfu. Vzhledem k mírně se zdvihajícímu svahu v pozadí nebude 
ani tato varianta vytvářet dílčí horizonty.  

 
 
Odpovědi na specifické otázky k hodnocení KR: 
 

Způsobí realizace záměru významné ovlivnění reliéfu území a změní tak charakter přírodního 
prostředí volné krajiny rozprostírající  se v mírném svahu mezi jižním okrajem Řetenic a 
zalesněným horizontem?  

Navržené terénní úpravy respektují kontext s aktuálními měřítky morfologie terénu – dodrženy 
jsou sklony dílčích svahů. K ovlivnění reliéfu dojde pouze místně.  

 
Dojde realizací záměru k ovlivnění obrazu sídelní zástavby v krajině? 
V části Řetenice se nedochovala původní sídelní struktura, stávající sídelní struktura 

nevytváří harmonické vztahy přírodního rámce a využití území. Dochovaná sídelní struktura 
v obci Hudcov leží mimo krajinné souvislosti.  

 
Bude mít přiblížení záměru k lokálnímu biokoridoru důsledek v jeho uplatnění v krajinném 

rázu? 
Funkce lokálního ÚSES bude realizací záměru zachovaná, místní ÚSES nevytváří zvláštní 

estetické hodnoty, které by bylo nutné z hlediska krajinného rázu chránit.  
 
Záměr způsobí odstranění zatopené těžební retence, která se v současnosti nachází na dně 

zbytkové jámy. Jezera a rybníky jsou vyjmenovanými VKP ze zákona 114/1992 Sb. Lze 
považovat za VKP útvar „Rohlík“ za VKP a jakým způsobem se odstranění jámy projeví na 
charakteristikách KR?    

Zatopená  těžební retence je pozorovatelná pouze nejbližšího okolí, není v místní krajině 
typickým původním útvarem, vznikla těžební činností a je součástí nestabilizovaného území po 
těžbě. Biologický průzkum [5] vyloučil významnější přítomnost makrofytů. V aktuální fázi 
sukcesního vývoje nevytváří ekologicky a esteticky hodnotnou část krajiny, nepřispívá k jejímu 
typickému vzhlednu, ani k její ekologické stabilitě a tím nenaplňuje vlastnosti VKP ve smyslu § 3 
odst. b) zákona. Odstranění vodního útvaru nedojde ke snížení místního krajinného rázu.  

 
Naruší realizace záměru pozitivní projev zákonného VKP Lesopark „Vápenka“? 
Lesopark Vápenka se nachází v sousedství plochy záměru při jejím V okraji a pokračuje do 

vyšších poloh svahu. Mezi J hranicí zájmového území a Lesoparkem se nachází orná půda – 
neobdělávaná. Navržené terénní úpravy respektují terén a nebudou ovlivňovat vzhled výše 
položeného lesa v krajinném rázu.  
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Určení snesitelnosti zásahu na základě zjištěné míry vlivu 
 

Na základě výše uvedené analýzy je možno konstatovat, že navrhované terénní úpravy 
dobývacího prostoru „Vápenka“ představují v omezené míře rušivý zásah do zákonných kritérií a 
do jednotlivých charakteristik krajinného rázu, viz. následující tabulka:   

 

Tabulka 40: Zhodnocení vlivu jednotlivých variant na zákonná kritéria krajinného rázu 
Vliv na zákonná kriteria krajinného rázu (viz §12 zákona) Vliv 
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky slabý  
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky žádný - slabý 
Vliv na VKP    slabý 
Vliv na ZCHÚ   žádný 
Vliv na kulturní dominanty žádný 
Vliv na estetické hodnoty žádný - slabý 
Vliv na harmonické měřítko krajiny žádný  
Vliv na harmonické vztahy v krajině žádný 

Navrhované terénní úpravy budou ve většině případů znamenat žádný až slabý zásah do 
zákonných kritérií ve smyslu § 12 z.114/1992 Sb. Zájmové území navazuje na zastavěné území 
města a má překryv s územím zastavitelným. Samotný prostor k terénním úpravám je 
nestabilizovanou antropogenní plochou po těžbě a  nevyznačuje se přírodními a estetickými 
hodnotami a s okolní krajinou nevytváří harmonické vztahy.  

 
Shrnutí 

 
Záměr terénních úprav dobývacího prostoru „Vápenka“ je navržen s ohledem na kritéria 

ochrany krajinného rázu § 12 odst.1) , z.114/1992 Sb. v platném znění. Záměr doporučujeme 
hodnotit jako zásah do krajinného rázu v míře únosného ovlivnění za předpokladu uplatnění 
následujících podmínek: 
 
 
 
 Opatření: 

•  projektovou dokumentaci je nutné v navazujících stupních přípravy doplnit o 
konkrétní postup rekultivace a projekt úprav zeleně tak, aby v závislosti na postupu 
výstavby docházelo k průběžné tvorbě vegetačního krytu a k začleňování  tělesa do 
okolní krajiny, bez ohledu na postup přípravy navazujících záměrů, které nejsou 
součástí aktuálně předkládané dokumentace. Vegetační kryt doporučujeme 
vytvářet pouze o druhovém složení odpovídajícím potenciální přirozené vegetaci.  

 
  
Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice  
  
 V místě záměru se nenachází žádné kulturní památky, charakter a rozsah aktivit v novém 
provozu vylučuje dotčení kulturních památek v okolí nebo jejich narušení vyvolanou dopravou. S 
lokalitou záměru nejsou spojeny ani tradice nebo jiné kulturní hodnoty nehmotné povahy.  
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Záměrem objednatele je využívat stávající pozemky držené v soukromém vlastnictví tak, 
aby přinášely užitek a případný zisk, který ve stávajícím stavu není reálný, jedná se o pozitivní 
hmotné zhodnocení nyní nevyužitelných pozemků. Stávající pozemky vzhledem k terénní 
konfiguraci nelze nijak využívat, nejsou  dobře přístupné, nejsou odvodněné, vytěženou plochu 
nelze ani dobře udržovat. Proto objednatel požaduje jejich terénní úpravu s tím, že na dokončené 
ploše bude rozvíjet činnosti, které mu umožní stávající stavební zákon viz § 18 Sb. zákonů č. 
183/2006 Sb. U všech stavebních pozemků, pokud nejsou ve vlastnictví stavebníka, bude muset 
mít  stavebník před zahájením stavby vyřešeny majetkoprávní vztahy (kupní smlouvy, dohody o 
výměně pozemků, nájemní smlouvy, apod.).     
 
