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Seznam použitých zkratek
AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

EIA

posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces)
zkratka anglického výrazu Environmental Impact Assessment

EVL

evropsky významná lokalita

k. ú.

katastrální území

KÚ

krajský úřad

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

NRBK

nadregionální biokoridor

OA

osobní automobily

OÚ

obecní úřad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

projektová dokumentace

PO

ptačí oblast

PUPFL

plochy určené k plnění funkce lesa

RBC

regionální biocentrum

RBK

regionální biokoridor

RP

rekreační přístav

ŘVC ČR

Ředitelství vodních cest ČR

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚSES

územní systém ekologické stability

ÚP

územní plán

VKP

významný krajinný prvek

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZPF

zemědělský půdní fond

ŽP

životní prostředí
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
SKLÁDKA ODPADŮ, HRÁDEK U PACOVA, III. ETAPA SKLÁDKY (2. PODÁNÍ)
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), a slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Dle Přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb. je záměr zařazen do kategorie II, bodu 56 Zařízení k odstraňování
nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2 500 t/rok). Stávající i
výhledová kapacita skládky činí 18 000 až 23 000 t odpadů za rok.
Záměr je předmětem zjišťovacího na základě §4, odst. 1, písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., s ohledem na
skutečnost, že změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li
uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být
významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu
nebo způsob užívání.
Zjišťovací řízení bude podle § 22 písm. a) zajišťovat Krajský úřad kraje Vysočina.
Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a
o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné
vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí
písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.
Druhá verze oznámení (s podtitulem 2. podání) reaguje na požadavek doplnění o vyhodnocení souladu
záměru s požadavky dle BAT (Nejlepší dostupné techniky). Toto vyhodnocení je doplněno v kapitole B.I.6.
Popis technického a technologického řešení (podkapitola B.I.6.3. Vyhodnocení podmínek BAT dle platných
předpisů). Návrh záměru z hlediska umístění, rozsahu i technického řešení zůstává shodný s původním
návrhem.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
SOPMO, a.s.

A.2. IČ
25172263

A.3. Sídlo
Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Radek Lapáček, ředitel
tel: 565 323 012, e-mail: lapacek@sompo.cz
Jiří Buřič, odp. hospodář
tel: 565 323 455, e-mail: buric@sompo.cz

A.5. Projektant
SPESTAP
Čechovo náměstí 1247, 256 06 Benešov
Ing. Petr Holý - autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
číslo autorizačního osvědčení ČKAIT 0007147
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
SKLÁDKA ODPADŮ, HRÁDEK U PACOVA, III. ETAPA SKLÁDKY (2. PODÁNÍ)
Zařazení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
56
Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu (2 500 t/rok).
KÚ

Záměr je předmětem zjišťovacího řízení dle § 4, odst. c) cit. zákona – záměry uvedené v příloze č. 1 k

tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem
dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní
prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění
jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů
záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Posuzovaným záměrem je rozšíření stávající skládky odpadů. V souladu se zařazením záměru dle zákona č.
100/2001 Sb., je pro účely zjišťovacího řízení záměr charakterizován následujícími údaji:
Základní kapacitní údaje jsou následující:
celková plocha III. etapy výstavby:

26 837 m2

užitečný objem odpadu:

141 000 m3

roční nominální kapacita návozu odpadu:

18 – 23 tis tun/rok (odpovídá stávajícímu stavu)

předpokládaná životnost:

min 8 let, uzavření v roce 2030 (předběžně)

B.I.3. Umístění záměru
Posuzovaný záměr se nachází severovýchodně od města Pacov, v prostoru bývalé cihelny u osady Hrádek.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Vysočina

obec:

Pacov

katastrální území:

Roučkovice (741574)

Prostor a okolí záměru v uvedeném katastrálním území jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány
tzv. dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku č. 1 (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
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Obrázek 1: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je rozšíření stávající skládky o III. etapu v návaznosti na stávající těleso skládky.
Jedná se o zabezpečenou a řízenou skládku odpadu skupiny S–OO3 s technickým zabezpečením
odpovídajícím výluhové třídě IIa dle vyhl. č. 294/2005 Sb.
Skládka se nachází při okraji katastru města Pacov, mimo stávající zástavbu. Záměr je umisťován do
prostoru západně od stávající provozované skládky a ve své podstatě představuje pokračování skládkové
činnosti v areálu skládky bez navýšení celkové kapacity návozu odpadu.
S vyjímkou provozu společnosti SOMPO a.s., kde se kromě skládky nachází rovněž hala pro shromažďování a
třídění odpadů, stání vozidel a kontejnerů, se v okolí nenachází žádné jiné záměry, které by mohly vést ke
kumulaci vlivů.
Záměr je v souladu se zájmy a záměry územního plánování jak dotčené obce (město Pacov), tak i vyšších
územně samosprávných celků (kraj Vysočina).
Významné kumulace vlivů s jinými záměry nejsou v reálném časovém horizontu očekávány.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Kapacita stávající skládky se blíží svému naplnění a provozovatel řeší možnost pokračování skládkové
činnosti na lokalitě.
Záměrem investora je prodloužit možnost skládkování, tj. rozšíření kapacity těsněné skládky s minimálním
rozšířením stávajícího areálu skládky Hrádek. Projektová dokumentace předpokládá ve III. etapě výstavbu
nového sektoru tělesa skládky, který bude napojen na stávající těleso skládky.
Zařízení bude sloužit k odstraňování odpadů uložením na skládce, která je zabezpečena tak, aby nedocházelo
k působením škodlivých vlivů z uložených odpadů na složky životního prostředí.
Rozšíření skládky o III. etapu by prodloužilo možnost ukládání do r. cca 2030 s tím, že postupně probíhá a
bude probíhat rekultivace na ploše s ukončeným ukládáním odpadů.
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V rámci III, etapy skládky zůstane zachována infrastruktura skládky pro její provoz, nemění se ani dosavadní
míra rizika vůči okolnímu prostředí a pro obyvatelstvo žijící na území nejbližších obcí. Mění se pouze celkový
rozsah areálu skládky.
Umístění III. etapy výstavby je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku.
Obrázek 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní situace záměru, ze které je zřejmý jeho rozsah a umístění, je doložena v přílohách tohoto
oznámení.
B.I.6.1. Stručný popis skládky – stávající stav
Jedná se o zabezpečenou a řízenou skládku odpadu skupiny S-ostatní odpad s technickým zabezpečením
odpovídajícím výluhové třídě IIa dle příl. č. 2 a příl. č. 9 k vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
Tabulka 1: Stávající parametry skládky

Parametr

etapa I.

etapa II.

etapa II. (dokončení)

stavební povolení

14.6.1994

9.3.1998

2008

18.8.1995

18.4.2000

12/2009

13 800

16 900

14 560

89 500

220 400

303 400

kolaudace
2

izolovaná plocha bazénu (m )
3

kapacita (m )
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Těsnění skládky
Etapa I. a II. - kombinované
−

3×20 cm minerálního těsnění (kmax = 1.10-9 m/s)

−

HDPE fólie Carbofol, tl. 2 mm

Etapa II. (dokončení těsnění západního svahu bazénu dle PD) - kombinované
−

minerální těsnění (kmax>1.10-8 m/s) přírodní podklad

−

bentonitová rohož

−

foliové těsnění z texturované HDPE tl. 1,5 mm

Přehled základních (důležitých) objektů
Bazén skládky (I. etapa) je z hlediska významového centrálním objektem celé stavby. Je to částečně
zapuštěný izolovaný bazén s obvodovými zemními stabilizačními hrázemi pro ukládání odpadů. Izolace
bazénu je kombinovaná v podobě minerálního těsnění a izolační fólie z HDPE. Součástí tohoto objektu je
také jímací drenážní vybavení výluhových vod ve dně (plošný štěrkový drén a drenážní potrubí z HDPE).
Přístup do dna bazénu pro svozová vozidla je zajištěn po panelové komunikaci rampy z jižní obvodové hráze
bazénu.
Bazén skládky (II. etapa) přímo navazuje na již vybudované technické a provozní objekty, které jsou
součástí komplexního systému sběru a likvidace odpadů Hrádek. Jedná se o částečně zahloubený bazén
skládky doplněný po obvodě ze tří stran zemními hrázemi pro ukládání odpadů. Stabilizace svahu zářezu je
zajištěna vybudováním dvou úrovní dělících lavic se záchytnými příkopy. Izolace bazénu je kombinovaná v
podobě minerálního těsnění tl. 3×20 cm a izolační fólie z HDPE síly 2 mm. Tvar bazénu je protáhlý
pětiúhelník. Součástí tohoto objektu je také jímací drenážní vybavení výluhových vod ve dně (plošný
štěrkový drén o tl. 50 cm a drenážní potrubí z HDPE 250 mm), odvádění dešťové vody nekontaminované
stykem s uloženým odpadem z plochy izolovaného bazénu potrubím HDPE 225 mm a drénování podzemní
vody přitékající do prostředí bazénu ze zářezu svahu terénu (potrubím DN 100 mm) a zaústěno do
stávajícího záchytného příkopu.
Přístup do dna bazénu pro svozová vozidla je zajištěn po panelové komunikaci rampy z jižní obvodové hráze
bazénu.
V bazénu je provedena provozní příčná hrázka, která umožňuje oddělení skládkových vod z provozované
dolní části bazénu od nekontaminovaných dešťových vod ze zatím prázdné horní části bazénu. Po zaplnění
dolní části bude provozní hrázka odstraněna a s veškerými vodami bude nakládáno jako s vodami
skládkovými.
Bazén skládky (II. etapa - dokončení těsnění západního svahu) je pokračováním etapy II. směrem k
osadě Hrádek a překrytí/navýšení etapy I. a II. o 2×4 m, což je cca na kótu 510 m n.m. Stabilizace svahu
zářezu je zajištěna vybudováním dvou vodorovných dělících lavic. Protože přírodní podkladová vrstva má
koeficient propustnosti kmax>1.10-8 m/s, je tato vrstva doplněna umělou vrstvou v podobě bentonitové
rohože splňující podmínky předepsané legislativou. Následuje fóliové těsnění z HDPE tl. 1,5 mm napojené
navařením na stávající těsnění bazénu II. etapy. Tato fólie je chráněna netkanou geotextilií s plošnou
hmotností 700 g/m2.
Sběrač drenážní vody navazuje na sběrné potrubí uložené ve dně skládky. Dešťová voda a voda
vyluhovaná ze skládkovaného odpadu jsou sváděny k sběrnému potrubí HDPE, DN 250 mm. Toto potrubí je
uloženo ve dně skládky ve sklonu 1,5 %. Sběrné potrubí je zaústěno do sběrné šachty Š2. Od této šachty je
veden sběrač drenážní vody k sběrným jímkám. Sběrač je dlouhý 115 m, je navržen z HDPE, DN 355 mm a
jednotném sklonu 1,0 %. U druhého bazénu voda vyluhovaná ze skládkovaného odpadu je svedena k
sběrnému potrubí HDPE, DN 250 mm. Toto potrubí je uloženo ve dně skládky ve sklonu 1,0 %. Sběrné
potrubí je zaústěno do sběrné šachty Š6. Voda z šachty Š6 je odváděna přes revizní šachtu Š7 do stávající
šachty Š2 a potrubním systémem I. etapy do sběrných jímek. Sběrné potrubí pro odvod dešťové
nekontaminované vody bazénu II. etapy je provedeno z plnostěnného potrubí DN 225 HDPE a napojeno do
šachty Š8. Odtud je voda převáděna potrubím PE, DN 225 přes spádištní šachtu Š9 do vývaru stávajícího
záchytného příkopu.
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Sběrné jímky - jejich účelem je shromáždit prosáklou vodu z tělesa skládky. Akumulovaná voda je zpětně
používána k rozlivu na skládku. Sběrné jímky drenážní vody prosáklé tělesem skládky jsou tvořeny
železobetonovou nádrží rozdělenou na dvě oddělené komory. Čerpadla potřebná ke zkrápění skládky jsou
umístěna spolu s veškerým armaturním potrubím v přiléhající armaturní komoře. Do armaturní komory je
zaústěno potrubí výtlaku vody z rybníka pro případ, že by v suchém období naakumulované prosáklé vody
nestačily na zkrápění skládky.
Záchytný příkop zabraňuje přítoku srážkové přívalové vody stékající po povrchu území do izolovaného
prostoru skládky. Příkop lemuje západní okraj skládky. Zachycenou vodu odvádí do bezejmenného potoka od
obce Hrádek. V úsecích, kde to sklonové poměry dovolují, je navrženo pouze zemní koryto s ohumusováním
a hydroosevem, popřípadě se stabilizačními prahy. V místě, kde příkop překonává 14 m rozdíl mezi úrovní
údolní nivy a územím nad skládkou je navržen skluz s uměle zvýšenou drsností. Koryto zde je opevněno
dlažbou z lomového kamene do betonu.
Zpevněné plochy - účelem objektu je zajistit pohyb vozidel ve vlastním provozním areálu, tj. příjezd k mycí
rampě, váze, provozně sociální budově a k ní přiléhajícímu parkovišti, žumpě a k sběrným jímkám. Plochy
mají asfaltový povrch. Součástí tohoto objektu je zpevněná plocha situovaná mezi halu pro mechanismy a
stávající skladovou halu u vjezdu do areálu skládky z příjezdné komunikace ve směru od Hrádku.
Provozně sociální budova slouží pro provozní účely skládky a sběrny odpadů. V přízemí objektu je šatna,
odpočivná místnost, 2 kuchyně, umývárna se sprchovým koutem, WC, místnost pro úklid, 2 předsíně a
kanceláře. Pro zajištění provozu skládky a poskytovaných služeb v oblasti nakládání s odpady odpady včetně
provozu sběrny odpadů a třídící linky je přibližně 45 zaměstnanců s možností dalšího nárůstu osob podle
rozvoje plánovaných služeb.
Hala pro mechanismy: velká hala slouží jako dílna pro opravu vozidel a pracovních strojů se samostatnými
vjezdy. Na tuto dílnu stavebně navazuje sklad ND pro vozidla a techniku skládky, hydraulická zvedací plošina
apod.
Mycí rampa zajišťuje možnost očisty podvozků svozových vozidel opouštějících areál skládky. Je to
nadúrovňová průjezdná konstrukce vytvořená dvěma průjezdnými pruhy ve vzdálenosti rozteče kol
podvozku. Povrch vozovky po obvodu rampy je vyspádován do odvodňovacího žlabu, který znečistěnou mycí
vodu odvádí na čistící linku, kde je ostřiková voda zbavena hrubších sedimentů a olejových příměsí. Takto
upravená voda je opět použita k mytí vozů.
ČOV zajišťuje čištění splaškových vod z provozně sociální budovy. Výrobce: Envi-pur, typ BC 20, instalace v
r. 2012. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán MěÚ Pacov, odborem ŽP a PP pod.č.j.
MP/03991/2015/ŽP/Kp dne 3.4.2015.
Váha slouží pro zajištění evidence množství přiváženého odpadu. Jedná se o silniční mostovou váhu firmy
PIVOTEX, typ SCALEX 18 m – 60 tun s řídící jednotkou TAMTRON, která je určena pro silniční motorová
vozidla. Výstup (displej) je umístěn v kanceláři provozní budovy. Rekonstrukce na inovovaný typ váhy
provedena v červnu 2012.
Odvodnění provozního areálu je zabezpečeno záchytnými příkopy podél asfaltových ploch a komunikací a
dále podle panelové vozovky vedoucí do bazénu skládky. Srážková voda je vedena záchytnými příkopy do
dešťových vpustí a odtud kanalizačním kameninovým potrubím do rybníka. Záchytný příkop vedený podél
panelové vozovky kříží manipulační komunikaci. Toto křížení je řešeno trubním propustkem. Vyústění
dešťové vody do rybníka je provedeno výústním objektem s nornou stěnou, která zabezpečuje zachycení
případného úniku ropných látek.
Výtlačné potrubí je navrženo pro zajištění průběžného zkrápění tělesa skládky. Potrubí je vyvedeno z
armaturní šachty jímky průsakové vody a je vedeno podél obslužné komunikace k západní hrázi bazénu
skládky. V hrázi jsou na potrubí DN 80 osazeny tři hydranty pro napojení zkrápěcího potrubí pro I. a II.
etapu. Na výtlačném potrubí je instalován vodoměr s dálkovým přenosem dat pro evidenci vody vracené na
skládku.
Monitorovací vrty jsou kontrolní vrty umožňující posouzení vlivu skládky na kvalitu podzemní vody. Jedná
se o vystrojené vrty pro odebírání vzorků podzemní vody. Je vybudováno celkem 7 ks vrtů vytvářejících
indikační bariéru ve směru proudění podzemní vody z prostoru skládky a vrt č. 8 nad skládkou. Ten je v
současnosti na hraně bazénu II. etapy ve směru na obec Hrádek (proveden dodatečně, na většině výkresů
není zanesen). V případě havárie může 7 vrtů posloužit pro vytvoření hydroclony a tím zabránit propagování
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kontaminovaných vod ze skládky do údolní nivy řeky Trnavy. Vrt č. 8 byl zaslepen, protože je pod těsněním
II. etapy-dokončení těsnění západního svahu. Nad touto etapou výstavby (směrem k osadě Hrádek) je
vybudován vrt č. 9. Vrty jsou upraveny tak, aby je bylo možno uzamknout a zabezpečit tak proti případnému
ovlivňování kvality vody bez vědomí provozovatele.
Rybník - provoz skládky využívá stávající rybník sousedící s navrženým areálem skládky. Jedná se o stávající
boční rybník napájený vodou z bezejmenného potoka od obce Hrádek. Rybník slouží jako zdroj užitkové vody
pro provoz skládky a to pro doplňování vody do zásobní jímky u mycí rampy a do sběrných jímek pro
zkrápění skládky. Dále je do rybníka vyústěno odvodnění provozního areálu. Rybník slouží též jako zdroj
vody pro případ požáru v areálu skládky.
Čerpací studna s výtlačným řadem užitkové vody přivádí vodu do jímky prosáklé vody a do mycí rampy.
Voda do jímky prosáklé vody bude čerpána v suchém období, kdy přítok prosáklé vody nebude dostačovat
pro zkrápění. Voda je odebírána z rybníka odběrným objektem, odkud voda gravitačně natéká do čerpací
studny. Ve studni je osazeno ponorné čerpadlo Nautila, které čerpá vodu výtlačným potrubím DN 80 do
sběrné jímky prosáklé vody a do jímky u mycí rampy.
Vodovodní řad - pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu (vodovodní přípojka fy VODAK Humpolec
od osady Hrádek u Pacova).
Shromaždiště nebezpečného odpadu: jedná se o objekt stavebně upravené části stávající haly s
technickým zabezpečením (izolace, záchytná jímka pro případný únik tekutin v podlaze). Objekt slouží pro
přechodné skladování výše uvedeného odpadu před jeho odvozem na konečné využití/zneškodnění.
Manipulace s těmito odpady je řešena samostatným povolením a provozním řádem (součást samostatného
zařízení CZJ00297).
Shromaždiště a překladiště druhotných surovin: stanoviště kontejnerů tříděného odpadu a nájezdová
rampa jsou umístěny na zpevněné ploše hned u vjezdu do areálu skládky ve směru od obce Hrádek. Je
tvořeno skupinou kontejnerů a třemi boxy určených pro shromažďování bílého a směsného skla a železa.
Vytříděné druhotné suroviny jsou na rampu přiváženy svozovými prostředky SOMPO, a.s., případně
individuálně občany a subjekty a následně ukládány do kontejnerů a boxů. Manipulace s těmito odpady je
řešena samostatným povolením a provozním řádem (součást samostatného zařízení CZJ00297).
Shromaždiště odpadů pro rekultivaci a technickou úpravu: odpady určené pro rekultivaci a
technickou úpravu skládky jsou shromažďovány v samostatném zařízení ke sběru a výkupu odpadů identifikační číslo zařízeni CZJ01039 dle schváleného provozního řádu.
Oplocení skládky je vybudováno pro zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru skládky, oddělení
skládky od okolního území, zabránění přístupu zvěře a vymezení prostoru skládky. Oplocení je z drátěného
pletiva napnutého mezi ocelové sloupky, které jsou osazeny v betonových patkách. Část oplocení je tvořeno
dřevěnou protihlukovou stěnou, chránící statek vzdálený cca 250 m před případným hlukem z dopravy na
skládku. Na příjezdné komunikaci jsou ocelová vrata široká 5,0 m. Ochrana skládky je od r. 2008 doplněna o
kamerový systém monitorující hlavní příjezdovou bránu, prostor mezi třídírnou a halou pro mechanismy,
sledování SPZ vozidel na váze a kamerou monitorující prostor příjmu odpadů.
Optická clona je postupně vysazována na pozemku p.č. 1699 podél hranice s pozemkem 1704, tj. na
hranici plochy určené pro skládku směrem k osadě Hrádek dle příslušného projektu.

Odplynění skládky
I. etapa skládka je vybavena odplyňovacím sběrným systémem skládajícím se ze 7 vertikálních jímacích
studní v I. etapě bazénu skládky napojených na trubní drenážní svod. Jejich základ je tvořen patkou z
prostého betonu B 20. Studna je tvořena perforovaným potrubím DN 160 mm, které je prodlužováno do
výšky v návaznosti na postupující zaplňování skládky hrdlovým spojováním po výškových stupních 2 m.
Perforované potrubí je opatřeno štěrkovým obsypem frakce 16/32 mm. Obsyp kolem potrubí je prováděn
pod ochranou ocelové trouby DN 800 mm, délky 3,5 m opatřené nahoře odnímatelným poklopem. Trouba je
vertikálně posunována autojeřábem při uchycení za oka v horní části trouby. Posun odpovídá stoupání
studnou a je prováděn tak, aby byla zachována vlastní stabilita ochranné trouby jejím zapuštěním cca 1 m
do zhutněného materiálu skládkovaných odpadů. K posunu jsou určeny trouby, u nichž úroveň zhutněných
odpadů kolem studny dosáhne do ½ pod horní límce trouby.
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Poklopy na všech plynových studních je nutné udržovat plynotěsně uzavřené, aby nedošlo k nasávání
vzduchu do tělesa skládky. Zároveň je nutné dbát opatrnosti při rozhrnování a hutnění odpadu v blízkosti
studní, aby nedošlo k jejich poškození pracujícími mechanismy na skládce.
Napojení vertikálních studní ve dně bazénu skládky je vodorovným plnostěnným HDPE potrubím DN 160 mm
na hlavní drenážní sběrač skládkového plynu a výluhové vody uložený v podélné ose bazénu sládky a
zaústěný do sběrné šachty Š2. Sběrač je HDPE potrubí DN 355 mm v provedení 2/3 perforace v izolovaném
bazénu a plnostěnné mimo bazén.
Z šachty Š2 a Š5 je za šoupětem na sběrači T-kus, který směrově odděluje proudící vodu do dna šachty od
plynné složky, která je odváděna vzhůru HDPE potrubím DN 250 mm a stropem mimo prostor šachty.
Plynové potrubí HDPE DN 250 mm je vedeno v souběhu s přivaděčem drenážní výluhové vody až do šachty
PŠ, kde je ukončeno dočasně sifonovým uzávěrem a záslepným kusem. Tato šachta bude po doplnění
systému čerpací stanicí plnit funkci jímky kondenzátu. Kondenzát bude z jímky pravidelně přečerpáván do
sběrných jímek výluhové vody ze skládky.
Při revizi plynového systému a prostor společných pro skládkový plyn a výluhovou vodu (sběrné šachty Š1,
Š2, Š3, ŠP, Š5, Š6, Š7 a sběrné jímky výluhové vody) je nutné, aby revizi prováděla alespoň dvoučlenná
obsluha. I po odvětrání uzavřeného prostoru přenosným ventilátorem je nezbytné zajistit, aby první
pracovník byl jištěn lanem druhým pracovníkem zůstávajícím mimo nebezpečný prostor. V případě nebezpečí
musí být okamžitě vytažen. Je možno použít např. dýchací přístroj. Systém sledování vývinu množství a
kvality skládkového plynu musí být provedeno odbornou firmou.
Odplynění I. etapy bylo realizováno postupně s prováděnou rekultivací I. etapy dle projektu firmy PASTELL.
V PD II. etapy skládky (vč. II. etapy - dokončení těsnění západního svahu bazénu) byl změněn způsob
odplynění. Nyní je navržen horní odtah skládkového plynu. Tato změna umožní bezproblémový odvod
skládkového plynu a realizaci odplynění až na základě skutečné potřeby odtahu plynu dle provedených
měření.

Technologie skládkování
Řízená skládka na Hrádku je provozována jako skládka hutněná s překrýváním vrstev zhutněných odpadů
vrstvou odpadu využívaných k technickému zabezpečení skládky.
Skládkování odpadů se soustřeďuje ve vymezeném prostoru - denní skládce přiměřené velikosti.
Zbývající prostor (plocha skládky) musí být překryta inertním odpadem a zhutněna, aby se omezily emise
skládkového plynu. Pokud přes léto probíhá rekultivace, odpad se přednostně naváží kolem koruny skládky,
aby bylo možné o tento odpad krycí vrstvy „opřít“.
Doporučená mocnost vrstvy odpadů, kterou je třeba hutnit, je 0,30 - 0,50 m. Maximální mocnost zhutněné
vrstvy odpadů bez překrytí technickým materiálem je 2 m, minimální mocnost vrstvy krycího materiálu je
0,15 m.
Zásoba krycího materiálu musí být připravena minimálně na jeden den dopředu.
Sklon svahů řízené skládky odpadů je do kóty 492 m n.m. cca 1:2 a nad tuto kótu pak 1:2,5 a sklon povrchu
jednotlivých postupových vrstev odpadu je 2 - 5 %.
Doporučená délka svahů tělesa řízené skládky je při sklonu 1:2, maximálně 30 m. Přerušení svahů ve výšce
3,5 m, se doporučuje provést lavicí s maximální šíří 3 m, s příčným sklonem 2 % ke skládce. (Je řešeno v
PD).
V průběhu skládkování se na svazích s ukončením skládkování provede technická rekultivace s prvním osetím
travou, bez zřetele na charakter budoucího využití, jako ochrana skládky před vodní erozí.
Navážení odpadu bude probíhat v první vrstvě (tj. na drenážní vrstvu) shora systémem „přes hranu“.
Při ukládání první vrstvy je třeba dbát zvýšených nároků na složení spodní vrstvy mocnosti min. 1 m, která je
v bezprostředním kontaktu s konstrukcí bazénu. Je nutné volit vytříděný odpad, který nezpůsobí poškození
izolační fólie jejím proražením ani poškození nebo zanesení odvodňovacího systému skládky umístěného ve
dně bazénu. Nesmí to být tedy ani objemný odpad ani popeloviny, prach, kal nebo gel.
Navážení ostatních vrstev je systémem „sypání na plochu“, kde jej upraví a zhutní kompaktor s ocelovými
koly pro dokonalé zhutnění odpadu.
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Celkový sklon „pracovní“ plochy skládky se trvale udržuje ve sklonu od koruny (tj. zrekultivované části k
západu (nová část), aby se zabránilo tvoření lagun z postřiku průsakovými vodami.

Technologie skládkování odpadů s obsahem azbestu
Při dodávce odpadu s obsahem azbestu (eternitu) v množstvích do váhy přibližně 3 tuny bude tento odpad
shromažďován v uzavřeném kontejneru 20 - 30 m3 umístěném v boxu shromažďovací rampy. Po naplnění
bude tento kontejner vysypán do prostoru určeného ke skládkování odpadů s azbestem (tento prostor je na
skládce geodeticky zaměřen a zakreslen v rastrové mapě a vhodným způsobem vyznačen -trubky s
označením, aby se azbest ukládal vždy do stejného prostoru). V tomto prostoru je zakázáno provádět práce,
které by mohly azbest odkrýt (vrtání studní apod.). Při větší dodávce bude tento odpad uložen do určeného
prostoru přímo. Odpad s obsahem azbestu smí být ukládán pouze ve vytýčeném a zaměřeném prostoru (viz
Provozní řád, příloha č. 1: Ukládání odpadů s azbestem). Odpad, kde je azbest vázán do pojiva (eternit,
odpad č. 17 06 05) je možno přivážet v uzavřených nebo zakrytých kontejnerech. Odpad bez pojiva
(azbestová izolační vata apod., odp. č. 17 06 01) pouze zvlhčený v nepoškozených PE pytlích.
Pracovník příjmu je povinen zjistit, zda je přivezený odpad mokrý nebo suchý. V případě, že je mokrý, při
vysypávání azbestových odpadů z kontejneru musí mít řidiči vozidel pouze vypnuta větrání ve vozidle,
zavřená okna a dveře. Pokud je odpad suchý, vedoucí skládky zajistí, aby při vysypávání byl odpad dokonale
zkrápěn (použije se skládková voda). Pracovník provádějící zkrápění musí být vybaven prostředky pro
ochranu dýchacích cest proti vdechnutí azbestových vláken, musí stát ve směru větru a zkrápění provádět z
co největší dálky. Vykládka (sypání) odpadu s azbestem je nutno provádět pouze tak rychle, aby mohl být
dokonale zkrápěn. Řidič sype odpad tak, aby na něj nemohl vítr unášet případně zvířený prach. V prostoru
vykládky se zdržuje pouze vozidlo, které odpad přivezlo, a případně pracovník provádějí zkrápění.
Před vyschnutím složeného odpadu obsahujícího azbest, nejpozději však na konci pracovního dne musí být
odpad přehrnut vhodným materiálem (odpadem) a následně hutněn.
Je nepřípustné provádět jakékoliv manipulace s odpadem s obsahem azbestu v suchém stavu, pokud tento
není v nepropustných obalech.

Opatření proti prášení, zápachu, obtížným živočichům a hmyzu
Prášení, zápachu a kontaktu ptáků, hlodavců a hmyzu je bráněno pravidelným překrýváním denních dávek
skládkovaného odpadu materiály určenými k technickému zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15
m. Toto je zvláště důležité důsledně provádět v teplém letním období.
Rozletu lehkých frakcí odpadu (papír, plasty) z plochy skládky v průběhu denního provozu je nutné bránit
instalací přenosných záchytných sítí výšky 3 m umístěných na vhodném místě ve směru větru.
Prašnost je kromě překryvu prachových odpadů snižována:
−

rozlivem skládkové vody;

−

rozlivem vody z rybníka (pokud nedostačuje skládková voda).

Zkrápění se provádí zejména pokud dochází k manipulaci s vysoce prašným odpadem (např. některé druhy
popela, suché azbestové odpady) a to již v době vysypávání na plochu skládky a následně při rozhrnování
tohoto odpadu po povrchu.
Zkrápění je nutno omezit v obdobích, kdy je povrch mokrý (za deště, při sněžení apod.) a/nebo když by se
tím ohrozila bezpečnost práce (např. při provádění rekultivace, návozu odpadů apod.).
Při zkrápění povrchu skládkovými vodami se dbá na to, aby případná vodní tříšť nebyla zanášena mimo
skládku nebo na provozní budovy.
Obsluha skládky sleduje četnost výskytu hlodavců a hmyzu v areálu skládky a případné přemnožení se řeší
ve spolupráci s odbornou firmou.
Nutné je rovněž denně kontrolovat úplnost a neporušenost oplocení areálu skládky a zabránit tak vnikání
lesní zvěře a nepovolaných osob do prostoru skládky.
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Vodní hospodářství
Vodní hospodářství provozu skládky je z hlediska původu vody rozděleno na několik druhů vod:
1) Pitná voda je přiváděna pro pití a hygienické účely do provozně sociální budovy vodovodním řadem z
veřejného řadu z Hrádku u Pacova.
2) Odpadní splašková voda z provozně sociální budovy je sváděna do ČOV umístěné vedle budovy.
3) Průsaková výluhová voda z izolovaných bazénů skládky je jímána drenážním systémem umístěným
nad izolací skládky a přes sběrač sváděna do dvoukomorové sběrné jímky. Voda slouží k zpětnému
zkrápění odpadů na skládce, který je nutné udržovat vlhký, protože zvýšená vlhkost příznivě působí na
průběh biodegradačního procesu odpadů a snižuje prašnost skládky v letním období. Voda v jímce slouží
rovněž jako zdroj požární vody, pro tento účel platí omezení pouze pro případ požáru v bazénu skládky.
Přebytek vody je po provedené chemické analýze na základě dohody odvážen cisternou na ČOV smluvní
oprávněné osoby. Dle oprávnění této ČOV bude likvidována jako odpadní voda, případně jako odpad č.
19 07 02 „N“ nebo č. 19 07 03 „O“.
Užitný objem jímek je 2×315 m3. Regulace naplnění jednotlivých komor jímek je ovládána šoupaty na
vyústění vtoku sběrače drenážní vody do jímky. Další regulace je šoupětem v šachtě Š2 a Š5. Kontrola
usazených sedimentů v jímce a jejich případná likvidace provádí 1× za 3 roky a to uložením do bazénu
skládky. V případě zjištěné potřeby se provádí neodkladně. Průběžně se sleduje vývoj bilance
skládkových vod v systému a do deníku zapisuje množství vody odvážené na ČOV. Obdobně se denně
zapisuje množství vody vrácené postřikem na skládku a aktuální stav vodoměru rozstřikovaných
průsakových vod. V jímkách musí vždy zůstat alespoň ¼ jejich kapacity jako havarijní rezerva, např. pro
hašení požáru v bazénu skládky. Výjimkou je pouze doba, kdy se provádí kontrola celistvosti fólie jímky.
Z rybníku se vodou dotuje až po vyčerpání jímek průsakových vod.
4) Voda z mycí rampy na mytí svozových a provozních mechanismů se recykluje v uzavřeném oběhu.
Mycí voda je postupně zbavována nečistot v sedimentační jímce, v shlukovacím odlučovači minerálních
olejů a v sorpční koloně. Objem mycí vody pro provozní potřeby je doplňován vodou z rybníka. Četnost
čištění sedimentační jímky je přibližně 1× za rok. Stejně tak vyjmutí všech sorpčních košů ze sorpční
kolony s vyčištěním nádrže sorpční kolony a vyčištění prostoru odlučovače společně s propláchnutím
koalescenční vložky se musí provádět 1× za rok. Kal z jímek je zneškodňován na základě výsledku jeho
chemického rozboru. S ohledem na předpokládaný vysoký obsah ropných látek v kalu, fibroilové náplni
košů sorpční kolony a vložce odlučovače minerálních olejů je nutné tyto odpady spalovat u oprávněné
firmy. S uvedenými odpady se nakládá jako s odpady nebezpečnými č. 15 02 02. Čištění provádí
oprávněná firma.
5) Srážková voda je z provozního areálu zachytávána příkopy a sváděna kanalizačním dešťovým řadem
do stávajícího rybníka. Voda je využívána pro zkrápění zhutněných odpadů v případě nedostatku
skládkových vod a dotaci mycí vody. Vyústný objekt dešťové kanalizace do rybníka je vybaven nornou
stěnou pro zachycení případných splachů ropných látek ze zpevněných ploch provozního areálu skládky.
Zachycené ropné látky musí být stahovány z hladiny fibroilovou tkaninou a ukládány do určené nádoby
ve skladu nebezpečných odpadů s odvozem ke spálení. Fibroilová tkanina musí být na skládce vždy k
dispozici.
6) Srážková přívalová voda povrchově stékající z pozemků ve směru na obec Hrádek, která nepřišla do
kontaktu s odpady, je sváděna záchytným příkopem přes balvanitý skluz do bezejmenného potoka.

Průběžná rekultivace skládky
Průběžnou rekultivaci skládky řeší projekt rekultivace z července 2011. V průběhu provozu skládky je nutné
zabezpečovat těleso ukládaných odpadů tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování okolí a povrchové
erozi. Hutněný, a inertním materiálem pravidelně překrývaný, odpad je tvarován do výšky 492 m n.m. se
sklonem vnějších svahů max. 1:2 s přerušováním po výškových stupních po 5 m s lavicí v max. šířce 3 m a s
příčným sklonem 2% ke skládce, nad kótu 492 m n.m. je sklon svahu 1:2,5. Svrchní překryvná vrstva
zeminy bude mít mocnost min. 50 cm a bude oseta travním semenem pro vegetační stabilizaci svahů.
V důsledku dalšího předpokládaného rozvoje skládky do dalších bezprostředně navazujících bazénů je
konečná rekultivace náplní samostatného projektu po skončení skládkování (ENVISYSTEM Praha, červenec
2011).
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Skládka, resp. část, která dosáhla výšky dle PD rekultivace, je průběžně každoročně rekultivována dle
zpracované PD. Do rekultivace a následné péče o skládku je započítáváno:
−

pravidelné sečení zrekultivovaného povrchu min. 2×ročně;

−

dosev travního porostu a následná péče o tento porost;

−

odstraňování náletových dřevin;

−

péče o optickou clonu (výsadba stromů a keřů ve směru k osadě Hrádek);

−

péče o rekultivační techniku;

−

každoroční geodetické zaměření již zrekultivovaného povrchu vč. posouzení stability figury skládky;

−

měření skládkového plynu na biofiltrech, které jsou na zrekultivované části;

−

udržování a péče o tyto biofiltry;

−

případně další vzniklé potřeby rekultivace a následné péče o skládku.

Základní zásady pro rekultivaci a následnou péči o skládku
Povinná péče po dobu min. 30 let vyplývá z § 21, odst. 1 písm. b) zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění, kdy
je nutno zamezit negativnímu vlivu na životní prostředí.
Odpady využívané pro vytváření uzavírací těsnící vrstvy skládky musí splňovat dle příl. č. 4, § 13 vyhl. č.
294/2005 Sb. všechny podmínky stanovené pro danou skupinu skládek a jejich vodný výluh nesmí v žádném
z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy IIb přílohy 2 této vyhlášky.
Odpady využívané pro vrstvy kryjící uzavírací těsnící vrstvu a odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy
musí splňovat podmínky dle b. 1 příl. č. 11 citované vyhlášky.
Dle TNO 83 8039 Skládkování odpadů. Provozní řád skládek, odst. 7 Provozní řád uzavřené skládky, budou v
provozním řádu uzavřené skládky určeny mimo jiné tyto povinnosti:
−

pokračování s nakládáním s průsakovými vodami a skládkovým plynem až do doby, kdy výsledky
monitorování prokáží, že okolní prostředí nemůže být průsakovými vodami a skládkovým plynem
znečišťováno;

−

monitorování skládky musí být provozováno do doby, že o jeho ukončení rozhodne příslušný orgán;

−

bude zde uveden rozsah a četnost měření na monitorovacím systému skládky;

−

po dobu monitorování musí být možnost opětovného uvedení zařízení pro nakládání s průsakovými
vodami a skládkovým plynem do provozu;

−

po tuto dobu musí být vedena i evidence o skládce.

Výsadby zeleně (vegetační pás)
V roce 2010 byl zpracován první projekt výsadeb, byla vysazena řada stromů různých druhů (javory, jeřáby,
lípy, duby, buky, aj., ve vzdálenostech cca 5 m od sebe) a mezery mezi nimi byly prosázeny skupinami keřů
(hloh, brslen, trnky, lísky, ptačí zob, šípky). Řada tvoří dnes vnější hranici celé plochy výsadeb (hranici se
sousedním polem). Dřeviny už jsou poměrně vzrostlé a životaschopné. Pouze některé javory mají poničené
kmeny, jeden má zlomenou kosterní větev/boční kmen. Dodatečně byly výsadby oploceny jako jedna plocha
- pás.
V následujících letech byly dosazovány další dřeviny směrem dovnitř:
2014: 22 ks smrků, 4 ks lip, 4 ks dubu, 4 ks buku a 4 ks jeřábu – listnáče byly opatřeny ochranou kmenů.
Smrky neměly žádnou ochranu a prakticky všechny zašly. Na základě těchto špatných zkušeností byla
vytvořena oplocenka kolem dosavadních výsadeb.
2016: dosadby 50 ks topolů (rychlerostoucích kultivarů) do oplocenky – snaha o rychlé vytvoření zelené
stěny
2017: 1 řada smrků, douglasek, borovic a ovocných stromků. Jehličnany byly doplněny kvůli celoročnímu
olistění, aby clona fungovala i v zimě. Ovocné stromky z větší části pravděpodobně uschly. Tato řada byla
oplocena druhou oplocenkou.
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2018: ve vnitřním rohu 23 ks javorů v individuálních oplůtkách podél delší i kratší strany (výška cca 3,5 –
4,5 m)
Výsadby z let 2014 – 2018 byly prováděny nahodile, z materiálu neznámého původu a ne vždy vhodnými
dřevinami (např. kultivary topolů). Došlo i k nadměrnému zahuštění výsadeb v některých místech.
V současnosti je zeleň vysazena po celém západním okraji předmětné plochy, zhruba v severní polovině je
šířka oplocenek dvojnásobná (cca 7 m) a k severozápadnímu rohu se ještě rozšiřuje. Na severní hranici je
výsadba z let 2017 a 2018, tedy 2 řady (vnější řada: douglasky a borovice do 1 m výšky, vnitřní řada:
solitérní javory 12 ks cca 4 m výšky).
V severozápadním rohu je postaven myslivecký posed, zřejmě kvůli tlumení zvěře v blízkosti výsadeb.
Kromě výsadeb se na ploše nenacházejí jiné dřeviny.
B.I.6.2. Stručný popis navrhovaného záměru

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Jedná se o zabezpečenou skládku komunálních odpadů. Účelem skládky je ukládat odpad na zabezpečenou
plochu a vést evidenci o uloženém odpadu. Po ukončení skládkování bude skládka rekultivována a uzavřena.
V rámci navrženého záměru bude realizováno pouze rozšíření skládky, vlastní areál je již realizován a
dlouhodobě provozován.
Objekty skládky jsou navrženy tak, aby sloužily především svému účelu. Vzhledem k umístění skládky není
nutno akcentovat architektonické řešení, je nutno se zaměřit na funkčnost jednotlivých objektů.
Jedná se o skládkový areál, kde dochází k vážení odpadů a jeho ukládání na zabezpečenou plochu.
Průsaková voda ze skládky je jímána do nepropustných jímek. Dešťová voda je odváděna mimo těleso
skládky. Odplynění je řešeno instalací odplňovacích studní a biooxidačních filtrů.

Stavební řešení záměru
SO 01 – Terénní úpravy
III. etapa skládky navazuje na izolovanou (těsněnou) plochu II. etapy skládky, která je již částečně zaplněna
odpadem. Základová spára skládky bude upravena dle příčných řezů. Přebytečná zemina bude odvezena na
mezideponii určenou provozovatelem skládky v rámci stávajícího areálu. Budou upraveny sklony svahu a celá
plocha bude přehutněna. Míra přehutnění základové spáry by měla být větší nebo rovno 95%. Upravená
plocha musí být hladká bez ostrých výčnělků. Upravenou a přehutněnou plochu bude přejímat od dodavatele
technický dozor investora a zástupce subdodavatelské firmy, která bude provádět další práce na ploše. Jedná
se o vytěžení 39.100 m3 zeminy.
Před vlastním prováděním terénních úprav musí být odstraněny dřeviny, které se nacházejí na ploše pro
rozšíření skládky (stávající vegetační clona).
SO 02 – Složiště – III. etapa
Na upravenou a přehutněnou plochu základové spáry budou položeny těsnicí vrstvy skládky. Podle stávající
legislativy je nutno těsnit podloží, které nesplňuje podmínku geologické bariéry dle ČSN 83 80 30
Skládkování odpadů – Základy navrhování skládek, dvěmi těsnicími vrstvami, z nichž jedna musí být fólie
PEHD min. tl. 1,5 mm.
Těsnicí vrstvy na ploše III. etapy skládky odpadů Hrádek jsou navrženy následovně:
zemní těsnění o mocnosti 50 cm s koeficientem propustnosti kf = 1x10- 9 a menším
fólie PEHD tl. 1,5 mm
ochranná geotextilie o hmotnosti min. 1200 g/m2 a CBR testu 10 kN
Zemní těsnění musí mít koeficient propustnosti kf< 1*10-9 m/s. Bude pokládáno ve dvou vrstvách. Koeficient
propustnosti musí být dokladován dodavatelem a doložen v dokladech ke kolaudaci.
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Na zemní těsnění bude položena fólie PEHD tl. 1,5 mm. Fólie a geotextilie budou zavázány do zavazovací
ostruhy vybudované na obvodových hrázkách okolo složiště. Ochrannou vrstvu fólie bude tvořit geotextilie o
gramáži min. 1200 g/m2 nebo CBR testu min. 10 kN.
Pod fólií bude instalován geoelektrický systém kontroly celistvosti fólie. Tento systém bude použit pro
proměření celistvosti fólie po položení drenážní vrstvy, případně je možno celistvost fólie proměřit v dále
určených periodách.
Předběžné porovnání BAT v oblasti zpracování odpadů z hlediska navrženého řešení těsnění skládky
Těsnicí souvrství je navrženo dle platných norem a souladu s filozofií použití BAT technologií. Stejné nebo
obdobné zajištění dna skládky je běžné ve státech EU.
Těsnicí vrstvy na ploše III. etapy skládky odpadů Hrádek jsou navrženy následovně:
-

Zemní těsnění o mocnosti 50 cm s koeficientem propustnosti kf = 1x10- 9 a menším. Zemní těsnění bylo
zvoleno proto, že zdroj vyhovujících zemin je v blízkosti lokality. Při provádění zemního těsnění je třeba
dodržovat technologickou kázeň a mít vypracovaný technologický předpis pokládky těsnění. Alternativou
místo zemního těsnění je použití bentonitové rohože. Jiná varianta položení první těsnicí vrstvy není
možná.

-

Fólie HDPE tl. 1,5 mm je druhou vrstvou těsnicího souvrství. Tato fólie má odpovídající vlastnosti pro
skládkování odpadů tzn. vysokou průtažnost, prakticky 100% nepropustnost, odolnost proti množství
chemických látek (je doloženo certifikáty a dokumenty k HDPE fólii výrobce JUTA a.s.).

-

Ochranná geotextilie o hmotnosti min. 1200 g/m2 a CBR testu 10 kN. Geotextilie slouží jako ochranná
vrstva, především jako ochrana před poškozením fólie.

Pod fólií bude dále instalován trvalý geoelektrický systém kontroly celistvosti fólie (s fixně umístěnými
snímači pod těsnící HDPE fólií) s garantovanou funkčností min. 6 let. Tento systém bude použit pro
proměření celistvosti fólie po položení drenážní vrstvy, případně je možno celistvost fólie proměřit v dále
určených periodách s ohledem na jeho funkčnost, které stanoví kontrolní orgán (krajský úřad, ČIŽP atd.) (je
doloženo dokumenty monitorovacího systému CEMS GEODYN spol. s.r.o. Bratislava). Tento systém
umožňuje v případě poškození fólie, přesně určit místo poškození a zajistit její opravu.
Takto navržený těsnicí systém dna skládky odpovídá svým návrhem i zabezpečením obdobným skládkám
v ČR nebo v zahraniční.

Napojení na stávající skládku
Napojení nové etapy na stávající těleso skládky je navrženo dle zaměření skutečného provedení stavby.
Zavazovací ostruha byla provedena po celé šířce těsněné části na lavici pro zakončení II. etapy skládky. V ní
je zavazovací ostruha pro těsnící prvky. Tato lavice bude zachována i nadále a do stávající zavazovací
ostruhy budou na této straně vloženy těsnící prvky nového tělesa skládky včetně geotextilie.
Provozní komunikace vedoucí po stávající lavici bude přemístěna a bude procházet okolo nově vybudované
etapy skládky.

Odvedení průsakových vod
V nejnižším místě dna III. etapy skládky bude položen odvodňovací drén z děrovaného potrubí PEHD. Bude
položen svodný drén DA 315 x 18,7 mm SDR 17 PN 10 PE 100, ze dvou třetin děrovaný. Na konci etapy
bude svodné potrubí vytaženo nad terén a zaslepeno, aby později bylo možno provést jeho případné
propláchnutí tlakovou vodou. Svodné potrubí průsakových vod bude obsypáno dle vzorového řezu těženým
kamenivem 16-32 mm s přechodovou vrstvou tl. 20 cm, fr. 8-16 mm. Na ostatní ploše složiště skládky bude
položena drenážní vrstva tl. 30 cm, která musí splňovat podmínku koeficientu propustnosti kf> 1*10-4 m/s.
V místech svahů je možno použít z technologických důvodů pneumatiky. Použité pneumatiky musí být
přibližně stejné, nesmí být používány pneumatiky z traktorů nebo nákladních automobilů, ani pneumatiky
s ráfky. Použité pneumatiky musí být vysypány buď drenážním materiálem, nebo např. drtí z plastů.
Geotextilie musí být zakrytá. Pokud dodavatel bude schopen vytvořit drenážní vrstvu např. z recyklátu, u
kterého bude doložen koeficient propustnosti (výše uvedený), je možné použít i tento materiál.
Ve spodní části složiště projde již jako plné potrubí odvodňovací drén hrázkou, a bude dále pokračovat do
šachty Š6.
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SO 03 – Plynové hospodářství
Ve III. etapě skládky jsou navrženy dvě odplyňovací studny, které budou založeny buď na betonovém
základě, nebo na panelech uložených na vyrovnávací vrstvě ze štěrku. Betonový základ odplyňovací studny
slouží pro vyrovnání terénu. Na základy budou osazeny nové studny s pažnicemi a plynotěsně uzavřeny víky.
Odvedení plynu mimo skládku a napojení na odplyňovací systém skládky bude součástí prováděcí projektové
dokumentace. Vzhledem ke složení ukládaného odpadu a malé produkci skládkového plynu se předpokládá
instalace biooxidačního filtru, podobně jako v předcházejících etapách skládky.
SO 04 – Nové oplocení
Rozšíření skládky výstavbou III. etapy si vyžádá demontáž stávajícího oplocení a jeho posunutí západním
směrem. Dle vizuelní prohlídky je stávající oplocení v dobrém stavu a bude ho možno využít (minimálně
částečně) pro výstavbu nového oplocení.
Budou v maximální míře využity stávající sloupky oplocení, v případě nutnosti bude sloupek vyměněn.
V soupisu prací je předpokládána výměna 40 % sloupků, 60 % bude využito ze stávajících sloupků.
Celkově se jedná o demontáž cca 250 m stávajícího oplocení a montáž 270 m nového oplocení. Předpokládá
se osazení pletiva výšky 2 m doplněného dvojitým ostnatým drátem. Sloupky budou osazeny do betonových
patek ve vzdálenosti 3 m. V lomových bodech budou přidány výztužné sloupky.
Bude použito poplastované pletivo, s průměrem drátu 3,5 mm (včetně poplastování) a s oky 50 x 50 mm,
event jiné pletivo dle výběru investora.
SO 05 – Odstínění skládky komunálního odpadu
Cílem projektu je doplnit výsadby po celé ploše cca 1,2 ha tak, aby dřeviny vytvořily pohledovou clonu
skládky od západu až severozápadu, a zároveň byl zachován a využit charakter dosavadních výsadeb, na něž
tento projekt navazuje.
Výsadby jsou koncipovány jako volnější porosty stromů s keřovými okraji, doplněné plochami keřů
s jednotlivými stromy. Cílem je porost stabilních, pokud možno odspodu zavětvených a olistěných stromů a
keřů, které splní požadovaný cíl – vizuální odclonění skládky, a budou mít minimální požadavky na následnou
údržbu (prořezávky, probírky).
Z výše uvedených důvodů je možno tolerovat úhyn sazenic do cca 20% jedinců každého druhu, pokud by
však vznikly velké mezery/ průhledy, je nutné výsadby doplnit i při nižším úhynu. Rovněž není na závadu
případné jednotlivé poškození nebo deformace stromů v průběhu růstu (netřeba odstraňovat), toto naopak
může přispět k malebnosti nového krajinného prvku i jeho diverzitě (biotopy pro houby, dřevokazný hmyz,
dutinové živočichy, atd.).
Základ výsadeb tvoří listnaté stromy a keře, využití jehličnanů je limitováno stanovištěm (poměrně extrémní
větrná poloha na kopci), jehličnany budou použity jen pro doplnění, oživení a zpestření.
Plocha výsadby bude cca 1,2 ha. V současnosti už je vysazena řada dřevin po západní a severní hranici
území, nové výsadby vytvoří celistvou plochu zeleně v poli.
Navržené dřeviny/ počet ks:
stromy – 470 ks
z toho 390 ks listnáčů
−

130 ks lípa srdčitá (Tilia cordata)
50 ks severní skupina
60 ks jižní skupina
20 ks jednotlivě doplnit

−

120 ks javor klen (Acer pseudoplatanus) - možno až 30 ks nahradit javorem mléčem (Acer
platanoides)
100 ks severní skupina
20 ks jednotlivě doplnit
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−

85 ks buk lesní (Fagus sylvatica)
80 ks jižní skupina
5 ks jednotlivě doplnit

−

50 ks jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
40 ks nepravidelný pruh na severní a severovýchodní hranici
10 ks jednotlivě doplnit

−

5 ks dub letní (Quercus robur)
5 ks jednotlivě doplnit

80 ks jehličnanů na doplnění (jednotlivě)
−

40 ks borovice lesní (Pinus sylvestris)

−

20 ks smrk ztepilý (Picea abies)

−

20 ks modřín opadavý (Larix decidua)

keře – 805 ks
−

335 ks růže šípková (Rosa canina)
150 ks nepravidelný okraj na severní a severovýchodní hranici
60 ks jižní skupina
125 ks - 5 skupin po 25 ks ve střední části

−

200 ks trnka obecná (Prunus spinosa)
8 skupin po 25 ks ve střední části

−

175 ks brslen evropský (Euonymus europeus)
7 skupin po 25 ks ve střední části

−

80 ks líska obecná (Coryllus avellana)
30 ks severní skupina/ okraj
50 ks jižní skupina

−

15 ks hloh (Crataegus sp.) – některý z domácích druhů
jednotlivě doplnit

Použitý spon:
Základní plochy stromů i keřů budou vysazeny v určené ploše rovnoměrně nebo v menších skupinkách podle
představ objednatele – skupiny buku, lípy, javorů, jeřábu, lísky, šípku. Lípu a javor je možné (vhodné) na
společné hranici promísit – vznikne plynulý přechod jedné dřeviny do druhé. Po kraji těchto výsadeb budou
doplněny nepravidelné pruhy a plošky keřů (šípek, líska).
Ve střední části budou střídavě vysazeny stejnodruhové skupiny keřů po cca 25 ks / 50 m2 (trnky, šípky,
brslen), které budou doplněny jednotlivými stromy (!nesázet do skupin keřů, aby měly dostatek prostoru!), v
krajích hlohem a jeřábem.

Z následujícího obrázku jsou patrný rozsah a řešení záměru (podrobněji viz příloha č. 2 oznámení).
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Obrázek 3: Situace navržené III. etapy skládky

STRANA 20 z 112

SKLÁDKA ODPADŮ, HRÁDEK U PACOVA, III. ETAPA SKLÁDKY (2. PODÁNÍ)
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Údaje o provozu
Provoz v rámci rozšíření skládky se bude řídit schváleným provozním řádem a platným integrovaným
povolením stanovujícím povinnosti a odpovědnost provozovatele a uživatelů skládky, a příslušnými platnými
předpisy, normami a platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady a provozování skládek.
Na skládku je možno přijímat jako technologický materiál odpady a materiály, které slouží k průběžnému
překryvu odpadu a k bezpečné výstavbě tělesa skládky v souladu s projektovou dokumentací, zajišťují
stabilitu tělesa skládky a umožňují stavbu provizorních nájezdových cest v tělese skládky.
Vedoucí skládky denně určí aktivní plochu k ukládání odpadu a vymezí prostor pohybu mechanismů v tělese i
mimo těleso skládky.
Provoz na skládce je stanoven jako jednosměnný, s provozní dobou v pracovních dnech od 6,30 do 15,00
hod. Příjem odpadů je vymezen pracovní dobou od 7,00 do 15,00 hod.
Mimo pracovní dny je skládka uzavřena. Změna pracovní doby je možná jen v případě mimořádných ukládek
nebo prací souvisejících s technologií skládky. Příjem odpadů mimo vymezenou provozní dobu je možný
pouze po dohodě s odpovědným zástupcem provozovatele zařízení.
Realizace záměru rozšíření skládky a navýšení kapacity úložiště nemá vliv na provozní režim ani na
zaměstnanost v provozu skládky. Provoz skládky zajišťují 4 pracovníci a odpadový hospodář.
Podrobnější situace skládky jsou patrné z přílohy č. 2 oznámení:
2.1. Situace širších vztahů
2.2. Katastrální situace
2.3. Koordinační situace
2.4. Podélný řez složištěm
2.5. Příčné řezy 1
2.6. Příčné řezy 2
Přehled odpadů povolených k přijetí do zařízení skládky je uveden v následujícím textu (viz provozní řád
skládky).
Odpady kategorie „Ostatní“ukládané na skládce
01 01 01

Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 03 06

Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08

Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07

01 03 09

Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07

++01 03 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 09

Odpadní písek a jíl

01 04 10

Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07

01 04 11

Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 12

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 010407 a 010411

01 04 13

Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07

++01 04 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

01 05 07

Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

++01 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 01 04

Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 09

Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08

02 03 02

Odpady konzervačních činidel

02 03 03

Odpady z extrakce rozpouštědly

02 06 02

Odpady konzervačních činidel
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02 07 03

Odpady z chemického zpracování

+03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

04 01 02

Odpad z loužení

04 01 08

Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

04 01 09

Odpady z úpravy a apretace

04 02 09

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 15

Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14

04 02 17

Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16

*04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

*04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

05 01 10

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09

05 01 13

Kaly z napájecí vody pro kotle

05 01 14

Odpad z chladicích kolon

05 01 16

Odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17

Asfalt

05 06 04

Odpad z chladicích kolon

++05 06 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

05 07 02

Odpady obsahující síru

06 03 14

Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13

06 03 16

Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15

06 05 03

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02

06 06 03

Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02

++06 08 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

06 09 02

Struska obsahující fosfor

06 09 04

Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03

06 13 03

Saze průmyslově vyráběné

07 01 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11

07 02 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11

07 02 13

Plastový odpad

07 02 15

Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14

07 02 17

Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16

++07 02 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

07 03 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11

07 04 12 J

iné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11

07 05 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11

07 05 14

Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13

07 06 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11

++07 06 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

07 07 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11

08 01 12

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 01 14

Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13

08 01 18

Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17

08 02 01

Odpadní práškové barvy

08 03 13

Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12

08 03 18

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17

08 04 10

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

08 04 12

Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11

09 01 08

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

10 01 02

Popílek ze spalování uhlí
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10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 05

Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07

Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14

10 01 17

Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16

10 01 19

Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 21

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20

10 01 24

Písky z fluidních loží

10 01 25

Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10 01 26

Odpady z čištění chladicí vody

10 02 01

Odpady ze zpracování strusky

10 02 02

Nezpracovaná struska

10 02 08

Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07

10 02 12

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11

10 02 14

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13

10 02 15

Jiné kaly a filtrační koláče

10 03 02

Odpadní anody

10 03 05

Odpadní oxid hlinitý

10 03 16

Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15

10 03 18

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17

10 03 20

Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19

10 03 22

Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21

10 03 24

Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23

10 03 26

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25

10 03 28

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27

10 03 30

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29

10 04 10

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09

10 05 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 05 04

Jiný úlet a prach

10 05 09

Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08

10 05 11

Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10

10 06 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 06 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 06 04

Jiný úlet a prach

10 06 10

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09

10 07 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 07 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 07 03

Pevný odpad z čištění plynu

10 07 04

Jiný úlet a prach

10 07 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 07 08

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07

10 08 04

Úlet a prach

10 08 09

Jiné strusky

10 08 11

Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10

10 08 13

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12

10 08 14

Odpadní anody

10 08 16

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15

10 08 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17

10 08 20

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19

10 09 03

Pecní struska
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10 09 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05

10 09 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

10 09 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09

10 09 12

Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11

10 09 14

Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13

10 09 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15

10 10 03

Pecní struska

10 10 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05

10 10 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07

10 10 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09

10 10 12

Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11

10 10 14

Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13

10 10 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15

10 11 03

Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05

Úlet a prach

10 11 10

Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09

10 11 12

Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

10 11 14

Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13

10 11 16

Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15

10 11 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17

10 11 20

Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19

++10 11 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

10 12 01

Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

10 12 03

Úlet a prach

10 12 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynů

10 12 06

Vyřazené formy

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 10

Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19

10 12 12

Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

++10 12 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

10 13 01

Odpad surovin před tepelným zpracováním

10 13 07

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 10

Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09

10 13 11

Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10

10 13 13

Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

++10 13 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

11 01 10

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09

11 01 14

Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13

11 02 03

Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

11 02 06

Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05

12 01 05

Plastové hobliny a třísky

12 01 13

Odpady ze svařování

12 01 15

Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14

12 01 17

Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16

12 01 21

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

++12 01 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

**15 01 01

Papírové obaly

**15 01 02

Plastové obaly
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**15 01 05

Kompozitní obaly

**15 01 06

Směsné obaly

**15 01 07

Skleněné obaly

**15 01 09

Textilní obaly

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem
15 02 02

16 01 12

Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 19

Plasty

16 01 20

Sklo

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

++16 01 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

16 02 16

Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

16 03 04

Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

++16 07 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

16 11 02

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod
16 11 01

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

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

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

***17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

x18 01 04

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce (např. pleny z neinfekčních zařízení)

19 01 12

Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11

19 01 14

Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13

19 01 16

Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15

19 01 18

Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17

19 01 19

Odpadní písky z fluidních loží

++19 01 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

19 02 03

Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

++19 02 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

19 03 05

Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04

19 03 07

Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

19 04 01

Vitrifikovaný odpad

19 05 01

Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02

Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

++19 05 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

++19 06 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

19 08 01

Shrabky z česlí
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19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 09 04

Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

++19 09 99

Odpady jinak blíže neurčené (vždy nutno blíže specifikovat)

19 10 04

Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03

19 10 06

Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

19 11 06

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05

+19 12 01

Papír a lepenka

19 12 04

Plasty a kaučuk

19 12 05

Sklo

19 12 08

Textil

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 12

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

19 13 02

Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03

19 13 06

Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05

++20 01 01

Papír a lepenka

++20 01 02

Sklo

+20 01 10

Oděvy

*20 01 11

Textilní materiály

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 30

Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

++20 01 39

Plasty

20 01 41

Odpady z čištění komínů

20 02 02

Zemina a kameny

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 03

Uliční smetky

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

+20 03 07

Objemný odpad

* Dle Příl. č. 1 vyhlášky č. 341/2008 Sb. nesmí být ukládány odpady kompostovatelných textilních vláken (bavlna, len,
hedvábí,…). Musí být doloženo (např. v Zákl. popisu odpadu), že jde o syntetická vlákna.
** Odpadní obaly (skupina 15 01) lze skládkovat pouze v případě, že prokazatelně neexistují technické nebo ekonomické
předpoklady pro splnění povinnosti přednostního materiálového nebo energetického využití (průkazné důvody se popíší v
příslušném Základním popisu odpadu, vč. založení případných dokladů).
*** nutno mít prohlášení původce, že odpad neobsahuje azbest. Prohlášení nutno archivovat min. 5 let (možno
jmenovitě uvést v Základním popisu odpadu)
+ pouze nerecyklovatelné a nekompostovatelné odpady
++ mimo obaly, kompostovatelný a recyklovatelný odpad
x např. jednorázové pleny z neinfekčních zařízení (např. domovy důchodců apod.). Nakládání s tímto odpadem musí být
v souladu se Stanoviskem MŽP č.j. 52998/ENV/09 a 4239/720/09 ze dne 7.7.2009 a na skládce musí být neprodleně
zahrnuty.
Všechny odpady končící dvojčíslím 99 musí být již v Protokolu o odběru vzorku a Protokolu o výluhu i v
Základním popisu odpadu, nejpozději však před přijetím na skládku, jednoznačně blíže slovně
specifikovány. Nesmí se jednat o recyklovatelné ani kompostovatelné odpady.

Odpady kategorie „nebezpečný“ukládané na skládce
17 06 01 Izolační materiály s obsahem azbestu
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest
pouze za podmínek uvedených v § 7 vyhl. č. 294/2005 Sb.:
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a)

budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a požadavky zvláštních právních předpisů6)

b)

odpad přijímaný na skládku skupiny S-OO3 do vyhrazených sektorů nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než
azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem, nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech7),

c)

plocha pro ukládání odpadů musí být denně před jejím hutněním překryta vhodným materiálem, a pokud odpad
není zabalený, musí být pravidelně zkrápěna,

d)

na skládce se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken
azbestu,

e)

musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po
dobu provozu i po uzavření skládky.

f)

dokumentace s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce je součástí evidence uložených odpadů,
archivované v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech,

g)

činnost budou zajišťovat osoby odborně a zdravotně způsobilé.

Seznam odpadů, u kterých není nutný výluh
1)

Odpady dle příl. č. 1 bod 5.2. písm. b) k vyhlášce č. 294/2005 Sb.: odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí na
skládku lze provést odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku,
úpravy a dalších informací; úsudek musí být v základním popisu podrobně zdokumentován.

2)

Odpady dle příl. č. 1 bod 5.2. písm. c) k vyhl. č. 294/2005 Sb.: odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní
vzorek (jejich základní popis se zpracovává na základě odborného úsudku).
Může se jednat např. o tyto odpady:
*02 01 04

Odpadní plasty (kromě obalů)

04 02 09

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

*07 02 13

Plastový odpad

08 04 10

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

10 11 12

Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

*12 01 05

Plastové hobliny a třísky

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

*16 01 19

Plasty

*16 01 20

Sklo

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02,…

19 08 01

Shrabky z česlí

*19 12 04

Plasty a kaučuk

19 12 08

Textil

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 07

Objemný odpad

*) odpady dle čl. 2.3.3, odst 1
A dále všechny odpady z odpadů povolených ukládat na skládku dle článku 2.3.1, u kterých oprávněná osoba (např.
laboratoř oprávněná k provádění výluhů) vydá písemné prohlášení, že tyto odpady nelze hodnotit na základě
vyluhovatelnosti.

Seznam přijímaných na skládku bez zkoušek - občané
1)

Odpady uvedené v tab. 8.1 přílohy č. 8 k vyhl. č. 294/2005 Sb. je možné přijímat na skládku bez zkoušek pouze za
následujících podmínek:
−

dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba,

−

odpady nelze recyklovat ani jinak využít,

−

odpady jsou uvedeny v provozním řádu skládky,

−

dodávky jsou z jedné konkrétní stavby (místa vzniku),
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2)

−

odpady nejsou znečištěny odpady, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin (viz bod 2.3.6),

−

při přejímce odpadu na skládku je předáno čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že odpad není
znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie, a
případně další druhy odpadů neuvedené v tabulce (Prohlášení je na Průvodce odpadů viz Příloha č. 4: Průvodka
odpadů občané)

Při podezření, že je odpad znečištěn (např. na základě vizuální kontroly nebo znalosti původu odpadu),
nesmí být odpad bez zkoušek na skládku přijat.
Tabulka 2: Přehled odpadů přijímaných na skládku bez zkoušek

Kód
odpadu

Název

Popis odpadu

Odpad nesmí obsahovat

10 11 03

Odpadní materiály na bázi
skelných vláken

17 01 01

Beton1)

Kusy betonu a železobetonu z
demolic a rekonstrukcí staveb, který
může obsahovat drobné částice
kovu(např. šrouby) a dřevo (např.
zbytky ztraceného bednění) v
množství menším než významném

Nátěry a povlaky (např.
izolační, dekorační,
penetrační), znečištění
ropnými uhlovodíky

17 01 02

Cihly1)

Cihly, kusy cihel, cihlové bloky (cihly
spojené maltou) z demolic a
rekonstrukcí staveb

Nátěry a povlaky (např.
izolační, dekorační,
penetrační), znečištění
ropnými uhlovodíky

17 01 03

Tašky a keramické výrobky1)

Střešní krytina z pálené hlíny,
obkládací a podlahové keramické
dlaždice z demolic a rekonstrukcí
staveb

Betonovou střešní krytinu a
střešní krytinu s obsahem
azbestu

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků1)
neuvedených pod číslem 17
01 06*

Odpady stavebních materiálů na
bázi přírodních materiálů

Odpady s obsahem azbestu
a ochranné povlaky s
obsahem organických látek a
ropné látky

17 02 02

Sklo

Sklo z výplní otvorů staveb

znečištěné

17 05 04

Zemina a kamení neuvedená
pod číslem 17 05 03*

20 02 02

Zemina a kameny

Minerální vatu s obsahem
azbestu, organická pojiva

Ornici, rašelinu, zeminu z
kontaminované lokality
Odpad z údržby zahrad a parků

Odpad z výkopů a
rekonstrukcí inženýrských
sítí, ornici a rašelinu

1) Stavební a demoliční odpady od občanů (ne podnikatelů!) s obsahem přimíšených kovů, plastů zemin, gumy,
dřeva a jiných rostlinných materiálů do 5% z celkové hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové
fyzikální vlastnosti odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z hlediska ochrany životního prostředí nutné.
Pro odpad splňující podmínky dle předchozího odstavce nebude požadován základní popis odpadu. Občané budou
povinni pouze vyplnit průvodku s čestným prohlášením.

Seznam odpadů pro technické zabezpečení skládky
01 01 01

Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 03 06

Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08

Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 09

Odpadní písek a jíl

01 04 10

Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
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01 04 12

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 010407 a 010411

01 04 13

Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

04 01 09

Odpady z úpravy a apretace

06 03 16

Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15

06 09 02

Struska obsahující fosfor

06 09 04

Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

10 01 02

Popílek ze spalování uhlí

10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 05

Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07

Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14

10 01 19

Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 24

Písky z fluidních loží

10 01 25

Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10 01 26

Odpady z čištění chladicí vody

10 02 01

Odpady ze zpracování strusky

10 02 02

Nezpracovaná struska

10 02 08

Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07

10 02 12

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11

10 03 16

Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15

10 03 18

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17

10 03 24

Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23

10 03 28

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27

10 04 10

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09

10 05 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 05 09

Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08

10 05 11

Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10

10 06 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 06 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 06 10

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09

10 07 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 07 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 07 03

Pevný odpad z čištění plynu

10 07 08

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07

10 08 09

Jiné strusky

10 08 11

Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10

10 08 13

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12

10 08 20

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19

10 09 03

Pecní struska

10 09 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05

10 09 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

10 09 14

Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13

10 09 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15

10 10 03

Pecní struska

10 10 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05

10 10 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07

10 10 14

Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13

10 10 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15
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10 11 03

Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 10

Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09

10 11 16

Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15

10 11 20

Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19

10 12 01

Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

10 12 06

Vyřazené formy

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 10

Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19

10 12 12

Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11

10 13 01

Odpad surovin před tepelným zpracováním

10 13 11

Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10

10 13 13

Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

12 01 13

Odpady ze svařování

12 01 17

Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16

12 01 21

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

15 01 07

Skleněné obaly

16 11 02

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod
16 11 01

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

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

17 02 02

Sklo

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 01 12

Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11

19 01 18

Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17

19 01 19

Odpadní písky z fluidních loží

19 04 01

Vitrifikovaný odpad

19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 09 05

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 10 06

Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

19 12 05

Sklo

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 13 02

Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

20 01 02

Sklo

20 02 02

Zemina a kameny

20 03 03

Uliční smetky

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

Tyto odpady je na skládce možno užívat jako technologický materiál na zajištění skládky za účelem jejího
technického zabezpečení podle § 45 odst. 3 zák. o odpadech (např. pro překrytí polétavých odpadů proti
roznášení větrem, případně pro zakrytí odpadů, které by mohly být příčinou nadměrného výskytu
nežádoucích živočichů apod.). Množství může dosahovat nejvýše maximálně 20 % celkové hmotnosti odpadů
uložených na skládce za každý kalendářní rok. Odpad přijatý nad tuto kvótu podléhá příslušnému poplatku!
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Odpady mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné vrstvy kryjící těsnící
vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky
Použití odpadů je možné dle příl. č. 11 odst. 1 k vyhl. č. 294/2005 Sb. jestliže:
a)

ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy, jsou
splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec I,

b)

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

c)

pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné zúrodnění biologická rekultivace skládky) splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a pokud jsou využívány biologicky
rozložitelné odpady jako nositelé živin (např. kaly z čistíren odpadních vod) musí být prokazatelně upraveny ve
smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost je prokázána fyzikálními, chemickými
a biologickými ukazateli a potvrzena mikrobiologickým rozborem),

d)

překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených pod písmenem a), b) a c) se toleruje v
případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo a jeho následné využití, geologické
a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí, pokud odpady při normálních klimatických podmínkách
nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do
životního prostředí a pokud jsou upravené nejvýše přípustné hodnoty, včetně kritických ukazatelů neuvedených pod
písm. a), b) a c), stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení.

Jedná se zejména o odpady:
03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 25

Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10 13 04

Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 11

Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

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

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

*19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

*19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

*19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 08 02

Odpady z lapáků písku

*19 09 03

Kaly z dekarbonizace

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 13 02

Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

20 02 02

Zemina a kameny

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 03

Uliční smetky

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

* takto označené odpady se smí použít pouze do svrchní rekultivační vrstvy

Seznam druhů odpadů ukládaných na dočasném shromaždišti
10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky
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17 01 07

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

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 13 02

Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

20 02 02

Zemina a kameny

B.I.6.3. Vyhodnocení podmínek BAT dle platných předpisů
Dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, jsou nejlepší dostupné techniky
(BAT – Best Available Techniques) definované jako nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií
a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik jako základu pro
stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku
znečišťování, nebo pokud to není možné, omezit emise (obecně jakékoli výstupy ze zařízení) a jejich
nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek, přičemž:
1. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno,
provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu;
2. dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení v příslušném
průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a
přínosy, pokud jsou provozovateli zařízení za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda
jsou používány nebo vyráběny v České republice,
3. nejlepšími se rozumí nejúčinnější techniky z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního
prostředí jako celku.
Dosažení nejlepších dostupných technik při provozu velkých průmyslových a zemědělských zařízení
představuje jeden z nejvýznamnějších nástrojů v ochraně životního prostředí jako celku a je nejdůležitější
součástí procesu integrované prevence a omezování znečištění (IPPC).
Požadavky na navrhování, povolování, provoz, kontrolu a uzavírání skládek odpadů stanovuje Směrnice Rady
1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů.
Technické požadavky na skládky odpadů stanovené ve směrnici Rady č. 199/31/ES o skládkách odpadu,
včetně podmínek na jejich umístění, technické zabezpečení jejich provozu, těsnění, monitoringu a podmínek
jejich uzavření a rekultivace jsou zohledněny ve znění technických norem, na něž vyhláška odkazuje, a které
se tím stávají normami závaznými.
Z uvedeného důvodu lze konstatovat, že splněním požadavků technických norem v oblasti
navrhování, provozování, monitorování a uzavírání skládek jsou splněny požadavky na BAT
(Nejlepší dostupné techniky). Popis jednotlivých požadavků a vyhodnocení jejich plnění jako pro
současný stav, tak pro navrhovaný záměr je obsahem dalšího textu. Na základě provedeného vyhodnocení
lze tedy konstatovat, že záměr splňuje požadavky dle závazných norem a tedy splňuje i požadavky
dle BAT.
Pro oblast nakládání odpadů platí dále PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna
2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu (oznámeno pod číslem C(2018) 5070).
V úvodním článku je uvedeno, že závěry o BAT dle citovaného rozhodnutí se nevztahují na následující
činnosti:
- Skládky odpadu. Na ně se vztahuje směrnice Rady 1999/31/ES (1). Konkrétně se směrnice 1999/31/ES
vztahuje na trvalé a dlouhodobé podzemní skladování (≥ 1 rok před odstraněním, ≥ 3 roky před využitím).
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Vyhodnocení zařízení IPPC dle norem skládkování
Název zařízení: CZJ00052 - Skládka odpadů Hrádek u Pacova
Vyhodnocení je zaměřeno na některé vybrané změny norem.

1. ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, verze 2018
Tabulka 1, porovnání zařízení
Podmínky normy

Technické řešení nebo stav na zařízení

Současný stav – sládka odpadů

Navrhovaný stav – III. etapa skládky
odpadů (záměr)

Je stanoveno v IP nebo PŘ, odkaz na
kapitolu, str.

Způsob řešení

Stanoví se Maximální Kóta zaplnění skládky včetně
rekultivačních vrstev.

Max. kóta (510 m n.m.) je stanovena IP, sledování je
prováděno v rámci sledování stability skládky
(geodetické zaměření tělesa skládky).

IP, Popis zařízení, písmeno a)

Navrhovaný záměr podmínku respektuje.

Str.3

Bude zohledněno v aktualizovaném IP.

3. 2, 10. 3 Aktivní plocha skládky

PŘ, kapitola 3.3.4. Technologie
skládkování

Platí i pro navrhovaný záměr.

– plocha, na které probíhá ukládání odpadů ve
stanoveném období.

Pro příjem odpadů je vymezen prostor pro „denní
skládku“ (aktivní plocha skládky). Zbývající prostor
skládky je překryt inertním odpadem (odpad určený pro
technické zabezpečení skládky).

Aktivní plocha skládky by měla být co nejmenší.

Velikost není pevně stanovena (např. v m2).

Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Str. 30

Velikost aktivní plochy skládky musí být uvedena v
provozním řádu skládky.

9.1 Každá skládka musí být vybavena:
informační tabulí čitelnou z volně přístupného
prostranství před skládkou, na níž jsou uvedeny
následující informace:

U vstupu do zařízení (areálu skládky) je umístěna
informační tabule s identifikačními údaji o zařízení
včetně identifikačního čísla zařízení (IČZ).

PŘ, kapitola 3.3.1. Provoz skládky

Platí i pro navrhovaný záměr.

Str. 28

Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

nově:
- identifikační číslo zařízení.
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10.2 V případě, že se jedná o nadzemní těleso
skládky, musí být vlastní těleso odděleno od
okolního prostředí, a to zemní hrázkou nebo jiným
stejně účinným způsobem. Navyšování hrázky
probíhá postupně podle plnění skládky. Materiál pro
obvodové hrázky musí odpovídat požadavkům podle
článku 10.6 a musí splňovat další parametry
stanovené projektovou dokumentací.

Těleso skládky je od okolního prostředí odděleno
zemním valem. Vrstvení a hutnění zeminy do
předepsané figury je prováděno v souladu s projektem
průběžné rekultivace skládky.

PŘ, kapitola 3.3.4. Technologie
skládkování

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.

Str. 31

Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

10. 3 Denní ukládka odpadů

Dle PŘ skládky je stanovena minimální mocnost vrstvy
krycího materiálu 15 cm.

PŘ, kapitola 3.3.4. Technologie
skládkování

Navrhovaný záměr podmínku respektuje.

(v rámci aktivní plochy skládky) musí být u skládek
skupin S-OO a S-NO překrývána materiály pro
technické zabezpečení skládky (TZS). Minimální
mocnost překryvné vrstvy je 20 cm.

Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Str. 30

10.6 Odpady používané pro technické
zabezpečení skládky musí mít určité fyzikální
vlastnosti, bez kterých je není možno využívat. Pro
TZS je možné používat pouze odpady, které jsou
uvedeny v provozním řádu skládky, případně dále
přesně vymezeny v k tomu zpracované projektové
dokumentaci. Je vyloučeno použití kalů.

Jedná se o odpady, které lze rozhrnovat kompaktorem
na požadovanou tloušťku krycí vrstvy. Kaly nejsou
používány.

- Je možno používat pouze odpady, které nenesou
znaky zvodnění

Podrobný přehled odpadů skutečně použitých pro
technické zabezpečení skládky je uveden v „Hlášení o
produkci a nakládání s odpady“ zpracovaném za
příslušné kalendářní roky.

Pro pro technické zabezpečení skládky jsou používány
pouze odpady, které odpovídají předepsaným
požadavkům.

PŘ, kapitola 2.3.5. Seznam odpadů pro
technické zabezpečení skládky

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.

Str. 19 až 21

Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

- Odpady musí jít rozhrnovat kompaktorem nebo
buldozerem na příslušnou tloušťku vrstvy.
- Odpady musí být zhutnitelné a nesmí být prašné

Výčet je uveden v normě.
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10.7 Konstrukční prvky skládky jsou prvky, které
zajišťují stabilitu, oddělení skládkového tělesa od
okolního prostředí, odvádění průsakových vod,
odvádění skládkového plynu. Provozovatel je buduje
na začátku výstavby a dále při provozu první fáze v
případě rozšiřování skládky a ve druhé fázi provozu
skládky.

Výčet je uveden v normě.

Těleso skládky je zajištěno konstrukčními prvky dle
normy, zejména:

IP, Popis zařízení
Str.2, 3, 4,

- kombinovaným těsněním (minerální těsnění, PEHD
fólie a geotextilie)

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném IP.

PŘ,

- systémem pro odvádění a jímání průsakových vod,
včetně systému pro jejich zpětný rozliv

Kapitola 2.2. Popis skládky

- odplyňovacím systémem včetně biooxidačních filtrů

2.2.2. Přehled důležitých objektů

-obvodovými žlaby pro odvod čisté dešťové vody

Str. 7 až 11

Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

2. ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek
Tabulka 2, porovnání zařízení
Podmínky normy

Technické řešení, stav na zařízení

Je stanoveno v IP nebo PŘ, odkaz na
kapitolu

Navrhovaný stav – III. etapa skládky
odpadů (záměr)

14.2 Měření celistvosti těsnícího systému skládky
je prováděno v následující četnosti:

Kontrola celistvosti těsnícího systému skládky je
prováděna v souladu s provozním řádem skládky a
platným IP při zakládání

IP, písm. F, odst. 1

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.

pro skládku S-OO se provede minimálně jednou
proměření po dokončení všech staveb ve složišti a
jednou proměření po navezení první vrstvy odpadů o
mocnosti přibližně 2 m. Proměření je dále požadováno
v případě zahoření skládky, povodní nebo jiných
mimořádných událostí, které by mohly ohrozit celistvost
těsnícího systému skládky. Proměření je vyžadováno
rovněž v případě, že jsou při monitoringu jakosti
podzemních a povrchových vod podle kapitoly 7 ČSN
83 8036:2018 překročeny stanovené kritické hodnoty.
Funkčnost tohoto systému se požaduje po dobu
minimálně 7 let od doby zahájení navážení odpadů na
jednotlivé etapy skládky.

Str. 6

Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
PŘ,

Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Kapitola 5.4. Kontrola celistvosti těsnící
fólie skládky
Str. 41

Důležitá podmínka pro zakládání nové skládky Změna
však může mít vliv i na změnu rozhodnutí při
rozšiřování skládky.
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3. ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek
Tabulka 3, porovnání zařízení
Podmínky normy

Technické řešení, stav na zařízení

Je/není stanoveno
odkaz na kapitolu

6.3 Průsakové vody lze, zejména v prvních letech
provozu skládky, rozlévat na povrch skládky nebo
zasakovat.

Skládkové vody jsou jímány v nepropustné jímce, která
je vybavena čerpadly, pomocí výtlačného potrubí je
zajištěno přečerpání vody na těleso skládky a její
rozliv.