 Na lokalitě záměru nelze uvažovat výskyt archeologických památek.  
 
 

D.2 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
 

 S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko 
významnosti vlivů, spojených s výstavbou záměru. Pozitivním faktorem je dostatečná vzdálenost 
nejbližší obytné zástavby (nejbližší cca 150 m severně od lokality záměru – č.p. 35) a vyloučení 
prvotně plánované přístupové komunikace na stavbu, která byla původně navržena v těsné 
blízkosti této obytné  zástavby.  
 
 Dojde k mírnému navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku v blízkém okolí 
staveniště a přístupové komunikace. Hluk z prováděných terénních úprav v rámci zájmové 
rekultivované plochy Vápenka Teplice - Řetenice nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. limit LAeq,8h = 50 dB, a to ani při kumulativním působení 
s vedlejším záměrem v areálu f. Nexta. Splnění hygienických limitů je dáno respektováním 
navržených protihlukových opatření.  
 
 V zájmové oblasti může být dle dostupných informací v období se zhoršenými 
rozptylovými podmínkami překračován imisní limit pro nejvyšší denní imise částic PM10. Imisní 
limity ostatních sledovaných znečišťujících látek jsou plněny. Vlastní příspěvky zdrojů 
znečišťování ovzduší z provozu datového centra jsou malé a nezpůsobí překračování imisních 
limitů sledovaných znečišťujících látek. V případě krátkodobých imisních koncentrací částic PM10 

se provoz záměru může na překračování imisního limitu pro nejvyšší denní imisi PM10 
v rozptylově méně příznivých letech podílet. Dle zpracovatele rozptylové studie je však podíl 
záměru na překračování tohoto imisního limitu přijatelný.  
 
 S výjimkou mírného zvýšení imisní zátěže NO2

 a pevných znečišťujících látek v oblasti 
záměru a výše uvedených málo významných hlukových vlivů nejsou očekávány významnější 
dopady na zájmové území a jeho okolí. 
 

 Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Terénní úpravy, sanace a rekultivace – 
vyrovnání terénu, Vápenka Teplice – Řetenice“ označit za přijatelný. Rozdíly mezi oběma 
aktivními variantami jsou z hlediska vlivu na veřejné zdraví nevýznamné. 
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Přeshraniční vlivy oznamovaný záměr negeneruje.  

 

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy spojené s výstavbou a provozem posuzovaného 
záměru nebudou mít významný negativní či zásadní negativní dopad na kvalitu životního 
prostředí nebo zdraví obyvatelstva. Negativní vlivy budou málo významné a projeví se po 
omezenou dobu pouze v jeho bezprostředním okolí. Záměr nevyvolá žádné negativní 
příhraniční vlivy. 
 

 

D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů 
 

 Pro řešení posuzovaného záměru jsou z hlediska eliminace, prevence a minimalizace vlivů 
na parametry životního prostředí navrhována následující doporučení, podmínky a opatření: 
 

Akustická zátěž při výstavbě záměru 
 

• Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností. 
 Při provádění stavebních prací budou užity stavební stroje, které patří k významným 

zdrojům hluku. Při výběru dodavatele těchto prací bude jedním z požadavků investora 
používat stroje a zařízení se sníženou hlučností. Při provádění terénních úprav je 
nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu stavební mechanizace, jejich 
seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a obecné snižování počtu zařízení jejich 
vytížením.  

• Časové omezení použití hlučných mechanismů. 
 Upravená doba provozu strojních zařízení, kterou je nutné v rámci provozu 
posuzovaného záměru respektovat je následující 
 
- Buldozer 1x 

 
 
 
 

doba provozu 2 hod za den  při práci do 270 m od obytné zástavby 
(=VAR 1) 
doba provozu 4 hod za den  při práci od 270 m od obytné zástavby 
(=VAR 2) 
 

- Kompaktor 1x 
 
 

doba provozu 0,5 hod za den  při práci do 270 m od obytné zástavby 
(=VAR 1) 
doba provozu 1 hod za den  při práci od 270 m od obytné zástavby 
(=VAR 2) 

 
• Dopravní trasy staveništní dopravy. 
 Vzhledem k tomu, že by mohl na základě provedených výpočtů plný počet průjezdů 

staveništní dopravy, tj. 170 průjezdů nákladních vozidel, vyvolat vyšší nárůsty 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (do 1,7 dB) na fasádách obytné zástavby 
situované podél hlavní komunikace v obci Mstišov, které jsou již měřením objektivně 
prokazatelné, zpracovatel hlukové studie navrhuje následující opatření týkající se 
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navazující dopravy na potenciálně využívaných veřejných komunikacích. Konkrétně 
se jedná o následující rozdělení směrů navazující dopravy: 
- 50 % dopravy vést z Dubí přes obec Pozorka – Mstišov a Košťany a dále po již 

zmiňované trase směr Teplice Řetenice, 
- 50 % dopravy vést z Dubí po silnici č. 27 na Košťany a dále po již zmiňované trase 

směr Teplice Řetenice, tzn. mimo obec Pozorka a Mstišov. 
 

Ochrana ovzduší  

• za nepříznivých klimatických podmínek (sucho, větrno) omezit manipulaci s prašným 
materiálem, popř. ho zkrápět;  

• zajistit účinnou techniku pro čištění vozidel vjíždějících na veřejné komunikace. 
V případě znečištění vozovek blátem neprodleně zajistit jejich očistu. 

 
 
Vodní hospodářství, ochrana vod, půdy a horninového prostředí 

 
• do prostoru bývalého lomu mohou být ukládány pouze nezávadné, inertní materiály, u 

kterých bude prokázáno, že nemohou způsobit kontaminaci půdy, horninového 
prostředí a podzemních vod; 

• budou splněny podmínky pro ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu, dané vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Konkrétní podmínky jsou stanoveny 
především v § 12 a § 14 vyhlášky, požadavky na obsah škodlivin v odpadech 
využívaných na povrchu terénu jsou součástí tabulek v příloze č. 10 (tabulky č. 10.1 a 
10.2), další podmínky jsou zahrnuty v příloze č. 11, bod 2 vyhlášky; 

• v prostoru ukládání nesmí být skladovány látky škodlivé vodám; 
• manipulace a ukládání materiálu musí probíhat tak, aby byla zabezpečena ochrana 

vod ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Zemní práce budou prováděny 
v souladu s ČSN 733050 – zemní práce. Stabilní mechanismy budou podloženy 
záchytnými vanami; 

• při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní 
bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového 
prostředí. Tato opatření budou součástí provozních a bezpečnostních řádů a předpisů 
pro výstavbu. Případné úniky ropných látek je nutné operativně odstraňovat a místa 
kontaminace sanovat; 

• stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků 
pro případnou likvidaci úniků ropných látek; 

• v areálu staveniště nebude prováděno doplňování pohonných hmot; 
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém 

technickém stavu; nezbytná bude zejména kontrola z hlediska možných úkapů 
ropných látek. 