IP, Popis zařízení, písmeno c)

Již není povolen rozstřik skládkové vody, pouze rozliv,
proto se již nekontroluje voda z hlediska
mikrobiologické kontaminace. Je vhodné povolení v
tomto bodě přezkoumat a ponechat podmínku pouze v
odůvodněných případech.

v IP

Str.3

nebo

PŘ,

Navrhovaný stav – III. etapa skládky
odpadů (záměr)
Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném IP.

PŘ

Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Kapitola 2.2.2.
Str.8
Kapitola 5.3.
Str. 41

8.2.5 Použití pneumatik jako stabilního prvku dna
skládky je možné za následujících předpokladů:
- Je možno používat pneumatiky pouze z osobních
automobilů bez disků
- Pneumatiky musí být řádně urovnány a prosypány
materiálem drenážní vrstvy

Při zakládání nové etapy skládky jsou využívány
v souladu s projektovou dokumentací pneumatiky
osobních automobilů bez disků.

PŘ zařízení CZJ00297
kapitola 2.1. popis zařízení

Způsob shromažďování pneumatik je popsán v PŘ
zařízení CZJ00297 Sběrna, sklad a využívání odpadů
Hrádek u Pacova, které se nachází v areálu skládky
odpadů.

Str. 6

Jímky průsakových jsou opatřeny uzávěrem, který
umožňuje jejich odstavení pro případ kontroly nebo
případné opravy. Kontrola nepropustnosti se provádí 1
x za 5 let.

IP,

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

- V případě velmi prudkých svahů se doporučuje
pneumatiky svazovat

8.4.4 Jímka průsakových vod má být opatřena
uzávěrem, který umožní její odstavení po dobu
nezbytné kontroly a případných oprav. Po dobu
uzavření jímky se průsakové vody shromažďují v
prostoru skládky. Konstrukce jímky se kontroluje
nejméně 1 krát za rok.

Část D, odstavec 2
Str.5

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

PŘ
Kapitola 5.3.
Str.41
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4. ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek
Tabulka 4, porovnání zařízení
Podmínky normy

Technické řešení, stav na zařízení

Je/není stanoveno
odkaz na kapitolu

3.5 podpovrchový průzkum výskytu skládkového
plynu: stanovení složení skládkového plynu ve
vzorcích odebraných záraznými sondami v referenční
hloubce 0,40 m

Průzkum výskytu a složení skládkového plynu ve
vzorcích odebraných záraznými sondami v referenční
hloubce 0,4 m je prováděn odborně způsobilou osobou
– Ústav pro využití plynu Brno,s.r.o., 1 x ročně v rámci
Plynometrického průzkumu skládky odpadů.

IP,

v IP

Část A, odstavec 2
Str.4

nebo

PŘ,

Navrhovaný stav – III. etapa skládky
odpadů (záměr)
Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

PŘ,
Kapitola 2.2.3
Str. 11
5.3 Toxicita - významným toxickým nebezpečím u
skládkového plynu zpravidla bývá sulfan. Jeho běžné
obsahy ve skládkovém plynu však jsou pod mezemi
nejvyšších povolených hmotnostních koncentrací
(mezní hmotnostní koncentrace 20 mg/m3).
Uvádí se, že k celkové paralýze čichového nervu dojde
při 150 ml/m3.

Měření sulfanu je prováděno odborně způsobilou
osobou – Ústav pro využití plynu Brno,s.r.o., 1 x ročně
v rámci Plynometrického průzkumu skládky odpadů.

IP,

Na výstupu z biooxidačních filtrů se prakticky
nevyskytuje. Složení plynu v zárazných sondách na
ploše vykazuje hodnoty H2S v rozmezí 11 až 56 ppm).

Str. 6

Část G, písmeno a)

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

PŘ,
Kapitola 5.7.
Str. 41

8.5 Pro ochranu životního prostředí platí, Pro
skládky zatříděné dle tabulky 1 do třídy II není nutno
během skládkování plyn odsávat a likvidovat, pokud je
těleso skládky (kromě aktivní plochy pro ukládání
odpadu) v průběhu skládkování udržováno
plynotěsné překrýváním materiály technického
zabezpečení skládky (podle čl. 10.5 ČSN 83 8030) a
zároveň je plynotěsně udržovaný i průběžně budovaný
odplyňovací systém. Pokud je odplyňovací systém v
případě skládky zatříděné podle tabulky 1 do třídy II v
určitém stupni ukládání odpadu již napojen na
zneškodňovací jednotku, je nezbytné skládkový plyn
likvidovat v této jednotce pomocí pasivního nebo
aktivního jímání. Napojení odplyňovacího systému v
průběhu ukládání odpadu na zneškodňovací
jednotku je nutné pro skládky zatříděné podle
tabulky 1 do třídy III.

Skládka je vybavena pasivním systémem pro jímání a
zneškodňování skládkového plynu. Jedná se o 5 ks
biooxidačních filtrů, které jsou osazeny na vertikální
jímací studně skládkového plynu.

IP,
Popis zařízení, písmeno c)
Str. 3

Navrhovaný záměr podmínku respektuje
– viz popis technického řešení, kap.
B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Rozšíření systému o odplynění vrchlíku skládky je
navrženo instalací obvodového sběrného
horizontálního drénu, který bude zaústěn do
centrálního filtru (biooxidační koksokompostový filtr).

PŘ,
Kapitola 2.2.3
Str. 11
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11.7 Kontrolu kvality skládkového plynu lze
provádět různými způsoby, přednostně však měřením
v jímacích studnách plynu, pokud jsou vybudovány.
Četnost odběrů vzorků je min. 4 až 5 vzorků/ha
skládky, pokud na 1 ha skládky je méně než 4 ks
jímacích studní plynu příp. monitorovacích vrtů, doplní
se počet odběru vzorků do celkového množství 4 ks/ha
záraznými sondami do retenční hloubky 40 cm.
Hodnota středního objemového zlomku uvedeného v
tabulce 1 v čl. 7.3. se tedy stanovuje ze 4 až 5 odběrů
/ha skládky. Na skládkách odpadů, kde je uvedena do
provozu čerpací stanice plynu, slouží jako doklad o
kvalitě plynu denní zápis z provozního deníku o
provozu stanice plyn

Kontrola kvality skládkového plynu je prováděna na
jímacích studnách plynu (biooxidačních filtrech) a dále
ve vzorcích odebraných záraznými sondami (4 ks)
v referenční hloubce 0,4 m

11.8. Skládky vybavené pasivním systémem (např.
s biofiltry) musí být doplněné na vstupu do filtru
vzorkovacími a uzavíracími armaturami pro kontrolu
složení a tlaku vnitřních plynů. Správná funkčnost
biofiltru je prokázána, pokud naměřené hodnoty
složení plynu na povrchu biofiltru jsou o 95 % nižší,
než hodnoty naměřené na vstupu do filtru. Hodnota
složení plynu na povrchu biofiltru se stanovuje jako
střední hodnota z minimálně 5 odběrů vzorků plynu z
povrchu filtru. Jsou-li naměřené hodnoty vyšší, svědčí
to o nedostatečné funkčnosti biofiltru, která může být
způsobená nedostatečnou vlhkostí náplně, nebo jejím
vyčerpáním. Funkčnost biofiltru je nutno ověřovat
minimálně 2x ročně.

Plynové studny jsou vybaveny biooxidačními filtry
(PS1, PS2, PS4, PS6, PS7).

11.9 Požadovaná frekvence monitorování je podle
velikosti skládky a intenzity vývinu skládkového plynu
1x ročně při ukládce odpadu na skládku v množství do
30 000 t/rok, při ukládce odpadu na skládku v množství
nad 30 000 t/rok je třeba monitoring provádět min. 2x
ročně. Při monitorování je nutno zaznamenat
klimatické podmínky, a to teplotu vzduchu a
atmosférický tlak.

Kontrola je prováděna odborně způsobilou osobou –
Ústav pro využití plynu Brno,s.r.o., 1 x ročně v rámci
Plynometrického průzkumu skládky odpadů.

IP,
Část A, odstavec 2

Navrhovaný záměr podmínku respektuje
– viz popis technického řešení, kap.
B.I.6.

Str.4

Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

PŘ,
Kapitola 2.2.3
Str.11

IP,
Část A, odstavec 2

Kontrola funkčnosti a měření účinnosti je prováděna 4
x ročně.

Str.4

Nejvyšší povrchové koncentrace metanu v těsném
kontaktu s materiálem filtru jsou stanoveny na 0,3 %
obj.

PŘ,

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Kapitola 2.2.3
Str.11
Příloha č.9

Ukládka odpadu do 30 000 t/rok.

Měření plynu na skládce v předepsaném rozsahu je
prováděno oprávněnou osobou 1x ročně.

IP,
Část G, písmeno a)

Navrhovaný záměr podmínku respektuje
– viz popis technického řešení, kap.
B.I.6.

Str. 6

Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

PŘ,
Kapitola 5.7.
Str. 41
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13.2 bezpečnost práce. Vstup do uzavřeného
prostoru se doporučuje pouze s dýchací technikou
nebo může být povolen teprve potom, kdy odpovědný
pracovník měřením zjistí, že v uzavřeném prostoru
nejsou žádné škodlivé, hořlavé nebo jedovaté plyny v
nepřípustných koncentracích. Nikdo nesmí vstoupit
nebo setrvávat v uzavřeném prostoru, kde objemový
zlomek kyslíku klesl pod 19 % anebo objemový zlomek
CO2 překročil 1,0 %.

Pro vstup do uzavřených prostor je nezbytné použití
dýchacího přístroje. Práce je možné provádět pouze ve
dvojici, je nutné zabezpečení osoby, která vstupuje do
těchto prostor (lano, dýchací přístroj, bezpečnostní
postroj).

13.5 Vstup do šachty může být realizován jen v
přítomnosti dalších osob, zajišťujících pracovníka
lanem a za předpokladu, že je k dispozici dýchací
přístroj. Zajišťující osoby musí být připraveny za dané
situace v případě ohrožení pracovníka z prostoru práce
vyprostit. Pracovník vstupující do šachty musí být
vybaven postrojem, součástí zařízení pro vyproštění
pracovníka musí být kotvící zařízení typu B (čl. 3.2.2
ČSN EN 795:2013), např. kotvící zařízení se třemi
rameny.

Vstup do všech šachet je možné provádět pouze ve
dvojici, je nutné zabezpečení osoby, která vstupuje do
těchto prostor (lano, dýchací přístroj, bezpečnostní
postroj).

13.6 Po splnění podmínek pro vstup do výbuchem
ohrožených míst mohou být na základě vydaného
písemného příkazu pověřenou osobou provedeny
určené práce. Pro bezpečnost personálu a odpovědné
osoby je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny
zpracované správou skládky pro zabezpečení prací na
skládce.

V provozním řádu jsou v rámci organizačního zajištění
provozu stanoveny kompetence vedoucího skládky
včetně řízení pracovníků. PŘ rovněž obsahuje pokyny
pro Bezpečnost a ochranu zdraví osob.

PŘ,
Kapitola 3.4.2.
Str. 35

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

PŘ,
Kapitola 3.4.2.
Str. 35

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

PŘ,
Kapitola 4
Str. 38
PŘ

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Kapitola 7
Str. 43
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5. ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek
Tabulka 5, porovnání zařízení
Podmínky normy

Technické řešení, stav na zařízení

Je/není stanoveno
odkaz na kapitolu

3.2 Rekultivace skládky

Prováděna průběžná rekultivace skládky dle
schváleného projektu rekultivace.

IP,

souhrn prací prováděných při úpravě skládky do
určitého tvaru, předepsaného projektem

Část B
Str. 5

v IP

nebo

PŘ,

Navrhovaný stav – III. etapa skládky
odpadů (záměr)
Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Dlouhodobé (několikaleté) navážení zemních vrstev na
skládku není možno považovat za rekultivaci
PŘ,

Cílovým stavem je začlenění rekultivované plochy do
krajiny pro následné využití území.

Kapitola 3.6.
Str. 37

6.5 V rámci uzavírání skládky S-OO3 se individuálně
navrhují místa zpětného vlhčení odpadu z důvodu
podpory metanoidních procesů.

Netýká se.

Netýká se.

Netýká se.

Prováděna průběžná rekultivace skládky dle
schváleného projektu rekultivace, mocnost svrchní
překryvné vrstvy je stanovena na 0,5 m.

IP,
Část B

Navrhovaný záměr podmínku respektuje
– viz popis technického řešení, kap.
B.I.6.

Str. 5

Bude zohledněno v aktualizovaném IP.

Jen při využívání plynu.

7.2.2 Mocnost vyrovnávací vrstvy by při standartních
podmínkách neměla být větší než 0,5 m. V
odůvodněných případech lze zvýšit mocnost
vyrovnávací vrstvy až na 1,5 m. Odůvodněným
případem se rozumí např. modelace horního povrchu
skládky, nepříznivá geomorfologie, úprava sklonu
svahu atd. Mocnost vyrovnávací vrstvy by měla být
stejná od paty k vrchlíku skládky. Pokud je proměnlivá,
nesmí negativně ovlivnit vstupy pro stabilní výpočet
(sklon svahu).

Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.
PŘ,
Kapitola 3.6.
Str. 37
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9.1 Rekultivační vrstva nad těsněním skládky musí
mít dostatečnou mocnost, aby zabezpečila ochranu
vrchního těsnění skládky před poškozením zejména
klimatickými a biologickými vlivy. Mocnost této vrstvy
záleží na budoucím využití skládky. V případě, že
svahy skládky budou pouze zatravněny a osázeny
mělce kořenícími keři, postačuje mocnost této vrstvy
80 cm až 90 cm (včetně drenážní vrstvy) max 300 cm.
Např.
Min 10 cm ornice nebo zúrodněná zemina
Min 40 cm podorničí
Min 30 cm drenážní vrstva

Prováděna průběžná rekultivace skládky dle
schváleného projektu rekultivace.
(ENVISYSTEM Praha, červenec 2011)
Skladba uzavíracích a rekultivačních vrstev skládky :

IP,

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.

Část B

Bude zohledněno v aktualizovaném IP.

Str. 5

Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Ornice 15 cm
Rekultivační zemina 85 cm
Drenážní kompozit Tenax TNT 450
Těsnící hydroizolační fólie(PEHD) tl. 1 mm

PŘ,
Kapitola 3.6.
Str. 37

Drenážní geokompozit TENAX 450
Vyrovnávací vrstva min. 25 cm
Celková mocnost 1,25 m
(svahy 1,85 m)

6. ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek
Tabulka 6, porovnání zařízení
Podmínky normy

Technické řešení, stav na zařízení

Je/není stanoveno
odkaz na kapitolu

9.1 Každá skládka skupiny S-NO a skládka S-OO,
která odstraňuje nebezpečné odpady, musí zhotovovat
rastrovou mapu skládky. Rastrová mapa skládky
musí být uložena u vedoucího skládky, příp. u jeho
zástupce. Pro rastrovou mapu může být využita např.
celková situace z projektové dokumentace (měřítko
1:500, 1:1000). Rastrová mapa může být provozována
v jakémkoli grafickém nebo tištěném formátu.

Nebezpečné odpady (odpady s obsahem azbestu) jsou
ukládány v souladu s PŘ do přesně vymezeného
prostoru. Tento prostor je geometricky zaměřen a
zakreslen v rastrové mapě.

PŘ,

10. 1 Struktura a složení tělesa skládky se během
provozování měří jednou ročně. Zjišťují se údaje o
situační plán skládky – množství a složení odpadu,
způsob ukládání, čas a trvání ukládání a výpočet
zbývající volné kapacity skládky.

Údaje o množství a složení odpadů vyplývají
z průběžné evidence odpadů.

Kapitola 3.3.5
Str. 31

v IP

nebo

PŘ,

Navrhovaný stav – III. etapa skládky
odpadů (záměr)
Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Příloha 1,1a,1b PŘ

Výpočet volné kapacity je prováděn odpočtem
množství uloženého odpadu v daném roce, případně
geodetickým zaměřením volné kapacity skládky.

PŘ,
Kapitola 6
Str. 42

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.
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10.2 Deformace tělesa skládky se měří během
provozování nejméně jednou ročně. Při geodetickém
sledování polohových změn slouží jako vztažná
soustava pro měření síť nejméně tří stabilizovaných
bodů, umístěných na území co nejméně dotčených
stavbou, účinkem vody nebo jinými vnějšími vlivy. K
pevným bodům a k ostatním pozorovacím místům je
nezbytné zajistit spolehlivý a bezpečný přístup.
Rozmístění zařízení je určeno projektem. Geodetické
sledování může být prováděno jak leteckým měřením
(dron), tak i pozemním způsobem.

1x ročně je prováděno geodetické sledování stability
svahů skládky.
Pomocí pozemního měření, využívajícího sítě pevných
bodů, jsou zjišťovány výškové a horizontální posuny
tělesa skládky.

IP,
Část H, písmeno e)
Str. 8

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis
technického řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném IP.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

PŘ,
Kapitola 5.6.
Str. 41

7. TNO 83 8039 Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
Tabulka 7, porovnání zařízení
Podmínky normy

Je/není stanoveno PŘ, odkaz na kapitolu

6.1 Úvodní část
Navíc obsahuje:

PŘ,

- Časové údaje o výstavbě, zahájení provozu a provozu skládky

Kapitola 2.2.

- IČZ

Str. 7

6.3.8 V provozním řádu musí být vymezena manipulační plocha

Řešeno v PŘ zařízení CZJ00297

(mimo těleso skládky) pro soustřeďování pneumatik (s protipožárními opatřeními) pro
pneumatiky, se kterými se počítá následně pro výstavbu nových etap a sekcí. Pokud je
v areálu skládky nedostatek místa, lze pneumatiky ukládat na rekultivované části
skládky.

kapitola 2.1. popis zařízení

6.4 Organizační zajištění provozu skládky a jeho kontrola

PŘ,

6.4.1 V provozním řádu musí být stanoven počet pracovníků, kteří zajišťují provoz
skládky s uvedením jejich funkčního nebo pracovního zařazení. Vždy musí být stanoven
vedoucí skládky, osoba, která ho v jeho nepřítomnosti zastupuje a odpadový hospodář,
pokud to vyžaduje příslušný předpis. Provozuje-li se skládka ve směnách, musí být
určen vedoucí každé směny.

Kapitola 4

Str. 6

Str. 38 až 40

Navrhovaný stav – III. etapa skládky odpadů (záměr)
Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis technického
řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis technického
řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis technického
řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.
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6.4.5 Musí být vymezena provozní doba skládky v závislosti na ročním období a způsob
zveřejňování vyhlášené provozní doby, specifikace případných výjimek z provozní doby
(např. malá vodorovná viditelnost). Odpady se po ukončení provozní doby skládky smí
přijímat pouze v mimořádných případech, zejména živelných pohrom. Jiné mimořádné
případy musí být řádně odůvodněny a projednány s povolujícím orgánem, který takové
případy schválí a uvede v provozním řádu skládky.

PŘ,

6.6 Evidence odpadů a provozní deník

PŘ,

Provozní deník musí obsahovat nově množství přijatých odpadů - pouze souhrnné
údaje z průběžné evidence odpadů

Kapitola 6.1.2.

6. 7 PŘ obsahuje

PŘ,

Bezpečnost práce při provádění monitoringu.

Kapitola 7

Návrh monitorování musí stanovit takové pracovní postupy a určit opatření, aby byla
zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví všech pracovníků přítomných při pozorování.
Pokud jsou některá zařízení v místech, kde by hrozilo nebezpeční úrazu, je nutno
navrhnout bezpečnostní opatření.

Str. 43

Kapitola 1.1.
Str. 4

Str. 43

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis technického
řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis technického
řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis technického
řešení, kap. B.I.6.
Bude zohledněno v aktualizovaném PŘ.
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8. přílohy PŘ
Seznam:

Platí i pro navrhovaný záměr – viz popis technického
řešení, kap. B.I.6.
1) ANO, bez pásma ochrany

Požadované přílohy budou součástí aktualizovaného PŘ.

příloha č.6
1) situace skládky včetně zákresu pásma ochrany skládky

2) NE

2) charakteristické řezy skládkou

3) ANO, jednotlivé etapy skládky

3) schéma postupu ukládání odpadu
4) schéma monitorovacího systému
5) seznam pozemků dotčených stavbou skládky, případně s katastrální
mapou
6) návody pro obsluhu a údržbu technologických zařízení

příloha č.6
4) ANO, příloha č.5
5) NE
6) NE, částečně popsáno v textu PŘ
7) NE, popsáno v textu PŘ kapitola 3.5., str. 35

7) požární plán pro skládku a její objekty

8) NE, popsáno v textu PŘ kapitola 3.3.1., str. 28

8) vzor informační tabule umístěné při vjezdu na skládk

9) Vzor - Základní popis odpadu, průvodka
odpadu, apod.

9) další přílohy podle potřeby nebo požadavků zúčastněných stran
10) havarijní plán pro skládku a její objekty - pokud je požadován

10) NE, popsáno v textu PŘ kapitola 3.4., str. 33
11)
12) atd.

Další body nepovinné
Např.
11) seznam odpadů

12) atd.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

2021

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

2022

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj

ORP

POÚ

Obec

Katastrální území

Vysočina

Pacov

Pacov

Pacov

k.ú. Roučkovice

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Městský úřad Pacov
Nám. Svobody 1, 395 01 Pacov

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MÚ Pacov, Stavební úřad

Stavební povolení

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MÚ Pacov, Stavební úřad

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

MÚ Pacov, Stavební úřad

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
podle § 8 odst. 1 zákona

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

MÚ Pacov, Odbor životního prostředí

Rozhodnutí z hlediska ochrany
krajinného rázu dle § 12 odst. 2
zák. č. 114/1992 Sb., v platném
znění

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

MÚ Pacov, Odbor životního prostředí

Souhlas se záborem ZPF a
rozhodnutí o výši odvodů za odnětí
půdy ze ZPF

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu

MÚ Pacov, Odbor životního prostředí

Aktualizace integrovaného povolení
dle § 13 zákona č. 76/2002 Sb.,
v platném znění

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci

KÚ kraje Vysočina, odbor životního
prostředí a zemědělství

Kolaudační rozhodnutí

MÚ Pacov, Odbor životního prostředí
(Vodoprávní úřad)
MÚ Pacov, Odbor životního prostředí

B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy pro realizaci vegetačního pásu kolem skládky. Celkem se
jedná o zábor cca 6 150 m2 odnětí ze ZPF. Jedná se o část vegetačního pásu, který bude mít rozlohu cca
14 000 m2. Část výsadeb je situována na pozemku ostatní plocha, kde není odnětí ze ZPF požadováno.
Vlastní záměr rozšíření skládky je situován výhradně na ostatních plochách se způsobem využití jako skládka.
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Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Výřez katastrální mapy řešeného prostoru je patrný z následujícího obrázku (podrobněji viz. příloha 2).
Obrázek 4: Zákres záměru do katastrální mapy (1:2 000)

Přehled pozemků dotčených stavbou je uveden v následující tabulce.
Tabulka 3: Seznam dotčených pozemků

Číslo parcely

Druh pozemku

Způsob využití

1697

Ostatní plocha

1698

Celková výměra
pozemku (m2)

Trvalý zábor
(m2)

Dočasný zábor
(m2)

Skládka

67 886

13 611*

4 243*

Ostatní plocha

Skládka

9 425

8 233*

750*

1699

Ostatní plocha

Jiná plocha

8 758

8 100*

0

1706

Orná půda

ZPF

9 788

5 150

0

1705

Trvalý travní
porost

ZPF

10 696

1 000

0

KN

* - uvedený údaj je plocha využitá záměrem, nikoli zábor ve smyslu ochrany zemědělského půdního fondu
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Chráněná území a ochranná pásma
Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb..
a není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze
zákona“), ani s ochrannými pásmy lesních porostů.
Záměr se nachází na území evropsky významné lokality ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb.
Záměr se nachází na území obecně chráněných přírodních prvků (např. skladebné prvky ÚSES nebo
významné krajinné prvky "ze zákona“), území není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v
platném znění.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném
území podle horního zákona.
Ochranná pásma z hlediska vodohospodářských zájmů:
→ Ochranné pásmo vodních zdrojů – není v území vymezeno
→ Ochranné pásmo vodárenských nádrží – není v území vymezeno
→ Ochranné pásmo vodního zdroje – zájmové území se nachází uvnitř ochranného pásma vodního
zdroje - vodní nádrž Švihov, 3. st. OPVZ.
→ Ochranné pásmo zdrojů minerálních vod – není v území vymezeno.
Ochranná pásma dotčených inženýrských sítí budou specifikována v projektové dokumentaci pro územní
řízení.

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Záměr bude začleněn do provozu stávající skládky odpadů. Provoz záměru bude zajištěn stávající obsluhou
skládky, z tohoto důvodu nedojde ke změně stávající potřeby pitné vody.
Potřeba pitné vody ve fázi výstavby bude řešena odběrem ve stávajícím areálu SOMPO, a.s.
Technologická (užitková) voda
Za provozu záměr vyžaduje užitkovou vodu pro rozliv po aktivní ploše skládky. Vzhledem k faktu, že na
otevření III. etapy navazuje rekultivace stávající aktivní části skládky, nedojde ke změně v množství
potřebné užitkové vody. Rovněž její zdroje zůstávající stávající beze změny – záchyt srážkových vod,
recyklace průsakových vod (čerpací studna), přilehlý rybník.
Ve fázi výstavby není potřeba užitkové vody uvažována.
Požární voda
Potřeba požární vody pro provoz stavby není specifikována. Pro zásah obsluhy skládky v případě požáru
(před příjezdem HZS) jsou k dispozici stávající zdroje užitkové i pitné vody, a dále hasicí přístroje umístěné
v provozním objektu.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě stávající přípojkou.
Navrhovaný záměr vyžaduje zásobení elektrickou energií pro čerpací šachty recirkulace průsakových vod,
doplňování čerpací studny a pro osvětlení. Rozvody elektrické energie budou navazovat na stávající areálový
rozvod. Z hlediska výkonu a odběru zůstává prakticky zachován současný stav bez významnějšího navýšení.
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Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Záměr nevyžaduje odběr tepelné energie.
Pohonné hmoty
Potřeba pohonných hmot v rámci provozu skládky zůstává na současné úrovni beze změny.
Vstupní suroviny
Provoz skládky nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavním vstupem budou odpady, které budou
ukládány k tělese skládky. Beze změny současného stavu.
Hlavní potřeba surovin a materiálů se soustřeďuje na výstavbu skládky a na její rekultivaci. Potřeba
strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr představuje pokračování skládkové činnosti, bez navýšení návozu odpadu. Ten činí cca 20 000 tun za
rok (s variabilitou cca 18 000 až 23 000 tun/rok). Intenzita dopravní obsluhy i dopravní trasy proto budou
odpovídat stávajícímu stavu.
Údaje o dopravních nárocích jsou následující:
Dopravní obsluha:

celkový počet vozidel:

příjezd cca 5700 voz/rok (23 voz/den),
stejný počet odjezdů

druh vozidel:

převážně lehká a střední nákladní
průměrný náklad 3,5 t/vozidlo

Průměrná hmotnost nákladu činí okolo 3,5 t na vozidlo. Ložení vozidel je kolem této hodnoty variabilní,
některá vozidla jsou ložena více (do cca 10 t), jiná naopak méně. Ložení nad 10 t na vozidlo se prakticky
nevyskytují.

Zaměstnanci, ostatní:
Výstavba:

dopravní trasy:

vjezd na skládku 100% (5700 voz/rok)
směr Pacov 90% (5130 voz/rok)
směr Velká Chyška - Vyklantice 10% (570 voz/rok)

čas dopravy:

denní doba pracovních dní

celkový počet vozidel:

cca 1000 voz/rok (4 voz/den)

druh vozidel:

osobní

intenzita dopravy:

variabilní (cca jednotky vozidel za den)

druh vozidel:

převážně nákladní

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
S ohledem na procesy probíhající uvnitř tělesa skládky mohou být emitovány metan (CH4) a sulfan (H2S).
Nejedná se však o vliv nový. Tyto emise jsou zde již produkovány existující skládkou. Realizací záměru
nejsou očekávány změny v emisních příspěvcích.
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Skládkový plyn je jímán horizontální plynovou drenáží, která je a nadále i bude zakončena na biooxidačními
koksokompostovými filtry. Funkcí biooxidačních filtrů je odbourání metanu pomocí metanotrofních bakterií.
Biooxidační filtr patří mezi pasivní systémy odplynění. Je vhodný pro skládky s malým a středním výronem
methanu. Tyto skládky mají produkci CH4 < 200 m3.hod-1 a koncentraci CH4 v hloubce 0,6 m < 35 % obj.
Funkční vrstvou je horní část filtru, kde probíhá oxidace metanu pomocí metanotrofních bakterií
(metanotrofů). Tyto bakterie využívají jako zdroj uhlíku a energie jednouhlíkaté substráty (methan,
methanol), ale dokáží oxidovat i dimethylether. Jde o aerobní růst mikroorganismů, při němž se redukují
vazby C-C a metan je oxidován přes meziprodukty až na oxid uhličitý.
Jako materiál svrchní vrstvy se používá organický substrát, např. dřevní štěpka, hobliny z jehličnatého dřeva
(borovice, smrk), drcené brikety z dřevěného uhlí, lesní dřevní štěpka nebo mulčovaný dřevní odpad
smíšený se zeminou. Spodní vrstva je tvořena koksem. Její funkce je plynotěsnost a rovnoměrná distribuce
stoupajícího skládkového plynu do horní vrstvy. Na dobře udržovaných biofiltrech se účinnost odbourání
methanu pohybuje v rozmezí 95 -100%.
Výsledky měření provedených na zdroji jsou uvedeny v příloze 5 (Odborný posudek). Na základě výsledků
měření provedených na zdroji lze konstatovat, že biofiltry jsou zcela zanedbatelným zdrojem metanu, u
sulfanu pak zdrojem prakticky nulovým.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošný zdroj - těleso skládky
Kapacita stávající skládky bude naplněna cca do konce roku 2022. Důvodem předkládaného záměru je
požadavek na prodloužení životnosti skládky. Podstatou záměru je pokračování ve skládkování odpadů v
návaznosti na existující provoz, tj. v kontaktu se stávajícím tělesem skládky skupiny S-OO, a to formou
rozšíření tělesa směrem k západu.
Výška tělesa skládky zůstane stejná. Realizací záměru se charakter či složení ukládaných odpadů ani
intenzita návozu nezmění. Areál skládky bude napojen na stávající inženýrské sítě, dopravní napojení skládky
bude rovněž stávající.
V rozšířené části skládky budou situovány plynové studny, které budou s postupem nasypávání odpadů
prodlužovány obdobným způsobem jako na stávajícím složišti. Studny budou napojeny na stávající systém
odplynění skládky.
Odplynění nové části skládky bude shodné se současným stavem. Bude tedy řešeno pasivním systémem s
likvidací významné části skládkového plynu v biooxidačních (koksokompostových) filtrech.
Celková vodohospodářsky zabezpečená plocha dotčená zkapacitněním skládky bude činit 10 910 m2
(půdorysný průmět), nicméně v každém okamžiku nebude po realizaci záměru nezakrytá plochy větší, než je
tomu v současné době. V případě potřeby, zejména za suchého počasí, bude prováděno účinné zvhlčování
či rozliv vody na zdroj prašnosti, vč. přístupových tras v areálu skládky s cílem omezení prašnosti na
minimum.
Provoz na skládce po realizaci záměru zůstane identický, jako tomu je v současné době. Využito bude
veškerého zázemí existující skládky.
Z hlediska zájmů ochrany ovzduší se posuzovaný zdroj skládá z těchto částí:
-

neuzavřená část tělesa stávající skládky

-

těleso rozšířené skládky

-

odplyňovací šachty s biooxidačními koksokompostovými filtry

-

automobilová doprava

Potenciálním plošným zdrojem je povrch celé skládky resp. její nezakryté části. Proces vývinu skládkového
plynu je velmi dlouhodobý a jeho trvání se odhaduje až na 30 let. Kvalita a složení skládkového plynu se
mění v průběhu času a je v podstatě originální pro každou skládku tuhých odpadů, vzhledem k originálnímu
složení uložených odpadů.
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Biologický rozklad organických látek je složitý vícestupňový proces, na jehož konci působením
metanogenních acetotrofních a hydrogenotrofních mikroorganizmů vzniká bioplyn, který se v ideálním
případě skládá ze dvou plynných složek - metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Průběh tohoto procesu
ovlivňuje řada dalších procesních a materiálových parametrů, například složení materiálu, podíl vlhkosti,
teplota prostředí, pH resp. kyselost materiálu, anaerobní (bezkyslíkaté) prostředí, absence inhibičních
biochemických látek atd. Biologický rozklad organických látek v anaerobních podmínkách je proces, který se
nazývá metanová fermentace, metanové kvašení, anaerobní fermentace, anaerobní digesce, biogasifikace,
biometanizace, biochemická konverze organické látky. Tento proces probíhá v přírodě za určitých podmínek
samovolně nebo je vyvolán záměrně pomocí biotechnických zařízení. Výsledkem metanové fermentace je
vždy směs plynů a fermentovaný zbytek organické látky. Pro tuto směs plynů, obsahujících vždy dva
majoritní plyny (metan CH4 a oxid uhličitý CO2) a v praxi početnou, avšak objemově zanedbatelnou řadu
minoritních plynů, se ustálily různé názvy podle jejich původu nebo místa vzniku.
Většina skládek komunálního odpadu obsahuje 20 – 60 % organických materiálů, ze kterých může za
vhodných podmínek anaerobní fermentací vznikat po mnoho let skládkový plyn s velmi proměnlivým
složením. Jeho povrchové výrony jsou velmi nebezpečné, proto je žádoucí skládkové plyny získané při
odplynění skládek komunálního odpadu využít k energetickým účelům nebo likvidovat bezpečnostním
hořákem. U posuzovaného zdroje se jedná o skládku s výronem methanu. Odplynění nové části skládky
bude shodné se současným stavem. Bude tedy řešeno pasivním systémem s likvidací významné části
skládkového plynu v biooxidačních (koksokompostových) filtrech. Obvyklé složení skládkového plynu uvádí
následující tabulka.
Tabulka 4: Složení skládkového plynu

metan CH4
58 - 68 % obj.
výjimečně až 75 % obj.

oxid uhličitý CO2
28 - 40 % obj.

kyslík O2

dusík N2

sulfan H2S

pod 0,1 % obj.

3 - 10 % obj.

0,5 - 5 mg.m-3

výjimečně pod 1,5 % obj. výjimečně až 35 % obj. výjimečně až 100 mg.m-3

Výskyt síry ve skládkovém plynu ve formě sulfanu (sirovodíku) je v našich podmínkách minimální.
K uvolnění sulfanu dochází zejména v nejmladších partiích zaplňované skládky, tj. v acidogenní fázi,
kdy jeho vytěsňování napomáhá nízké pH. Koncentrace sulfanu na skládkách v podmínkách ČR se převážně
pohybuje v rozmezí 0,5 až 40 mg.m-3, Čermáková a kol. (2008) uvádí 0,2 – 20 mgN2S.m-3, ideálně pod 1
mgN2S.m-3. Ostatní uhlovodíky i H2 jsou přítomny pouze ve stopách.
Proces biologické degradace odpadů, které se naplno rozeběhnou v tělese skládky, započíná formou
hydrolytických anaerobních procesů již záhy po jejich sběru a během transportu na skládku.
Uložením a uhutněním odpadů na skládce je velmi rychle v kompaktní hmotě spotřebován kyslík a vzniká
anaerobní prostředí, ve kterém se rozbíhají anaerobní procesy a biometanizace. V první etapě acidogeneze
se uvolňuje především oxid uhličitý (až 70 % obj.), v menším množství také dusík (do 20 % obj.) a vodíku
(jednotky % obj.). Navezený odpad díky produkci nižších nasycených karbonových kyselin začíná zapáchat.
Tato fáze degradace trvá podle struktury odpadů a prováděné technologii skládkování přibližně dva roky.
Následně ve skládce začíná vzrůstat množství methanu (cca 60 % obj.), při souběžném poklesu množství
oxidu uhličitého (cca 35 % obj.) a dusíku (jednotky % obj.). Obsah kyslíku ve skládkovém plynu klesá na
nulu. Jedná se o proces stabilizace metanogenní fáze. Dynamika vývoje složení plynů ve skládkách odpadů
uvádí následující tabulka.
Tabulka 5: Vývoj složení skládkového plynu v čase

Plyny [obj. %]

Fáze skládkování
CH4

CO2

O2

N2

H2

Acidogenní fáze (tzv. mladý odpad)

0

80

0

18

2

Metanogenní fáze nestabilizovaná

20

64

0

16

0

Metanogenní fáze nestabilizovaná

40

55

0

5

0

Metanogenní fáze stabilizovaná

62

37

0

1

0

Metanogenní fáze stabilizovaná (skládka přetížena odsáváním)

47

33

0

20

0

Skládka dlouhodobě přetížena, systém odplynění aerobizován

40

27

3

30

0
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Z předchozího textu je především patrné, že složení skládkového plynu není v průběhu času stabilní a vlivem
měnícího podílu sekcí s různě starým odpadem dochází v rámci skládky k dynamickým změnám ve složení
unikajícího skládkového plynu. Celkový potenciál vývinu bioplynu závisí hlavně na:
-

faktoru zhutnění,

-

složení a stáří odpadů,

-

vlhkosti skládky,

-

mikrobiální populaci,

-

teplotě uvnitř skládky.

Na základě výsledků plynometrických měření lze skládky, dle ČSN 83 8034 o odplynění skládek TKO u nichž
byl prokázán výskyt plynu, zatřídit do tří kategorií, viz následující tabulka.
Tabulka 6: Kategorie skládky podle produkce skládkového plynu

Třída Odplynění
I

není nutné

Střední koncentrace CH4
v hloubce 0,6 m [obj. %]

Měrná produkce plynu
z 1 mil. m3 odpadů

< 7,4 % obj.

< 1 m3.hod-1

II

je nutné

7,4 - 35 %

III

je nutné

> 35 %

obj.

obj.