 

Odpadové hospodářství 
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• odpady  upravovat,využívat a zneškodňovat pouze v souladu s platnou legislativou; 
• zbavení se odpadů původcem pouze způsobem, který je v souladu s platnou legislativou; 
• ředění nebo míchání odpadů za účelem snížení koncentrace nebezpečných látek je 

zakázáno; 
• s odpady označenými jako nebezpečné nutno nakládat jako s nebezpečnými látkami 

včetně  všech dalších souvisejících opatření; 
• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií; 
• zabezpečit odpady proti nežádoucímu znehodnocení a odcizen.í 

 

Fauna a flora 
 

• Na veškeré zvláště chráněné druhy živočichů má investor legislativní povinnost pro 
účely územního řízení žádat o udělení výjimek podle § 56 zákona č. 114/1992 sb., za 
zákazů stanovených § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů, a to u příslušných orgánů ochrany přírody. 

• Před zahájením vlastních prací doporučujeme provést aktuální biologický průzkum a 
dendrologické hodnocení vzhledem k rychlým změnám (i v diverzně - druhovém 
zastoupení) na sukcesních plochách. 

• Velmi důležitá je včasná a vhodná náhradní výsadba původních druhů dřevin a 
zapojení případného investičního záměru do přirozené zeleně. Všechny plochy, kde 
dojde k dosypání zemin na projektovanou úroveň, budou průběžně lesnicky 
rekultivovány či zatravňovány podle rekultivačního plánu.   

•    Návrh odpovídajících kompenzačních opatření v rámci plnění požadavku 
týkajícího se "specifikace kompenzačních opatření za likvidované dřeviny 
rostoucí mimo les" jsou v kompetenci příslušného orgánu ochrany přírody, v tomto 
případě Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí. 

• Zemní práce (skrývka zeminy) mohou být provedeny v prostorách, kde bude porost 
odstraněn, bez omezení. V místech, kde porost nebude odstraněn, lze terénní úpravy 
provádět mimo hnízdní období ptáků - tj. mimo 1. 3. až 20. 7. běžného kalendářního 
roku.  

• Terénní práce v lokalitě, kde probíhá /sice velmi omezené/ rozmnožování obojživelníků, 
mohou být prováděny mimo období 1. 3. až 20. 7. běžného kalendářního roku.  

• Před jakýmkoliv případným terénním zásahem provést, prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby, odchyt a transfer zjištěných jedinců zvláště chráněných druhů 
živočichů. 

• Životně důležité pro druhy vázané na vodní plochu a její bezprostřední blízkost je 
zachování pozvolného přístupu k vodní ploše. Tedy strmost nově vytvářených břehů 
vlivem návozů materiálu v rámci záměru je nutné alespoň v jedné části vodní plochy 
zachovat na současné úrovni a umožnit přístup živočichům k vodní ploše nebo umožnit 
transfer nových generací obojživelníků od „Rohlíku“ do okolí.  

• Důležité je zabezpečení strmosti břehů a zabránění zasypávání „Rohlíku“ vlivem 
erozních vlivů.   

• Sanační úpravy ve zkoumaném prostoru doporučujeme také z důvodu narůstání počtu 
divokých skládek a shromažďování sociálně slabších skupin obyvatel, kteří zde nachází 
ideální podmínky pro konání nelegálních aktivit. Také působení volně pobíhajících 



114 
Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu Vápenka Teplice - Řetenice. Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

 

  

psů, kteří se drží u zmíněných skupin obyvatel, při snaze obstarání potravy negativně 
působí na volně žijící živočichy. 

• Přítomnost biologického dozoru při zahájení stavebních nebo jiných úprav v zájmovém 
území pomůže minimalizovat nutné negativní dopady záměru na stávající biotopy. 
Biologický dozor rovněž popřípadě zajistí případné transfery zvláště chráněných 
taxonů organismů nebo jiná kompenzační opatření.   

 

Ochrana krajinného rázu 

 

•  projektovou dokumentaci je nutné v navazujících stupních přípravy doplnit o konkrétní 
postup rekultivace a projekt úprav zeleně tak, aby v závislosti na postupu výstavby 
docházelo k průběžné tvorbě vegetačního krytu a k začleňování  tělesa do okolní 
krajiny, bez ohledu na postup přípravy navazujících záměrů, které nejsou součástí 
aktuálně předkládané dokumentace. Vegetační kryt doporučujeme vytvářet pouze o 
druhovém složení odpovídajícím potenciální přirozené vegetaci.  

 

 

D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů  
 

 Dokumentace byla připravována na základě DÚR předané projektantem, příslušných 
obecně platných předpisů, odborné literatury, terénní rekognoskace a archivních dat z předchozích 
průzkumů (geologie, hydrogeologie, biologie). Všechny použité prameny jsou citovány níže 
v textu.  
 

Podklady použité při zpracování dokumentace se jeví jako dostatečné pro zhodnocení vlivu 
realizace i provozování záměru na životní prostředí. Metodika prognózování se opírá o analytické 
hodnocení stávajícího stavu a dále o zkušenosti zpracovatele s hodnocením vlivů činností, 
technologií a průmyslových podniků na životní prostředí, dříve zpracovaných studií, projektů a 
EIA. 
 
 
Použité podklady: 
 
Tištěné mapy: 
 

• Geologická mapa 1:50 000, mapový list 02-32 Teplice. ČGÚ, Praha. 
• Hydrogeologická mapa 1:50 000, mapový list 02-32 Teplice. ÚÚG, Praha, 1989.  
• Základní vodohospodářská mapa 1:50 000, mapový list 02-32 Teplice. VÚV, Praha, 

1989.  
 
Elektronické mapy a wms servery: 
 

• Mapový server VÚMOP, dostupný na http://ms.vumop.cz/ 
• Mapový portál veřejné správy ČR, dostupný na  http://geoportal.cenia.cz/ 
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• Mapový server AOPK, dostupný na http://geoportal.cenia.cz/ 
• Mapový server geovědních informací na území ČR, dostupný na 

http://nts5.cgu.cz/website/geoinfo/ 
• Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M., dostupný na http://heis.vuv.cz/ 
• Mapový server ÚHUL, dostupný na http://geoportal2.uhul.cz/index.php 
• Mapový server ČGS, dostupný na http://www.geofond.cz/cz/domu  
• Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK, dostupný na  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
• Mapový server Seznam.cz, dostupný na http://mapy.cz/ 
• Ředitelství silnic a dálnic – mapy, dostupný na http://www.rsd.cz/Mapy 
• Územní plán města Teplice, dostupný na http://www.teplice.cz/cz/magistrat-

mesta/odbory-magistratu/uzemni/  
 
 
 

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

 
 Dokumentace byla zpracována standardními metodickými postupy, které jsou popsány v 
jednotlivých částech. Dokumentace byla doplněna o potřebné odborné studie a posudky, které jsou 
v úplném znění přiloženy v přílohách č. 4 až 10.  
  
 Pro stupeň dokumentace jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy, rešeršemi a údaji 
z dosavadních jednotlivých studií, dostatečné. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších 
stupních projektové dokumentace běžným postupem. Zpracovatel dokumentace vycházel ze 
znalostí procesů ovlivňujících současný stav životního prostředí a působení jednotlivých činností 
na složky a subsystémy životního prostředí. 
 

 Posuzovaný záměr je z hlediska projektové přípravy poměrně nenáročný a základní údaje 
týkající se konstrukce byly poskytnuty zpracovatelem projektu v postačujícím rozsahu. 

 Dokumentace E.I.A. byla připravována na základě poskytnuté dokumentace záměru pro 
územní řízení, terénních obhlídek lokality, dílčích expertních zpráv, konzultací s projektantem, 
příslušnými úřady státní správy a dalších podkladů, včetně osobních zkušeností. 

 Ve vlastním projektu se mohou objevit dílčí změny proti předkládané dokumentaci E.I.A., 
které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a hodnocené vlivy na životní 
prostředí, mohou však již odrážet návrhy obsažené v této dokumentaci a v každém případě závěry 
vyplývající z následujícího posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., z veřejného projednání záměru a 
z jednání v dalších stupních přípravy. 

 
Hodnocení výsledků a závěrů rozptylové studie je vždy spojeno s určitými nejistotami: 
 
1. Klimatické vstupní údaje jsou zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové 

období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může 
od průměru značně lišit (např. větrná růžice nebo výskyt inverzí). 
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2.  Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Přímo v řešené 
lokalitě není umístěna žádná imisní stanice, která by kontinuálně sledovala imisní 
koncentrace. Nejbližší imisní stanice je stanice UTPM Teplice, která je od zájmové 
lokality vzdálena cca 4 km východním směrem. Pozaďové koncentrace byly stanoveny na 
základě odborného odhadu z měření na této imisní stanici a z vyhlášených oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

3. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým modelem. 
Základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení 
a nemožnost popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. 
Proto jsou i vypočtené výsledky nutně zatížené jistou chybou a nedají se interpretovat zcela 
striktně. 

4. Metodika výpočtu znečištění nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré 
vypočtené výsledky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu. 

5. Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu emisí 
použit konzervativní způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné opatrnosti 
nadhodnocuje (výpočet emisí pro provozní i dopravní špičku). 

6. Nejistota hodnot emisních faktorů pro automobily z databáze MEFA 
 
 
Uvážení nejistot hlukové studie 
 
 Hluková studie byla zpracována na základě podnikatelského záměru, konzultací se 
zpracovatele dokumentace „Oznámení záměru“ a s projektanty a dalších podkladů včetně 
osobních zkušeností. 
 
 Při výpočtech byl použit výpočtový program HLUK+, verze 9.15 Profi9, který umožňuje 
výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku 
v území. Použitá verze programu HLUK+ má v sobě zabudovanou již „Novelu metodiky pro 
výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (RNDr. M. Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 
2/2005). Tato novela důsledně respektuje zásady a postupy algoritmického postupu pro výpočet 
hluku ze silniční dopravy, které byly dosaženy v prvním vydání Novely metodiky pro výpočet 
hluku ze silniční dopravy v roce 1996. Na tyto zásady a postupy pak navazuje a rozšiřuje je.  
 
 Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 1,8 dB. 
 
 Vstupní údaje pro výpočet hluku ze silniční dopravy byly použity nejaktuálnější dostupné 
intenzity dopravy (sčítání dopravy v roce 2010 provedené ŘSD ČR) a výsledků vlastního sčítání 
dopravy.  
 
 Při výpočtu je uvažován odrazivý terén. Dále je ve výpočtovém modelu počítáno 
s morfologií terénu, a to modelováním pomocí vrstevnic. 
 
 Vzhledem k tomu, že se při měření odpočítává odraznost příslušné fasády dle normy ČSN 
ISO 1996-2, jsou i výpočty provedeny bez odrazu fasády s umístěným referenčním bodem. 
Histogram směrů a rychlostí větrů není ve výpočtu uvažován. 
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 Model pro výpočet hluku byl vypracován na základě důkladného průzkumu dané lokality a 
mapových podkladů v daném měřítku.  
 
 
Uvážení nejistot hodnocení vlivů na veřejné zdraví 
 
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 

a 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 a závěrů epidemiologických studií 
4. Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní 

způsob, který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje 
 
 V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by 
bránily formulování konečného závěru. 

 
 

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 

 Oznamovatel předložil jednovariantní řešení, vyplývající z majetkoprávních poměrů, 
charakteru území, situování současných přístupových komunikací a možností jejich dalšího 
rozvoje a využití. Na základě těchto skutečností se oznamovatel rozhodl řešit výstavbu záměru v 
jediné územní a technologické variantě.  
 

 

F.  ZÁVĚR 
 

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že realizace stavby bude mít kladné i 
záporné vlivy na životní prostředí. Pozitivní přínos bude z hlediska konečného vlivu na krajinný 
ráz, z hlediska využití postiženého území (brownfields). Mírně negativní vlivy lze očekávat ve fázi 
výstavby, a to z hlediska vlivu na rostliny a živočichy a vlivu na hlukovou a imisní situaci. Tyto 
negativní vlivy budou velkou měrou eliminovány navrženými ochrannými, preventivními a 
kompenzačními opatřeními.  