Odplyňovací
systém

Energetické využití plynu

žádný

žádné

1 - 200 m .hod

pasivní

žádné

> 200 m3.hod-1

pasivní nebo
aktivní

podmíněně možné

3

-1

Skládky budované v souladu s ČSN 838030 a ČSN 838032 a zaplňované biologicky rozložitelným odpadem
spadají automaticky do třídy III, což se týká i posuzované skládky. U skládek kategorie III je nutností stálé
zařízení na odplynění skládky.
Výpočtové metody pro určení produkce skládkového plynu jsou velmi složité a je obtížné získat dostatečně
přesné vstupní údaje. Stávající legislativa nestanovuje emisní faktory pro skládky komunálního odpady,
z kterých by bylo možno vycházet při stanovení emisní bilance skládky.
Stejně tak jako i v mnoha jiných případech, kdy neexistují národní standardy, bývají používány kvalitní
výstupy US-EPA (Národní agentura Spojených států pro ochranu životního prostředí). Ta v publikaci č. AP-42
(Fifth Edition, Volume I, Chapter 2, Solid Waste Disposal) udává „běžné“ složení skládkového plynu na úrovni
CH4 50-70 %, CO2 27 – 47 % a N do 5 % a jeho množství v závislosti na složení a technických parametrech
skládky od 100 do 250 m3 skládkového plynu na 1 t uloženého odpadu.
Při uvažovaném ročním návozu odpadu v objemu cca 17 625 m3.rok-1 (při uvažovaném ukončení skládkování
v roce 2030), tj. cca 12 460 t odpadu za rok lze na základě této metodiky a údajů z měření složení
skládkového plynu na skládce uvažovat s cca 1 246 000 m3 skládkového plynu za rok resp. 623 000 m3 CH4
za rok (uvažováno 50% zastoupení ve skládkovém plynu).
Výše uvedené množství bioplynu resp. jednotlivých jeho složek se však z povrchu skládky do ovzduší
dostávat nebude (bude maximálně omezena volná ventilace skládkového plynu do ovzduší v průběhu
skládkování), jelikož po uzavření a rekultivaci každé části skládky dojde k překrytí nepropustnou vrstvou. Z
takto uzavřené skládky (resp. dané sekce) je a nadále i bude provedeno odvedení skládkových plynů
prostřednictvím kombinované horizontálně – vertikální sběrné sítě, jejímž účelem je odstraňování
nežádoucích přetlaků vznikajících skládkových plynů.
Metan je ze skládkového tělesa odstraňován třemi způsoby: čerpáním skrze jímací systém, únikem z povrchu
skládky a biodegradací methanu v povrchové vrstvě skládky. Zatímco první dva způsoby jsou relativně dobře
měřitelné a kvantifikovatelné, rozsah degradace methanu je obvykle odhadován v širokém rozpětí hodnot
10 - 80 % obj. dle charakteru skládky. Vyjdeme-li z předpokladu, že fyzikálně-chemické podmínky jsou v
hlubších partiích skládky relativně stálé a tedy i množství vytvářeného plynu se v horizontu několika dní příliš
nemění, pak by za podobných tlakových podmínek mělo z povrchu skládky unikat stejné množství plynu. Na
základě měření na jiných skládkách, je možno konstatovat, že při návozu okolo 12 460 tun odpadu za rok
bude činit množství skutečně unikajícího metanu ze skládky v případě rozšíření v průměru 0,078 tuny CH4 za
den. Významný podíl tohoto plynu ovšem je a nadále i bude likvidován na koksokompostových filtrech.
Emisní bilance zdroje pro metan je uvedena v následující tabulce.
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Tabulka 7: Emisní bilance skládkového plynu

objem
odpadů
[m3.rok-1]
17 625

obj.
hmotnost
[kg.m-3]

hmotnost odpadů
[kg.rok-1]

účinnost
odplynění
[%]

únik volně
povrchem skládky
[kg.rok-1]

0,707

12 460,88

75,0

7,118

únik po průchodu
odvod na biofiltry
biofiltrem [kg.rok-1]
-1
[kg.rok ]
21,353

0,107*

*uvažovaná účinnost biofiltru 95,0 %
Emise pachových látek
Procesy probíhající uvnitř tělesa skládky mají a nadále i mít budou za následek emise pachově účinných látek
(„zápach“). Jedná se především o H2S (sulfan), NH3 (amoniak), organické kyseliny (nižší nasycené karbonové
kyseliny např. kyselina octová, máselná, atd.), CO, alkoholy, estery, aminy, methylmerkaptan, vinylchlorid
a další. Množstevně dominující komponenty skládkového plynu (CH4, CO2 a N2 ) jsou bez zápachu.
Zápach vzniká na skládkách únikem z prostoru skládkování v místech, kde dosud nebyl překryt nově
navezený odpad, dále pak i ze staršího nedostatečně překrytého odpadu, jako produkt aerobního rozkladu
(jedná se o kyslíkaté organické sloučeniny) a konečně z bioplynu (produkty anaerobních procesů ve skládce H2S, NH3, merkaptany).
SULFAN
Za indikátory míry případného obtěžování nepříjemným pachem lze považovat látky s nejnižším
čichovým prahem (tj. ty, které jsou první cítit při nejnižších koncentracích) a zároveň silně zastoupené ve
skládkovém plynu. V případě skládkového plynu se jedná o sulfan (H2S) jehož čichový práh leží na úrovni 7
µg.m-3.
Jelikož sulfan reaguje s železnými kovy ve skládce (viz ČSN 83 8034 Odplynění skládek), jsou jeho emise do
ovzduší obecně malé. Pakliže k nějakým emisím dochází, děje se tak nezakrytým povrchem skládky. Biofiltry
nejsou zdrojem sulfanu. Údaje o koncentracích sulfanu ve skládkovém plynu se značně liší, obecně se však
pohybují v poměrně širokém rozmezí 0,2 – 20 mg.m-3, ideálně pod 1 mg.m-3 (Čermáková a kol. 2008).
Při uvažované produkci skládkového plynu v úrovni 100 - 300 m3 z 1 tuny TKO se tak produkce sulfanu
při nejhorších podmínkách bude pohybovat v úrovni 74,765 kg H2S za rok.
Sulfan je bezbarvý plyn. Může se tvořit rozkladem organického materiálu (např. při výrobě bioplynu) a síranů
při nedostatku kyslíku. Zapáchá po zkažených vejcích. Je silně jedovatý, ve větších dávkách může způsobit
smrtelné otravy. Je těžší než vzduch a snadno se zkapalňuje. Je dobře rozpustný v různých kapalinách
včetně vody. Rozpouštěním ve vodě vzniká kyselina sulfanová. Hlavní cestou expozice lidí je respirační
systém. Přesné údaje o absorpci sulfanu v plicích zatím neexistují, ale absorbovaný podíl je pravděpodobně
velký. Při fyziologických hodnotách pH je sulfan disociován na hydrogensulfidový anion a v této formě je
také velmi pravděpodobně absorbován. Rychlost absorpce v gastrointestinálním traktu není známa.
Hlavním toxikologickým účinkem na buňky mozku je inhibice funkce enzymu cytochromoxidázy na konci
mitochondriálního respiračního řetězce. V důsledku abnormální funkce mitochondrií se v buňkách projevují
sekundární změny, které jsou velmi náročné na přísun energie. Po akutních otravách sulfanem byly zjištěny
mozkové edémy, degenerace a nekrózy mozkové kůry i bazálních ganglií. Poškození mozku se vyvinulo
i po expozičních koncentracích nižších než smrtelných.
Právní předpisy pro oblast ochrany ovzduší nestanovují pro sulfan žádný emisní limit. Dle Světové
zdravotnické organizace (World Health Organization) činí akutní (krátkodobá) toxicitu REL pro maximální
denní expozici 150 µg.m-3.
Sekundární prašnost
Potenciálním zdrojem emise tuhých znečišťujících látek je, a nadále i bude, manipulace s odpadem v teplých
a suchých dnech. Množství emitovaného prachu bude záviset na vlhkosti a hrubosti materiálu, povrchu
skládky a na rychlosti větru. Při běžném provozu je riziko významnějších emisí TZL vzhledem k vysoké
nasycenosti substrátu zanedbatelné. Tomuto riziku lze v případě potřeby bránit kropením vodou.
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Plošný zdroj - zemní práce při přípravě tělesa skládky
Dalším plošným zdrojem emisí znečišťujících látek budou zemní práce při přípravě tělesa skládky.
Skrývka ornice bude probíhat postupně. Celkově pak bude cca 1 až 2 ha. Průměrná mocnost skrývky
dosahuje 2 m. Skrývka ornice a podorničí bude provedena dozerem v kombinaci s kolovým nakladačem nebo
pásovým rypadlem. K převozu na deponie nebo na místo konečného využití budou použité nákladní vozidla.
Pro výpočet emisních příspěvků bylo uvažováno s ročním objemem skrývek na úrovni celkem cca 35 000 t.
Pro výpočet emisních příspěvků byly použity emisní faktory z dokumentů „Stanovení emisních faktorů
a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely zjednodušení přípravy a vyhodnocení žádostí o podporu
z OPŽP“ (TESO Praha a.s., 2015) a „Analýza možnosti a dopadů rozšíření databáze o evidenci fugitivních
emisí a využití těchto údajů ke zpřesnění prostorové interpretace naměřených dat“ (ČHMÚ, 2015). Použité
emisní faktory jsou uvedeny v tabulce níže. V případě neuváděných emisních faktorů pro částice PM10 a PM2,5
byly pro dopočet emisí použité hodnoty podílu PM10 a PM2,5 v celkových emisích TZL podle přílohy č. 2
metodického pokynu MŽP pro vypracování rozptylových studií.
Tabulka 8: Emisní faktory, sekundární prašnost

Emisní faktor
Odstranění skrývky [kg.t
Odstranění půdy [kg.t

zeminy

zeminy

-1

]

-1

]

Nakládka vozidel – skrývka [kg.t

zeminy

-1

]

Pojezd nákladních vozidel v prostoru skládky [kg/vozokilometr]

TZL

PM10

PM2,5

0,006

0,0036

0,0021

0,029

0,0174

0,01015

0,0185

0,004

0,00035

2,84

0,84

-

TZL

PM10

PM2,5

0,210

0,126

0,074

1,015

0,609

0,355

0,648

0,140

0,12

99,400

29,400

---

101,273

30,275

0,441

Tabulka 9: Emisní příspěvky ze zemních prací při přípravě tělesa skládky

Emisní příspěvky
Odstranění skrývky [t.rok-1]:
-1

Odstranění půdy [t.rok ]:
-1

Nakládka vozidel – skrývka [t.rok ]:
-1

Pojezd nákladních vozidel v prostoru skládky [t.rok ]:
-1

Celkem emise TZL [t.rok ]:

Plošné zdroje – emise ze startů a pojezdu vozidel po areálu
Pro přesun odpadů na skládku budou využívána nákladní automobilová vozidla. Intenzita pohybu vozidel byla
odvozena na základě stávajícího provozu skládky a provozní doby v areálu. Pro výpočet bylo uvažováno
s počtem vozidel 23 TNV za den a 4 OA za den.
Při výpočtu emisí ze startů a pojezdů vozidel v areálu byly použity emisní faktory z programu MEFA 13
(Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů). Program umožňuje do výpočtu emisí z pojezdu vozidel
zahrnout i víceemise ze studených startů silničních vozidel dle ujeté dráhy, doby stání a klimatických
charakteristik uvažované lokality. Pojezd po areálu byl uvažován v součtu pro příjezd i odjezd vozidel max.
1200 m. Výpočet byl proveden pro sklon vozovky 1 %, rychlost pojezdu do 10 km/hod, plynulost provozu 3.
Zastoupení vozidel dle ujeté dráhy do 1 km bylo uvažováno 100 % u odjíždějících vozidel a více jak 4 km
100 % u přijíždějících vozidel. Zastoupení vozidel dle doby stání bylo uvažováno do 1 hod, typ vozového
parku města a ostatní silnice, rok 2020. Klimatická charakteristika byla dána průměrnými měsíčními
hodnotami teploty vzduchu měřenými 2 m nad zemským povrchem vyjádřenými jako dlouhodobý normál
teploty vzduchu 1961-1990 pro kraj Vysočina. Vytížení nákladních vozidel bylo uvažováno 100 % pro
odjíždějící vozidla a 0 % pro vozidla přijíždějící. Rozdělení vyvolané dopravy v průběhu pracovní doby bylo
uvažováno rovnoměrné. Celkové emise ze startů a pojezdů vozidel po areálu jsou dány součtem emisí
z výfuku a z otěrů brzd a pneumatik, víceemisí ze studených startů vozidel a emisí z resuspenze. Emise
zahrnuté do výpočtu rozptylové studie, zpracované pro záměr, jsou uvedeny v tabulce níže. Rozdělení
vyvolané dopravy v průběhu pracovní doby bylo uvažováno rovnoměrné.
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Tabulka 10: Emisní charakteristika zdroje - starty a pojezdy vozidel po dopravních a manipulačních plochách skládky

Znečišťující látka
Emise [g/den]
Emise [kg/rok]

1)
2)

1)

emise BaP v mg.den-1

2)

emise BaP v g.rok-1

NOx

PM10

benzen

BaP

PM2,5

91,7

287,5

0,5

3,7

77,4

19,3

60,4

0,1

0,8

16,2

Motorová nafta se bude používat jako palivo pro mechanizaci při skrývkových a rekultivačních pracích
(dozer, rypadlo). Předpokládaná spotřeba nafty všech mechanizmů je cca 16 000 l za rok. Při výpočtu emisí
bylo uvažováno s nasazením všech strojů současně po celou dobu provozu, tj. 3 360 hodin za rok.
Tabulka 11: Emisní charakteristika zdroje – pojezdy mechanismů na skládce

Znečišťující látka

NOx

CO

PM10

benzen

BaP

Emise [kg/rok]

715,2

296,736

71,456

2,752

1,056

1)

1)

BaP v g.rok-1

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Doprava odpadů na skládku bude probíhat, stejně jako za stávajícího stavu, v denní době. Pro výpočet
rozptylové studie, zpracované pro záměr, bylo uvažováno s počtem vozidel 23 TNV za den a 4 OA za den.
Osobní automobily nevozí odpad na skládku, jedná se o osobní automobily zaměstnanců, případně
návštěvníků skládky. Rozdělení vyvolané expediční dopravy na jednotlivé směry je znázorněno na obrázku
níže.
Obrázek 5: Dotčené komunikace v předmětné lokalitě
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Do výpočtu rozptylové studie, zpracované pro záměr, byly zahrnuty primární emise, víceemise i emise
z resuspenze. Vzhledem k nelineární závislosti resuspenze na intenzitě dopravy byly emise z resuspenze
počítány jako rozdíl emisí z resuspenze pro celkovou dopravu v území bez a se zahrnutím vyvolané dopravy
pro konkrétní variantu. Intenzity celkové dopravy na dotčených silnicích byly převzaty z celostátního sčítání
dopravy z roku 2016 (ŘSD) a přepočteny pomocí příslušných růstových koeficientů (TP 225 „Prognóza
intenzit automobilové dopravy, II. vydání“). Víceemise byly počítány pouze pro zdrojovou vyvolanou
dopravu, která tvoří 50% podíl celkové vyvolané dopravy. Víceemise ze studených startů se projevují krátce
po startu vozidla a se vzrůstající vzdálenosti podíl víceemisí klesá (u vozidel, které po posledním startu ujela
více než 4 km se víceemise již neprojevují). Víceemise byly proto uvažovány pouze na úsecích silnic
nacházejících se do 4 km od záměru. Průměrná doba stání vyvolané nákladní dopravy byla uvažována do
1 hod. Vytížení nákladních vozidel bylo uvažováno 100 % pro přijíždějící vozidla, 0 % pro vozidla odjíždějící.
Vyvolaná doprava bude probíhat pouze v denní době, roční fond pracovní doby pro expedici je uvažován 3
250 hodin za rok. Rozdělení vyvolané dopravy v průběhu pracovní doby bylo uvažováno rovnoměrné.

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Průsakové vody
Plocha rozšíření úložiště bude odvodňována napojením na kanalizaci průsakových vod. Vody budou svedeny
do stávající dvoukomorové sběrné jímky. Voda slouží k zpětnému zkrápění odpadů na skládce, který je nutné
udržovat vlhký, protože zvýšená vlhkost příznivě působí na průběh biodegradačního procesu odpadů a
snižuje prašnost skládky v letním období. Voda v jímce slouží rovněž jako zdroj požární vody, pro tento účel
platí omezení pouze pro případ požáru v bazénu skládky.
Přebytek vody je po provedené chemické analýze na základě dohody odvážen cisternou na ČOV smluvní
oprávněné osoby. Dle oprávnění této ČOV bude likvidována jako odpadní voda, případně jako odpad č. 19 07
02 „N“ nebo č. 19 07 03 „O“.
Užitný objem jímek je 2×315 m3. Regulace naplnění jednotlivých komor jímek je ovládána šoupaty na
vyústění vtoku sběrače drenážní vody do jímky. Další regulace je šoupětem v šachtě Š2 a Š5. Kontrola
usazených sedimentů v jímce a jejich případná likvidace provádí 1× za 3 roky a to uložením do bazénu
skládky. V případě zjištěné potřeby se provádí neodkladně. Průběžně se sleduje vývoj bilance skládkových
vod v systému a do deníku zapisuje množství vody odvážené na ČOV. Obdobně se denně zapisuje množství
vody vrácené postřikem na skládku a aktuální stav vodoměru rozstřikovaných průsakových vod. V jímkách
musí vždy zůstat alespoň ¼ jejich kapacity jako havarijní rezerva, např. pro hašení požáru v bazénu skládky.
Výjimkou je pouze doba, kdy se provádí kontrola celistvosti fólie jímky. Z rybníku se vodou dotuje až po
vyčerpání jímek průsakových vod.

Objem průsakových vod rozšířené sekce skládky lze odhadnout podle vztahu:
V=F×ψ×h
kde:
V
je průměrný roční objem odtoku průsakových vod [m3]
F
je přibližná plocha nové sekce [m2] - F = 20 000 m2
ψ je odtokový koeficient - ψ = 0,1
(pro konfiguraci terénu 1-5% kde se předpokládá vysoký odpar)
h
je průměrná roční výška srážek [m]
- h = 0,63 m (dlouhodobý průměr 1905 - 1950, srážkoměrná stanice Jihlava)
V = F × ψ × h = 20 000 × 0,1 × 0,63 = 1 260,00 m3
Uvedený objem průsakových vod ze III. etapy skládky odpovídá průměrnému nátoku ve výši 0,04 l.s-1.
Jímka průsakových vod (objem 630 m3) je dimenzována pro zachycení přívalových srážek.
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Srážkové vody
V souvislosti s výstavbou III. etapy skládky dojde k rozšíření areálu skládky západním směrem o cca 2,5 ha.
Zbývající rozloha připadá na zatravněné plochy, z nichž budou srážkové vody společně s ostatními
srážkovými vodami z areálu zachytávány příkopy a sváděna kanalizačním dešťovým řadem do stávajícího
rybníka. Voda je využívána pro zkrápění zhutněných odpadů v případě nedostatku skládkových vod a dotaci
mycí vody. Vyústný objekt dešťové kanalizace do rybníka je vybaven nornou stěnou pro zachycení
případných splachů ropných látek ze zpevněných ploch provozního areálu skládky. Zachycené ropné látky
musí být stahovány z hladiny fibroilovou tkaninou a ukládány do určené nádoby ve skladu nebezpečných
odpadů s odvozem ke spálení. Fibroilová tkanina musí být na skládce vždy k dispozici.
Srážková přívalová voda povrchově stékající z pozemků ve směru na obec Hrádek, která nepřišla do kontaktu
s odpady, je sváděna záchytným příkopem přes balvanitý skluz do bezejmenného potoka.
Splaškové odpadní vody
S ohledem na skutečnost, že provoz záměru bude zajišťován stávající obsluhou skládky odpadů, není
předpokládána změna ve stávající produkci odpadních vod. Záměr bude využívat stávajícího systému
nakládání se splaškovými vodami, které jsou čištěny na vlastní ČOV splaškových vod.
Recipient, čistící zařízení
Přebytky vody z nádrže průsakových vod budou tak jako doposud vyváženy na smluvně zajištěnou vhodnou
ČOV mimo areál skládky.
Recipientem neznečistěných srážkových vod je rybník v sousedství areálu a navazující „Levostranný přítok
Trnavy“ jižně od areálu, který je přítokem vodního toku Trnava.

B.III.3. Odpady
Skládka je zařízením pro odstraňování odpadů jejich ukládáním do tělesa skládky. Odpady kategorie O,
vzniklé z vlastního provozu, budou proto ukládány přímo na vlastní skládce. Nad tento rámec bude
produkováno pouze malé množství odpadů kategorie N. Jde například o odpady charakteru odpadních
zářivek a jiného odpadu, obsahujícího rtuť, baterií a akumulátorů, odpadních tonerů, vyřazené elektroniky,
odpadů z provozní údržby mechanismů apod. Množství nepřesáhne několik desítek kg za rok. Tyto odpady
budou předávány oprávněné osobě a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou.
S veškerým odpadem produkovaným v rámci provozu skládky bude nakládáno ve smyslu platné legislativy
v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění). Odpad bude tříděn, shromažďován,
využíván či odstraňován podle jednotlivých druhů a kategorií stanovených platnou legislativou.
Odpady vzniklé z výstavby, charakteru stavebních a demoličních odpadů, budou ukládány resp. využity
přímo na vlastní skládce. Množství nepřesáhne řád desítek či stovek tun za období výstavby.
Seznam odpadů, které je povoleno ukládat na předmětnou skládku, bude stanoven v provozním řádu a
schválen příslušným správním úřadem.
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů
ze stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Z hlediska množství budou hlavním
druhem odpadu zemina vytěžená v rámci zemních prací.
Největší objem materiálu při výstavbě připadá na zeminy vytěžené při výstavbě. Ty budou prakticky v plném
objemu využity v areálu skládky (stavby).
Veškeré odpady vzniklé při výstavbě budou rozčleněny na komodity recyklovatelné (využitelné – dřevo,
plasty, železo a ocel, směsi nebo oddělené frakce betonu a cihel …) a nevyužitelné (jiné stavební odpady
obsahující nebezpečné látky, směsné stavební odpady). Využitelné odpady budou předány k využití
(recyklaci), nevyužitelné odpady budou odstraněny odpovídajícím a vhodným způsobem (spalování, uložení
na skládku).
Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude odpovědností zhotovitele stavby, doklady bude doloženy
ke kolaudaci stavby. Zatřídění odpadů bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb.
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Tabulka 12: Předpokládané druhy odpadů z výstavby

17
17 01 07
17
17
17
17
17
17

02
02
03
04
05
09

01
03
02
05
04
03*

17 09 04

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH
MÍST)
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01
06
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

B.III.4. Hluk, vibrace, záření
Záměr představuje pokračování skládkové činnosti za použití stávajících technologií a při zachování
stávajících intenzit dopravy i dopravních tras. Z hlediska hlukových emisí proto oproti stávajícímu stavu
nedochází k významné změně. Obdobně tak poloha zdrojů hluku ve vztahu k venkovnímu chráněnému
prostoru se oproti stávajícímu stavu významně nemění.
Údaje o emisích hluku, vibrací, záření resp. dalších faktorů jsou následující:
Hluk:

kompaktor KTO 300:
soudobý počet:
doba provozu:
umístění:

do LA = 85 dB/2 m
1
cca 8 h/den
povrch skládky

provoz nákladních vozidel v areálu:
soudobý počet:
doba provozu:
umístění:

do LA = 80 dB/2 m
do cca 2
cca 8 h/den
povrch skládky, areálové komunikace

výstavba:

do LA = 80 dB/2 m

Vibrace:

nejsou produkovány ve významné míře

Záření:

ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů. Riziko havárií a dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, doprava nebezpečného zboží
nebude prováděna. Záměr nespadá do režimu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.
Provozní řád skládky řeší tyto možné havarijní situace a postupy při jejich výskytu.
Havarijním stavem se rozumí:
−

požár na ploše menší než 100 m2, který je uhasitelný vlastními prostředky provozovatele skládky

−

nález výbušnin nebo munice v odpadu

−

hromadný nebo smrtelný úraz

−

havárie vozidel v areálu skládky
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−

únik ropných látek z mechanismů pohybujících se v areálu skládky (bez vniknutí do vodoteče nebo
kanalizace)

Větším rozsahem havárie se rozumí:
−

požár na ploše větší než 100 m2 nebo požár hašený Hasičským záchranným sborem

−

únik skládkové vody do okolního prostředí v důsledku netěsnosti sběrné jímky skládkových vod,
izolovaného bazénu skládky nebo trubního sběrače této vody

−

požár, při němž dojde k úniku hasební vody mimo zabezpečený prostor

−

únik závadných látek mimo zabezpečený prostor (např. do dešťové kanalizace)

−

porušení zemní hráze rybníka nebo jeho manipulačních objektů

−

havárie, kdy pro odstranění následků musí dojít k dekontaminaci zasažené lokality (odstranění
zeminy, čerpání vody z kanalizace nebo rybníka atp.)

Opatření pro případ havárie

Opatření při úniku skládkových vod
−

Neprodleně nalézt příčinu úniku této vody a zamezit jejímu dalšímu úniku. V případě sběrných jímek
(dvoukomorový objekt) provést přečerpání skládkových vod z poškozené komory do komory funkční,
případně přímo do bazénu skládky (odtok skládkových vod z bazénu musí být uzavřen!). V případě
netěsnosti trubního sběrače uzavřít dočasně šoupětem v šachtě Š2 přívod vody z izolovaného
bazénu skládky do tohoto sběrače. Při vstupu do šachty nebo do prostoru sběrných jímek je
nezbytné použít dýchací přístroj.

−

Ohlásit havárii České inspekci ŽP, OI Havlíčkův Brod, Krajskému úřadu kraje Vysočina, Městskému
úřadu v Pacově, podniku Povodí Vltavy. Zajistit odstranění netěsnosti prostřednictvím odborné firmy.

−

Zjistit rozsah zamoření horizontu podzemní vody analýzou vzorků vody odebraných z monitorovacích
vrtů umístěných pod skládkou.

−

Po dohodě s výše uvedenými správními orgány zajistit u odborné firmy sanační práce podle rozsahu
havárie a míry poškození těsnícího systému, včetně případného čerpání kontaminované vody z
monitorovacích vrtů, aby se zabránilo šíření kontaminace za hranice areálu skládky. Kontaminovanou
vodu odvážet na ČOV smluvního partnera.

Opatření při výskytu výbušných látek nebo munice
−

Lokalizovat místo výskytu výbušniny, zamezit přístup nepovolaných osob a zajistit, aby nedošlo k
neodborné manipulaci s výbušninou.

−

Zavolat policii.

Opatření při úrazu
−

V případě úrazu je každý pracovník skládky povinen, pokud je této činnosti schopen, neprodleně si
řádně ošetřit každé zranění a ohlásit vznik úrazu nadřízenému, který rozhodne o dalším postupu.

−

Každý pracovník skládky je povinen poskytnout zraněnému první pomoc, zabezpečit případné další
odborné ošetření a neprodleně informovat nadřízeného o úrazu.

Opatření při úniku ropných látek
−

Rozlité, případně vyteklé pohonné hmoty je nutno neprodleně odstranit nebo izolovat za použití
Vapexu, solidifikátoru ropných látek nebo sorpčních tkanin (např. Fibroil) tak, aby nedošlo k průniku
těchto látek do prostředí, případně k požáru.

−

Zasaženou kontaminovanou zeminu nebo odpady je nutné odtěžit a zajistit jejich zneškodnění
odbornou firmou.

−

Při úniku ropných látek do vody rybníka zabránit jejich odtoku z tohoto prostoru uzavřením výpusti z
rybníku a okamžitě zahájit sanaci – sorpcí na fibroilové tkanině apod. a informovat o vzniklé situaci
příslušný vodohospodářský orgán (České inspekci ŽP Havlíčkův Brod, Městskému úřadu v Pacově).

STRANA 58 z 112

SKLÁDKA ODPADŮ, HRÁDEK U PACOVA, III. ETAPA SKLÁDKY (2. PODÁNÍ)
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Opatření při poškození rybníka nebo jeho manipulačních objektů
−

Zabránit přítoku vody z potoka do rybníka.

−

Při zjištění netěsnosti hráze je nutné okamžitě snížit hladinu vody v rybníce pod úroveň vzniklého
poškození. Zajistit provedení opravy odbornou firmou.

−

V případě poškození objektu požeráku je nutné uzavřít přítok vody z potoka do rybníka.
Bezpečnostní přeliv rybníka je dimenzován na 100letou hodnotu přítoku z povodí odvodňovaného
dešťovou kanalizací. Tím je zabráněno přelití hráze v případě přívalové srážky. Potom provést
okamžitou opravu požeráku.

Opatření proti výbuchu skládkového plynu
Nejdůležitějším opatřením je prevence tj. zabránit a předejít možnosti výbuchu. Bazén č. I je vybaven
odplyňovacím systémem skládajícím se z vertikálních jímacích studní, které jsou napojeny na trubní
drenážní svod v tělese skládky. Tento systém bude po prokázané užitné produkci skládkového plynu
(čerpacími testy) doplněn podtlakovou čerpací stanicí pro odsávání plynu a koncovkou pro jeho
praktického využití nebo zneškodnění.
K výbuchu skládkového plynu dochází až při jeho určité koncentraci v daném prostoru. Z tohoto důvodu
je nutné odvětrávat uzavřené prostory sběrných jímek skládkových vod (včetně manipulační komory s
čerpadlem) a všech šachet vodního a plynového hospodářství skládky při údržbě a čištění, kdy by mohlo
dojít k jiskření a tím zapálení plynu. Pro odvětrání se použije ventilátor v nevýbušném provedení.
Vedle nebezpečí výbuchu existuje nebezpečí udušení a otravy, neboť součástí skládkového plynu jsou
kromě metanu také mimo jiné i kysličník uhličitý, dusík a sirovodík. Z toho důvodu je nezbytné použití
dýchacího přístroje. Zaměstnanci provádějící tuto práci musí pracovat minimálně ve dvojici a se
zabezpečením (dýchací přístroj, zabezpečení lanem apod.).
Sběrné šachty jsou na výtoku výluhové vody opatřeny sifonovým uzávěrem, který musí být neustále
ponořen pod hladinu vody v šachtě. Hloubka vody v kalovém prostoru šachty musí být udržována
minimálně 50 cm nad dnem. Tím je bráněno pronikání skládkového plynu drenážním sběračem z bazénu
skládky.
Všechna místa, kde se může vyskytovat vyšší koncentrace skládkového plynu (plynové studně, kontrolní
šachty, jímky průsakových vod) jsou opatřeny výstražnými tabulkami upozorňující na nebezpečí výbuchu
plynu.
Protipožární opatření
Každý pracovník skládky, který zjistí požár je povinen jej uhasit vlastními silami za použití všech dostupných
hasících prostředků. Není-li schopen sám požár uhasit, přivolá k překonání požáru další pracovníky a/nebo
požární útvar z Pacova.

Venkovní protipožární opatření
−

V celém areálu je ZÁKAZ KOUŘENÍ a manipulace s otevřeným ohněm mimo vyznačené prostory (tj.
provozně sociální budova).

−

V případě nutnosti např. svářecích prací je nutno postupovat dle příslušné ČSN pro práce v prostředí
s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.

−

K požárnímu zásahu v bazénu sklady bude přednostně využito zařízení k zpětnému postřiku skládky
výluhovou vodou ze sběrných jímek.

−

Pokud výluhové vody nestačí, použije se voda pro hašení z rybníka v areálu skládky. Objem vody při
minimální provozní hladině vody v rybníku je 2,02 tis. m3.

−

Před zahájením hašení požáru skládky vodou z rybníka je povinností obsluhy skládky zcela uzavřít
odtok z rybníka a regulovat přívod vody z potoka do rybníka tak, aby voda, která v průběhu
hasebních prací přetekla zpět do rybníka, z něj neodtékala do potoka, protože bude pravděpodobně
kontaminovaná.
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−

Přístupové cesty pro příjezd požárních vozidel ke všem objektům skládky jsou po existujících
zpevněných komunikacích areálu skládky. Je nutno zabezpečit uvolnění všech komunikací pro
hasičská vozidla.

−

V případě hoření odpadů v bazénu skládky mohou vznikat jedovaté zplodiny hoření. Proto je
nezbytné použít příslušnou dýchací techniku a/nebo kontaktovat profesionální požárnický sbor.

−

V bazénu skládky musí být k dispozici dostatečné množství inertního materiálu (10% denního
množství odpadů), které by mělo být okamžitě využito k eliminaci ohniska ručně, popř. s využitím
mechanismů.

−

Po sanaci případného požáru bude pracovníky odborné firmy posouzeno případné poškození skládky
a postup případných oprav.

Vyhodnocení rizik nestandardního stavu
Riziko výskytu výše popsaných nestandardních stavů je nízké, avšak nelze je spolehlivě vyloučit.
částečně utlumeno přirozenými podmínkami v lokalitě výstavby. Vlastní stavba má povodí malého
podmínky pro šíření podzemních vod jsou v okolí stavby málo příznivé. Technická opatření pro
nestandardního stavu a vybavení skládky prostředky k likvidaci požáru nebo havarijního úniku
odpovídají rizikům provozu a požadavkům platné legislativy.

Riziko je
rozsahu,
prevenci
škodlivin

Dopady výše uváděných nestandardních stavů lze hodnotit převážně jako nárazové a krátkodobé v případech
požáru v areálu nebo úniku průsakových vod do vod povrchových. Následky těchto stavů jsou výrazně
utlumeny s rostoucí vzdáleností od skládky (rozptyl škodlivin v ovzduší, vysoká míra naředění průsakových
vod v nižších polohách povodí).
Dopady výše uváděných nestandardních stavů lze hodnotit jako střednědobé až dlouhodobé v případě
průniku škodlivin na hladinu podzemní vody. Dopady tohoto stavu jsou rovněž vázány na lokalitu provozu,
významné projevy ve vzdálenějším okolí nejsou očekávány.
Riziko úniku nebezpečných látek v rámci přepravy je nízké s ohledem na charakter a skladbu
přepravovaného odpadu, vyšší míru rizika představuje únik ropných látek z provozních dutin vozidla. Toto
riziko je však obecně spojeno se silničním provozem, resp. nutností přepravy odpadu a není vyvoláno
provozem stavby ani záměrem jejího rozšíření.
Postup obsluhy skládky při nestandardních stavech a způsob ohlašování mimořádných stavů kontrolním
orgánům státní správy je součástí provozního řádu skládky a při jejím rozšíření bude aktualizován a
předložen orgánům státní správy k posouzení.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Charakteristika území, využití území
Osada Hrádek náleží do katastrálního území Roučkovice a je součástí území města Pacova.
Město Pacov se nachází v západní části okresu Pelhřimov cca 16 km severozápadně od Pelhřimova. Ve městě
Pacov a jeho místních částech žije cca 5 232 obyvatel, ve vlastní části Hrádek cca 54 obyvatel.
Katastrální území Roučkovice má rozlohu cca 695 ha.
Území náleží dle geomorfologického členění do systému Hercynského, provincie Česká vysočina,
subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Křemešnická vrchovina,
podcelku Pacovská pahorkatina, okrsku Cetorazská pahorkatina.
Záměr je umístěn přímo v návaznosti na stávající skládku odpadů situované jihovýchodně od osady Hrádek.
Nadmořská výška v okolí navrženého záměru je cca 500 m n.m.
Nejbližší stávající zástavba v osadě Hrádek se nachází ve vzdálenosti cca 460 m severozápadně od místa
záměru.
Širší okolí záměru je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek 6: Přehledná mapa území (1:25 000)
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Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se
místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (§ 3 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb.).
Územní systém ekologické stability představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do
funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na
okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i
celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným
východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Nadregionální – Zájmové území leží mimo plochy nadregionálního ÚSES. Nejbližší trasa vede cca 12 km J a
JZ.
Regionální – nejblíže se nachází regionální biokoridor RBK 146 a regionální biocentrum RBC č. 733 Vočadlo
(cca 6 km severozápadně).
Žádného prvku regionálního ÚSES se navrhovaný záměr územně nedotýká.
Situace nadregionálního a regionálního ÚSES je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek 7: Situace nadregionálního a regionálního ÚSES (bez měřítka)

Místní (lokální) – v katastrálním území Roučkovice prochází jižně od skládky (v lesním porostu) větev
lokálního biokoridoru (č. 19) a východně podél toku Trnava prochází lokální biokoridor č. 18 a 23 s vloženým
lokálním biocentrem LBC č. 16. Záměr na plochy prvků lokálního ÚSES nezasahuje.
Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona
Zvláště chráněná území (dále také jen ZCHÚ) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena, a to ani
prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Velkoplošná zvláště chráněná území - národní parky a chráněné krajinné oblasti – do zájmového území
nezasahují, ani s ním nejsou v přímém kontaktu.
Nejbližším velkoplošným ZCHÚ je chráněná krajinná oblast Blaník, ležící ve vzdálenosti cca 17 km
severozápadním směrem.
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Záměr nezasahuje na území žádného maloplošného ZCHÚ – národní přírodní rezervace (NPR), přírodní
rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památka (PP).
Nejbližším ZCHÚ je přírodní rezervace Údolí potoka u Dolské myslivny, které se nachází 6,7 km severně od
záměru.

Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 45a-e zákona
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů
všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů
přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené
svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Typy přírodních stanovišť či druhy mohou být označené
jako "prioritní", pro prioritní typy přírodních stanovišť a druhy platí pak přísnější kritéria ochrany než pro
ostatní. Vyhlašují se ptačí oblasti (ochrana volně žijících ptáků) a evropsky významné lokality (ochrana volně
žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť).
Ptačí oblasti (PO) – zájmové území není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí (PO) na území
ČR podle § 45e zákona č. 114/1992 Sb., a ve smyslu vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních
ptačích oblastí na území České republiky.
Nejbližší ptačí oblastí je:

PO CZ0311033 - Třeboňsko – cca 36 km jihozápadně, o rozloze 47 360 ha, velmi různorodá oblast,
významně jsou zde zastoupeny soustavy středověkých rybníků, vodní toky, různé typy lesních porostů,
rašeliniště a zemědělská půda, přirozenou osou území je řeka Lužnice, cca 280 druhů ptáků, přes 180
druhů zde hnízdí.
Evropsky významné lokality (EVL) – zájmové území není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z evropsky
významných lokalit (EVL) na území ČR podle § 45e zákona č. 114/1992 Sb., a ve smyslu vydaných Nařízení
vlády ČR k vymezení konkrétních evropsky významných lokalit na území České republiky.
Východně od lokality podél toku Trnava je vymezena evropsky významná lokalita Trnava (CZ0613334).
EVL tvoří povodí říčky Trnavy od Jetřichovce po údolní nádrž sv. od Pelhřimova v centrální části
Českomoravské vrchoviny o rozloze cca 225 ha. Významná lokalita trvalého výskytu vydry říční (Lutra lutra)
pro oblast Vysočiny. Trnava je jedním z nejzachovalejších vodních toků Vysočiny se stabilizovanou vydří
populací. Tok protínají místní komunikace s nízkým provozem a většina přemostění toku je vyhovující z
hlediska průchodnosti vydrou. Tok prochází intravilánem několika malých obcí a není zatížen komunálním
odpadem. V dolní části toku se nacházejí úseky s významnějším výskytem vodních makrofyt v tekoucích
vodách.
Předmětem ochrany je jedno přírodních stanoviště a jeden druh živočicha: vydra říční.
Situace lokalit soustavy Natura 2000 je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek 8: Situace lokalit Natura 2000 v širším zájmovém území

STRANA 63 z 112

SKLÁDKA ODPADŮ, HRÁDEK U PACOVA, III. ETAPA SKLÁDKY (2. PODÁNÍ)
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Území přírodních parků
Na území záměru ani na k.ú. Roučkovice nezasahuje území žádného přírodního parku ve smyslu §12 zákona
č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny,
které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje
podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a
odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
VKP ze zákona – na zájmovém území se nacházejí tyto významné krajinné prvky:
Les – nejbližší les se nachází jižně od hranice areálu skládky ve vzdálenosti jednotek metrů.
Vodní tok, údolní niva – záměr je situován západně od nivy říčky Trnavy, která protéká východně od
areálu, k dotčení VKP vodní tok i údolní niva záměrem nedojde.
Rybník – v blízkosti záměru nejsou, nejblíže najdeme rybníky cca 1,5 – 2 km - soustava tří rybníčků U
Pirchantu a rybník Trubární na západě.
VKP registrované
V zájmovém území se nenacházejí VKP registrované dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.
Památné a jinak významné stromy a skupiny stromů
V dotčeném území ani jeho nejbližším okolí se nenachází žádné památné stromy ani jejich ochranná pásma.
Území historického a archeologického významu
V dotčeném území ani jeho nejbližším okolí se nenacházejí nemovité kulturní památky, historicky cenné
stavby, architektonicky významné stavby ani urbanistické hodnoty.
Přímo v prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště, ani zde nebyly zaznamenány žádné
archeologické nálezy. Celé území k.ú. Roučkovice je územím s archeologickými nálezy, jde o území
archeologicky značně exponované.
V k.ú. Roučkovice je registrována kulturní památka – kaple, č.r. 40037/3-3267 – ve vzdálenosti cca 1 km od
zájmového území.
Staré ekologické zátěže a extrémní poměry
Na zájmovém území ani v jeho těsné blízkosti se nenachází žádná stará ekologická zátěž.
Nejbližší stará ekologická zátěž je stará skládka „Pod Pacovskými strojírnami“ rizikovost D – nízké, nalézající
se u města Pacov, ve vzdálenosti 3 km od zájmového území.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší

Imisní zatížení škodlivinami na základě dat Automatizovaného imisního monitoringu
Nejbližší měřící stanice AIM je stanice Košetice (JKOS). Dle klasifikace Eol je stanice JKOS charakterizovaná
jako pozaďová, typ zóny venkovská, charakteristika zóny zemědělská, přírodní, podkategorie regionální.
Stanice je umístěna v areálu meteorologické stanice ČHMÚ ve vrcholové poloze ve značně svažitém terénu
(se sklonem nad 10%). V okolí stanice se nachází převážně zemědělská orná půda. Hodnoty naměřené na
stanici AIM Košetice v letech 2014-2018 jsou uvedeny v tabulce níže. Naměřené hodnoty jsou srovnány
s hodnotou imisního limitu a výsledky jsou doplněny o průměrnou a střední hodnotu naměřených
koncentrací.
Obrázek 9: Vzdálenost stanice AIM od záměru

Stanice:

JKOS

umístění:

Košetice

data:

za období 2014-2018

typ stanice:

pozaďová

typ zóny:

venkovská

charakteristika zóny: zemědělská, přírodní
podkategorie:

regionální

reprezentativnost dat: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
typ měř. programu:

automatizovaný měřící program, měření pasivními dosimetry a aktivními samplery,
měření POPs pro účely projektů, manuální měřící program, měření PAHs, VOC, EC
a OC v PM2,5, těžkých kovů v PM10 a v PM2,5
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Tabulka 13: Naměřené hodnoty na měřící stanici JKOS (Košetice) v letech 2014-2018

Škodlivina - parametr

2014

2015

2016

2017

2018

limit

3

8,4

7,8

6,0

6,9

4,7

40

6,8

6,9

3

NO2 – maximální hod. koncentrace [µg/m ]

42,7

38,3

31,6

46,9

30,0

200

37,9

38,3

NO2 – četnost překroč. hod. konc. [hod/rok]

NO2 – průměrná roční koncentrace [µg/m ]

průměr medián

0

0

0

0

0

18

0

0

3

1,8

1,3

1,4

2,2

1,3

20

1,6

1,4

3

SO2 – maximální den. koncentrace [µg/m ]

18,7

8,6

5,3

7,6

6,5

125

9,3

7,6

SO2 – četnost překroč. den. konc. [den/rok]

0

0

0

0

0

3

0

0

SO2 – maximální hod. koncentrace [µg/m ]

53,0

22,1

11,5

19,4

23,4

350

25,9

22,1

SO2 – četnost překroč. hod. konc. [hod/rok]

0

0

0

0

0

24

0

0

18,6

17,4

16,4

16,4

22,6

40

18,3

17,4

57,6

52,0

53,0

82,5

87,3

50

66,5

57,6

7

1

1

11

17

35

7

7

12,4

11,6

SO2 – průměrná roční koncentrace [µg/m ]

3

3

PM10 – průměrná roční koncentrace [µg/m ]
3

PM10 – nejvyšší denní konc. [µg/m ]
PM10 – četnost překroč. denní konc. [den/rok]
3

PM2,5 – průměrná roční koncentrace [µg/m ]
3

CO - 8-hodinová průměrná koncentrace [µg/m ]
3

Benzen – průměrná roční koncentrace [µg/m ]
3

BaP – průměrná roční koncentrace [ng/m ]

1)

13,7

11,6

11,3

11,0

14,6

20

573,6

542,1

683,1

958,1

591,4

10 000

669,7

591,4

-

-

0,6

-

1,1

5

0,9

0,9

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

1

0,4

0,4

1)

imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 platný od 1.1.2020. Do 31.12.2019 byl v platnosti imisní limit pro
průměrné roční koncentrace PM2,5 na úrovni 25 µg/m3.