 
 Záměr je situován do území, kde je možné navrhovanou aktivitu uskutečnit. Předložený 
záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl, jak je doloženo 
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v předchozích kapitolách předkládaného dokumentace, výrazněji ovlivnit stávající parametry 
životního prostředí.  Při celkovém zvážení dopadu na krajinu, sociálně ekonomické aspekty a 
možnost kvalitnějšího využití postiženého území (brownfields) je zřejmé, že tento dopad je spíše 
pozitivní. 

  
Z provedené analýzy rizik vyplývá velmi nízké riziko nestandardního stavu s vážnými 

environmentálními následky. Lze očekávat ojedinělý únik škodlivin na havarijně zajištěných nebo 
kontrolovaných plochách s krátkou dobou trvání a dobrým stavem místa po sanačním zásahu, 
případně lokální požár na již rekultivované ploše, bez zásadních negativních vlivů na zdraví či 
život obyvatelstva. 
 
 Na základě konzultace zpracovatele dokumentace s oznamovatelem je možno konstatovat, 
že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a 
významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, 
nebyla zamlčena.  
 

 S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko 
významnosti vlivů, spojených s výstavbou záměru. Záměr negeneruje nepříznivé přeshraniční 
vlivy. 
 

Dokumentace byla zpracována v souladu s § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4. 
V dokumentaci jsou zhodnoceny jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí, přičemž pro 
hodnocení specifických vlivů byly zpracovány odborné studie a posudky ve smyslu závěrů 
zjišťovacího řízení. 

 

V dokumentaci jsou rovněž vypořádány připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních 
dotčených správních úřadů (dále jen DSÚ) a dotčených územních samosprávných celků (dále jen 
DÚSC předložených k oznámení záměru. 
 
 Na základě výše uvedeného zhodnocení vlivů, provedených odborných studií, 
terénního šetření a za podmínky respektování preventivních, minimalizačních a 
kompenzačních opatření navržených v této dokumentaci, lze akceptovat případné zásahy do 
životního prostředí a doporučit záměr „Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání 
terénu Vápenka Teplice - Řetenice“ k realizaci. 
 
  
 

G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 

Předmětem záměru jsou  terénní úpravy, rekultivace a sanace s využitím návozu 
přebytkových zemin při ražbě tunelů dálnice v kraji a některých staveb. Území zbytkové jámy 
„Vápenky“ se nachází u západního okraje města Teplice Řetenice, v průmyslové části nazývané U 
Vápenky, kde byly v minulosti těženy cihlářské hlíny a Vápence. Zájmový prostor se důsledkem 
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minulé povrchové těžby vyznačuje značnou členitostí. Původní terén se při severovýchodním 
okraji pohybuje na kótě okolo 258 m n.m. a pokračuje jižním a jihozápadním směrem na kótu až 
přes 270 m n.m. Nejnižším místem je nyní vodní retence ve zbytkové jámě po těžbě Vápence a to 
na kótě 251,43 m n.m.  Zbytková jáma byla jen částečně rekultivována zasypáním některých partií 
hlinitojílovitou zeminou. Kromě částečného zatravnění je terén velmi často tvořen náletovým 
stromovým porostem. 
 

Terénní úpravy, rekultivace a sanace navržené v této dokumentaci  je možné v současné 
době provést  s využitím přebytkových zemin při ražbě tunelů dálnice v kraji a některých staveb. 
Jednalo by se o materiály  katalogového čísla – třídy 170504 zemina a kamení, a 170506 vytěžená 
hlušina.  

 
V územním rozhodnutí nebudou stanoveny žádné dopravní  trasy, protože v současné době  

nelze přesně určit, z jakých lokalit bude materiál navážen. Podmínky pro dopravní trasy a 
popřípadě situování dopravních tras vydá odbor dopravy v následném samostatném rozhodnutí, 
tento postup bude uveden také ve územním  rozhodnutí. 

 
Sanace a rekultivace předmětného prostoru bude probíhat navezením odpadů na plochu 

v rozsahu dle přílohy č. 2b, tedy do oblasti mimo parcelu č.p. 841/2, kde se nachází vodní nádrž 
„Rohlík“.  

 
Realizace prací se předpokládá v rozsahu minimálně 4 let, nelze vyloučit možnost jejího 

prodloužení v řádu několika dalších let, např. v závislosti na trvání a intenzitě výstavby dálnice D8 
přes České středohoří. 
 
 
Na základě zpracované dokumentace lze konstatovat následující: 
 
 Z hlediska vlivů na veřejné zdraví:  Pro posouzení míry vlivu nových zdrojů 
znečišťování ovzduší byla hlavním podkladem rozptylová studie zpracovaná Ing. Martinem 
Vejrem pro řešený záměr v únoru 2013. Posuzovány byly imisní koncentrace polétavého prachu 
PM10 a PM2,5 a oxidu dusičitého.  
V rámci rozptylové studie byly také počítány imisní příspěvky oxidu uhelnatého. Vzhledem 
k tomu, že v řešené lokalitě, stejně jako v celé České republice vykazují imisní koncentrace CO 
v pozadí imisní rezervu oproti imisnímu limitu i doporučeným směrnicovým koncentracím 
WHO na řádové úrovni, nebylo třeba v rámci tohoto posouzení věnovat této škodlivině 
pozornost.  
Při posouzení nové imisní situace bylo u NO2 i částic polétavého prachu hodnoceno riziko 
vyplývající z toxických účinků těchto látek. Charakterizace tohoto rizika byla posouzena na 
základě porovnání expozičních hladin (tj. výsledných imisních příspěvků z rozptylové studie 
spolu s hodnotami imisního pozadí) s referenčními koncentracemi stanovenými především 
Světovou zdravotnickou organizací. Z dalšího posouzení vyplývá, že navýšení imisních 
koncentrací všech uvedených škodlivin v důsledku realizace řešeného záměru se však jeví jako 
nevýznamné.  
Nejvýznamnější škodlivinou emitovanou řešeným záměrem jsou prachové částice. 
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 i PM2,5 je ovlivnění nemocnosti 
(respirační a kardiovaskulární onemocnění) prokázané v epidemiologických studiích. K 
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částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 byly použity vztahy odvozené pro 
nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních symptomů. Realizací řešeného záměru 
nedojde k takovému navýšení imisí, které by způsobilo u exponované populace zvýšení 
hospitalizací v rámci celého roku či incidenci nových případů bronchitis. Navýšení průměrných 
ročních imisí PM10 je spojeno nejvýše s navýšením počtu dní s omezenou aktivitou či 
s respirační nemocností, které však lze označit za málo významné. 
Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové 
hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci lze i přes uvedené nejistoty 
předpokládat, že v místech nejbližší obytné zástavby nedojde realizací rekultivačních prací k 
významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků. 
Při posouzení nové hlukové situace byla hlavním podkladem hluková studie zpracovaná Ing. 
Janou Barillovou pro řešený záměr v únoru 2013. Cílem vypracované hlukové studie je 
posouzení současné i 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. V rámci tohoto 
posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou zhodnoceny výsledné hlukové hladiny z hlediska 
zdravotních účinků včetně míry pocitů obtěžování hlukem. 
Hluková situace je v této studii zpracována v několika variantách. Pro toto posouzení vlivů na 
veřejné zdraví jsou použity výsledky hlukových hladin ve dvou hlukově nejméně příznivých 
aktivních variantách vypočítané v místech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu severně 
od záměru při ulici K Vápence. Hluková studie počítala hlukové hladiny kumulativně 
s provozem areálu NEXTA, který s realizací záměru úzce souvisí. Vzhledem k tomu, že převzaté 
výsledné hlukové hladiny jsou počítány pro kumulativní vliv obou provozů, je také toto 
posouzení vlivu na veřejné zdraví zpracováno pro kumulativní vliv. 
Výsledné hlukové hladiny z provozu se pohybují v obou nejméně příznivých aktivních 
variantách na úrovních do 50 dB. Jedná se tedy o hladiny, na kterých bylo popsáno u části 
populace narušení pohody obtěžováním. Hlukové hladiny LAeq,16h nad 60 dB, na kterých byly 
prokázány vážné kardiovaskulární účinky, se v řešené lokalitě nepředpokládají. V noční době 
nebude posuzovaný záměr provozován, případné dopady na rušení spánku změněnými nočními 
hladinami hluku tudíž nelze očekávat. 
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Terénní úpravy, sanace a rekultivace – 
vyrovnání terénu, Vápenka Teplice – Řetenice“ označit za přijatelný. Rozdíly mezi oběma 
aktivními variantami jsou z hlediska vlivu na veřejné zdraví nevýznamné. 
 
 
Z hlediska vlivů na ovzduší: Hlavními zdroji emisí látek znečišťujících ovzduší, které souvisejí 
s realizací vyrovnání terénu zbytkové jámy „Vápenky“ v Teplicích - Řetenicích bude zejména 
manipulace se stavební sutí a zeminami v prostoru zbytkové jámy a vyvolaná nákladní 
automobilová doprava zajišťující transport těchto materiálů. V rozptylové studii je též 
zohledněn provoz sousedního přímo souvisejícího provozu Recyklačního střediska společnosti 
NEXTA s.r.o.  
 
Nejvýznamnějšími emitovanými znečišťujícími látkami do venkovního ovzduší budou částice 
PM10 a PM2,5, oxidy dusíku (resp. oxid dusičitý) a oxid uhelnatý, pro něž je rozptylová studie 
řešena. Emise ostatních látek jsou v případě manipulace se zeminami v prostoru realizace 
záměru tak nízké, že vzhledem ke koncentracím v pozadí a imisním limitům těchto 
znečišťujících látek je výpočet imisních příspěvků bezúčelný. 
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Benzen nebyl v rozptylové studii hodnocen z důvodu zanedbatelného množství v emisích 
z naftových motorů (oproti motorům benzinovým) a dále z důvodu významné imisní rezervy 
v pozadí. Na základě emisních faktorů pro benzo-a-pyren uvedených v databázi MEFA (Mobilní 
Emisní FAktory), lze očekávat imisní příspěvek provozu záměru na řádové úrovni piktogramů, 
což lze označit za zanedbatelné. 
 
V zájmové oblasti může být dle dostupných informací v období se zhoršenými rozptylovými 
podmínkami překračován imisní limit pro nejvyšší denní imise částic PM10. Imisní limity 
ostatních sledovaných znečišťujících látek jsou plněny. Vlastní příspěvky zdrojů znečišťování 
ovzduší z provozu datového centra jsou malé a nezpůsobí překračování imisních limitů 
sledovaných znečišťujících látek. V případě krátkodobých imisních koncentrací částic PM10 se 
provoz záměru může na překračování imisního limitu pro nejvyšší denní imisi PM10 
v rozptylově méně příznivých letech podílet. Dle zpracovatele rozptylové studie je však podíl 
záměru na překračování tohoto imisního limitu přijatelný. 
 
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo výstavba a provoz 
záměru „Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu, Vápenka Teplice - Řetenice“ 
v daných místních podmínkách označit za přijatelný. Při realizaci záměru se doporučuje 
respektovat navržená opatření k eliminaci vnosu prachových částic do venkovního ovzduší. 
 
  
 Z hlediska hlukové situace: hluk z prováděných terénních úprav v rámci zájmové plochy 
při práci strojních zařízení po celých 8 hodin v obou hlukově nejnepříznivějších variantách 
překročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. limit LAeq,8h = 50 
dB. Maximální doba provozu strojních zařízení spojených s provozem posuzovaného záměru je 
uvedena v návrhu ochranných opatření. I při kumulativním působení daných záměrů v dané 
lokalitě (společně se sousedním záměrem v areálu f. Nexta), nebude při dané provozní době 
strojní mechanizace překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A. 
 
Posouzení nárůstu dopravy na veřejných komunikacích spojených s dopravou materiálu bylo 
provedeno v rámci hlukové zpracované pro vedlejší záměr - recyklační centrum v areálu 
NEXTA s.r.o. (Ekola group, spol. s r.o., leden 2013). V uvedené hlukové studii je uvedeno, že po 
realizaci záměru zdvojnásobení počtu nákladních automobilů, které jezdí do recyklačního 
centra, dojde v okolí sledovaných úseků veřejných komunikací k nárůstu hlukové zátěže 
maximálně o cca 0,1 dB. Přičemž navržený hygienický limit pro starou hlukovou zátěž nebude 
překračován. 
 