Imisní koncentrace naměřené na stanici AIM Košetice v období let 2014-2018 jsou uvedeny v tabulce výše.
Na stanici jsou splňovány imisní limity pro všechny sledované charakteristiky. Imisní limit 50 µg/m3 pro denní
koncentrace PM10 je na stanici AIM Košetice překračován, maximální povolený počet překročení tohoto limitu
zde však v období let 2014-2018 překročen nebyl. Průměrné roční koncentrace PM2,5 byly na této stanici
měřeny na úrovni do 20 µg/m3, co je hodnota imisního limitu pro tuto charakteristiku platná od 1.1.2020 (do
31.12.2019 byl imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úrovni 25 µg/m3). Průměrné roční
koncentrace benzenu byly na stanici AIM Košetice vyhodnocovány pouze v letech 2016 a 2018. Na základě
měřených hodnot však lze předpokládat, že imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je zde
dlouhodobě splňován. Měření nebylo prováděné přímo v místě záměru, ale v lokalitě vzdálenější.

Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona 201/2012 Sb., „K posouzení,
zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací
pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo
každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup“.
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Obrázek 10: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace NO2

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 7,5 µg/m3, tedy na úrovni cca 19 % imisního limitu 40 µg/m3. Pro maximální hodinové koncentrace
nejsou hodnoty takto stanoveny.
Obrázek 11: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace PM10

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni do 17,4 µg/m3, tedy na úrovni cca 44 % imisního limitu 40 µg/m3.

STRANA 67 z 112

SKLÁDKA ODPADŮ, HRÁDEK U PACOVA, III. ETAPA SKLÁDKY (2. PODÁNÍ)
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Obrázek 12: Pětileté průměry 2014-2018, 36. nejvyšší denní koncentrace PM10

36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot
nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru
hodnot na úrovni 29,8 µg/m3.
Obrázek 13: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace PM2,5

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 12,1 µg/m3, tedy na úrovni cca 60,5 % stávajícího imisního limitu 20 µg/m3.
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Obrázek 14: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace benzenu

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 0,7 µg/m3, tedy na úrovni 14 % imisního limitu 5 µg/m3.
Obrázek 15: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace BaP

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 0,3 ng/m3, tedy na úrovni 30 % imisního limitu 1 ng/m3.
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Obrázek 16: Pětileté průměry 2014-2018, 4. nejvyšší denní koncentrace SO2

4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot nejvýše
125 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru
hodnot na úrovni 6,7 µg/m3.
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako mírně znečištěnou. V místě umístění záměru byly imisní limity pro všechny
sledované škodliviny za uplynulé pětileté období 2014-2018 splňovány.
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita na v mírně teplé klimatické oblasti MT4 s následující charakteristikou:
MT4 - jaro je mírné a krátké, léto je mírné, krátké, suché až mírně suché, podzim je mírný a krátký, zima je
mírně teplá a suchá.
Tabulka 14: Klimatická charakteristika území

Číslo oblasti
Počet letních dnů

MT 4
20 až 30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

110 až 130

Počet ledových dnů

40 až 50

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

110 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 450

Srážkový úhrn v zimním období

250 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

60 až 80
150 až 160
40 až 50
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Tabulka 15: Průměrné úhrny srážek, stanice Pacov 580 m n.m.

měsíc

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

celkem

srážky [mm]

42

34

40

48

66

75

88

86

50

50

40

38

657

Tabulka 16: Průměrné teploty ve oC, stanice Pacov 580 m n.m.

měsíc
srážky [mm]

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

průměr

-3,1

-1,8

2,0

6,6

12,1

15,0

16,7

15,8

12,2

6,8

1,6

-1,7

6,8

C.II.2. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Skládka se nachází v osamocené poloze, mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost hranice skládky od nejbližšího
venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného prostoru staveb je cca 460 m (jižní okraj
osady Hrádek. Ve směru k obci Roučkovice je skládka z skryta za lesním porostem jižně od přítoku Trnavy.
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z provozu skládkových mechanismů
(kompaktor, vnitroareálová doprava) a přírodním pozadím. Vzhledem k více než dostatečné vzdálenosti k
hlukově chráněné zástavbě (tedy obytným stavbám a jejich venkovnímu chráněnému prostoru)
nepředstavuje provoz skládky odpadů akustický problém.
Hluková situace v nejbližších obcích (Roučkovice, Hrádek) je dána pozaďovým hlukem venkovské zástavby,
ovlivněna hlukem zemědělských činností a silniční dopravy. Subjektivně je hluková situace v obcích
vyhovující.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.3. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Posuzované území skládky Hrádek je odvodňováno tokem Trnava ČHP 1-09-02-050, který je levobřežním
přítokem Želivky.
Obrázek 17: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000, list 25-33)
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Záměr není umístěn v CHOPAV. Katastrální území Roučkovice je zranitelnou oblastí dle NV č. 262/2012 Sb., v
platném znění.

Vodní toky
Trnava nazývaná též Trnávka je levostranný a celkově největší přítok řeky Želivky. Řeka protéká východní
částí okresu Tábor v Jihočeském kraji a okresem Pelhřimov v Kraji Vysočina. Délka Trnavy činí 56,3 km.
Plocha povodí měří 340,3 km².
Řeka pramení jihovýchodně od osady Blanička, pod vrchem Batkovy (721 m n. m.) v nadmořské výšce 672
m, asi 8 km jižně od Mladé Vožice. Její tok směřuje nejprve k východu k obci Vodice jako Vodický potok. Pod
rybníkem Valcha se otáčí k severu a je nazývána již Trnavou. Zleva posilují tok potoky Novomlýnský potok,
Barborka a Vočadlo. Pod obcí Těchobuz se obrací opět na východ a tento směr si udržuje až ke svému ústí.
U Hořepníka přijímá Trnava zprava svůj největší přítok Kejtovský potok, který je dlouhý 22,1 km. Asi 7 km
před ústím do Želivky vzdouvá její vody vodní nádrž Trnávka. Do Želivky se Trnava vlévá na jejím 52,0
říčním kilometru v obci Želiv, v nadmořské výšce 393,5 m.
Trnava je největším přítokem Želivky, do níž přivádí povrchové vody z oblasti Pacovska. Jakost vody je
sledována v 5 profilech. V základních ukazatelích připadá 56 % případů na II. třídu, 16 % na IV. třídu, 12 %
na I. třídu, 8 % shodně na III. a V. třídu. Nejlepší jakost je dosahována v ukazateli amoniakální dusík
(průměrná třída 1,8). Naopak nejhorší třídu jakosti vykazuje ukazatel dusičnanový dusík (průměrná třída
4,4). U BSK5 a CHSKCr byla průměrná třída jakosti shodně 2,0 a u ukazatele celkový fosfor 2,4. Hodnoty
přípustného znečištění podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. jsou dodrženy ve všech profilech v ukazatelích
BSK5, CHSKCr a celkový fosfor. V 80 % profilů jsou dodrženy hodnoty přípustného znečištění v ukazateli
amoniakální dusík a pouze jeden profil splňuje limity pro ukazatel dusičnanový dusík. Průměrná třída jakosti
vody Trnavy v pěti základních ukazatelích je 2,5 a hodnoty přípustného znečištění podle nařízení vlády jsou
splněny v 80 % případů.
V uzávěrovém profilu Brtná (Želiv), říční km 0,6 (pod vodní nádrží Trnávka), bylo podle ČSN 75 7221
hodnoceno 43 ukazatelů jakosti vody, 20 ukazatelů odpovídá I. třídě a 16 ukazatelů spadá do II. třídy. Ve
III. třídě je bisfenol, do IV. třídy spadá rozpuštěný kyslík, celkový, amoniakální a dusičnanový dusík, alachlor
ESA a skupinový ukazatel metolachlor a jeho metabolity; V. třída nebyla zaznamenána. Podle nařízení
vlády č. 401/2015 Sb. bylo v tomto profilu hodnoceno celkem 86 ukazatelů. Hodnotám
přípustného znečištění (příloha č. 3, tabulka 1a) vyhovuje 12 ukazatelů (75 %) a nevyhovují 4
ukazatele - amoniakální dusík (průměr překročen o 62 %), celkový dusík (průměr překročen o 14 %),
dusičnanový dusík (průměr překročen o 5 %) a rozpuštěný kyslík (průměr splněn z 95 %). Při orientačním
porovnání s hodnotami NEK (příloha č. 3, tabulka 1b a 1c) vyhovuje 66 ukazatelů (94 %) a nevyhovují 4
ukazatele – průměrná hodnota překročena u benzo(a)pyrenu, bisfenolu, alachloru ESA a sumárního
ukazatele metolachlor a jeho metabolity. Celkem bylo v profilu sledováno 450 ukazatelů jakosti vody.
Z dlouhodobějšího sledování jakosti vody je patrné mírné zlepšení v ukazateli BSK5 (od roku 1990 pokles z
průměrných cca 3 mg/l pod 2 mg/l) a u celkového fosforu (od roku 1980 do roku 2000 pokles průměrných
koncentrací z 0,15 mg/l na hodnoty okolo 0,05 mg/l, v období do roku 2007 byly měřeny vyšší koncentrace
až okolo hodnot 0,08 mg/l, pak následoval opět pokles, a to pod 0,05 mg/l). Koncentrace dusičnanového
dusíku kolísají podle hydrologické situace, ale je vidět jejich nárůst z přibližně 4,5 mg/l v první polovině 80.
let na téměř 8 mg/l v období 1995-1996, s následným mírným poklesem na hodnoty kolem 6 mg/l.

Vodní plochy
Záměr na rozšíření skládky Hrádek u Pacova se nedotýká žádné vodní plochy. Nejbližší vodní plocha je
bezejmenný rybník východně od areálu, který je využíván jako zdroj vody vlhčení povrchu skládky v případě
nedostatku vody průsakové.

Útvary povrchových vod
Zájmové území patří k útvaru povrchových vod tekoucích (kategorie "řeka"):
ID útvaru povrchových vod:

DVL_0380

Název útvaru:

Trnava od pramene po Kejtovský potok

Kategorie útvaru povrchových vod:

řeka

Název mezinárodní oblast povodí útvaru:

Labe
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Název dílčího povodí ČR, do které útvar patří:

Dolní Vltava

Charakter vodního útvaru:

přirozený

Typ útvaru povrchových vod :

1212

Stav/potenciál vodního útvaru
Ekologický stav/potenciál útvaru povrchových vod:

střední stav

Chemický stav útvaru povrchových vod:

dobrý

Podzemní voda

Základní údaje a popis dotčeného území, útvary podzemních vod
Dotčené území se nachází v útvaru podzemních vod:
Útvary podzemních vod - základní vrstvy
ID útvaru podzemní vody:

65200

Název útvaru:

Krystalinikum v povodí Sázavy

Pozice hydrogeologického rajonu: základní vrstva
Povodí :

Labe

Dílčí povodí:

Dolní Vltava

Správce povodí:

Povodí Vltavy, státní podnik

Rozloha území:

2677,4 km2.

Geologická jednotka:

Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika

Litologie:

převážně metamorfity

Hladina:

volná

Typ propustnosti:

puklinová

Transmisivita:

nízká

Mineralizace:

>1

Chemický typ:

Ca-Mg-HCO3-SO4

Horizont:

hlavní

Chemický stav útvaru podzemních vod je hodnocen jako nevyhovující, kvantitativní stav jako dobrý. Celkový
stav je hodnocen jako nevyhovující.
Útvary podzemních vod svrchní vrstvy a hlubinné vrstvy nejsou v dotčeném území vymezeny.
Pramenní oblasti
Záměr se nachází mimo pramenní oblasti.
Citlivé oblasti, zranitelné oblasti
Záměrem dotčené území je součástí citlivých oblastí podle § 32 zákona č. 254/2001 Sb. a je rovněž
vymezeno jako zranitelná oblast podle § 33 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Citlivé oblasti jsou § 32 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
definovány jako vodní útvary povrchových vod:
a. v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin k
nežádoucímu stavu jakosti vod,
b. které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace
dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo
c.

u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod.
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Citlivé oblasti vymezuje vláda nařízením. Vymezení citlivých oblastí podléhá přezkoumání v pravidelných
intervalech nepřesahujících 4 roky. Pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod
ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech stanovuje vláda nařízením ukazatele přípustného znečištění
odpadních vod a jejich hodnoty.
Citlivé oblasti jsou stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Podle § 10 odst. 1 nařízením vlády č. 61/2003 Sb. jsou všechny povrchové vody na území České republiky
vymezeny jako citlivé oblasti.
Zranitelné oblasti jsou vodním zákonem definovány jako území, kde se vyskytují:
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo
může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody
Vláda stanovuje zranitelné oblasti nařízením a zároveň v nich akčním programem upravuje používání a
skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Akční program a
vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4
roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního
programu.
Zranitelné oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími ČR. Zranitelné oblasti se evidují v rozsahu
údajů o jejich územní identifikaci a číselném identifikátoru a názvu katastrálního území stanoveného jako
zranitelná oblast.
Vodní zdroje
V k.ú. Roučkovice je nenacházejí evidovaná ochranná pásma vodních zdrojů. V širším okolí se nacházejí
ochranná pásma vodních zdrojů Bratčice podzemní zdroj S2, S3 (přes 3 km severně), Zhořec podzemní zdroj
(4,5 km západně), Pošná studny S1-5 (4 km jižně), jak je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek 18: Ochranná pásma vodních zdrojů

Zájmové území se nachází uvnitř ochranného pásma vodního zdroje - vodní nádrž Švihov, 3. st. OPVZ.
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Záplavová pásma
Vodní rok Trnava má vymezeno záplavové pásmo Q5, Q20 a Q100. Všechna uvedená pásma jsou vymezena
v rámci nivy toku a nezasahují v katastru Roučkovic mimo údolí a nivu toku. Areál SOPMO a.s. včetně
související skládky je situován mimo vymezená záplavová pásma toku, jak je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek 19: Záplavové území - Q5

Obrázek 20: Záplavové území - Q20

Obrázek 21: Záplavové území - Q100
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Hodnoty ukazatelů znečištění vod z prostoru skládky z roku 2018 jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 17: Rozbory vod – skládka Hrádek u Pacova, 2018
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C.II.4. Půda a horninové prostředí
Půda
Záměrem jsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (trvalý zábor). Pozemky určené k plnění
funkcí lesa (PUPFL) záměrem dotčeny nejsou.
Záměr je situován převážně na plochách vedených jako ostatní plochy.
Realizace záměru na III. etapu skládky Hrádek vyžaduje trvalý zábor ZPF pro výsadbu vegetačního pásu.
Rozsah záboru je odhadován na 6.150 m2, celková plocha výsadeb cca 14.000 m2.
Dva z dotčených pozemků jsou podle katastru nemovitostí vedeny jako zemědělská půda. Parcela č. 1706 je
vedena jako v současné době jako orná půda, parcela č. 1705 je vedena jako trvalý travní porost. Na
uvedených pozemcích jsou vymezeny bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) 7.29.11. a 7.29.14.
Při vzniku a vývoji půdního pokryvu zájmové oblasti měly zejména dominantní vliv klimatické, geologické a
geomorfologické poměry. Na základě Komplexního průzkumu zemědělských půd (KPZP) a Bonitace
zemědělského půdního fondu (BZPF) dotčené oblasti, je území tvořeno pseudoglejem pelickým, příp.
kambizemí oglejenou, jejichž stručnou geneticko agronomickou charakteristiku uvádí následující text.

Kambizem - jsou nejrozšířenějším půdním typem v ČR. Uplatňují se jak v pahorkatinách a vrchovinách, tak
i v horách, jen v nížinách jsou málo zastoupeny. Klima převažuje humidnější, mírně teplé, roční úhrn srážek
se obvykle pohybuje mezi 500 až 900 mm, průměrná roční teplota mezi 4 až 9 oC. Původní vegetací byly
listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují téměř všechny horniny
skalního podkladu (např. opuky, slínovce). kambizemě jsou nejvíce rozšířeny mezi 450 až 800 m n. m. Jsou
vázány většinou na členitý reliéf: svahy, vrcholy, hřbety apod. Poměrně časté jsou však i kambizemě na
terasových štěrcích a píscích, které se naopak nejvíce vyskytují v nízkých rovinatých polohách. Hlavním
půdotvorným pochodem při vzniku kambizemí půd je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Jde o vývojově mladé
půdy, které by v méně členitých terénních podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ - hnědozem,
illimerizovanou půdu, podzol apod. Stratigrafie kambizemí vypadá následovně: pod obvykle mělkým
humusovým horizontem leží hnědě až rezavohnědě zbarvená poloha, ve které probíhá intenzivní vnitropůdní
zvětrávání. Teprve hlouběji vystupuje méně zvětralá hornina, která je ve srovnání s předešlým horizontem
odlišně zbarvená, většinou světlejší. V tomto horizontu zároveň obvykle přibývá skeletu. U některých
kambizemí je uvedené zbarvení překryto barvou matečného substrátu, ze kterého půda vznikla; tak je tomu
například u kambizemí na permokarbonských sedimentech, nápadných červenou barvou. kambizemě jsou
zpravidla mělčí, skeletovité. Zrnitostní složení se mění v závislosti na charakteru matečné horniny. Obsah
humusu silně kolísá. Větší obsah humusu mají hnědé půdy vyšších poloh a půdy na těžších nebo bazických
substrátech. Složení humusu je zpravidla méně kvalitní, půdní reakce obvykle slabě kyselá až kyselá. Sorpční
vlastnosti se mění v závislosti na obsahu humus a zrnitostním složení. Podobně kolísají i fyzikální vlastnosti;
u středně těžkých půd jsou však poměrně příznivé. Kambizemě jsou střední až nižší kvality. Jejich hlavní
nevýhodou je malá mocnost půdního profilu, častá skeletovitost a výskyt v členitém reliéfu. Využívají se pro
pěstování brambor a méně náročných obilovin (žita, ovsa) a lnu.
Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
Dle bonitace zemědělského půdního fondu jsou půdní představitelé zájmového území zařazeni do
následujících BPEJ: 7.29.11 a 7.29.14.
První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region.
7 – mírně teplý, teplý, mírně vlhký (MT4), se sumou teplot (nad + 10o C) 2200 - 2400, průměrnou roční
teplotou 6 – 7 oC, průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 650 - 750 mm, pravděpodobností
suchých vegetačních období v rozmezí 5 – 15 % a vláhovou jistotou nad 10.
Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem,
příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí.
29 kambizemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu 25 - 50
%. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo
významné.
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Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice.
Číslo kódu

Sklonitost
o

Expozice

o

0
0 - 3 (rovina)
1
3o - 7o (mírný sklon)
2
3o - 7o
jih
3
3o - 7o
sever
4
7o - 12o (střední sklon)
jih
5
7o - 12o
sever
6
12o - 17o (výrazný sklon)
jih
7
12o - 17o
sever
8
17o a více (příkrý sklon, sráz)
jih
9
17o a více (příkrý sklon, sráz)
sever
U klimatických regionů 0 - 5 znamená kód 2, 4, 6, 8 jih, zbylé kódy všechny ostatní expozice
Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.
Číslo kódu

Kategorie skeletovitosti

Kategorie hloubky půdy

0
1
2
3
4

bezskeletovitá
bezskeletovitá až slabě skeletovitá
slabě skeletovitá
středně skeletovitá
středně skeletovitá

5
6
7

bezskeletovitá
středně skeletovitá
bezskeletovitá až slabě skeletovitá

8
9

středně skeletovitá až silně
bezskeletovitá až silně skeletovitá

hluboká (víc jak 60 cm)
hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
(více jak 30 - 60 cm)
mělká (méně jak 30 cm)
mělká
hluboká až středně hluboká
(více jak 30 - 60 cm)
hluboká až mělká skeletovitá
hluboká až mělká

Třídy ochrany půd
Třídy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) jsou vyhlášeny z důvodu ochrany úrodných půd, zajištění
zemědělské výroby a ochrany životního prostředí. Zajištění dodržování ochrany ZPF je ošetřeno i legislativně.
Proto je třeba pro vykonávání dalších aktivit na ZPF tuto vrstvu vzít v úvahu.
Třídy ochrany zemědělského půdního fondu stanovuje vyhláška MŽP 48/2011 Sb. ze dne 22. února 2011, ve
znění vyhlášky č. 150/2013 Sb.. Definuje se 5 tříd ochrany na základě zatřídění do BPEJ.
BPEJ

Třída ochrany

Uvažovaný zábor

7.29.11

I.

6 150 m2

7.29.14

III.

---

I. třída ochrany
Bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně na rovinatých nebo jen
mírně sklonitých pozemcích, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze
výjimečně, a to převážně pro záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro
liniové stavby zásadního významu.
III. třída ochrany
V jednotlivých klimatických regionech se jedná převážně o půdy vyznačující se průměrnou produkční
schopností, které je možné využít v územním plánování pro výstavbu a jiné nezemědělské způsoby
využití.
Vymezení hranic BPEJ je zřejmé z následujícího obrázku.
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Obrázek 22: Situace BPEJ (bez měřítka)

Z prováděných průzkumů nevyplývá kontaminace zájmového území a okolních pozemků vlivem provozu
skládky. Z uvedeného důvodu není problematika kontaminace půd cizorodými látkami chemického
charakteru podrobněji řešena.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) záměrem dotčeny nejsou.
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Zájmové území se nachází v severní části katastrálního území Roučkovice, mimo souvislou zástavbu,
v lokalitě zvané cihelna. Terén se svažuje východním směrem k řece Trnavě. Nadmořská výška okolního
terénu se pohybuje v rozpětí 496 – 518 m n.m.
Z hlediska geomorfologického náleží k Českomoravské soustavě, provincie Česká vysočina, je součástí
podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Křemešnická vrchovina, pod celku Pacovská pahorkatina a
okrsku Cetorazská pahorkatina.
Zájmové území se nachází ve střední části elevace oddělující údolí Trnávky (severně od skládky) a jejího
bezejmenného přítoku (jižně od skládky). Vodoteče se velmi výrazně podílely na morfologickém vývoji
oblasti. Svah mezi údolím Trnávky a prostorem skládky je velmi strmý s převýšením 15 – 20 m. Údolí
bezejmenného přítoku z jižní strany není tak výrazně zahloubeno a výškový rozdíl činí cca 5 – 7 m.
Původní morfologie byla změněna antropogenní činností – těžbou cihlářských hlín ukončenou v západní části
strmím svahem čelní stěny dobývacího prostoru. K jihu pak terén pozvolně upadá směrem k soutoku
Trnávky s bezejmenným přítokem.
Geologické poměry
Z geologického hlediska oblast náleží do střední části moldanubika, tzv. českého moldanubika. Skalní podloží
je tvořeno bioticko-silimantickými pararulami různého stupně zvětrání, o mocnosti vrstvy 0,6 ÷ 3 m
(zatřídění dle ČSN 73 1001: R3 ÷ R5). Eluvia pararul jsou zastoupeny ulehlým jílovitým pískem, mocnosti 0,5
÷ 1,9 m. (zatřídění S5, SC). Další geologickou vrstvu tvoří deluvium v podobě středně ulehlého hlinitého
písku. Mocnost této vrstvy je 0 ÷ 0,9 m. (zatřídění S4, SM) Pokryvnou část tvoří písčité hlíny s humózní
příměsí o mocnosti 0,1 ÷ 0,2 m.
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Z výsledků geologického průzkumu je patrné, že hladina podzemní vody je napjatá a vázána na puklinové
systémy pararul a průlinově propustné polohy jejich zvětralin. Kolektor je dotován infiltrací srážkových vod.
Hladina dle monitorovacího vrtu M8 umístěného na hraně svahu byla ustálena v hloubce asi 9 až 11 m.
Ustálená hladina podzemní vody v území nad upravovaným svahem skládky byla průzkumem prokázána v
hloubce cca 1,9 ÷ 2,7 m pod trénem (v výjimkou sondy V32 - 1,3 m).
Na základě provedeného rozboru podzemní vody pro stanovení agresivity na betonové konstrukce dle ČSN
EN 206 – 1 Beton – část 1 lze konstatovat, že podzemní voda nevykazuje agresivitu na betonové konstrukce.
Nerostné zdroje
Záměr není ve střetu s ložisky nerostných surovin a s jejich ochranou.
V zájmovém území záměru se nenachází žádné těžené ložisko nerostných surovin.
Stabilita území, seismicita
V zájmovém území a jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby; území není poddolováno.
Seismické zatížení stavby je velmi malé a konstrukci tedy není třeba dimenzovat na zatížení přírodní
seismicitou.

C.II.5. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Území patří do biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské,
biogeografického regionu 1.46 Pelhřimovského. Na místě a v přilehlém okolí se nacházejí tyto typy biochor:
4BS (rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech 4. v.s.), 4ZT (hřbety na křemencích 4.v.s.).
Podle mapování (Z. Neuhäuslová a kol.) náleží území potenciálně do acidofilní bikové, jedlové, březové a
borové doubravy (Genisto germanicae-Quercion), konkrétně do bikové a/nebo jedlové doubravy (Luzulo
albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus
petraea) se vyznačuje slabší příměsí až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula),
habru (Caprinus pendulus), buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia) a lípy srdčité (Tilia cordata),
na sušší stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus sylvestris).
Řešené území spadá z geologického hlediska do moldanubika, s výskytem pararul (biotitických,
sillimaniticko-biotitických). Nejrozšířenějšími půdními druhy jsou půdy písčitohlinité a hlinitopísčité, na svazích
a vrcholcích s vyšším podílem skeletu. Obvyklým půdním typem je hnědá půda (kambizem), zde kambizem
kyselá.
Z hlediska geomorfologického členění patří území do těchto jednotek:
systém Hercynský
provincie Česká vysočina
subprovincie Česko-moravská soustava
oblast Českomoravská vrchovina
celek Křemešnická vrchovina
podcelek Pacovská pahorkatina
okrsek Cetorazská pahorkatina
podokrsek Vodická pahorkatina
Z hlediska regionálně fytogeografického členění ČR patří do fytogeografického obvodu Českomoravské
mezofytikum, okresu 67 – Českomoravská vrchovina.
Území spadá do 4. – 5. lesního vegetačního stupně (bukového až jedlobukového).
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Flóra, fauna, ekosystémy
V lokalitě stavby byl proveden orientační biologický průzkum. S ohledem na skutečnost, že se jedná z části o
pole a z části o plochu náležející ke skládce, nelze předpokládat výskyt žádných vzácných nebo chráněných
rostlinných druhů.
Z vysazených dřevin (ev. náletů) byly nalezeny tyto druhy: borovice lesní (Pinus sylvestris), brslen evropský
(Euonymus europeus), buk lesní (Fagus sylvatica), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), dub červený
(Quercus rubra), dub letní (Quercus robur), hloh (Crataegus sp.), javor klen (Acer pseudoplatanus), jeřáb
ptačí (Sorbus aucuparia), lípa srdčitá (Tilia cordata), líska obecná (Coryllus avellana), ptačí zob (Ligustrum
vulgare), růže (Rosa sp.), smrk ztepilý (Picea abies), topol bílý (Populus alba), topol (Populus sp.), trnka
obecná (Prunus spinosa). Dále byly zjištěny výsadby ovocných stromů, převážně však suché (jabloně apod.).
Zoologický průzkum nebyl prováděn. S ohledem na charakter lokality (z části zatravnění, donedávna bylo
využíváno jako pole, lem dřevin, sousedství skládky) lze předpokládat zejména výskyt běžných druhů zvěře
(srnec, zajíc, prase divoké), drobných savců (hlodavci, šelmy) a ptáků. V místě byly zjištěny pobytové stopy
srnce a zajíce, zdržovaly se zde vrány. V okolí bude i po realizaci stavby zachováno obdobné prostředí, takže
i nahodile se vyskytující druhy živočichů se mohou během stavby průběžně přesunovat do vedlejších
prostorů. Výskyt vzácnějších druhů však nelze předpokládat.
Územní ochrana přírody
Základní popis prvků ochrany přírody a krajiny v zájmovém území je uveden v kapitole C.I. včetně situací se
zákresem jednotlivých prvků. V následujícím textu je tento popis doplněn o podrobnější informace u
dotčených prvků ochrany přírody a krajiny.

Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se
místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (§ 3 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb.).
Územní systém ekologické stability představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do
funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na
okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i
celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným
východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Nadregionální – Zájmové území leží mimo prvky ÚSES nadregionální úrovně. Ve vzdálenosti více než 14
km jihozápadně až jižně od místa stavby prochází nadregionální biokoridor NRBK č. 120 Čunkovský hřbet –
Pařezitý, Roštejn.
Regionální – Zájmové území leží mimo prvky ÚSES regionální úrovně. Nejblíže se nachází regionální
biokoridor RBK č. 416 - Kozlov – Vočadlo, s vloženými biocentry RBC č. 732 Kozlov a č. 733 Vočadlo, který
prochází ve vzdálenosti cca 5 km západně od zájmového území stavby (přibližně ve směru jihozápad-sever,
kolem Vodického potoka). Ten se na jihu mezi Hrobskou Zahrádkou a Prasetínem napojuje na nadregionální
ÚSES (NRBK č. 120). Na severu na něj navazuje regionální biokoridor č. 415 (kolem Huťského potoka), který
se u Karbanova mlýna dále napojuje na RBK č. 398, jež jde ve směru východ - západ a na východě
pokračuje k RBC č. 730 Strážiště. Dále pokračuje regionálním biokoridorem RBK č. 407 až do RBC č. 740
Kateřinky a dále pod Křešínem kolem Martinického potoka na východ.
Místní (lokální) – v katastrálním území Roučkovice a nejbližším okolí se nachází lokální biokoridory (LBK) a
biocentra (LBC):
LBK č. 14 pod názvem Kejtovský potok III - LBK vymezený v nivě Kejtovského potoka, tvořený
mozaikou sečených i nesečených pcháčových luk, tužebníkových lad a jasanovo-olšového luhu, místy
skupiny lesních porostů borovice, osiky, břízy, smrku. Vodní tok s přirozeně meandrujícím korytem.
LBK č. 15 - Kejtovký potok IV - LBK vymezený v nivě Kejtovského potoka, tvořený mozaikou sečených
polokulturních luk s fragmenty jasanovoolšového luhu.
LBK č. 16 - Hranice - sestává se z funkčních a nefunkčních úseků na lesní a zemědělské půdě.
LBK č. 17 - Babylon,
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LBK č. 18 - Trnava III - Pouze maloplošná část biokoridoru vymezeného v nivě Trnavy
částečně nefunkční biokoridor č. 19 - U Pirchantu
LBK č. 22 a č. 23 - Trnava IV a Trnava V.
Kejšovka – LBC č. 13,
U Houskova Mlýna LBC č. 14,
V Hranicích LBC č. 15,
U Cihelny LBC č. 16
U Maredy LBC č. 17.
Záměr na plochy prvků lokálního ÚSES nezasahuje.
Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona
Zvláště chráněná území (dále také jen ZCHÚ) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena, a to ani
prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Velkoplošná zvláště chráněná území - národní parky a chráněné krajinné oblasti – do zájmového území
nezasahují, ani s ním nejsou v přímém kontaktu.
Nejbližším velkoplošným ZCHÚ je chráněná krajinná oblast Blaník, ležící ve vzdálenosti cca 17 km
severozápadním směrem.
Záměr nezasahuje na území žádného maloplošného ZCHÚ – národní přírodní rezervace (NPR), přírodní
rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památka (PP).
Nejbližším ZCHÚ je přírodní rezervace Údolí potoka u Dolské myslivny, které se nachází 6,7 km severně od
záměru (údolní niva Kateřinského potoka doprovázeného olšinou a lukami, s mozaikou pramenišť a
rašelinišť, zahrnující početnou skupinu zvláště chráněných druhů).
Druhým nejbližším ZCHÚ je přírodní památka Kejtovské louky (přirozeně meandrující vodní tok s cennými
přirozenými porosty a druhově pestré vlhké a rašelinné louky s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů), vzdušnou čarou cca 8 km jihovýchodně od místa stavby.

Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 45a-e zákona
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů
všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů
přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené
svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Typy přírodních stanovišť či druhy mohou být označené
jako "prioritní", pro prioritní typy přírodních stanovišť a druhy platí pak přísnější kritéria ochrany než pro
ostatní. Vyhlašují se ptačí oblasti (ochrana volně žijících ptáků) a evropsky významné lokality (ochrana volně
žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť).
Ptačí oblasti (PO) – zájmové území není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí (PO) na území
ČR podle § 45e zákona č. 114/1992 Sb., a ve smyslu vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních
ptačích oblastí na území České republiky.
Nejbližší ptačí oblastí je:

PO CZ0311033 - Třeboňsko – cca 36 km jihozápadně, o rozloze 47 360 ha, velmi různorodá oblast,
významně jsou zde zastoupeny soustavy středověkých rybníků, vodní toky, různé typy lesních porostů,
rašeliniště a zemědělská půda, přirozenou osou území je řeka Lužnice, cca 280 druhů ptáků, přes 180
druhů zde hnízdí.
Evropsky významné lokality (EVL) – zájmové území není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z evropsky
významných lokalit (EVL) na území ČR podle § 45e zákona č. 114/1992 Sb., a ve smyslu vydaných Nařízení
vlády ČR k vymezení konkrétních evropsky významných lokalit na území České republiky.

STRANA 82 z 112

SKLÁDKA ODPADŮ, HRÁDEK U PACOVA, III. ETAPA SKLÁDKY (2. PODÁNÍ)
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Východně od zájmového území (cca 200 m) podél toku Trnava je vymezena evropsky významná lokalita
Trnava (CZ0613334).
EVL tvoří povodí říčky Trnavy od Jetřichovce po údolní nádrž sv. od Pelhřimova v centrální části
Českomoravské vrchoviny o rozloze cca 225 ha. Významná lokalita trvalého výskytu vydry říční (Lutra lutra)
pro oblast Vysočiny. Trnávka je jedním z nejzachovalejších vodních toků Vysočiny se stabilizovanou vydří
populací. Tok protínají místní komunikace s nízkým provozem a většina přemostění toku je vyhovující z
hlediska průchodnosti vydrou.
Neupravený meandrující tok Trnavy je obklopen zemědělskou půdou s rozptýlenou zelení i lesními celky.
Lokalita je mimořádně zachovalá v celé délce toku. Významný je též výskyt vranky obecné (Cottus gobio). V
dolní části toku se nacházejí úseky s významnějším výskytem vodních makrofyt v tekoucích vodách (např.
lakušník vzplývavý Batrachium fluitans).
Předmětem ochrany je jedno přírodních stanoviště a jeden druh živočicha: vydra říční.
Situace EVL Trnava v zájmovém území je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek 23: Situace EVL Trnava v okolí záměru

Území přírodních parků
Na území záměru ani na k.ú. Roučkovice nezasahuje území žádného přírodního parku ve smyslu §12 zákona
č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Nejblíže zájmovému území je přírodní park Polánka (cca 13 km jihozápadně).
Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny,
které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje
podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a
odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
VKP ze zákona – na zájmovém území se nacházejí tyto významné krajinné prvky:
Les – nejbližší les se nachází jižně od hranice areálu skládky ve vzdálenosti jednotek metrů.
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Vodní tok, údolní niva – záměr je situován západně od nivy říčky Trnavy, která protéká východně od
areálu, k dotčení VKP vodní tok i údolní niva záměrem nedojde.
−

nejbližším tokem je bezejmenný pravostranný přítok řeky Trnavy, který teče z Trubárního rybníka a
obtéká místo stavby po jižní straně zhruba směrem od západu na východ ve vzdálenosti cca 100
metrů;

−

dalším vodním tokem je řeka Trnava, která teče od severu k jihovýchodu ve vzdálenosti cca 200 400 m severovýchodně,

−

údolní niva – nejblíže je plochá niva řeky Trnavy (viz výše).

Rybník – v blízkosti záměru nejsou, nejblíže najdeme rybníky cca 1,5 – 2 km - soustava tří rybníčků U
Pirchantu a rybník Trubární na západě.
VKP registrované
V zájmovém území se nenacházejí VKP registrované dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.
Nejbližší registrované VKP jsou:
−

Zámecký park v Pacově – cca 3 km na jihozápad – Přírodně krajinářský park pochází z doby kolem
poloviny 19. století ležící v mírném údolí a významně se v něm uplatňují rybníky – dolní zvaný
Židovský, prostřední Pivovarský a třetí horní rybník Starodvorský, který leží na hranici parku.

−

Park A.Sovy v Pacově – cca 2,5 km jihozápadně - nachází u výjezdové komunikace z Pacova směrem
na Jetřichovec a Lukavec.

−

VKP V Brazích a Agrární terasy Na Podlahách (2 soustavy mezí u Pošné) – 3 km jižně

Památné a jinak významné stromy a skupiny stromů
V dotčeném území ani jeho nejbližším okolí se nenachází žádné památné stromy ani jejich ochranná pásma.
Nejbližší památný strom je v Zámeckém parku v Pacově - habr obecný (Carpinus betulus), stáří cca 200 let,
dnes torzo, cca 3 km jihozápadně od uvažované stavby. Dalším památným stromem v širším okolí je tis
červený (Taxus baccata), k.ú. Proseč u Pošné, před budovou zámku – 5 km jižně (srostlice 4 kmenů), buk
lesní (Fagus sylvatica) v k.ú. Proseč u Pošné, na kraji lesního rybníka u hájovny – 5,5 km jižně (stáří 300 let,
obvod stromu 443 cm), a lípa malolistá (Tilia cordata) v k.ú. Velká Rovná, u křižovatky silnic na Velkou
Rovnou, Vodici a Pojbuky – 8 km západně (stáří nezjištěno, obvod 520 cm, dnes ulomené torzo).
Obrázek 24: Zámecký park Pacov
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Krajina
Záměr je situován v zemědělsko-lesní krajině Vodické pahorkatiny. Území s převažujícím zemědělským
využitím jsou situována v méně svažitých partiích území. Lesní segmenty převažují v údolních svazích.
V blízkém okolí záměru je dominantním reliéfním tvarem výraznější údolí toku Trnava a údolí jejích přítoků
s lesnatými svahy. Niva Trnavy má relativně zachovalou nivou, místy s nenapřímeným meandrujícím tokem.
Vlastní záměr je lokalizován ve východně orientovaném svahu údolí Trnavy v nadmořské výšce 500 m n.m.
tedy přibližně ve střední hloubce údolního zářezu. Tato poloha významně předznamenává pohledovou
exponovanost záměru v okolní krajině, která se výrazněji otevírá v protilehlém svahu údolí, v severním
směru po ose údolí Trnavy a v jižním směru je pak pohledově exponované území vymezeno na severně
orientovaných svazích údolí ukloněných ve směru k poloze záměru. Celkově je však pohledová exponovanost
nízká zejména vlivem polohy, která nepřevyšuje blízký okolní reliéf.
K pohledově významným místům, u kterých se předpokládá viditelnost záměru, patří především silnice
Pacov-Velká Chyška, po které je vedena cyklostezka 1217, západní okraj zástavby blízkého Samšína a polohy
v blízkosti zástavby Cetule. V okolí nebyly identifikovány výškové objekty ani hodnotné architektonické
stavby, které by mohly být realizací záměru znehodnoceny.

Poloha záměru v rámci oblastí se shodným krajinným typem
Zájmové území spadá do oblasti krajinného rázu Pelhřimovsko, dle ZUR kraje Vysočina je pak součástí
oblasti se shodným krajinným typem Krajina lesozemědělská ostatní. ZÚR vymezují krajinu lesozemědělskou
ostatní v územích odpovídajících následujícím charakteristikám:
a) přechodový typ mezi krajinou lesní a zemědělskou;
b) krajinná matrice tvořena mozaikou lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný poměr je lokálně
velmi proměnný, celkově však vyvážený;
c) naprostá většina lesů intenzivně hospodářsky využívána s převahou stanovištně nepůvodních druhů
jehličnanů;
d) nižší krajinná pestrost, nižší podíl rozptýlené zeleně na zemědělských plochách;
e) převažuje polootevřený charakter.

ZÚR stanovují hlavní cílové využití krajiny pro:
a) zemědělství a lesní hospodářství;
b) bydlení;
c) základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity.

ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající využívání lesních a zemědělských pozemků;
b) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami;
c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, zvýšením podílu
zahrad, trvalých travních porostů apod.