Hluk z prováděných terénních úprav v rámci zájmové rekultivované plochy Vápenka Teplice - 
Řetenice nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. 
limit LAeq,8h = 50 dB, a to ani při kumulativním působení s vedlejším záměrem. Splnění 
hygienických limitů je dáno respektováním navržených protihlukových opatření.  
 
 
 Z hlediska vlivů na vody: V blízkosti stavby se nenachází žádný využívaný zdroj pitné 
vody pro hromadné zásobování obyvatelstva. Provoz záměru z hlediska nároků na pitnou vodu 



122 
Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání terénu Vápenka Teplice - Řetenice. Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

 

  

představuje nulovou zátěž na zdroje, ve vztahu k napojení na veřejný vodovod. Záměr je bez 
vlivu a požadavků na nové zdroje vody ve smyslu možného ovlivnění hydrogeologických 
parametrů okolí. Plánovaný drenážní a jímací objekt u nové retence nebude mít žádný zásadní 
vliv na hydrogeologické poměry v oblasti zájmové lokality.  

 
 Realizací záměru nedojde oproti stávajícímu stavu k rozšiřování zpevněných ploch a tím 
ke zvýšení odtoku z předmětného území. Nebudou ovlivněny stávající hydrologické poměry 
povodí. Stavba se nenachází v záplavovém území. 
  
 Záměr neznamená žádný zásadní dopad do hydrogeologických poměrů v území, za 
podmínky dodržování obecných podmínek z hlediska ochrany kvality podzemních vod.  
 

Určitým rizikem pro kvalitu vod může být fáze výstavby, proto jsou doporučeny v návrhu 
preventivních opatření následující podmínky z hlediska ochrany kvality vod. Ze shromážděných 
a zhodnocených podkladů vyplývá, že zásadní je skutečnost, že hodnocené území leží 
v ochranném pásmu stupně II. C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice. Území, 
které má být zasypáno, představuje zbytková jáma těžebny, kterou primárně tvořily obnažené 
partie svrchnokřídových jílovitých vápenců. Při částečné rekultivaci zde došlo k překrytí 
původního odkrytí hlinitojílovitou navážkou, kterou je možné po cca 20 letech považovat již za  
dostatečně zkonzolidovanou. Skalní těleso teplického ryolitu, tj prostředí teplické termy které je 
nutné chránit, je v hodnoceném prostoru zbytkové jámy v nadloží těsněno svrchnokřídovými 
sedimenty, které jsou považovány jako celek za regionální izolátor. Celková mocnost slínů, 
slínovců a jílovitých vápenců se zde bude pohybovat minimálně okolo 25-30 m. Vzhledem k 
předpokládanému jižnímu tektonickému omezení ryolitu, lze v daném prostoru očekávat i 
výrazně větší mocnost křídových sedimentů. Částečně jsou ještě křídové odkryvy zbytkové jámy 
přesypány těsnící vrstvou hlinitojílovité navážky. Zásadní podmínkou pro rekultivaci zbytkové 
jámy je zde ukládání nezávadného, inertního materiálu u kterého bude prokázáno, že nemůže 
způsobit kontaminaci horninového prostředí a podzemních vod lokality, tj. ukládání odpadů 
v souladu s podmínkami vyhlášky č. 294/2005 Sb. Dále je nutné aby ukládání materiálu, provoz 
mechanizmů a doprava byla zabezpečena v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. o vodách. 
 
 
 Z hlediska vlivů na půdy a horninové prostředí: Zábor lesních ani pozemků 
zemědělského půdního fondu nenastává. V etapě provozu záměru lze objektivně předpokládat 
významné zlepšení produkční schopnosti půd. Obecně lze vyvodit závěr, že při respektování 
navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit z hlediska významnosti jako 
nevýznamný až nulový. 
 

 Realizace ani provozování záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani 
chráněné ložiskové území. S ohledem na předpokládaný rozsah vytěžení materiálu lze zásah do 
horninového prostředí hodnotit jako nevýznamný, lokálně omezený. Naopak dojde v oblasti 
bývalého ložiska nerudných surovin k obnovení původního stavu před zahájením těžby, tj. 
sanaci a rekultivaci zbytkové jámy.  

  

 Z hlediska vlivů na floru a faunu: na sledované lokalitě se nachází druhy, které jsou 
běžně rozšířené v bližším i širším okolí a většina zde zjištěných druhů je vázána i na okolní 
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biotopy (např. pole – okrajový porost na horní hraně; zámecký park v Teplicích – okrajový 
porost dřevin podél sledované lokality apod., nezanedbatelné nejsou ani okolní zahrádkářské 
kolonie). Jak průzkum okolních svahů, včetně horní hrany prostoru, dna bývalého hliniště a 
okolí rybníka Rohlík naznačuje, je zde fauna druhově celkově velmi chudá a nelze mít námitky 
proti jakýmkoliv činnostem, které zde budou v budoucnosti prováděné. 
 
 Zoologickým průzkumem v uvedeném období bylo zjištěno 49 druhů obratlovců, z toho 
37 druhů ptáků, 6 druhů savců, 3 druhy obojživelníků, 3 druhy ze skupiny plazů. Bezobratlým 
je věnována samostatná kapitola.  
 
 Z hlediska průzkumu obratlovců se jedná o průměrnou plochu v rámci širšího území, 
avšak s výskytem některých zvláště chráněných druhů. 
 
  Podle zjištěných dat ve zkoumaném období roku 2010 a 2011 bylo zjištěno na lokalitě 7 
zvláště chráněných druhů obratlovců a 3 druhy ze skupiny bezobratlých ve smyslu Vyhlášky 
MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
Předpokládaný záměr by potenciálně mohl ohrozit biotop 6 zvláště chráněných druhů 
obratlovců a 3 druhů bezobratlých. 
 
 Na veškeré zvláště chráněné druhy má investor legislativní povinnost pro účely 
územního řízení žádat o udělení výjimek ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 
stanovených § 50 odstavec 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů, u příslušných orgánů ochrany přírody (v tomto případě Krajský úřad 
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství).  
 
Jedná se o následující druhy: 
- silně ohrožení: - ještěrka obecná, slepýš křehký, ťuhýk obecný 
- ohrožení: ropucha obecná, užovka obojková, mravenec Formica cunicularia, Formica fusca, 
Brachinus crepitans  
 
 V rámci základního botanického průzkumu byla v podzimním aspektu roku 2010 
sledována vegetace v prostoru lokality Vápenka Řetenice na ploše 10 ha. Byl zde zjištěn výskyt 
123 druhů vyšších rostlin, z nichž žádný druh není uveden v kategorii zvláště chráněných druhů 
rostlin v prováděcí vyhlášce č.395 zákona č.114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny, ani není 
uveden v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001). Nebyly zde 
zjištěny žádné evropsky významné druhy ani prioritní přírodní stanoviště podle Přílohy I., 
Směrnice č. 92/43/ES. Území rovněž není součástí tzv. ptačí oblasti (SPA) podle Směrnice č. 
79/409/ES. Speciální opatření z ochranných podmínek z hlediska botaniky nejsou nutná. 
 

 S výstavbou bude spojena nutnost odstranění vzrostlých stromů a vegetace. Kromě 
částečného zatravnění je terén velmi často tvořen náletovým stromovým porostem. Pro uvolnění 
lokality k sanaci a rekultivaci musí v předstihu dojít k odstranění náletových dřevin, které tvoří 
poměrně velkou část zájmového území. Veškeré detaily a informace o této otázce řeší 
samostatná PD, zpracovaná Ing. Větrovcovou. Tato dokumentace byla zpracována v listopadu 
2009.  S provozem záměru bude následně spojena tvorba nových zelených ploch v oblasti 
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záměru, jedná se o efekt pozitivního charakteru. Zelené plochy budou tvořeny průběžně, vždy 
s dosažením projektované výškové úrovně zásypu na dílčích částech rekultivovaného území.   
 

Podél jižního a východního okraje záměru probíhá lokální biokoridor T7/T12. Tento 
biokoridor je vzdálen od okrajů záměru minimálně 10 a více metrů. Tato plocha zůstane 
v každém případě zachována a nebude terénními úpravami nijak dotčena. Není předpokládáno 
narušení funkce uvedeného biokoridoru v důsledku realizace záměru. 
 

Z hlediska vlivů na krajinný ráz: Navrhované terénní úpravy budou ve většině případů 
znamenat žádný až slabý zásah do zákonných kritérií ve smyslu § 12 z.114/1992 Sb. Zájmové 
území navazuje na zastavěné území města a má překryv s územím zastavitelným. Samotný 
prostor k terénním úpravám je nestabilizovanou antropogenní plochou po těžbě a  nevyznačuje 
se přírodními a estetickými hodnotami a s okolní krajinou nevytváří harmonické vztahy.  
 
 Záměr terénních úprav dobývacího prostoru „Vápenka“ je navržen s ohledem na kritéria 
ochrany krajinného rázu § 12 odst.1) , z.114/1992 Sb. v platném znění. Záměr doporučujeme 
hodnotit jako zásah do krajinného rázu v míře únosného ovlivnění za předpokladu, že 
projektová dokumentace bude v navazujících stupních přípravy doplněna o konkrétní postup 
rekultivace a projekt úprav zeleně tak, aby v závislosti na postupu výstavby docházelo 
k průběžné tvorbě vegetačního krytu a k začleňování  tělesa do okolní krajiny, bez ohledu na 
postup přípravy navazujících záměrů, které nejsou součástí aktuálně předkládané 
dokumentace. Vegetační kryt doporučujeme vytvářet pouze o druhovém složení odpovídajícím 
potenciální přirozené vegetaci.  
 
 

Vliv na hmotný majetek, kulturní památky a tradice: V místě záměru se nenachází žádné 
kulturní památky, charakter a rozsah aktivit v novém provozu vylučuje dotčení kulturních 
památek v okolí nebo jejich narušení vyvolanou dopravou. S lokalitou záměru nejsou spojeny 
ani tradice nebo jiné kulturní hodnoty nehmotné povahy.  
 

Záměrem objednatele je využívat stávající pozemky držené v soukromém vlastnictví tak, 
aby přinášely užitek a případný zisk, který ve stávajícím stavu není reálný, jedná se o pozitivní 
hmotné zhodnocení nyní nevyužitelných pozemků. Stávající pozemky vzhledem k terénní 
konfiguraci nelze nijak využívat, nejsou  dobře přístupné, nejsou odvodněné, vytěženou plochu 
nelze ani dobře udržovat. Proto objednatel požaduje jejich terénní úpravu s tím, že na 
dokončené ploše bude rozvíjet činnosti, které mu umožní stávající stavební zákon viz § 18 Sb. 
zákonů č. 183/2006 Sb. U všech stavebních pozemků, pokud nejsou ve vlastnictví stavebníka, 
bude muset mít  stavebník před zahájením stavby vyřešeny majetkoprávní vztahy (kupní 
smlouvy, dohody o výměně pozemků, nájemní smlouvy, apod.).     
 
 Na lokalitě záměru nelze uvažovat výskyt archeologických památek.  
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 Na základě výše uvedeného zhodnocení vlivů, provedených odborných studií, 
terénního šetření a za podmínky respektování preventivních, minimalizačních a 
kompenzačních opatření navržených v této dokumentaci, lze akceptovat případné zásahy do 
životního prostředí a doporučit stavbu „Terénní úpravy, sanace a rekultivace – vyrovnání 
terénu Vápenka Teplice - Řetenice“ k realizaci. 
 
 
 

H.  PŘÍLOHY 
 

 
Příloha 1 Situace širších vztahů  M 1 : 50 000  
 
Příloha 2 Situace stavby – IO 101 -  M 1 : 1000 
 
Příloha 3a Podélné řezy stavbou – IO 101 -  M 1 : 1000/1000 
 
Příloha 3b Příčné řezy stavbou– IO 101 -  M 1 : 1000/1000 
 
Příloha 4 Hluková studie 
 
Příloha 5 Rozptylová studie 
 
Příloha 6 Studie hodnocení krajinného rázu 
 
Příloha 7 Biologický průzkum 
 
Příloha 8 Hydrogeologický posudek 
 
Příloha 9 Studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví 
 
Příloha 10 Dendrologický průzkum 
 
Příloha 11 Rozhodnutí o umístění stavby 
 
Příloha 12 Stanovisko OŽP Krajského úřadu ÚK dle § 45i zákona 114/1992 Sb. 
 
Příloha 13 Stanoviska dalších dotčených orgánů státní správy  
 
Příloha 14 Oprávnění hlavního zpracovatele dokumentace 
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