C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru navrženého záměru se dnes nachází nezastavěné plochy navazující na stávající skládku. Záměr
vyžaduje posunutí stávajícího oplocení skládky a přesunutí vegetačního pásu.
Stávající infrastruktura území (dopravní, energetická, komunikační apod.) nebude záměrem dotčena.
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Architektonické a historické památky
V místě navrhovaného záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní
památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na dotčených pozemcích se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Z hlediska ochrany památek jsou v širším okolí nejvýznamnějšími lokalitami město Pacov a obec Zhoř.
Historická část města Pacov je vyhlášena jako Městská památková zóna Pacov (Vyhláška Jihočeského KNV ze
dne 19.11.1990). Historická zástavba s vysokou mírou urbanistické zachovalosti v obci Zhoř je vyhlášena
jako Vesnická památková zóna Zhoř (Vyhláška ze dne 24.6.2004).
Archeologická naleziště
Zájmové území je podle dostupných údajů z databáze Archeologického ústavu AV ČR územím
s archeologickými nálezy III. typu (území s možností nálezů). Přímo v prostoru záměru nejsou známy
žádné archeologické lokality a nálezy.
Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr je dopravně napojen na silnici III/12813, která spojuje město Pacov a obec Nové Vyklantice ve směru
S-J. Městem Pacev procházejí silnice II/128 a II/129.
Dopravní zatížení silnice III/12813 bylo dle celostátního sčítání v roce 2016: 686 vozidel/24 hod, z toho 97
těžkých, 588 lehkých a 1 motocykl.
Ze silnice III/12813 odbočuje za osadou Hrádek účelová zpevněná komunikace k areálu f. SOMPO.
Osídlení (historie)

Pacov
Město se nachází v nadmořské výšce 500-600 m.n.m. na návrší nad levým břehem Kejtovského potoka. Leží
ve zvlněné krajině Pacovské pahorkatiny. Jeho nejstarší známá historie zasahuje do přelomu 13. a 14.
století. První písemné zmínky o městě jsou ze začátku 14. století a hmotné doklady jsou ještě starší.
Pacov je od středověku tradičním střediskem Pacovska, jako místo, kde sídlila vrchnost a správa panství,
později úřady a instituce. V současné době je obcí s rozšířenou působností. Historické jádro města je od roku
1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Centrem mírně lichoběžníkové náměstí s kostelem Archanděla
Michaela, na severní straně ohraničené areálem zámku s klášterním kostelem sv. Václava. Oba kostely spolu
se zámkem jsou významnou stavební památkou a dominantou města.
Sídlo je dobře dopravně napojeno silnicemi II. třídy (II/124, II/128 a II/129). Železniční doprava je zajištěna
tratí č. 224 (Tábor – Horní Cerekev) s železniční stanicí Pacov umístěnou jižně od centra města. Za tratí jižně
od železniční stanice se nachází při Kejtovským potoce bývalý Železný Mlýn. Původní mlýn vyhořel a byl
přestavěn na továrnu, později začal chátrat. Dominantou je vysoký komín, který byl kdysi součástí papírny.
Objekt a související plochy jsou součástí stabilizovaného území. Nedaleko je místní část města označovaná
jako Vejvarka, je oddělaná od jádra města průmyslovou zónou. V této části města se nacházel i druhý bývalý
mlýn označovaný názvem Panský Mlýn. Východněji, při cestě z Pacova směrem na Novou Ves, se nachází při
Kejtovském potoce samota Růžkův Mlýn. Jedná se o několik stavení, mezi kterými se nachází zchátralý starý
mlýn.
Z historického hlediska je nejznámějším pacovským rodákem význačný český básník Antonín Sova (18641928). Na počest básníka byly postaveny dva pomníky (u zámku, v parku) a odhalena pamětní eska na
budově knihovny. V jižní části města je významný motokrosový areál Pacovský Propad.
Pacovem prochází 15. stupeň východní délky, který je nultým poledníkem pásma středoevropského času.
Každoročně se na začátku července koná festival Pacovský poledník.
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Místní část Roučkovice a Hrádek
Místní část se nachází 2,5 km východně od Pacova. Nejstarší písemná zmínka o Roučkovicích je z roku 1388.
Nejzajímavější stavbou v obci je návesní kaplička z poloviny 19. století, do které byl do roku 1946 umístěn
zvon z roku 1759. Z drobných sakrálních staveb lze připomenout kříž na kraji vsi z r. 1847 stojící u původní
hlavní cesty do Pacova. Boží muka z roku 1678 se nacházejí v poli asi v polovině vzdálenosti mezi Pacovem a
Roučkovicemi.
Součástí sídla je také osada Hrádek ležící 3,5 km severně od Pacova. Nejstarší zmínka o Hrádku je z roku
1358. Hrádek byl původně osadou s tvrzí, která vznikla na přelomu 14. a 15. století. Časem ale zpustla a
zanikla začátkem 16. století. Koncem 18. století byl Hrádek připojen k Roučkovicím. V roce 1831 na Hrádku
zahájila provoz cihelna. Její provoz byl ukončen v roce 1975. V roce 1994 byla v opuštěném areálu cihelny
zahájena výstavba a provoz skládky komunálního odpadu SOMPO. V roce 1979 byly Roučkovice sloučeny s
Pacovem.
Sídlo žije aktivním životem, obyvatelé mají k dispozici nově postavený kulturní dům, knihovnu, veřejný
internet, dětské hřiště i klubovnu.
Rekreační využití
Vlastní území v okolí navrhovaného záměru není rekreačně využíváno. Přilehlé lesní porosty jižně od areálu
slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatelům Pacova a okolních obcí (Roučkovice, Samšín).
Po silnici II/12813 je vedena cyklotrasa 1217 Pacov – Vyklantice v délce 10 km.
Z Pacova jsou severním směrem vedeny dvě turisticky značené stezky – červená (prochází severně od
osady Hrádek, před ním se stáčí severně do údolí Trnavy), a zelená tzv. Sovova naučná stezka, která spojuje
Pacov a Lukavec. Svůj název dostala podle básníka Antonína Sovy, její celková délka je 12 km a nachází se
na ní 4 zastavení.
Územně plánovací dokumentace
Územní plán Pacov byl vydán Zastupitelstvem města Pacov pro katastrální území Bedřichov u Zhořce,
Jetřichovec, Pacov, Roučkovice, Velká Rovná, Zhoř u Pacova a nabyl účinnosti dne 4. 11. 2019.
Navrhované rozšíření skládky Hrádek u Pacova (III. etapa) je situováno na plochu TO TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady - podrobnější členění ploch
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY; zahrnutí plochy staveb a zařízení sloužící pro ukládání a zpracování odpadů.
Plocha pro rozšíření skládky je označena jako ZR.07:
Z.R.07 TO
Zastavitelná plocha severně od sídla Roučkovice je navržena v návaznosti na skládku komunálního odpadu a
je vymezena jako plocha s využitím TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA plochy pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady. Ve veřejném zájmu je rozšiřovat v případě potřebnosti území pro skládkování, zázemí a
stavby pro třídění odpadu u stávajících ploch a mimo současná sídla. Návrhem této plochy nebude narušena
organizace ZPF.
Regulativy dle platného územního plánu vymezují využití dotčených ploch následujícím způsobem:
TO TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady
Hlavní využití:
−

plochy staveb a zařízení sloužící pro ukládání a zpracování odpadů

Přípustné využití:
revitalizační a rekultivační opatření
součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury nezbytné k obsluze území
související technická infrastruktura – plochy, areály, objekty a zařízení technické infrastruktury
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stavby sloužící k zabezpečení provozu a funkčnosti plochy, vodohospodářských, energetických a jiných
systémů vč. jejich zázemí, podmiňujících využití území
pozemky vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení, například
vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických vedení,
komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné
komunikační sítě, plynovodů, produktovodů, apod.
hromadné garáže, parkovací a odstavná stání
vodní plochy a toky
plochy pro požární ochranu, hospodářské objekty a hospodářské plochy obce apod.
plochy zeleně přírodního charakteru, plochy ochranné, izolační zeleně nebo zeleně areálů
přípustné je využití pro prvky ÚSES a v případě, že v některých plochách jsou prvky ÚSES vymezeny,
budou preferovány před ostatním využitím
protipovodňová opatření, protierozní opatření a retenční opatření a ochrana před povodněmi
sluneční elektrárna (zejména fotovoltaické panely) využívající sluneční energii včetně bezprostředně
provozně souvisejících staveb a zařízení sloužících pro potřeby provozu sluneční elektrárny
Podmíněně přípustné využití:
občanské vybavení, za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní
využití
Nepřípustné funkce:
všechny ostatní výše neuvedené funkce, stavby a činnosti, které by byly v rozporu s bezpečností a
provozem hlavního využití vymezené plochy
Podmínky prostorového uspořádání:
Zastavitelnost: max. 100%
Výšková regulace zástavby:
Nestanovuje se.
Situace dle platného územního plánu Pacov je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek 25: Situace platného územního plánu Pacov – hlavní výkres (výřez bez měřítka)
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
−

se znečištěním ovzduší,

−

se zvýšenou hlukovou zátěží,

−

se znečištěním vody a půdy,

−

se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),

−

s psychickou zátěží.

Vlastní provoz skládky, ani prověřovaný záměr - III. etapa výstavby - neprodukuje ve významné míře (tj. v
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít
přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:
Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno žádné navýšení stávající imisní zátěže v blízkém i
širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních limitů vlivem provozu
posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu předpokládány.
Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako nulové. Vlivem výstavby a
provozu III. etapy výstavby skládky nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních
hladin hluku u nejbližší chráněné zástavby. Vliv související dopravy je rovněž nízký.
Záměr nebude zdrojem nadlimitního znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž
zdrojem kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních a
povrchových vod nebo půdy lze vyloučit.
Záměr nevede ke změnám dopravních intenzit (zvýšení či snížení) na okolních komunikacích,
doprava vázaná na provoz skládky zůstává na současné úrovni beze změny. Riziko úrazů spojené
s provozem dopravních prostředků pro areál nebude významně zvýšeno ani sníženo.
Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (skládka, zemědělská půda) v jehož
okolí nejsou uvažovány jiné záměry spojené s trvalým či dlouhodobým pobytem osob (bydlení,
rekreace apod.).
Záměru „Skládka odpadů, Hrádek u Pacova, III. etapa skládky (2. podání)“ nepředstavuje
zdravotní riziko pro obyvatele v okolí a při dodržování standardních zásad skládkování odpadů
nepředstavuje ani příčinu významnějšího obtěžování. Jelikož se jedná o pokračování již
dlouhodobě provozované skládky, je možné při hodnocení vycházet z dosavadních zkušeností.

STRANA 89 z 112

SKLÁDKA ODPADŮ, HRÁDEK U PACOVA, III. ETAPA SKLÁDKY (2. PODÁNÍ)
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Hluková zátěž z provozu skládky je pod prahovými hodnotami obtěžování hlukem. Zcela
zanedbatelný z hlediska zdravotního rizika je vypočtený imisní příspěvek provozu skládky a
související dopravy ke znečištění ovzduší. Spíše jen teoreticky nelze zcela vyloučit u nejbližší
zástavby ojedinělé stavy postřehnutelných pachových vlivů za nejnepříznivějších rozptylových
podmínek. I z tohoto hlediska je účelná realizace systému odplynění skládky se zneškodněním
pachové složky skládkového plynu, např. formou účinných biofiltrů.
Sociální a ekonomické důsledky
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit málo významné, lokálního charakteru.
Realizace záměru znamená prodloužení provozu skládky o cca 8 - 10 let. Po tuto dobu budou odváděny
poplatky za ukládání odpadů stanovené platnou legislativou, které jsou i příjmem rozpočtu obce.
Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani turistické využití území.
Počet dotčených obyvatel
Záměr neovlivňuje žádné obyvatele v míře překračující příslušné limity.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit významem jako zanedbatelné, velikostí jako velmi nízké,
rozsahem jako lokální. Negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocený záměr předpokládá rozšíření stávající skládky odpadů. Pro vyhodnocení imisních dopadů
automobilové dopravy a předpokládaných emisí látek znečišťujících ovzduší z provozu skládky byl v rámci
tohoto oznámení zpracován výpočet záměrem vyvolaného příspěvku imisní zátěže (viz příloha č. 4).
Výpočet byl proveden dle metodiky SYMOS a vyhodnocuje nárůst imisní zátěže v okolí hodnoceného záměru.
Výpočet je proveden pro dvě varianty:
Varianta 1 – vyhodnocení příspěvků zdroje k imisnímu zatížení území při stávajícím provozu zdroje. Jsou
hodnoceny emise ze stávající skládky a se stávající automobilovou dopravou. Rozptylová studie byla
zpracována pro průměrné roční koncentrace jednotlivých látek na průměrný provoz.
Varianta 2 – vyhodnocení příspěvků zdroje k imisnímu zatížení území při budoucím provozu zdroje. Jelikož
se nezmění roční kapacita návozu odpadů na skládku, tak jsou emise ze skládkování posunuty pouze
prostorově na prostor nového rozšíření skládky. Celková doprava se oproti stávajícímu stavu nemění. Do
výpočtu byly ale zahrnuty emise z přípravy skládkovacího prostoru. Rozptylová studie byla zpracována
pro průměrné roční koncentrace jednotlivých látek na průměrný provoz.
Na základě provedených výpočtů lze z výsledků rozptylové studie lze učinit následující závěry:
Varianta 1 – stávající provoz skládky
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou ve výpočtové variantě 1 na úrovni
13,19 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18
hodin. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 0,36 µg/m3. IL je
40 µg/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu
SOMPO a.s.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou ve výpočtové variantě 1
na úrovni do 95,7 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3. Nejvyšší příspěvky
byly v širším okolí areálu SOMPO a.s. a podél komunikacích dotčených provozem vyvolanou dopravou.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni
23 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok.
Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v oblasti skládky, mimo skládku jsou tyto hodnoty výrazně nižší.
Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do 1,97 µg/m3. Imisní
limit je 40 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,49 µg/m3, IL je 25 µg/m3.
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Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,01 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny
v prostoru hodnocených komunikací v důsledku pojezdů mechanizmů spalujících naftu.
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,027 ng/m3. IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny v místě
stávající silnice a nové účelové komunikace vedené ke skládce.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace škodliviny H2S jsou v této výpočtové variantě na
úrovni 0,95 µg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím H2S byl vypočten na úrovni do
0,031 µg/m3. Imisní limity pro tuto charakteristiku nejsou stanoveny.
Varianta 2 – výhledový provoz skládky (po realizaci záměru)
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou ve výpočtové variantě 2 na úrovni
14,13 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18
hodin. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 0,37 µg/m3. IL je
40 µg/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu
SOMPO a.s.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou ve výpočtové variantě 2
na úrovni do 116,75 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3. Nejvyšší
příspěvky byly v širším okolí areálu investora a podél komunikacích dotčených provozem vyvolanou
dopravou.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni
27,29 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení
35 dnů/rok. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v oblasti skládky, mimo DP jsou tyto hodnoty nižší.
Zdrojem prachových částic budou jednoznačně práce spojené s odklízením zeminy pro novou část
skládky. Avšak tato činnost je časově a prostorově omezená a bude trvat jen několik týdnů. Příspěvek
zdrojů k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do 1,28 µg/m3. Imisní limit je
40 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,5 µg/m3, IL je 25 µg/m3.
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,017 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny
v prostoru stávajících komunikací.
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,027 ng/m3. IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny v místě
stávající silnice a stávající účelové komunikace vedoucí ke skládce.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace škodliviny H2S jsou v této výpočtové variantě na
úrovni 0,76 µg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím H2S byl vypočten na úrovni do
0,092 µg/m3. Imisní limity pro tuto charakteristiku nejsou stanoveny.
Závěr:
Jak vyplývá z výsledků rozptylové studie, jsou stávající i budoucí příspěvky skládky k imisnímu zatížení velmi
malé. Nemají reálný vliv na skutečnost, zda v území budou či nebudou dodržovány imisní limity. Proto lze
konstatovat, že rozšíření skládky odpadů v daném území lze z hlediska vlivu na ovzduší, povolit.
S ohledem na uvedené závěry nelze očekávat významné ovlivnění kvality ovzduší v blízké zástavbě.
V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na vlastní staveniště
a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než např. při provádění polních prací.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno. Vodní
plocha bude zachována. Vliv na místní makroklimatické nebo mikroklimatické podmínky není předpokládán.
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Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální.
Realizace záměru nebude příčinou překračování imisních limitů v zájmovém území. Významné (relevantní)
negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou očekávány.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Realizace záměru nebude představovat významný zdroj hluku, který by mohl ovlivňovat hlukově chráněné
prostory. Jakékoliv přeslimitní hlukové vlivy nejsou v období provozu předpokládány.
Navržené umístění a technické řešení záměru skládky odpadů Hrádek u Pacova, III. etapa skládky, dodržuje
ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, resp.
č. 217/2016 Sb. Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní
prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou spolehlivě dosažitelné. V nejbližších chráněných
prostorech (okraj zástavby v osadě Hrádek) jsou prokazatelně dodrženy hygienické limity hluku.
Otázka protihlukové ochrany je proto spolehlivě řešitelná.
V etapě výstavby bude korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období
mezi 7:00 a 21:00) splněn do vzdálenosti nejvýše cca 60 až 100 metrů od místa provádění prací. Z toho
vyplývá, že ani v etapě výstavby nebude docházet k významnému ovlivnění okolí chráněné zástavby hlukem.
Hluk v průběhu výstavby je obdobně tak řešitelný a nepředstavuje významný akustický problém.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem, navíc půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem
lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
Vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
K místně významným vlivům na charakter odvodnění území došlo výstavbou stávajícího tělesa skládky.
Srážkové vody zachycené na tělese skládky jsou odvedeny po průniku k bázi tělesa do bezodtoké jímky
průsakových vod a jsou v případě přebytku vyváženy k čistění mimo lokalitu. Tímto způsobem dochází
k vyřazení části srážek z povrchového nebo podzemního odtoku. Postupnou rekultivací skládky bude
docházet k mírnému navýšení odtoku povrchových vod z rekultivované plochy.
Realizací a provozem záměru bude dočasně vyčleněna nová část úložiště z odtoku povrchových vod,
srážkové vody spadlé na území aktivní skládky budou svedeny do bezodtoké jímky průsakových vod a
likvidovány odparem nebo odvozem na ČOV. Jak je uvedeno v části B oznámení jedná se o nevýznamné
množství, které nijak neovlivní hydrologické parametry povrchových vod.
Výše uvedené změny lze hodnotit jako změny lokálního charakteru, bez významu pro okolí stavby.
Vliv na jakost vod
Stavba skládky je zajištěna dle příslušných norem tak aby:
-

bylo zabráněno přítoku vod z okolí na území vlastní skládky (bude vybudována drenáž dostatečné
kapacity pro odvedení vod z povodí skládky),

-

bylo zabráněno odtoku skládkových vod do okolí stavby (veškeré průsakové vody jsou svedeny do
bezodtoké retenční jímky, shromážděné vody jsou likvidovány rozlivem na povrch aktivní sekce a
odparem nebo odvozem na ČOV).

STRANA 92 z 112

SKLÁDKA ODPADŮ, HRÁDEK U PACOVA, III. ETAPA SKLÁDKY (2. PODÁNÍ)
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Tímto řešením bude za běžného provozu zcela vyloučena komunikace mezi povrchovými vodami a
skládkovými vodami. O vlivu provozu vlastního úložiště na kvalitu povrchových vod ve vodních tocích nelze
uvažovat.
Významné ovlivnění kvality povrchového toku vypouštěním neznečistěných vod z areálu nebylo zjištěno ani
monitoringem stávajícího provozu skládky.
Výstavba III. etapy skládky prodlouží stávající riziko ohrožení kvality povrchových vod v důsledku havarijního
úniku nebo technologické nekázně o dalších 8-10 let. Případné důsledky havarijních stavů jsou podrobně
rozebrány v kapitole B.III. tohoto oznámení.
S ohledem na absenci přímých výstupů do vodních toků nelze očekávat v souvislosti s provozem záměru
přímé vlivy na kvalitu povrchových vod. Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na
povrchové vody.
Vlivy na podzemní vody
Vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Vybudováním nepropustného tělesa skládky na ploše cca 2,1 ha pozemku určeného k rozšíření stávajícího
provozu dojde k místně významné změně infiltračních poměrů. Srážková voda spadlá na území rekultivované
skládky bude odvedena po jejím povrchu a zachycena systémem nakládání s neznečistěnými vodami, bez
možnosti infiltrace do podzemí. Dojde proto k málo významnému navýšení povrchového odtoku na úkor
odtoku podpovrchového nebo podzemního. Významný dopad této skutečnosti na úroveň hladiny podzemní
vody v širším okolí nejsou předpokládány.
Provoz stavby nevyžaduje nový odběr podzemní vody (pitné nebo užitkové), není proto doprovázen vlivy
spojenými s čerpáním podzemních vod.
Hladina podzemní vody v podloží skládky III. etapy se podle dostupných průzkumů očekává v hloubce 5 – 6
m. Centrální část báze skládky bude oproti původnímu terénu zahloubena o cca 4 – 5 m. Z tohoto hlediska je
splněn požadavek ČSN 83 8030, podle kterého mohou být skládky všech skupin budovány na lokalitách, kde
se nejvyšší hladina podzemní vody vyskytuje 1 m pod úrovní nejnižšího těsnícího prvku skládky.
S ohledem na hloubku založení skládkového tělesa není vyloučené, že při dlouhodobě vysoké srážkové
činnosti by mohlo dojít ke vzedmutí hladiny podzemní vody až do úrovně báze skládkového tělesa. HG
posudek doporučuje proto v nejnižší části základové spáry uložit podélnou drenáž, vyvedenou na bocích
skládky do odvodňovacích koryt.
Výše uvedené vlivy na hydrogeologický režim oblasti lze vyhodnotit jako vlivy lokálního charakteru, bez
negativního projevu a z hlediska ovlivnění poměrů v širším okolí lokality bezvýznamné. Tyto vlivy nejsou na
území nové, jsou spojeny s provozem skládky na stávajícím pozemku.
Vlivy na kvalitu podzemních vod
Těleso skládky je v souladu s požadavky příslušných technických norem (ČSN 83 8030) zabezpečeno tak,
aby bylo zcela izolováno od svého podloží. Dno skládky bude v celém rozsahu zabezpečeno dvojnásobnou
technickou bariérou proti průniku skládkových vod do podloží skládky. Izolaci dna skládky bude tvořit jednak
minerální těsnění vybudované z materiálu o koeficientu propustnosti kf ≤ 1.10-9 m.s-1 (prakticky zcela
nepropustné prostředí), ve dvou vrstvách o celkové mocnosti 0,5 m, jednak izolační folie o tloušťce 1,5 mm.
Na flolii bude uložena ochranná geotextilie.
Průsakové vody ze skládky budou zachyceny vnitřní drenáží, svedeny do bezodtoké retenční jímky a
likvidovány převážně rozlivem na povrchu skládky a odparem.
Povrch navezeného odpadu je s postupem skládky průběžně rekultivován tak, aby nedocházelo k pronikání
srážkových vod do tělesa skládky. Izolační vrstva (minerální těsnění, event. izolační folie) pak bude překryta
zeminou rekultivace o mocnosti 0,5 - 1 m, která bude opatřena vegetací. Tímto řešením bude rovněž
zamezeno působení povětrnostních vlivů a projevům změn teploty na povrchu izolace.
Lze konstatovat, že realizace stavby nebude mít za běžného provozu žádný vliv na kvalitu podzemní vody na
lokalitě ani v jejím širším okolí.
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Ovlivnění kvality podzemní vody provozem stávající skládky nebylo zjištěno ani v rámci aktuálního
monitoringu kvality podzemní vody.
Výstavba III. etapy skládky prodlouží stávající riziko ohrožení kvality podzemních vod v důsledku havarijního
úniku nebo technologické nekázně o dalších 8 - 10 let. Případné důsledky havarijních stavů jsou podrobně
rozebrány v kapitole B.III. tohoto oznámení.
Vliv na vodní zdroje
Zdroje povrchových ani podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Skládka se dále nachází mimo hydrogeologické povodí obytné zástavby, podzemní vody mělké zvodně jsou
odváděny ve směru toků – Trnava a její přítoky. Ovlivnění kvality vod na území zástavby (a případných
individuálních zdrojů vody) není proto předpokládáno ani v případě nestandardního stavu.
Navrhovaným záměrem nebudou negativně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky
širšího okolního zájmového území.
Vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako zanedbatelné a
nevýznamné.
Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, málo významné, lokálního
charakteru.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

D.I.5. Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu jsou dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
pozemkům určeným k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním kvality půdy. Záměr bude realizován jednak na
ostatních plochách (vlastní těleso skládky) a jinak na plochách orné půdy (vegetační ochranný pás),
pozemcích zařazených do I. a III. třídy ochrany půdy. V I. třídě ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné
a jen podmínečně odnímatelné, ve III. třídě půdy s průměrnou hodnotou využitelné pro výstavbu.
Vzhledem k situování vlastního záměru v návaznosti na stávající skládku a k rozsahu záměru (cca 1,5 ha) lze
odnětí ze ZPF pro výsadbu zeleně považovat za podmínečně možné, např. převedení plochy ZPF na přírodní
plochy s rozptýlenou zelení. Konkrétní podmínky budou stanoveny na základě požadavků příslušného úřadu.
Odnětí půdy ze ZPF pro plochy výsadby zeleně kolem skládky bylo projednáno a schváleno platným územním
plánem města Pacov.
Před výstavbou bude u kvalitní půdy provedeno sejmutí orniční a podorniční vrstvy, které budou využity v
rámci rekultivace skládky, případně u výsadeb zeleně.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě a provozu skládky
nepředpokládá negativní vliv.
Záměrem nebude dotčena infrastruktura spojená s využitím půdy (závlahy, odvodnění).
Vlivy na půdu lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, nízké až středně významné, lokálního
charakteru. Významné (relevantní) negativní vlivy na půdu nejsou očekávány.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
V důsledku provozu skládky dochází již v současné době ke změně místní topografie lokálního rozsahu.
Těleso stávající skládky není v okolní krajině nijak výrazně patrné. Změny v místní morfologii budou
pokračovat dále v souvislosti s realizací oznamovaného záměru, těleso skládky bude v konečné fázi
představovat umělý prvek v přirozeném průběhu terénu, s převýšením oproti původnímu stavu o cca 7 m na
ploše cca 6 ha.
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Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí. Pro zajištění vlastní stability tělesa skládky
je nutné dodržet předepsané spády bočních svahů rekultivovaných násypů.
Před zahájením výstavby III. etapy dojde k terénním úpravám stavební pláně, které budou spojeny
s odtěžením a přesunem horniny přípovrchových vrstev, které budou využity při rekultivaci skládky.
Vlastní těleso skládky pak bude z geologického hlediska tvořit cizorodý prvek v geologické stavbě území –
antropogenní navážka různorodého materiálu v mocnosti řádově prvé desítky metrů (včetně izolačních a
rekultivačních vrstev), bez dalších vlivů na kvalitu horninového prostředí, stabilitu území nebo erozi.
Realizace záměru prodlouží stávající riziko ohrožení kvality horninového prostředí v důsledku havarijního
úniku nebo technologické nekázně o cca 8 - 10 let. Případné důsledky havarijních stavů jsou podrobně
rozebrány v kapitole B.III. tohoto oznámení.
Vlivy na nerostné zdroje
Lokalizace záměru není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru je bez významných nároků
na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy
nebo provozu záměru dotčeny.
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem
lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je navrhován především do prostoru stávajícího areálu skládky a částečně na plochy intenzivně
využívaných agrocenóz nebo intenzivních travních porostů na orné půdě západně a severně od stávajícího
skládkového tělesa.
Vlivy na porosty dřevin rostoucích mimo les
Vlastní záměr vyžaduje zásah do obvodových porostů dřevin, které lemují stávající areál ze západu. Jde o
dotčení několika desítek vysazených stromů – smrk, dub, buk, jeřáb, topol, javor, borovice a různé ovocné
stromy. Jde o dendrologicky i sadovnicky málo hodnotné porosty. Vliv lze hodnotit jako nepříznivý, málo
významný.
Vlivy na floru
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný bylinotravní pokryv
v prostorech nového územního vymezení tělesa skládky a výsadby zeleně bude skryt. Záměr je realizován na
plochách antropogenně ovlivněných stanovišť, jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě
blízkém stavu floristicky hodnotných stanovišť, poněvadž porosty na loukách a polích vykazují vlivem
intenzivní rostlinné výroby ochuzenou druhovou skladbu. Záměr nezasahuje do lesního porostu jižně a je
požadováno v plném rozsahu polohu lesa ochránit.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že nejsou
dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory
výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí,
lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace.
Uvedené vlivy je možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti za
málo významné. Je nutno přistoupit k postupné rekultivaci skládkového tělesa s tím, že výsledkem
rekultivace budou spíše výhřevné a vysychavé biotopy.
S výjimkou důsledné rekultivace tělesa skládky a pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na floru
nevyžadují žádná další specifická opatření.
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Vlivy na faunu
Na základě výstupů zoologického průzkumu je možno konstatovat:
1. Případný nepříznivý vliv je možno očekávat na místní populace čmeláků (§), poněvadž jsou dotčena
místa jejich příležitostného výskytu, zájmové území záměru neposkytuje plochy pro možnost
koncentrovaného zakládání hnízd (nejsou dotčena např. krátkostébelná lada nebo přechodové ekotony
k lesům apod.), jednotlivá hnízda č. zemního v norách hlodavců nelze v zájmovém území vyloučit. Po
rekultivacích je možno předpokládat návrat těchto druhů do výstavbou dočasně narušených prostorů,
naopak vhodně rekultivované těleso skládky může poskytnout příznivější podmínky pro zakládání hnízd.
Na základě provedeného orientačního průzkumu lze předpokládat, že místa známého výskytu zvláště
chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních
populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto populací, nebudou dotčena.
Z dalších vlivů na faunu je možno dokladovat především následující oblasti vlivů:
I. Přímé vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území, dále pak na
ohrožení hnízdních možností drobných pěvců zásahy do porostů dřevin a ohrožení na zemi hnízdících
ptáků (strnad, skřivan). Reálně však nelze předpokládat významný vliv s ohledem na rozsah odstraněné
vegetace.
II. Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na stanoviště
s vyšší primární produkcí. Speciální opatření směrem k dotčení živočišných druhů nejsou nutná, pokud
těžiště zemních prací bude realizováno mimo vegetační období a v rámci konečných úprav areálu budou
provedeny příslušné rekultivace včetně výsadby dřevin.
Vlivy na ekosystémy
Poněvadž dochází ke změně habitatu výstavbou (rozšířením) tělesa skládky na rostlém terénu ve vazbě na
skrývky rostlinného pokryvu, lze dovodit mírnou nepříznivost přímých vlivů na ekosystémy prostoru
staveniště a nejbližšího okolí staveniště. Jak bylo již uvedeno, jde o výstavbu na méně hodnotných až
nepůvodních plochách západně a severně od stávajícího tělesa skládky. Podle povahy zájmů obecné ochrany
přírody lze míru velikosti a významnosti vlivů odhadovat následovně:

a) vlivy na prvky ÚSES
Z hodnocení části předloženého oznámení, týkající se územního systému ekologické stability krajiny vyplývá,
že záměr vlastní výstavby se nedotýká lokálního biokoridoru vedeného jižně v lesním porostu, ani lokálních
biokoridorů a biocenter východně v údolí Trnavy. Prvky vyšších úrovní ÚSES ani jejich ochranná pásma na
zájmové území nezasahují.
V daném kontextu je nezbytné rekultivaci skládkového tělesa pojmout jako nový prvek s odpovídajícím
druhově rozmanitým sortimentem dřevin použitých pro rekultivaci, s důsledným vyloučením exotických druhů
a nepůvodních kultivarů. Potenciální ohrožení funkcí prvků ÚSES je dáno spíše možností úniku cizorodých
látek do vodoteče, což je komentováno v příslušných kapitolách ohledně ochrany vod.

b) vlivy na významné krajinné prvky
Záměr neznamená ovlivnění významných krajinných prvků „ze zákona“, poněvadž nezasahuje do jejich
územního vymezení a je požadováno důsledně zajistit ochranu a integritu stávajícího lesního porostu jižně od
areálu skládky, a to i formou snížení úletů materiálů z tělesa skládky a snížením prašnosti skládky. Není tak
dotčena ekologicko-stabilizační funkce toku, nivy a lesa za předpokladu důsledného zajištění ochrany vod jak
v rámci stávajícího provozu, tak v rámci výhledového řešení nové části areálu skládky.

c) vlivy na další ekosystémy
Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr neznamená vznik dálkového přenosu imisí
nebo možnosti přímé kontaminace vodních toků s výjimkou havarijní situace v rámci provozu skládky nebo
havarijní situace při výstavbě, které jsou popsány v příslušných částech oznámení (úniky látek nebezpečných
vodám při výstavbě). Nejsou tedy s ohledem na polohu záměru očekávány žádné další vlivy, které by mohly
zprostředkovaně zasáhnout vymezená území prvků ÚSES a VKP, mimo vlivy prezentované výše.
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d) další aspekty
Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že plochy zasažené
stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány, ruderalizaci je možno dokládat již v důsledku
stávajícího způsobu provozu skládky.
Realizace záměru – III. etapy skládky odpadu Hrádek u Pacova - nebude mít významný negativní vliv na
živočichy ani rostliny. Zásah do vegetace (keře a dřeviny) po obvodu stávající skládky doporučujeme
provádět mimo hnízdní období – tj. od poloviny srpna do konce března.
Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně.

e) Vlivy na zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) vymezená
v zájmovém území záměru nejsou záměrem dotčena ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
ZCHÚ tedy nebudou záměrem ovlivněna a vlivy v tomto směru lze hodnotit jako nulové.

f) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze vyloučit. Žádné z těchto území nebude záměrem přímo
nebo nepřímo ovlivněno.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, svým Stanoviskem ze dne 20.5.2020 vyloučil možnost
jejich významného ovlivnění (viz přílohy oznámení).
Na základě provedeného hodnocení lze souhrnně konstatovat, že vlivy výstavby a provozu III. etapy skládky
Hrádek u Pacova na flóru, faunu a ekosystémy lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako nízké, rozsahem jako lokální, bez zásadních negativních dopadů na zjištěné současné druhy a
jejich populace. Realizaci záměru lze z biologického hlediska a z pohledu zájmů ochrany přírody akceptovat.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako prakticky nulové, bez územního střetu.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako nulové, nedochází k zásahu na VKP.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 lze vyloučit, nelze očekávat významné ovlivnění evropsky významných
lokalit nebo ptačích oblastí.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Posouzení primární krajinné struktury neidentifikovalo v území hodnoty, pro které by záměr mohl být
hodnocen jako neakceptovatelný. Nenachází se zde přírodní útvary, které by realizace a provoz záměru
mohly trvale a výrazně znehodnotit. Obdobně je hodnocena situace vzhledem k sekundární a terciální
krajinné struktuře. V dané poloze nedojde k znehodnocení v území hodnotných krajinných prvků, které utváří
místně specifický krajinný ráz.
Posuzovaný záměr je technickým prvkem, který může ovlivnit hodnoty krajinného rázu obecně jmenované v
§ 12 zákona č. 114/1992 Sb. Skládka odpadu může být během svého provozu akceptovatelná z pohledu
ochrany krajinného rázu pouze v případě, kdy je situována v místech s velmi nízkým vizuálním dopadem na
území bez koncentrovanějších krajinných hodnot. Posuzovaná poloha se k tomuto stavu blíží díky lokalizaci
skládky vzdálené od zástavby okolních obcí a celkové poloze v periferní krajinné oblasti.
Záměr nenarušuje hlavní cíle využití krajiny stanovené v zásadách územního rozvoje pro oblast se shodným
krajinným typem Krajina lesozemědělská ostatní. Záměrem není dotčeno hospodaření v krajině, záměr
výrazným způsobem neovlivňuje obytné funkce stávajících či navrhovaných ploch pro bydlení ani základní
veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity.
K pohledově významným místům, u kterých se předpokládá ovlivnění záměrem, patří především silnice
Pacov-Velká Chyška, po které je vedena cyklostezka 1217, a západní okraj zástavby blízkého Samšína a
polohy v blízkosti zástavby Cetule. Nebyly identifikovány výškové objekty ani hodnotné architektonické
stavby, které by mohly být realizací záměru znehodnoceny.
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Dotčení vizuálních charakteristik území a celkové ovlivnění rázovitosti území je vzhledem k stavu území a
míře exponovanosti záměru možné hodnotit jako únosné.
Vzhledem k terciální krajinné struktuře je lokalizace skládky v souladu se schváleným územním plánem.
Skládka má zpracovaný kvalitní projekt ozelenění a její provoz počítá s postupnou rekultivací území během
provozu skládky. Studie rekultivace dále naznačuje, že při naplnění vize rekultivace území dojde k plnému
zapojení zrekultivované skládky do okolního území bez trvalého negativního vlivu.
Lze tedy konstatovat, že záměr neovlivní negativně znaky ani hodnoty krajinného rázu ani estetické
charakteristiky a nebude mít významný negativní vliv krajinný ráz území.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr nevyvolá žádné významné
negativní dopady na stávající krajinné struktury a charakteristiky. Realizace záměru nepotlačuje kulturně
celostátně nebo regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující
strukturní prvky krajiny. Celkově se jedná o vliv nízký až velmi nízký, málo významný a lokální.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenacházejí žádné objekty či nemovitý majetek.
Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z důvodu
jejich absence tedy nebudou ovlivněny.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v
místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. Na lokalitu záměru nejsou
vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události, místo spojené s
významnou osobou.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací nelze na nezastavěných plochách vyloučit.
Z tohoto důvodu bude třeba zajistit v průběhu výstavby odborný archeologický dozor.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako velmi nízké resp. jako nulové. Významné
(relevantní) negativní vlivy na majetek či památky nejsou očekávány.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr nevede ke změně (zvýšení nebo snížení) intenzit dopravy na komunikační síti. Protože jde o
pokračování skládkové činnosti se stávající kapacitou návozu, bude i doprava, související se záměrem,
prakticky odpovídat stávajícímu stavu.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu jsou hodnoceny jako prakticky nulové. Významné (relevantní)
negativní vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu nejsou očekávány.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem záměru a navazujícími efekty, které se projevují i ovlivněním
jednotlivých složek životního prostředí.
Ve všech hlavních charakteristikách jsou negativní důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké,
prakticky málo významné, lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou
vlivy hodnoceny jako velmi nízké až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
Vlivy na veřejné zdraví a obyvatele jsou hodnoceny jako prakticky nulové a nepostižitelné.
Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je nízký, bez významných dopadů.
Vlivy na kvalitu ovzduší lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Provozem III. etapy skládky Hrádek
u Pacova nedojde k překračování imisních limitů v ovzduší v blízkém ani vzdálenějším okolí stavby.
Významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky nejsou očekávány.
Vlivy na kvalitu povrchových vod lze hodnotit jako nulové.
Dopady záměru na hydrogeologický režim jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem
jako místní.
Významné vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou očekávány.
Vlivy na půdu z hlediska záboru ZPF a znečištění půdy jsou hodnoceny jako nízké a akceptovatelné, lokální.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné přírodní
zdroje.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze hodnotit jako nízké (mírné), rozsahem jako lokální, bez zásadních
negativních dopadů na zjištěné současné druhy a jejich populace. Realizace záměru nezpůsobí plošně
významné a nevratné poškození populací a ekosystémů v dotčeném území. Realizaci záměru lze z
biologického hlediska a z pohledu zájmů ochrany přírody akceptovat.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako nulové.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako nulové.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Významné vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti nejsou předpokládány.
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako nízké a akceptovatelné, rozsahem nadlokální.
Vlivy hluku jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální.
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu jsou hodnoceny jako prakticky nulové.
Vlivy na kulturní a historické památky a na místní tradice nejsou očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.
Umístění záměru vylučuje vlivy na životní prostředí mimo hranice České republiky.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující
podmínky a opatření:
Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

−

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.

Jímání skládkového plynu bude realizováno podle vývinu plynu v souladu s platnými normami a
schválenou projektovou dokumentací tak, aby byl eliminován vliv na okolí při jeho volném rozptylu.
Pro zneškodňování skládkového plynu je možné využít navrhovanou technologii biooxidačních filtrů.
Budou navržena a realizována účinná technická a organizační opatření k zabránění úletu lehkých frakcí
odpadů ze skládky do okolí (vhodný postup ukládání odpadu, překrývání lehkých frakcí zeminami či
jiným vhodným materiálem bezprostředně po uložení v závislosti na klimatických podmínkách).
Bude provedeno odnětí dotčených zemědělských pozemků ze ZPF, případně navrženo převedení do
jiného způsobu užívání (trvalé travní porosty, plochy zeleně), které bude odpovídat cílovému stavu po
rekultivaci skládky.
Pro posouzení kvality dotčených zemědělských půd, ověření jejich bonitace a produkčních schopností
bude proveden podrobný pedologický průzkum. Budou navržena opatření ke snížení dopadů na
zemědělský půdní fond.
Skrývka ornice a podorničí bude využita v rámci rekultivace skládky a finálních terénních úpravách v
jejím okolí.
V průběhu zemních prací bude zajištěn odborný archeologický dozor. V případě pozitivního
archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
Do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke konci
vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících živočichů.
Veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně v období
vegetačního klidu.
Během zemních prací a stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek.
Součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude komplexní projekt sadových úprav; tento projekt
bude kromě dalšího obsahovat:
−

řešení konečné podoby celého skládkového tělesa a jeho bezprostředního okolí s tím, že je vhodné
preferovat především stanovištně odpovídající druhy keřů a mělce kořenících stromů;

−

řešení pásu dřevin podél západního a severního a severozápadního předpolí skládky;

−

vyloučit použití nepůvodních exotických dřevin ve skupinových výsadbách na tělese skládky a po
obvodu tělesa skládky;

−

návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak i v následujících letech.

Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření
invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů.
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Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize všech nádrží a jímek, ve kterých jsou
shromažďovány průsakové a odpadní vody.
Za provozu provádět monitorování stavu složek životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, podzemní
vody) na skládce a v jejím okolí podle podmínek platného integrovaného povolení.
Průsakové vody mohou být využívány pro zmírnění prašnosti aktivní plochy skládky a částečně
recirkulovány rozlívej na těleso skládky a zneškodňovány odparem. Přebytek těchto vod bude včas
odvážen ke zneškodnění na vhodnou ČOV. Minimální trvale volný obsah jímky průsakových vod bude
stanoven příslušným vodoprávním úřadem.
Vozidla vyjíždějící ze skládky budou v případě potřeby očištěna tak, aby bylo vyloučeno znečišťování
veřejných komunikací. Příjezdová komunikace ke skládce bude udržována v čistotě tak, aby bylo
omezeno znečišťování veřejných komunikací vozidly odjíždějícími ze skládky.
V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz skládky a související dopravy.
V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost a stavební doprava.
V ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen provoz
stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů.
Bude aktualizován provozní řád a havarijní plán skládky.
Bude aktualizováno integrované povolení skládky.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Pro prognózu předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno terénní šetření a analýza
dostupných podkladů (archivních materiálů, podkladů oznamovatele).
Záměr (výstavba III. etapy skládky) představuje v lokalitě pokračování stávajícího provozu skládky
s územním rozšířením, není tedy zdrojem nových vlivů, znečišťování či poškozování životního prostředí.
Charakter záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo
veřejné zdraví.
V žádné z prověřovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, živé složky přírody, hluk,
doprava, památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožnily jednoznačnou formulaci závěrů.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na plochy pozemků
vymezených v projektové dokumentaci a v oznámení.
S ohledem na návaznost vůči stávající skládce odpadů nebyl záměr řešen ani hodnocen v jiných lokalizačních
variantách.
Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Z hlediska umístění je záměr navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv.
nulová, představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá zachování současného stavu lokality, resp. ukončení provozu skládky a
její rekultivace.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný. Území je narušené lidskou aktivitou a s výjimkou ochrany zemědělské půdy nepožívá
žádné zvýšené ochrany; využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr
není v rozporu s platnými územně plánovacími podklady.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit ve většině
složek a faktorů jako málo významnou až nízkou bez zásadních negativních dopadů za předpokladu realizace
doporučených opatření, s postupným snižováním negativních dopadů až do cílové rekultivace. Rozsahem
nepřekročí očekávané vlivy lokální měřítko.
Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez. Využití území nevyvolává zásadní
střety zájmů z hlediska územního plánování. Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska
možných vlivů na životní prostředí považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Mapové, grafické a odborné přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Kromě základních mapových příloh a situací stavby jsou součástí oznámení rovněž další odborné přílohy a
dokumentace:
→ Vizualizace stavby – zákresy navržené III. etapy výstavby do vybraných pohledů
→ Rozptylová studie
→ Odborný posudek
→ IG-HG posudek
→ Hodnocení vlivů na krajinný ráz

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto
oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné
vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí
písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.
Druhá verze oznámení (s podtitulem 2. podání) reaguje na požadavek doplnění o vyhodnocení souladu
záměru s požadavky dle BAT (Nejlepší dostupné techniky). Toto vyhodnocení je doplněno v kapitole B.I.6.
Popis technického a technologického řešení (podkapitola B.I.6.3. Vyhodnocení podmínek BAT dle platných
předpisů). Návrh záměru z hlediska umístění, rozsahu i technického řešení zůstává shodný s původním
návrhem.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Posuzovaným záměrem je rozšíření stávající skládky odpadů Hrádek u Pacova o III. etapu skládky.
Název záměru: SKLÁDKA ODPADŮ, HRÁDEK U PACOVA, III. ETAPA SKLÁDKY (2. PODÁNÍ)
Oznamovatel: SOPMO, a.s.
Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
56
Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu (2 500 t/rok).
KÚ

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 k
tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem
dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní
prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění
jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů
záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina.
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Základní kapacitní údaje jsou následující:
celková plocha III. etapy výstavby:

26 837 m2

užitečný objem odpadu:

141 000 m3

roční nominální kapacita návozu odpadu:

18 – 23 tis tun/rok (odpovídá stávajícímu stavu)

předpokládaná životnost:

min 8 let, uzavření v roce 2030 (předběžně)

Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Vysočina

obec:

Pacov

katastrální území:

Roučkovice (741574)

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku.
Obrázek 1: Umístění záměru (1:50 000)

Charakterem záměru je rozšíření stávající skládky o III. etapu v návaznosti na stávající těleso skládky.
Jedná se o zabezpečenou a řízenou skládku odpadu skupiny S–OO3 s technickým zabezpečením
odpovídajícím výluhové třídě IIa dle vyhl. č. 294/2005 Sb.
Skládka se nachází při okraji katastru města Pacov, mimo stávající zástavbu. Záměr je umisťován do
prostoru západně od stávající provozované skládky a ve své podstatě představuje pokračování skládkové
činnosti v areálu skládky bez navýšení celkové kapacity návozu odpadu.
S vyjímkou provozu společnosti SOMPO a.s., kde se kromě skládky nachází rovněž hala pro shromažďování a
třídění odpadů, stání vozidel a kontejnerů, se v okolí nenachází žádné jiné záměry, které by mohly vést ke
kumulaci vlivů.
Záměr je v souladu se zájmy a záměry územního plánování jak dotčené obce (město Pacov), tak i vyšších
územně samosprávných celků (kraj Vysočina).
Významné kumulace vlivů s jinými záměry nejsou v reálném časovém horizontu očekávány.
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Kapacita stávající skládky se blíží svému naplnění a provozovatel řeší možnost pokračování skládkové
činnosti na lokalitě.
Záměrem investora je prodlužit možnost skládkování, tj. rozšíření kapacity těsněné skládky s minimálním
rozšířením stávajícího areálu skládky Hrádek. Projektová dokumentace předpokládá ve III. etapě výstavbu
nového sektoru tělesa skládky, který bude napojen na stávající těleso skládky.
Zařízení bude sloužit k odstraňování odpadů uložením na skládce, která je zabezpečena tak, aby nedocházelo
k působením škodlivých vlivů z uložených odpadů na složky životního prostředí.
Rozšíření skládky o III. etapu by prodloužilo možnost ukládání do r. cca 2030 s tím, že postupně probíhá a
bude probíhat rekultivace na ploše s ukončeným ukládáním odpadů.
V rámci III, etapy skládky zůstane zachována infrastruktura skládky pro její provoz, nemění se ani dosavadní
míra rizika vůči okolnímu prostředí a pro obyvatelstvo žijící na území nejbližších obcí. Mění se pouze celkový
rozsah areálu skládky.
Umístění III. etapy výstavby je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku.
Obrázek 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Jedná se o zabezpečenou skládku komunálních odpadů. Účelem skládky je ukládat odpad na zabezpečenou
plochu a vést evidenci o uloženém odpadu. Po ukončení skládkování bude skládka rekultivována a uzavřena.
V rámci navrženého záměru bude realizováno pouze rozšíření skládky, vlastní areál je již realizován a
dlouhodobě provozován.
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Objekty skládky jsou navrženy tak, aby sloužily především svému účelu. Vzhledem k umístění skládky není
nutno akcentovat architektonické řešení, je nutno se zaměřit na funkčnost jednotlivých objektů.
Jedná se o skládkový areál, kde dochází k vážení odpadů a jeho ukládání na zabezpečenou plochu.
Průsaková voda ze skládky je jímána do nepropustných jímek. Dešťová voda je odváděna mimo těleso
skládky. Odplynění je řešeno instalací odplňovacích studní a biooxidačních filtrů.
Stavební řešení záměru
SO 01 – Terénní úpravy
III. etapa skládky navazuje na izolovanou (těsněnou) plochu II. etapy skládky, která je již částečně zaplněna
odpadem. Základová spára skládky bude upravena dle příčných řezů. Přebytečná zemina bude odvezena na
mezideponii určenou provozovatelem skládky v rámci stávajícího areálu. Budou upraveny sklony svahu a celá
plocha bude přehutněna. Míra přehutnění základové spáry by měla být větší nebo rovno 95%. Upravená
plocha musí být hladká bez ostrých výčnělků. Upravenou a přehutněnou plochu bude přejímat od dodavatele
technický dozor investora a zástupce subdodavatelské firmy, která bude provádět další práce na ploše. Jedná
se o vytěžení 39.100 m3 zeminy.
Před vlastním prováděním terénních úprav musí být odstraněny dřeviny, které se nacházejí na ploše pro
rozšíření skládky (stávající vegetační clona).
SO 02 – Složiště – III. etapa
Na upravenou a přehutněnou plochu základové spáry budou položeny těsnicí vrstvy skládky. Podle stávající
legislativy je nutno těsnit podloží, které nesplňuje podmínku geologické bariéry dle ČSN 83 80 30
Skládkování odpadů – Základy navrhování skládek, dvěmi těsnicími vrstvami, z nichž jedna musí být fólie
PEHD min. tl. 1,5 mm.
Těsnicí vrstvy na ploše III. etapy skládky odpadů Hrádek jsou navrženy následovně:
zemní těsnění o mocnosti 50 cm s koeficientem propustnosti kf = 1x10- 9 a menším
fólie PEHD tl. 1,5 mm
ochranná geotextilie o hmotnosti min. 1200 g/m2 a CBR testu 10 kN
Zemní těsnění musí mít koeficient propustnosti kf< 1*10-9 m/s. Bude pokládáno ve dvou vrstvách. Koeficient
propustnosti musí být dokladován dodavatelem a doložen v dokladech ke kolaudaci.
Na zemní těsnění bude položena fólie PEHD tl. 1,5 mm. Fólie a geotextilie budou zavázány do zavazovací
ostruhy vybudované na obvodových hrázkách okolo složiště. Ochrannou vrstvu fólie bude tvořit geotextilie o
gramáži min. 1200 g/m2 nebo CBR testu min. 10 kN.
Pod fólií bude instalován geoelektrický systém kontroly celistvosti fólie. Tento systém bude použit pro
proměření celistvosti fólie po položení drenážní vrstvy, případně je možno celistvost fólie proměřit v dále
určených periodách.

Napojení na stávající skládku
Napojení nové etapy na stávající těleso skládky je navrženo dle zaměření skutečného provedení stavby.
Zavazovací ostruha byla provedena po celé šířce těsněné části na lavici pro zakončení II. etapy skládky. V ní
je zavazovací ostruha pro těsnící prvky. Tato lavice bude zachována i nadále a do stávající zavazovací
ostruhy budou na této straně vloženy těsnící prvky nového tělesa skládky včetně geotextilie.
Provozní komunikace vedoucí po stávající lavici bude přemístěna a bude procházet okolo nově vybudované
etapy skládky.

Odvedení průsakových vod
V nejnižším místě dna III. etapy skládky bude položen odvodňovací drén z děrovaného potrubí PEHD. Bude
položen svodný drén DA 315 x 18,7 mm SDR 17 PN 10 PE 100, ze dvou třetin děrovaný. Na konci etapy
bude svodné potrubí vytaženo nad terén a zaslepeno, aby později bylo možno provést jeho případné
propláchnutí tlakovou vodou. Svodné potrubí průsakových vod bude obsypáno dle vzorového řezu těženým
kamenivem 16-32 mm s přechodovou vrstvou tl. 20 cm, fr. 8-16 mm. Na ostatní ploše složiště skládky bude
položena drenážní vrstva tl. 30 cm, která musí splňovat podmínku koeficientu propustnosti kf> 1*10-4 m/s.
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V místech svahů je možno použít z technologických důvodů pneumatiky. Použité pneumatiky musí být
přibližně stejné, nesmí být používány pneumatiky z traktorů nebo nákladních automobilů, ani pneumatiky
s ráfky. Použité pneumatiky musí být vysypány buď drenážním materiálem, nebo např. drtí z plastů.
Geotextilie musí být zakrytá. Pokud dodavatel bude schopen vytvořit drenážní vrstvu např. z recyklátu, u
kterého bude doložen koeficient propustnosti (výše uvedený), je možné použít i tento materiál.
Ve spodní části složiště projde již jako plné potrubí odvodňovací drén hrázkou, a bude dále pokračovat do
šachty Š6.
SO 03 – Plynové hospodářství
Ve III. etapě skládky jsou navrženy dvě odplyňovací studny, které budou založeny buď na betonovém
základě, nebo na panelech uložených na vyrovnávací vrstvě ze štěrku. Betonový základ odplyňovací studny
slouží pro vyrovnání terénu. Na základy budou osazeny nové studny s pažnicemi a plynotěsně uzavřeny víky.
Odvedení plynu mimo skládku a napojení na odplyňovací systém skládky bude součástí prováděcí projektové
dokumentace. Vzhledem ke složení ukládaného odpadu a malé produkci skládkového plynu se předpokládá
instalace biooxidačního filtru, podobně jako v předcházejících etapách skládky.
SO 04 – Nové oplocení
Rozšíření skládky výstavbou III. etapy si vyžádá demontáž stávajícího oplocení a jeho posunutí západním
směrem. Dle vizuální prohlídky je stávající oplocení v dobrém stavu a bude ho možno využít (minimálně
částečně) pro výstavbu nového oplocení.
Budou v maximální míře využity stávající sloupky oplocení, v případě nutnosti bude sloupek vyměněn.
V soupisu prací je předpokládána výměna 40 % sloupků, 60 % bude využito ze stávajících sloupků.
Celkově se jedná o demontáž cca 250 m stávajícího oplocení a montáž 270 m nového oplocení. Předpokládá
se osazení pletiva výšky 2 m doplněného dvojitým ostnatým drátem. Sloupky budou osazeny do betonových
patek ve vzdálenosti 3 m. V lomových bodech budou přidány výztužné sloupky.
Bude použito poplastované pletivo, s průměrem drátu 3,5 mm (včetně poplastování) a s oky 50 x 50 mm,
event jiné pletivo dle výběru investora.
SO 05 – Odstínění skládky komunálního odpadu
Cílem projektu je doplnit výsadby po celé ploše cca 1,2 ha tak, aby dřeviny vytvořily pohledovou clonu
skládky od západu až severozápadu, a zároveň byl zachován a využit charakter dosavadních výsadeb, na něž
tento projekt navazuje.
Výsadby jsou koncipovány jako volnější porosty stromů s keřovými okraji, doplněné plochami keřů
s jednotlivými stromy. Cílem je porost stabilních, pokud možno odspodu zavětvených a olistěných stromů a
keřů, které splní požadovaný cíl – vizuální odclonění skládky, a budou mít minimální požadavky na následnou
údržbu (prořezávky, probírky).
Z výše uvedených důvodů je možno tolerovat úhyn sazenic do cca 20% jedinců každého druhu, pokud by
však vznikly velké mezery/ průhledy, je nutné výsadby doplnit i při nižším úhynu. Rovněž není na závadu
případné jednotlivé poškození nebo deformace stromů v průběhu růstu (netřeba odstraňovat), toto naopak
může přispět k malebnosti nového krajinného prvku i jeho diverzitě (biotopy pro houby, dřevokazný hmyz,
dutinové živočichy, atd.).
Základ výsadeb tvoří listnaté stromy a keře, využití jehličnanů je limitováno stanovištěm (poměrně extrémní
větrná poloha na kopci), jehličnany budou použity jen pro doplnění, oživení a zpestření.
Plocha výsadby bude cca 1,2 ha. V současnosti už je vysazena řada dřevin po západní a severní hranici
území, nové výsadby vytvoří celistvou plochu zeleně v poli.

Z následujícího obrázku jsou patrný rozsah a řešení záměru (podrobněji viz příloha č. 2 oznámení).
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Obrázek 3: Situace navržené III. etapy skládky
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Na základě provedeného vyhodnocení lze konstatovat, že záměr splňuje požadavky dle závazných
norem a tedy splňuje i požadavky dle BAT (Nejlepší dostupné techniky) pro oblast navrhování,
provozování, monitorování a uzavírání skládek.
Údaje o provozu
Provoz v rámci rozšíření skládky se bude řídit schváleným provozním řádem a platným integrovaným
povolením stanovujícím povinnosti a odpovědnost provozovatele a uživatelů skládky, a příslušnými platnými
předpisy, normami a platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady a provozování skládek.
Na skládku je možno přijímat jako technologický materiál odpady a materiály, které slouží k průběžnému
překryvu odpadu a k bezpečné výstavbě tělesa skládky v souladu s projektovou dokumentací, zajišťují
stabilitu tělesa skládky a umožňují stavbu provizorních nájezdových cest v tělese skládky.
Vedoucí skládky denně určí aktivní plochu k ukládání odpadu a vymezí prostor pohybu mechanismů v tělese i
mimo těleso skládky.
Provoz na skládce je stanoven jako jednosměnný, s provozní dobou v pracovních dnech od 6,30 do 15,00
hod. Příjem odpadů je vymezen pracovní dobou od 7,00 do 15,00 hod.
Mimo pracovní dny je skládka uzavřena. Změna pracovní doby je možná jen v případě mimořádných ukládek
nebo prací souvisejících s technologií skládky. Příjem odpadů mimo vymezenou provozní dobu je možný
pouze po dohodě s odpovědným zástupcem provozovatele zařízení.
Realizace záměru rozšíření skládky a navýšení kapacity uložiště nemá vliv na provozní režim ani na
zaměstnanost v provozu skládky. Provoz skládky zajišťují 4 pracovníci a odpadový hospodář.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 8 (Doklady):
Městský úřad Pacov, Odbor výstavby, č.j.: MP/05968/2020/Výst/St ze dne 15.5.2020:
„Výše uvedený záměr není v rozporu s cíli a záměry územního plánování podle stavebního zákona a je v
souladu s Územním plánem Pacov. Záměr se nachází v zastavěném území (parc. č. 1697) a v zastavitelné
ploše (parc. č. 1698) s rozdílným způsobem využití: Technická infrastruktura - plochy pro stavby a zařízení
pro nakládání s odpady (TO). Hlavní využití je pro plochy staveb a zařízení sloužící pro ukládání a
zpracování odpadů. „
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 8
(Doklady):
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUJI 47314/2020 OŽPZ
103/2020 ze dne 20.5.2020:
„Záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti.“.

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem záměru a navazujícími efekty, které se projevují i ovlivněním
jednotlivých složek životního prostředí.
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Ve všech hlavních charakteristikách jsou negativní důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké,
prakticky málo významné, lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou
vlivy hodnoceny jako velmi nízké až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
Vlivy na veřejné zdraví a obyvatele jsou hodnoceny jako prakticky nulové a nepostižitelné.
Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je nízký, bez významných dopadů.
Vlivy na kvalitu ovzduší lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Provozem III. etapy skládky Hrádek
u Pacova nedojde k překračování imisních limitů v ovzduší v blízkém ani vzdálenějším okolí stavby.
Významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky nejsou očekávány.
Vlivy na kvalitu povrchových vod lze hodnotit jako nulové.
Dopady záměru na hydrogeologický režim jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem
jako místní.
Významné vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou očekávány.
Vlivy na půdu z hlediska záboru ZPF a znečištění půdy jsou hodnoceny jako nízké a akceptovatelné, lokální.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné přírodní
zdroje.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze hodnotit jako nízké (mírné), rozsahem jako lokální, bez zásadních
negativních dopadů na zjištěné současné druhy a jejich populace. Realizace záměru nezpůsobí plošně
významné a nevratné poškození populací a ekosystémů v dotčeném území. Realizaci záměru lze z
biologického hlediska a z pohledu zájmů ochrany přírody akceptovat.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako nulové.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako nulové.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Významné vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti nejsou předpokládány.
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako nízké a akceptovatelné, rozsahem nadlokální.
Vlivy hluku jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální.
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu jsou hodnoceny jako prakticky nulové.
Vlivy na kulturní a historické památky a na místní tradice nejsou očekávány.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný. Území je narušené lidskou aktivitou a s výjimkou ochrany
zemědělské půdy nepožívá žádné zvýšené ochrany; využití území nevyvolává žádné střety
zájmů z hlediska územního plánování a záměr není v rozporu s platnými územně plánovacími
podklady.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit ve většině složek a faktorů jako málo významnou až nízkou bez zásadních negativních
dopadů za předpokladu realizace doporučených opatření, s postupným snižováním negativních
dopadů až do cílové rekultivace. Rozsahem nepřekročí očekávané vlivy lokální měřítko.
Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez. Využití území
nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska územního plánování. Variantu realizace
prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za přijatelný
způsob využití území.
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SKLÁDKA ODPADŮ, HRÁDEK U PACOVA, III. ETAPA SKLÁDKY (2. PODÁNÍ)
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000
1.4. Situace řešeného území 1:5 000
1.5. Ortofotomapa zájmového území 1:5 000
1.6. Katastrální mapa
1.7. Hydrologická situace 1:50 000
2. Situace a vizualizace záměru
2.1. Situace širších vztahů (C.1) 1:5 000
2.2. Katastrální situace (C.2) 1:1 000
2.3. Koordinační situace (C.3) 1:500
2.4. Vizualizace záměru
3. Projekt výsadeb zeleně
4. Rozptylová studie
5. Odborný posudek
6. IH - HG posudek
7. Hodnocení vlivů na krajinný ráz
8. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadů k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení, se nachází v jeho úvodní části.
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PŘÍLOHA 1
(MAPOVÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù, Hrádek u Pacova, III. etapa skládky
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù, Hrádek u Pacova, III. etapa skládky
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù, Hrádek u Pacova, III. etapa skládky
1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù, Hrádek u Pacova, III. etapa skládky
1.4. SITUACE ØEŠENÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:5 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù, Hrádek u Pacova, III. etapa skládky
1.5. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

mìøítko 1:5 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Skládka odpadù, Hrádek u Pacova, III. etapa skládky

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.6. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY

LEGENDA:
rozsah zámìru - III. etapa skládky odpadù

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství
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1.7. HYDROLOGICKÁ SITUACE
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mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
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(SITUACE A VIZUALIZACE ZÁMĚRU)
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hranice dotčeného území
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Poznámka:
Nacházejí-li se v dotčeném území nějaká ochranná pásma,
jsou zakreslena v příloze C.3 - Koordinační situace.
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Projekt ozelenění
- odstínění skládky komunálního odpadu
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Ing. Gerta Pejšová

Útěchovice, leden – únor 2019
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I. Úvod
Na území města Pacov byla pod osadou Hrádek u řeky Trnavy vybudována v 90. letech 20.
století skládka komunálního odpadu, a to na místě bývalé cihelny. Při stavbě bylo využito
prostoru po odtěžené cihlářské hlíně.
Množství svážených odpadů téměř z celého území okresu Pelhřimov však brzy přesáhlo
předpokládaný objem, a na skládce bylo povoleno navýšení jak objemu skladovaných odpadů,
tak i výšky skládky (kóty vrcholu). V současnosti je však prostor znovu zaplněn a tak se
projednává rozšíření o další skládkový prostor/ skládkovou vanu.
Proto má společnost SOMPO, a.s., která skládku provozuje, v úmyslu pohledově odclonit
výškově nad terén přesahující část skládky, a to výsadbou pruhu zeleně po západním a
severozápadním okraji skládky, kdy výsadby budou sloužit jako pohledová clona směrem od
osady Hrádek a kolem procházející silnice, odkud je (a v budoucnu ještě více bude) skládka
viditelná.
Z ostatním světových stran není (a pravděpodobně ani nebude) skládka viditelná, protože
většinou jsou to místa pokrytá lesy, a nebo je skládka odcloněna stávající zelení (např. alejemi
při pohledu směrem od Velké Chyšky).
Koncepčním podkladem pro tuto akci je mj. územní plán, kde je nově plocha výsadeb
přiřazena k ploše skládky (plocha pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady).
Nově navrhované výsadby na jedné straně budou tvořit pohledovou clonu stávající skládky,
budou mít tedy funkci estetickou i krajinotvornou, na druhou stranu budou mít i funkci
protierozní a půdoochrannou (vítr i voda), klimatickou, ekologickou - dřeviny budou sloužit
živočichům jako orientační linie, popř. trasy pohybu (propojí doprovodnou zeleň kolem
příjezdové silnice na severovýchodě a les na jihu), dále poskytnou úkryty, zdroje potravy i
hnízdní možnosti, atp.
Cílem projektu je tedy jednak pohledové zakrytí skládky, ale i zlepšení stavu krajiny
(bude podpořena biodiverzita doplněním zeleně v území, zvýšení bohatství druhů v lokalitě) a
zlepšení funkcí krajiny (klimatické, vodohospodářské, půdoochranné, protierozní, estetické,
aj.).
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II. Identifikační údaje

II.1 Objednatel, zpracovatel
Objednatel: SOMPO, a.s., Svatovítské nám.126, 393 01 Pelhřimov
Zpracovatel: Ing. Gerta Pejšová, Útěchovice 22, 395 01 Pacov
tel.: 728 699 517 email: pepera@email.cz

II.2 Podklady pro zpracování projektu
•
•
•
•
•
•

Mapové podklady
ÚP Pacov (návrh)
Projekt ozelenění 2010
Údaje o dosud provedených výsadbách
Požadavky objednatele
Pochůzky v terénu (leden – únor 2019)

II.3 Lokalizace
Stát: Česká republika
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
ORP: Pacov
Obec: Pacov
Katastrální území: Roučkovice
Pozemky: p.č.1699 (8758 m2) - ostatní plocha (jiná plocha), LV 10001 (město Pacov)
1706 (9788 m2) - orná půda, LV 10001 (město Pacov)
1705 (10696 m2) - TTP, LV 226 (SOMPO, a.s.)
K výsadbám budou využity pouze části pozemků, celkem cca 1,2 ha.
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III.

Stávající stav

III.1 Vymezení území
Navrhované výsadby jsou umístěny v katastrálním území Roučkovice, které spadá pod město
Pacov. Pro výsadbu se uvažuje se 3 pozemky, které tvoří širší pruh (cca 30 – 70 m) západně a
severozápadně od skládky. Jedná se o pozemky vedené v druhu pozemku ostatní plocha a o
zemědělské pozemky (orná půda a trvalý travní porost).
V současnosti se v terénu/ na lokalitě jedná o plochu přináležející ke skládce a zemědělsky
nevyužívanou.

III.2 Popis stávajícího stavu
Řešené území spadá z geologického hlediska do moldanubika, s výskytem pararul
(biotitických, sillimaniticko-biotitických). Nejrozšířenějšími půdními druhy jsou půdy
písčitohlinité a hlinitopísčité, na svazích a vrcholcích s vyšším podílem skeletu. Obvyklým
půdním typem je hnědá půda (kambizem), zde kambizem kyselá.
Z hlediska geomorfologického členění patří území do těchto jednotek:
systém Hercynský
provincie Česká vysočina
subprovincie Česko-moravská soustava
oblast Českomoravská vrchovina
celek Křemešnická vrchovina
podcelek Pacovská pahorkatina
okrsek Cetorazská pahorkatina
podokrsek Vodická pahorkatina
Z hlediska biogeografického členění se jedná o bioregion hercynské podprovincie, a to
bioregion Pelhřimovský, typ biochory 4BS – rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech
4.vegetačního stupně.
Klimaticky patří území do oblasti do mírně teplé, mírně vlhké, vrchovinové.
Z hlediska regionálně fytogeografického členění ČR patří do fytogeografického obvodu
Českomoravské mezofytikum, okresu 67 – Českomoravská vrchovina.
Území spadá do 4. – 5. lesního vegetačního stupně (bukového až jedlobukového).
Nadmořská výška daného území v nejvyšším místě výsadeb je cca 500 m n.m., směrem k jihu
se pruh budoucích výsadeb svažuje do údolí bezejmenného pravostranného přítoku Trnavy.
V širším kontextu se jedná o plochý vrchol, velmi mírně se svažující k východu, k bývalé
cihelně (dnes fungující skládka komunálního odpadu) a k řece Trnavě.
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Vzhledem k vrcholové poloze a vysokému podílu zornění půdy je území značně vystaveno
působení větrné (a vodní) eroze, i když už zde proběhly částečné výsadby (1 – 2 řady stromů
a keřů).
DOSAVADNÍ VÝSADBY:
V roce 2010 byl zpracován první projekt výsadeb, byla vysazena řada stromů různých druhů
(javory, jeřáby, lípy, duby, buky, aj., ve vzdálenostech cca 5 m od sebe) a mezery mezi nimi
byly prosázeny skupinami keřů (hloh, brslen, trnky, lísky, ptačí zob, šípky). Řada tvoří dnes
vnější hranici celé plochy výsadeb (hranici se sousedním polem). Dřeviny už jsou poměrně
vzrostlé a životaschopné. Pouze některé javory mají poničené kmeny (?mrazové praskliny?, ?
mechanické poškození?), jeden má zlomenou kosterní větev/ boční kmen. Dodatečně byly
výsadby oploceny jako jedna plocha - pás.
V následujících letech byly dosazovány další dřeviny směrem dovnitř:
-

-

-

2014: 22 ks smrků, 4 ks lip, 4 ks dubu, 4 ks buku a 4 ks jeřábu – listnáče byly
opatřeny ochranou kmenů. Smrky neměly žádnou ochranu a prakticky všechny
zašly. Na základě těchto špatných zkušeností byla vytvořena oplocenka kolem
dosavadních výsadeb.
2016: dosadby 50 ks topolů (?rychlerostoucích kultivarů?) do oplocenky – snaha o
rychlé vytvoření zelené stěny
2017: 1 řada smrků, douglasek, borovic a ovocných stromků. Jehličnany byly
doplněny kvůli celoročnímu olistění, aby clona fungovala i v zimě. Ovocné
stromky z větší části pravděpodobně uschly. Tato řada byla oplocena druhou
oplocenkou.
2018: ve vnitřním rohu 23 ks javorů v individuálních oplůtkách podél delší i kratší
strany (výška cca 3,5 – 4,5 m)

Výsadby z let 2014 – 2018 byly prováděny nahodile, z materiálu neznámého původu a ne
vždy vhodnými dřevinami (např. kultivary topolů). Došlo i k nadměrnému zahuštění výsadeb
v některých místech.
V současnosti je zeleň vysazena po celém západním okraji předmětné plochy, zhruba
v severní polovině je šířka oplocenek dvojnásobná (cca 7 m) a k severozápadnímu rohu se
ještě rozšiřuje. Na severní hranici je výsadba z let 2017 a 2018, tedy 2 řady (vnější řada:
douglasky a borovice do 1 m výšky, vnitřní řada: solitérní javory 12 ks cca 4 m výšky).
V severozápadním rohu je postaven myslivecký posed, zřejmě kvůli tlumení zvěře v blízkosti
výsadeb.
Kromě výsadeb se na ploše nenacházejí jiné dřeviny.
Cílem tohoto projektu je doplnit výsadby po celé ploše cca 1,2 ha tak, aby dřeviny vytvořily
pohledovou clonu skládky od západu až severozápadu, a zároveň byl zachován a využit
charakter dosavadních výsadeb, na něž tento projekt navazuje.
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IV.

Navrhovaná opatření

IV.1 Použité zásady a metodika zpracování – základní principy řešení projektu
Projekt respektuje místní přírodní podmínky, zejména klimatické a pedologické pro použité
dřeviny, a také skutečnost, že se jedná o stanovištně exponované a intenzivně zemědělsky
využívané území. Navazuje na stávající výsadby a doplňuje je, a zároveň respektuje
požadavky objednatele na dostatečnou šířku výsadeb a tím pohledovou neprostupnost.
Z výše uvedených důvodů byly přijaty hlavní zásady při řešení zadání projektu tak, aby
splňovaly obecné i speciální požadavky zadavatele projektu:
• Pro výsadby budou použity pouze autochtonní rostliny, vhodné do nadmořských výšek
kolem 500 m n. m., pokud možno místní provenience, nebudou používány žádné
exoty nebo nepůvodní druhy. !!!Není možné brát stromky např. z Polabí, jižní
Moravy, Holandska atp.!!!
• Pro výsadby budou použity rostliny mající širokou výživovou valenci (s ohledem na
polaření v těsné blízkosti dřevin), odolné vůči extrémní poloze (plochý terénní vrchol)
i okolnímu zemědělskému hospodaření
• Budou použity dřeviny s ohledem na produkci plodů a vhodnosti pro vytváření
příznivých biotopů pro živočichy
• Budou využity druhy dřevin, které již na ploše byly vysazeny, pokud jsou stanovištně
vhodné – kvůli sjednocení výsadeb
• Kvůli celkové pestrosti plochy bude vytvořeno několik větších skupin dřevin, do nich i
do plochy se skupinami keřů budou pak vysázeny jednotlivé odlišné dřeviny
• Při volbě sadebního materiálu musí být jednoznačně preferována jeho kvalita
• Veškeré dřeviny budou oploceny vzhledem k množství zvěře v oblasti – vhodná je
celková oplocenka, nejlépe rozdělená na několik sekcí (aby při poškození pletiva
nebyly zničeny všechny výsadby)

Pozn.: Vysazené topoly bude potřeba časem odstranit, a to do chvíle, než začnou konkurovat
ostatním dřevinám a než bude jejich těžba riziková pro okolní dřeviny. Zatím je možné je zde
ponechat jednak kvůli dočasnému zahuštění výsadeb a jako pohledovou výplň, a posléze
využít narostlé dřevo např.jako palivo, nebo ho zpeněžit.
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IV.2 Koncepce řešení
Koncepce řešení vychází ze základních zásad popsaných v předchozích kapitolách. Snahou
projektu je doplnit stávající výsadby tak, aby vznikl pruh zeleně, který bude tvořit pohledovou
clonu před skládkou komunálního odpadu a současně bude přínosem jak pro krajinu, tak pro
živočichy v ní (úkryty, potrava, migrační trasy, …).
Výsadby jsou koncipovány jako volnější porosty stromů s keřovými okraji, doplněné
plochami keřů s jednotlivými stromy. Cílem není produkce (kvalitního) dřeva - husté
lesnické výsadby, ale porost stabilních, pokud možno odspodu zavětvených a olistěných
stromů a keřů, které splní požadovaný cíl – odclonění skládky, a budou mít minimální
požadavky na následnou údržbu (prořezávky, probírky).
Z výše uvedených důvodů je možno tolerovat úhyn sazenic do cca 20% jedinců každého
druhu, pokud by však vznikly velké mezery/ průhledy, je nutné výsadby doplnit i při nižším
úhynu. Rovněž není na závadu případné jednotlivé poškození nebo deformace stromů
v průběhu růstu (netřeba odstraňovat), toto naopak může přispět k malebnosti nového
krajinného prvku i jeho diverzitě (biotopy pro houby, dřevokazný hmyz, dutinové živočichy,
atd.).
Základ výsadeb tvoří listnaté stromy a keře, využití jehličnanů je limitováno stanovištěm
(poměrně extrémní větrná poloha na kopci), proto byly jehličnany použity jen pro doplnění,
oživení a zpestření.

IV.3 Vlastní projekt výsadby
Plocha výsadby bude cca 1,2 ha. V současnosti už je vysazena řada dřevin po západní a
severní hranici území, nové výsadby vytvoří celistvou plochu zeleně v poli.
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Navržené dřeviny/ počet ks:
stromy – 470 ks
z toho 390 ks listnáčů
•

130 ks lípa srdčitá (Tilia cordata)
50 ks severní skupina
60 ks jižní skupina
20 ks jednotlivě doplnit

•

120 ks javor klen (Acer pseudoplatanus) - možno až 30 ks nahradit
javorem mléčem (Acer platanoides)
100 ks severní skupina
20 ks jednotlivě doplnit

•

85 ks buk lesní (Fagus sylvatica)
80 ks jižní skupina
5 ks jednotlivě doplnit

•

50 ks jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
40 ks nepravidelný pruh na severní a severovýchodní hranici
10 ks jednotlivě doplnit

•

5 ks dub letní (Quercus robur)
5 ks jednotlivě doplnit

a 80 ks jehličnanů na doplnění (jednotlivě)
•
•
•

40 ks borovice lesní (Pinus sylvestris)
20 ks smrk ztepilý (Picea abies)
20 ks modřín opadavý (Larix decidua)

•

335 ks růže šípková (Rosa canina)
150 ks nepravidelný okraj na severní a severovýchodní hranici
60 ks jižní skupina
125 ks - 5 skupin po 25 ks ve střední části

keře – 805 ks
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•

200 ks trnka obecná (Prunus spinosa)
8 skupin po 25 ks ve střední části

•

175 ks brslen evropský (Euonymus europeus)
7 skupin po 25 ks ve střední části

•

80 ks líska obecná (Coryllus avellana)
30 ks severní skupina/ okraj
50 ks jižní skupina

•

15 ks hloh (Crataegus sp.) – některý z domácích druhů
jednotlivě doplnit

Použitý spon:
Základní plochy stromů i keřů budou vysazeny v určené ploše rovnoměrně nebo v menších
skupinkách podle představ objednatele – skupiny buku, lípy, javorů, jeřábu, lísky, šípku. Lípu
a javor je možné (vhodné) na společné hranici promísit – vznikne plynulý přechod jedné
dřeviny do druhé. Po kraji těchto výsadeb budou doplněny nepravidelné pruhy a plošky keřů
(šípek, líska).
Ve střední části budou střídavě vysazeny stejnodruhové skupiny keřů po cca 25 ks / 50 m2
(trnky, šípky, brslen), které budou doplněny jednotlivými stromy (!nesázet do skupin keřů,
aby měly dostatek prostoru!), v krajích hlohem a jeřábem.
!!! Je potřeba mít na paměti ekologické nároky jednotlivých dřevin, zde zejména světelné a
prostorové nároky. Proto je vhodné, aby na výsadby dohlížel odborný pracovník např.
dendrolog, botanik, lesník, atp. Některé dřeviny mají větší nároky na světlo, proto je potřeba
je dávat do krajů nebo jim ponechat větší prostor (borovice, smrk, hloh, šípek a většina keřů),
některé jsou méně vzrůstné (jeřáb) a nehodí se pro přimíchávání do skupin vzrůstnějších
dřevin (lípa, javor), některé se obtížně míchají s jinými druhy (buk). I některé keře jsou
poměrně vzrůstné (líska), takže potřebují více prostoru a nehodí se do směsí.
Pokud nebudou životní nároky dřevin respektovány, může docházet k vyholování
stromů i keřů (odumírání větví ve spodní / zastíněné části) nebo i k úhynu dřevin. Tím
by byl požadovaný efekt výsadeb (pohledová clona skládky) snížen nebo dokonce
eliminován.
Pozn.: V případě jednotlivých náletů dřevin z okolí je vhodné tyto ponechat na ploše (zejména
dlouhověké cenné listnáče – dub, javor, lípa, jilm, …) a přiřadit je k výsadbám. Při
eventuelním masivním náletu je však nutné počet dřevin redukovat, aby byl zachován smysl
výsadeb.
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ROZLOŽENÍ VÝSADEB
Výsadby směrem od jihu k severu
I.

pruh 20 - 28 m široký, 230 m dlouhý, směr jih-sever:
1. Buková skupina – 800 m2 (20 x 40 m) – 80 ks
2. Lipová skupina – 600 m2 (20 x 30 m) – 60ks. Možno přimísit další dřeviny - stromy
(např. javor).
Z východní strany olemovat skupinu nepravidelným okrajem šípků – délka 30 m,
celkem 60 ks.
3. Skupina lísek – 500 m2 – 50 ks
4. Prostor pro skupiny keřů (20 skupin) – 2000m2
- prostřídat stejnodruhové skupiny keřů po 25 ks/ 50m2 – brslen, šípek, trnka
- 8 skupin trnek
- 7 skupin brslenu
- 5 skupin šípků
Do zbývající plochy (cca 1000 m2) dosázet solitérní stromy (javor, lípa, dub, buk,
jeřáb, jehličnany) a keře (hloh).

II.

severní, téměř čtvercová část
1. severozápadní část – javor – 2000 m2 – 100 ks
2. jihovýchodní část – lípa – 1500 m2 – 50 ks
3. jihovýchodní roh a okraj – líska – 300 m2 – 30 ks
4. severovýchodní roh a okraj – jeřáb – 40 ks
5. severní a část východní hranice – šípek – 150 ks
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IV.4 Organizace výsadby
A. Použitý sadbový materiál
Materiál k výsadbě bude nakoupen ve specializovaných prodejnách – školkách, nejlépe
v dané oblasti (na Českomoravské vrchovině). Mohou být použity výpěstky zahradnické i
lesnické, sazenice mohou být prostokořenné i obalované. Zásadně bude použit autochtonní
materiál, nejlépe z místních populací.
Výpěstky ze školek zaručují
- jakost sazenic (sazenice mají parametry, které dávají předpoklad jejich dobrého ujmutí a
velkou šanci na přežití v dalším období, sazenice jsou systematicky připravovány na
přesazení)
- původ sazenic.
Sadbový materiál musí být nakoupen ze školek provozovaných v odpovídajících podmínkách
(zejména nadmořská výška, teplotní pásmo, dostatečný roční srážkový úhrn, apod.).
!!!Není možné brát stromky např. z Polabí, jižní Moravy, Holandska atp.!!!

Doporučená výška sadbového materiálu (stromků) je cca 100 cm (50 - 150 cm). Větší
stromky nejsou doporučeny, protože již nevytvoří dostatečně velký kořenový systém a
nejsou v budoucnosti dostatečně stabilní.
U dřevin se musí jednat o původní materiál (semenáče) bez zahradnických zásahů - není
možné použít k výsadbě křížence, roubovance nebo různé okrasné variety nebo kultivary
(barevné listy, panašování, nepřirozené tvary korun, atd.). Z důvodu rychlého dosažení
žádaného efektu, dobrého zakořenění a fixace v terénu bude použito zahradnické techniky
výsadby.

B. Technologie sázení
Před výsadbou budou viditelně vytýčeny hranice pozemku. Plocha bude rozdělena do
jednotlivých výsadbových částí (lípa, javory, líska, část pro keře…) a v každé části bude
rozvrženo umístění sazenic – např. zatlučení kolíků nebo těsně před vlastní výsadbou položení
sazenic (po rozvržení je nutno okamžitě sázet, aby nedošlo k zaschnutí kořenů!!!).
V příslušném rozponu budou vykopány jamky na výsadbu dřevin. Dle použitého materiálu
(velikosti sazenic) půjde o jamky velikosti nejméně 50x50x50 cm - velikost bude individuálně
upravena podle velikosti kořenového systému sazenic stromů.
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Sazenice musí být do jámy vložena tak, aby byla ve stejné úrovni (vzhledem k terénu) jako ve
školce. Pro dobré zakořenění je nutné sazenice pečlivě zasypat hlínou, půdu řádně
přimáčknout ke kořenům, popř. zalít v případě suchého počasí v době sázení (nejlépe před
úplným dosypáním hlíny ke stromku). Při zálivce je třeba počítat nejméně s 15 l vody na
jednu sazenici.

C. Ošetření sazenic před výsadbou a jejich konečná fixace
Každá sazenice musí být před použitím prohlédnuta a ošetřena. Poškozené kořeny je třeba
odstranit hladkým řezem a dále je nutno upravit kořenový systém tak, aby podporoval rychlé
zakořenění. Korunka stromů by měla být upravena již ze školky (! úměrná velikost koruny
vzhledem k velikosti kořenového systému !), v případě potřeby odstranit poškozené větve.
Všechny rány je vhodné ošetřit (zamazat štěpařským voskem, stromovým balzámem, zasypat
dřevěným uhlím apod.).
Vzhledem k velikosti plochy, množství sazenic, velikosti stromků a také vzhledem k absenci
vysoké buřeně nebudou stromky opatřeny kůly a úvazky nebo kolíky, postačí pečlivá
výsadba. Dřeviny je však třeba ochránit před vytloukáním a proti okusu a ohryzu zvěří - proto
bude kolem výsadeb instalována celková oplocenka rozdělená na několik sekcí – v případě
poškození pletiva nedojde k poškození všech stromků v celé oplocence, ale pouze v určité
části – zmenší se tím riziko škod.

D. Termín výsadby
Předpokládá se výsadba na jaře, ev. na podzim, v případě obalovaných sazenic a deštivého
chladnějšího počasí je možné sázet i ve vegetačním období. Při jarní výsadbě je vhodné sázet
co nejdříve po rozmrznutí půdy, aby dřeviny zachytily maximum vláhy. U podzimních
výsadeb záleží na průběhu následující zimy.

E. Následná péče
Péče o realizované výsadby bude v následujícím období (minimálně následujících 10 let)
nutná, a to dlouhodobě. Vysazené dřeviny je nutné alespoň jedenkrát za 2 týdny kontrolovat a
opravovat poškozené oplocení.
Ve vegetačním období je nutné zkontrolovat stav sazenic (ujmutí, zdravotní stav atp.) a
případné uhynulé sazenice nahradit novými. Ztráty do 20% každého druhu není nutné
kompenzovat (viz výše).
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1. Úvod
1.1.

Určení rozptylové studie

Tato rozptylová studie je zpracována pro posouzení stávajícího imisního zatížení v předmětné lokalitě
Pacov a pro posouzení příspěvku zdrojů znečišťování ovzduší – „S K L Á D K A O D P A D Ů H R Á D E K U
P A C O V A I I I . E T A P A S K L Á D K Y“. Cílem je zhodnotit, jak velký bude dopad provozu záměru na
imisní zátěž v lokalitě a zda je tato zátěž pro okolí přijatelná. Tato rozptylová studie je zpracována dle
zákona č. 201/2012 Sb. a tvoří součást oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění.

1.2.

Investor, jeho záměr

Záměr: akce: „S K L Á D K A O D P A D Ů H R Á D E K U P A C O V A I I I . E T A P A S K L Á D K Y“.
obec: Pacov
místo záměru: Stavební pozemek se nachází v areálu odpadového hospodářství skládky odpadů Hrádek.
III. etapa skládky bezprostředně navazuje na II. etapu, která je v současné době provozována a
bude zaskládkována. K rozšíření skládky dochází v rozsahu územního plánu. Rozšíření skládky je
navrhováno v západní části areálu.
Investor: Objednatel: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov
Staveniště se nachází v oploceném areálu stávající skládky odpadů Hrádek. Areál je vybaven provozním
střediskem v dolní části a třídící linkou odpadů.
Rozsah řešeného území je dán plochou III. etapy skládky. Jedná se o plochu 21.844 m2,
která bezprostředně navazuje na stávající těleso skládky a nachází se v horní části areálu skládky.
Částečně se dostává i mimo stávající areál, ale pouze v rozsahu určeném územním plánem.
Rozšíření skládky je plánováno ve stávajícím skládkovém areálu, který je oplocený a je provozován podle
schváleného provozního řádu. Vliv stavby na okolní pozemky a okolní stavby není žádný.
Skládka je od okolního prostředí oddělena oplocením. Rozšíření skládky neovlivní nijak stávající odtokové
poměry v lokalitě.
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2. Zdroj znečišťování ovzduší - obecně
2.1.

Stávající stav

Jedná se o zabezpečenou a řízenou skládku odpadu skupiny S-ostatní odpad s technickým zabezpečením
odpovídajícím výluhové třídě IIa dle příl. č. 2 a příl. č. 9 k vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

stavební povolení/*územ. řízení
kolaudace
izolovaná plocha bazénu (m2)
kapacita (m3)
Předpoklad ukončení (rok)

etapa I.

etapa II.

14. 6. 1994
18. 8. 1995
13 800
89 500
průběžně

9. 3. 1998
18. 4. 2000
16 900
220 400

etapa II dokončení
*12. 3. 2009
7. 12. 2009
14 560
303 400
2022

Těsnění skládky:
Etapa I. a II. - kombinované
•

3×20 cm minerálního těsnění (kmax = 1.10-9m/s)

•

HDPE fólie Carbofol, tl. 2 mm

Etapa II. - dokončení těsnění západního svahu bazénu (dle PD) - kombinované
•

minerální těsnění (kmax>1.10-8m/s) přírodní podklad

•

bentonitová rohož

•

foliové těsnění z texturované HDPE tl. 1,5 mm

Technologie skládkování
•
Řízená skládka na Hrádku je provozována jako skládka hutněná s překrýváním vrstev zhutněných
odpadů vrstvou odpadu využívaných k technickému zabezpečení skládky.
•
Skládkování odpadů se soustřeďuje ve vymezeném prostoru - denní skládce přiměřené velikosti.
Zbývající prostor (plocha skládky) musí být překryta inertním odpadem a zhutněna, aby se omezily emise
skládkového plynu. Pokud přes léto probíhá rekultivace, odpad se přednostně naváží kolem koruny
skládky, aby bylo možné o tento odpad krycí vrstvy „opřít“.
•
Doporučená mocnost vrstvy odpadů, kterou je třeba hutnit, je 0,30 - 0,50 m. Maximální mocnost
zhutněné vrstvy odpadů bez překrytí technickým materiálem je 2 m, minimální mocnost vrstvy krycího
materiálu je 0,15 m.
•

Zásoba krycího materiálu musí být připravena minimálně na jeden den dopředu.

•
Navážení ostatních vrstev je systémem „sypání na plochu“, kde jej upraví a zhutní kompaktor s
ocelovými koly pro dokonalé zhutnění odpadu.
•
Celkový sklon „pracovní“ plochy skládky se trvale udržuje ve sklonu od koruny (tj. zrekultivované
části k západu (nová část), aby se zabránilo tvoření lagun z postřiku průsakovými vodami.
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Technologie skládkování odpadů s obsahem azbestu
Při dodávce odpadu s obsahem azbestu (eternitu) v množstvích do váhy přibližně 3 tuny bude tento
odpad shromažďován v uzavřeném kontejneru 20-30 m3 umístěného v boxu shromažďovací rampy. Po
naplnění tohoto kontejneru bude tento kontejner vysypán do prostoru určeného ke skládkování odpadů
s azbestem (tento odpad je na skládce vhodným způsobem vyznačen, aby se azbest ukládal vždy do
stejného prostoru). V tomto prostoru je zakázáno provádět práce, které by mohly azbest odkrýt (vrtání
studní apod.). Při větší dodávce bude tento odpad vysypán do určeného prostoru přímo. Odpad s
obsahem azbestu smí být ukládán pouze ve vytýčeném a geodeticky zaměřeném prostoru. Odpad, kde je
azbest vázán do pojiva (eternit, odpad č. 17 06 05) je možno přivážet v uzavřených nebo zakrytých
kontejnerech. Odpad bez pojiva (azbestová izolační vata apod., odp. č. 17 06 01) pouze zvlhčený v
nepoškozených PE pytlích.
Pracovník příjmu je povinen zjistit, zda je přivezený odpad mokrý nebo suchý. V případě, že je mokrý,
při vysypávání azbestových odpadů z kontejneru musí mít řidiči vozidel pouze vypnuta větrání ve vozidle,
zavřená okna a dveře. Pokud je odpad suchý, vedoucí skládky zajistí, aby při vysypávání byl odpad
dokonale zkrápěn (použije se skládková voda). Pracovník provádějící zkrápění musí být vybaven
prostředky pro ochranu dýchacích cest proti vdechnutí azbestových vláken, musí stát ve směru větru a
zkrápění provádět z co největší dálky. Vykládka (sypání) odpadu s azbestem je nutno provádět pouze tak
rychle, aby mohl být dokonale zkrápěn. Řidič sype odpad tak, aby na něj nemohl vítr unášet případně
zvířený prach. V prostoru vykládky se zdržuje pouze vozidlo, které odpad přivezlo, a případně pracovník
provádějí zkrápění.
Před vyschnutím složeného odpadu obsahujícího azbest, nejpozději však na konci pracovního dne musí
být odpad přehrnut vhodným materiálem (odpadem) a následně hutněn.
Je nepřípustné provádět jakékoliv manipulace s odpadem s obsahem azbestu v suchém stavu, pokud
tento není v nepropustných obalech.
Opatření proti prášení a zápachu
Prášení, zápachu je bráněno pravidelným překrýváním denních dávek skládkovaného odpadu materiály
určenými k technickému zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15 m. Toto je zvláště důležité
důsledně provádět v teplém letním období.
Rozletu lehkých frakcí odpadu (papír, plasty) z plochy skládky v průběhu denního provozu je nutné bránit
instalací přenosných záchytných sítí výšky 3 m umístěných na vhodném místě ve směru větru.
Prašnost je kromě překryvu prachových odpadů snižována :
•

rozlivem skládkové vody na povrch skládky

•

vodou z rybníka, pokud nedostačuje skládková voda

Rozliv vody se provádí zejména pokud dochází k manipulaci s vysoce prašným odpadem (např. některé
druhy popela, suché azbestové odpady) a to již v době vysypávání na plochu skládky a následně při
rozhrnování tohoto odpadu po povrchu.
Rozliv je nutno omezit v obdobích, kdy je povrch mokrý (za deště, při sněžení apod.) a/nebo když by se
tím ohrozila bezpečnost práce (např. při provádění rekultivace, návozu odpadů apod.).
Rozliv je nutno omezit v obdobích, kdy je povrch mokrý (za deště, při sněžení apod.) a/nebo když by se
tím ohrozila bezpečnost práce.
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Technologie odplynění skládky
I. etapa skládka je vybavena odplyňovacím sběrným systémem skládajícím se ze 7 vertikálních jímacích
studní v I. etapě bazénu skládky napojených na trubní drenážní svod. Jejich základ je tvořen patkou z
prostého betonu B 20. Studna je tvořena perforovaným potrubím DN 160 mm, které je prodlužováno do
výšky v návaznosti na postupující zaplňování skládky hrdlovým spojováním po výškových stupních 2 m.
Perforované potrubí je opatřeno štěrkovým obsypem frakce 16/32 mm. Obsyp kolem potrubí je
prováděn pod ochranou ocelové trouby DN 800 mm, délky 3,5 m opatřené nahoře odnímatelným
poklopem. Trouba je vertikálně posunována autojeřábem při uchycení za oka v horní části trouby. Posun
odpovídá stoupání studnou a je prováděn tak, aby byla zachována vlastní stabilita ochranné trouby jejím
zapuštěním cca 1 m do zhutněný skádkovaných odpadů. K posunu jsou určeny trouby, u nichž úroveň
zhutněných odpadů kolem studny dosáhne do ½ pod horní límce trouby.
Poklopy na všech plynových studních je nutné udržovat plynotěsně uzavřené, aby nedošlo k nasávání
vzduchu do tělesa skládky. Zároveň je nutné dbát opatrnosti při rozhrnování a hutnění odpadu v blízkosti
studní, aby nedošlo k jejich poškození pracujícími mechanismy na skládce.
Napojení vertikálních studní ve dně bazénu skládky je vodorovným plnostěnným HDPE potrubím DN 160
mm na hlavní drenážní sběrač skládkového plynu a výluhové vody uložený v podélné ose bazénu sládky a
zaústěný do sběrné šachty Š2. Sběrač je HDPE potrubí DN 355 mm v provedení 2/3 perforace v
izolovaném bazénu a plnostěnné mimo bazén.
Z šachty Š2 a Š5 je za šoupětem na sběrači T-kus, který směrově odděluje proudící vodu do dna šachty od
plynné složky, která je odváděna vzhůru HDPE potrubím DN 250 mm a stropem mimo prostor šachty.
Plynové potrubí HDPE DN 250 mm je vedeno v souběhu s přivaděčem drenážní výluhové vody až do
šachty PŠ, kde je ukončeno dočasně sifonovým uzávěrem a záslepným kusem. Tato šachta bude po
doplnění systému čerpací stanicí plnit funkci jímky kondenzátu. Kondenzát bude z jímky pravidelně
přečerpáván do sběrných jímek výluhové vody ze skládky.
Při revizi plynového systému a prostor společných pro skládkový plyn a výluhovou vodu (sběrné šachty
Š1, Š2, Š3, ŠP, Š5, Š6, Š7 a sběrné jímky výluhové vody) je nutné, aby revizi prováděla alespoň dvoučlenná
obsluha. I po odvětrání uzavřeného prostoru přenosným ventilátorem je nezbytné zajistit, aby první
pracovník byl jištěn lanem druhým pracovníkem zůstávajícím mimo nebezpečný prostor. V případě
nebezpečí musí být okamžitě vytažen. Je možno použít např. dýchací přístroj. Systém sledování vývinu
množství a kvality skládkového plynu musí být provedeno odbornou firmou.
V PD II. etapy skládky (vč. II. etapy-dokončení těsnění západního svahu bazénu) byl změněn způsob
odplynění. Nyní je navržen horní odtah skládkového plynu. Tato změna umožní bezproblémový odvod
skládkového plynu a realizaci odplynění až na základě skutečné potřeby odtahu plynu na základě měření.
Toto odplynění je realizováno postupně s postupující rekultivací I. etapy dle projektu firmy PASTELL. V ke
dni vypracování těchto tohoto provozního řádu je biofiltry opatřeno 5 plynových studní, které se s
postupující rekultivací dostaly mimo aktivní plochu skládky. Zbývající 2 studně budou těmito filtry
opatřeny, až k nim postoupí rekultivovaná část skládky (předpoklad v r. 2015-2016). Pravděpodobně se
bude realizovat jeden společný KKF pro obě zbývající studně. Princip ale zůstane stejný.
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Obr. 1: Schéma koksokompostového filtru (KKF) na zneškodňování metanu

Náplň KKF
Koks (otopová směs) – cca 450 kg
Směs kompostu a dřevěné štěpky (kůry) – cca 1,9 m3 (v poměru 1:7) Výměnu zajišťuje odborná firma
(dodavatel zařízení).

2.2.

Nově realizované rozšíření skládky

SO 01 – TERÉNNÍ ÚPRAVY

III. etapa skládky navazuje těsně na těsněnou plochu II. etapy skládky, která je již částečně zaplněna
odpadem. Základová spára skládky bude upravena dle příčných řezů: Přebytečná zemina bude odvezena
na deponii určenou provozovatelem skládky v rámci stávajícího areálu. Budou upraveny sklony svahu a
celá plocha bude přehutněna. Míra přehutnění základové spáry by měla být větší nebo rovno 95% P.S.
Upravená plocha musí být hladká bez ostrých výčnělků. Upravenou a přehutněnou plochu bude přejímat
od dodavatele technický dozor investora a zástupce subdodavatelské firmy, která bude provádět další
práce na ploše. Jedná se o vytěžení 39 100 m3 zeminy.
Před vlastním prováděním terénních úprav musí být pokáceny stromky, které se nacházejí na ploše pro
rozšíření skládky (protihlukový val)
Projektant upozorňuje na skutečnost, že nemusí zcela sedět výměry zemních prací.
K
vypracování projektové dokumentace bylo k dispozici zaměření lokality. Na v současné době došlo již k
částečným odkopávkám, a proto skutečně vytěžené množství zeminy může být menší.
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SO 02 – SLOŽIŠTĚ – III. ETAPA

Na upravenou a přehutněnou plochu základové spáry budou položeny těsnicí vrstvy skládky. Podle
stávající legislativy je nutno těsnit podloží, které nesplňuje podmínku geologické bariéry dle ČSN 83 80 30
Skládkování odpadů – Základy navrhování skládek, dvěmi těsnicími vrstvami, z nichž jedna musí být fólie
PEHD min. tl. 1,5 mm.
Těsnicí vrstvy na ploše III. etapy skládky odpadů Hrádek jsou navrženy následovně:
-

zemní těsnění o mocnosti 50 cm s koeficientem propustnosti kf = 1x10- 9 a menším

-

fólie PEHD tl. 1,5 mm

-

ochranná geotextilie o hmotnosti min. 1200 g/m2 a CBR testu 10 kN

Zemní těsnění musí mít koeficient propustnosti kf 110-9 m/s. Bude pokládáno ve dvou vrstvách
Koeficient propustnosti musí být dokladován dodavatelem a doložen v dokladech ke kolaudaci.
Na zemní těsnění bude položena fólie PEHD tl. 1,5 mm. Fólie a geotextilie budou zavázány do zavazovací
ostruhy vybudované na obvodových hrázkách okolo složiště. Ochrannou vrstvu fólie bude tvořit
geotextilie o gramáži min. 1200 g/m2 nebo CBR testu min. 10 kN.
Pod fólií bude instalován geoelektrický systém kontroly celistvosti fólie. Tento systém bude použit pro
proměření celistvosti fólie po položení drenážní vrstvy, případně je možno celistvost fólie proměřit v dále
určených periodách.
Napojení na stávající skládku
Napojení nové etapy na stávající těleso skládky je navrženo dle zaměření skutečného provedení
stavby.
Zavazovací ostruha byla provedena po celé šířce těsněné části na lavici pro zakončení II. etapy
skládky. V ní je zavazovací ostruha pro těsnící prvky. Tato lavice bude zachována i nadále a do stávající
zavazovací ostruhy budou na této straně vloženy těsnící prvky nového tělesa skládky včetně geotextilie.
Provozní komunikace vedoucí po stávající lavici bude přemístěna a bude procházet okolo nově
vybudované etapy skládky.
Odvedení průsakových vod
V nejnižším místě dna III. etapy skládky bude položen odvodňovací drén z děrovaného potrubí PEHD.
Bude položen svodný drén DA 315 x 18,7 mm SDR 17 PN 10 PE 100, ze dvou třetin děrovaný. Na konci
etapy bude svodné potrubí vytaženo nad terén a zaslepeno, aby později bylo možno provést jeho
případné propláchnutí tlakovou vodou. Svodné potrubí průsakových vod bude obsypáno dle vzorového
řezu těženým kamenivem 16-32 mm s přechodovou vrstvou tl. 20 cm, fr. 8-16 mm. Na ostatní ploše
složiště skládky bude položena drenážní vrstva tl. 30 cm, která musí splňovat podmínku koeficientu
propustnosti kf 110-4 m/s. V místech svahů je možno použít z technologických důvodů pneumatiky.
Použité pneumatiky musí být přibližně stejné, nesmí být používány pneumatiky z traktorů nebo
nákladních automobilů, ani pneumatiky s ráfky. Použité pneumatiky musí být vysypány buď drenážním
materiálem, nebo např. drtí z plastů. Geotextilie musí být zakrytá. Pokud dodavatel bude schopen
vytvořit drenážní vrstvu např. z recyklátu, u kterého bude doložen koeficient propustnosti (výše
uvedený), je možno tento materiál použít
Ve spodní části složiště projde již jako plné potrubí odvodňovací drén hrázkou a bude dále pokračovat do
šachty Š6.
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SO 03 – PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Skládka produkuje bioplyn, který je zneškodňován přes biofiltry osazenými přímo na čerpacích studnách.
Ve III. etapě skládky jsou navrženy dvě odplyňovací studny, které budou založeny buď na betonovém
základě, nebo na panelech uložených na vyrovnávací vrstvě ze štěrku. Betonový základ odplyňovací
studny slouží pro vyrovnání terénu. Na základy budou osazeny nové studny s pažnicemi dle
výkresu D.9 a plynotěsně uzavřeny víky. Odvedení plynu mimo skládku, napojení na odplyňovací systém
skládky bude součástí prováděcí projektové dokumentace.
SO 04 – NOVÉ OPLOCENÍ

Rozšíření skládky výstavbou III. etapy si vyžádá demontáž stávajícího oplocení a jeho posunutí západním
směrem. Dle vizuelní prohlídky je stávající oplocení v dobrém stavu a bude ho možno využít (minimálně
částečně) pro výstavbu nového oplocení.
Budou v maximální míře využity stávající sloupky oplocení, v případě nutnosti bude sloupek vyměněn. V
soupisu prací je předpokládána výměna 40 % sloupků, 60 % bude využito ze stávajících sloupků.
Celkově se jedná o demontáž cca 250 m stávajícího oplocení a montáž 270 m nového oplocení.
Předpokládá se osazení pletiva výšky 2 m doplněného dvojitým ostnatým drátem. Sloupky budou
osazeny do betonových patek ve vzdálenosti 3 m. V lomových bodech budou přidány výztužn sloupky.
Bude použito poplastované pletivo, s průměrem drátu 3,5 mm (včetně poplastování) a s oky 50 x 50 mm.
O případném jiném druhu pletiva rozhodne investor.
SO 05 – ODSTÍNĚNÍ SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Výsadby jsou koncipovány jako volnější porosty stromů s keřovými okraji, doplněné plochami keřů s
jednotlivými stromy. Cílem není produkce (kvalitního) dřeva - husté lesnické výsadby, ale porost
stabilních, pokud možno odspodu zavětvených a olistěných stromů a keřů, které splní požadovaný cíl
– odclonění skládky, a budou mít minimální požadavky na následnou údržbu (prořezávky, probírky).
Z výše uvedených důvodů je možno tolerovat úhyn sazenic do cca 20% jedinců každého druhu, pokud by
však vznikly velké mezery/ průhledy, je nutné výsadby doplnit i při nižším úhynu. Rovněž není na závadu
případné jednotlivé poškození nebo deformace stromů v průběhu růstu (netřeba odstraňovat), toto
naopak může přispět k malebnosti nového krajinného prvku i jeho diverzitě (biotopy pro houby,
dřevokazný hmyz, dutinové živočichy, atd.).
Základ výsadeb tvoří listnaté stromy a keře, využití jehličnanů je limitováno stanovištěm (poměrně
extrémní větrná poloha na kopci), proto byly jehličnany použity jen pro doplnění, oživení a zpestření.
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3. Vstupní údaje
3.1.

Umístění záměru

Záměr: akce: ‚ Skládka odpadů Hrádek u Pacova – III. etapa“.
obec: Pacov
místo záměru: Stavební pozemek se nachází v areálu odpadového hospodářství skládky odpadů Hrádek.
III. etapa skládky bezprostředně navazuje na II. etapu, která je v současné době provozována a
bude zaskládkována. K rozšíření skládky dochází v rozsahu územního plánu. Rozšíření skládky je
navrhováno v západní části areálu.
Investor: SOMPO a.s.,
IČO: 25172263
sídlo: Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov
Umístění záměru je vyznačeno na následující mapě:
Obr. 2: Umístění záměru – širší vztahy (bez měřítka)

Kraj:
Město:
Katastrální území:

Vysočina
Pacov
Pacov

Nejbližší obytnou zástavbou v blízkém okolí se nacházejí v obcích Pacov, Velká Chyška, Cetule, Samšín,
Hrádek a Roučkovice. Nejbližší obytné domy se nacházejí v obci Hrádek 460 metrů od plánovaného
rozšíření stávající skládky.
Terén v předmětném území je výrazný, kopicovitý. Tvar terénu má vliv na rozptyl znečišťujících látek.
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Obr. 3: Vizualizace terénu v blízkém okolí záměru – 3D

3.2.

Meteorologická charakteristika území

Větrná růžice pro lokalitu byla převzata z dat ČHMÚ –
Pacov.
Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3
stupních). Označení směrů větru se provádí po směru
hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90
stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů
západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první
třídy rychlosti směru větru.
Pozn.: Zeměpisné značení směrů větru označuje,
odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od
jihu atd.).
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Obr. 4: Modifikovaná růžice v prostoru stavebního záměru při různých třídách rychlosti
-1

-1

0 -2,5 m.s

-1

2,6 -7,5 m.s

nad 7,5 m.s

Tab. 1: Modelová větrná růžice pro zájmovou lokalitu
m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
7.76
1.23
0
8.99

NE
7.29
0.21
0
7.5

E
16.23
4.04
0
20.27

SE
7.79
2.32
0
10.11

celková růžice
S
4.67
0.63
0
5.3

SW
10.21
4.06
0.01
14.28

W
6.47
5.77
0.03
12.27

NW
8.23
4.68
0
12.91

CALM
8.37

součet
77.02
22.94
0.04
100

K základnímu odhadu celkových přirozených podmínek provětrávání území lze použít tzv. ventilační
faktor území, který vychází z charakteristických parametrů konfigurace terénu, tj. šířky údolí v úrovni
vrcholů okolního terénu (d) a jeho dna (b) a dále ze střední hloubky údolí (t). Výsledkem je bezrozměrná
veličina získaná vztahem (d/(d+b)).(d/t), kterou lze kategorizovat podle rozpětí hodnot uvedených v Tab.
2 ([2],[7]).
Tab. 2: Kategorizace přirozené ventilace území
hodnota
< 10
10-50
50-100
>100

charakteristika přirozené ventilace území
kritická (hluboká údolí)
omezená
uspokojivá
velice dobrá

Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída stability do jedné až
tří tříd rychlosti větru. Výpočet očekávaných imisních půlhodinových přízemních koncentrací byl
proveden pro každou třídu stability a třídu rychlosti větru.
TŘÍDY STABILITY:
I. třída stability (superstabilní) - vertikální teplotní gradient je menší než -1,6 oC/100 m a je limitován
rychlostí větrů do 2 m.s-1.
II. třída stability (stabilní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <-1,6;-0,7> [oC/100 m] a
je limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1.
III. třída stability (izotermní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <-0,6;+0,5>
[oC/100 m] v celém rozsahu rychlostí větrů
IV. třída stability (normální) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <+0,6; +0,8>
[oC/100 m] - společně se III. třídou stability je dominantní charakteristika stavu ovzduší ve střední Evropě.
V. třída stability (konvektivní) - vertikální teplotní gradient je větší než +0,8 oC/100 m a je limitován
rychlostí větrů do 5 m.s-1.
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TŘÍDY RYCHLOSTI VĚTRU:
1. třída rychlosti větru - interval 0 - 2,5 m.s-1.
2. třída rychlosti větru - interval 2,6 - 7,5 m.s-1.
3. třída rychlosti větru - interval nad 7,6 m.s-1.

3.3.

Emisní charakteristika zdroje

Premisy hodnocení

Za stávajícího i budoucího stavu je plyn jímán následovně:
I. etapa skládka je vybavena odplyňovacím sběrným systémem skládajícím se ze 7 vertikálních jímacích
studní v I. etapě bazénu skládky napojených na trubní drenážní svod. Jejich základ je tvořen patkou z
prostého betonu B 20. Studna je tvořena perforovaným potrubím DN 160 mm, které je prodlužováno do
výšky v návaznosti na postupující zaplňování skládky hrdlovým spojováním po výškových stupních 2 m.
Perforované potrubí je opatřeno štěrkovým obsypem frakce 16/32 mm. Obsyp kolem potrubí je
prováděn pod ochranou ocelové trouby DN 800 mm, délky 3,5 m opatřené nahoře odnímatelným
poklopem. Trouba je vertikálně posunována autojeřábem při uchycení za oka v horní části trouby. Posun
odpovídá stoupání studnou a je prováděn tak, aby byla zachována vlastní stabilita ochranné trouby jejím
zapuštěním cca 1 m do zhutněný skádkovaných odpadů. K posunu jsou určeny trouby, u nichž úroveň
zhutněných odpadů kolem studny dosáhne do ½ pod horní límce trouby.
Poklopy na všech plynových studních je nutné udržovat plynotěsně uzavřené, aby nedošlo k nasávání
vzduchu do tělesa skládky. Zároveň je nutné dbát opatrnosti při rozhrnování a hutnění odpadu v blízkosti
studní, aby nedošlo k jejich poškození pracujícími mechanismy na skládce.
Funkcí koksokompostového filtru (KKF) filtrů je odbourání methanu pomocí methanotrofních bakterií.
koksokompostový filtru (KKF) patří mezi pasivní systémy odplynění. Je vhodný pro skládky s malým a
středním výronem methanu. Tyto skládky mají produkci CH4 < 200 m3/h a koncentraci CH4 v hloubce
0,6m < 35% objemových. Funkční vrstvou je horní část filtru, kde probíhá oxidace methanu pomocí
methanortofních bakterií (methanotrofů). Tyto bakterie využívají jako zdroj uhlíku a energie
jednouhlíkaté substráty (methan, methanol), ale dokáží oxidovat i dymethylether. Jde o aerobní růst
mikroorganismů, při němž se redukují vazby C-C a methan je oxidován přes meziprodukty až na oxid
uhličitý.
Jako materiál svrchní vrstvy se používá organický substrát, např. dřevní štěpka, hobliny z jehličnatého
dřeva (borovice, smrk), drcené brikety z dřevěného uhlí, lesní dřevní štěpka nebo mulčovaný dřevní
odpad smíšený se zeminou. Spodní vrstva je tvořena koksem. Její funkce je plynotěsnost a rovnoměrná
distribuce stoupajícího skládkového plynu do horní vrstvy. Na dobře udržovaných biofiltrech se účinnost
odbourání methanu pohybuje v rozmezí 95 -100%.
Biologický rozklad organických látek je složitý vícestupňový proces, na jehož konci působením
metanogenních acetotrofních a hydrogenotrofních mikroorganizmů vzniká bioplyn, který se v ideálním
případě skládá ze dvou plynných složek, metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Průběh tohoto procesu
ovlivňuje řada dalších procesních a materiálových parametrů, například složení materiálu, podíl vlhkosti,
teplota prostředí, číslo pH neboli kyselost materiálu, anaerobní (bezkyslíkaté) prostředí, absence
inhibičních biochemických látek atd. Biologický rozklad organických látek v anaerobních podmínkách je
proces, který se nazývá metanová fermentace, metanové kvašení, anaerobní fermentace, anaerobní
digesce, biogasifikace, biometanizace, biochemická konverze organické látky. Tento proces probíhá v
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přírodě za určitých podmínek samovolně nebo je vyvolán záměrně pomocí biotechnických zařízení.
Výsledkem metanové fermentace je vždy směs plynů a fermentovaný zbytek organické látky. Pro tuto
směs plynů, obsahujících vždy dva majoritní plyny (metan CH4 a oxid uhličitý CO2) a v praxi početnou,
avšak objemově zanedbatelnou řadu minoritních plynů, se ustálily různé názvy podle jejich původu
nebo místa vzniku.
Většina skládek komunálního odpadu obsahuje 20 – 60 % organických materiálů, ze kterých může za
vhodných podmínek anaerobní fermentací vznikat po mnoho let skládkový plyn s velmi proměnlivým
složením. Jeho povrchové výrony jsou velmi nebezpečné, proto je žádoucí skládkové plyny získané při
odplynění skládek komunálního odpadu využít k energetickým účelům nebo likvidovat bezpečnostním
hořákem.
Tab. 3: Obvyklé složení skládkového plynu v objemových procentech
CH4

CO2

O2

N2

H2S
mg/m3

pod 0,1
(výjimečně pod 1,5)

3 - 10
(výjimečně až 35)

0,5 – 2
(výjimečně až 100)

%
58 – 68
(výjimečně až 75)

28 - 40

Výskyt síry ve skládkovém plynu ve formě sulfanu (sirovodíku) je v našich podmínkách minimální. K
uvolnění sulfanu dochází zejména v nejmladších partiích zaplňované skládky, tj. v acidogenní fázi, kdy
jeho vytěsňování napomáhá nízké pH. Koncentrace sulfanu na skládkách v podmínkách ČR se převážně
pohybuje v rozmezí 0,5 až 40 mg.m-3 , Čermáková a kol. (2008) uvádí 0,2 – 20 mg H2S / m3, ideálně po 1
mg H2S / m3. Ostatní uhlovodíky i H2 jsou přítomny pouze ve stopách. Skládkový plyn je nedýchatelná a
výbušná směs plynů a představuje rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti - udušení i explozi.
Proces biologické degradace odpadů, které se naplno rozeběhnou v tělese skládky, započíná formou
hydrolytických anaerobních procesů již záhy po jejich sběru a během transportu na skládku. Uložením a
uhutněním odpadů na skládce je velmi rychle v kompaktní hmotě spotřebován kyslík a vzniká anaerobní
prostředí, ve kterém se rozbíhají anaerobní procesy a biometanizace. V první etapě acidogeneze se
uvolňuje především oxid uhličitý (až 70 objemových procent), v menším množství také dusík (do 20
objemových procent) a vodíku (jednotky objemových procent). Navezený odpad díky produkci nižších
nasycených karbonových kyselin začíná zapáchat. Tato fáze degradace trvá podle struktury odpadů a
prováděné technologii skládkování přibližně dva roky. Následně ve skládce začíná vzrůstat množství
methanu (cca 60 objemových procent), při souběžném poklesu množství oxidu uhličitého (cca 35
objemových procent) a dusíku (jednotky objemových procent). Obsah kyslíku ve skládkovém plynu klesá
na nulu. Jedná se o proces stabilizace methanogenní fáze.
Rozptylová studie pro skládku byla spočítána jako konzervativní odhad při 100 mg/m3 emisí H2S
v odpadním plynu, s nulovou výškou nad zemí a při 8760 hodin provozu za rok.
Dalším plošným zdrojem emisí znečišťujících látek budou zemní práce při přípravě tělesa skládky.
Plocha skrývky ornice bude probíhat postupně. Celkově pak bude cca 1 až 2 ha. Průměrná mocnost
skrývky dosahuje 2 m. Skrývka ornice a podorničí bude provedena dozerem v kombinaci s kolovým
nakladačem nebo pásovým rypadlem. K převozu na deponie nebo na místo konečného využití budou
použité nákladní vozidla. Pro výpočet RS bylo uvažováno s ročním objemem skrývek na úrovni celkem cca
35 000 t.
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Pro výpočet RS byly použité emisní faktory z dokumentů „Stanovení emisních faktorů a imisních
příspěvků stacionárních zdrojů pro účely zjednodušení přípravy a vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP“
(TESO Praha a.s., 2015) a „Analýza možnosti a dopadů rozšíření databáze o evidenci fugitivních emisí a
využití těchto údajů ke zpřesnění prostorové interpretace naměřených dat“ (ČHMÚ, 2015). Použité
emisní faktory jsou uvedeny v tabulce níže. V případě neuváděných emisních faktorů pro částice PM10 a
PM2,5 byly pro dopočet emisí použité hodnoty podílu PM10 a PM2,5 v celkových emisích TZL podle přílohy
č. 2 metodického pokynu MŽP pro vypracování rozptylových studií.
Tab. 4: : Emisní faktory, sekundární prašnost
Emisní faktor
SKRÝVKA
Odstranění skrývky [kg/t zeminy]
Odstranění půdy [kg/t zeminy]
Nakládka vozidel – skrývka [kg/t zeminy]
Pojezd nákladních vozidel v prostoru skládky [kg/vozokilometr]

TZL

PM10

PM2,5

0,006
0,029
0,0185
2,84

0,0036
0,0174
0,004
0,84

0,0021
0,01015
0,00035
-

Emise ze spalování motorové nafty:
Motorová nafta se bude používat jako palivo pro mechanizaci při skrývkových a rekultivačních pracích
(dozer, rypadlo). Předpokládaná spotřeba nafty všech mechanizmů je cca 16 000 l/rok. Při výpočtu emisí
bylo uvažováno s nasazením všech strojů současně po celou dobu provozu, tj. 3360 hod/rok.
Tab. 5: : Celkové roční emise ze spotřeby nafty v areálu
Znečišťující látka
Emise [kg/rok]

NOx
715,2

CO
296,736

PM10
71,456

benzen
2,752

benzo(a)pyren (*1000)
1,056

Emise z pojezdu nákladních vozidel v areálu:
Pro přesun odpadů na skládku budou využívaný nákladní automobilová vozidla. Intenzita pohybu vozidel
byla odvozená na základě stávajícího provozu skládky a provozní doby v areálu. Pro výpočet RS bylo
uvažováno s počtem vozidel 23 TNA/den a 4 OA/den.
Při výpočtu emisí ze startů a pojezdů vozidel v areálu byly použity emisní faktory z programu MEFA 13
(Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů). Program umožňuje do výpočtu emisí z pojezdu vozidel
zahrnout i víceemise ze studených startů silničních vozidel dle ujeté dráhy, doby stání a klimatických
charakteristik uvažované lokality. Pojezd po areálu byl uvažován v součtu pro příjezd i odjezd vozidel
max. 1200 m. Výpočet byl proveden pro sklon vozovky 1 %, rychlost pojezdu do 10 km/hod, plynulost
provozu 3. Zastoupení vozidel dle ujeté dráhy do 1 km bylo uvažováno 100 % u odjíždějících vozidel a
více jak 4 km 100 % u přijíždějících vozidel. Zastoupení vozidel dle doby stání bylo uvažováno do 1 hod,
typ vozového parku města a ostatní silnice, rok 2020. Klimatická charakteristika byla dána průměrnými
měsíčními hodnotami teploty vzduchu měřenými 2 m nad zemským povrchem vyjádřenými jako
dlouhodobý normál teploty vzduchu 1961-1990 pro kraj Vysočina. Vytížení nákladních vozidel bylo
uvažováno 100 % pro odjíždějící vozidla a 0 % pro vozidla přijíždějící. Rozdělení vyvolané dopravy
v průběhu pracovní doby bylo uvažováno rovnoměrné. Celkové emise ze startů a pojezdů vozidel po
areálu jsou dány součtem emisí z výfuku a z otěrů brzd a pneumatik, víceemisí ze studených startů
vozidel a emisí z resuspenze. Emise zahrnuté do výpočtu RS jsou uvedeny v tabulce níže. Rozdělení
vyvolané dopravy v průběhu pracovní doby bylo uvažováno rovnoměrné.
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Tab. 6: : Emisní charakteristika zdroje, pojezd nákladních vozidel v areálu
Znečišťující látka
Emise [g/den] 1)
Emise [kg/rok] 2)
1)

emise BaP v mg/den

2)

NOx

PM10

benzen

BaP

PM2,5

91.7
19.3

287.5
60.4

0.5
0.1

3.7
0.8

77.4
16.2

emise BaP v g/rok

Emise z dopravy na okolní komunikační síti:
Doprava odpadů na skládku bude probíhat, stejně jako za stávajícího stavu, v denní době. Pro výpočet RS
bylo uvažováno s počtem vozidel 23 TNA/den a 4 OA/den. Přičemž osobní automobily samozřejmě
nevozí primárně odpad na skládku. Jedná se o osobní automobily zaměstnanců, případně návštěvníků
skládky.
Rozdělení vyvolané expediční dopravy na jednotlivé směry je znázorněno na obrázku níže (Obr. 5:).
Obr. 5: Dotčené trasy stávající i budoucí vyvolané dopravy

Do výpočtu RS byly zahrnuty primární emise, víceemise i emise z resuspenze. Vzhledem k nelineární
závislosti resuspenze na intenzitě dopravy byly emise z resuspenze počítány jako rozdíl emisí
z resuspenze pro celkovou dopravu v území bez a se zahrnutím vyvolané dopravy pro konkrétní variantu.
Intenzity celkové dopravy na dotčených silnicích byly převzaty z celostátního sčítání dopravy z roku 2016
(ŘSD) a přepočteny pomocí příslušných růstových koeficientů (TP 225 „Prognóza intenzit automobilové
dopravy, II. vydání“). Víceemise byly počítány pouze pro zdrojovou vyvolanou dopravu, která tvoří 50%
podíl celkové vyvolané dopravy. Víceemise ze studených startů se projevují krátce po startu vozidla a se
vzrůstající vzdálenosti podíl víceemisí klesá (u vozidel, které po posledním startu ujela více než 4 km se
víceemise již neprojevují). Víceemise byly proto uvažovány pouze na úsecích silnic nacházejících se do
4 km od záměru. Průměrná doba stání vyvolané nákladní dopravy byla uvažována do 1 hod. Vytížení
nákladních vozidel bylo uvažováno 100 % pro přijíždějící vozidla, 0 % pro vozidla odjíždějící. Vyvolaná
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doprava bude probíhat pouze v denní době, roční fond pracovní doby pro expedici je uvažován
3250 hod/rok. Rozdělení vyvolané dopravy v průběhu pracovní doby bylo uvažováno rovnoměrné.

3.4.

Varianty výpočtu

Vlastní posouzení imisní zátěže v lokalitě
Vlastní posouzení stávajícího imisního zatížení v lokalitě bylo provedeno na základě vymezení OZKO za rok
2014-2018 a dat AIM (www.chmu.cz).

Výpočtová varianta 1 – vyhodnocení příspěvků zdroje k imisnímu zatížení území při
stávajícím provozu zdroje
Jsou hodnoceny emise ze stávající skládky a se stávající automobilovou dopravou. Rozptylová studie byla
zpracována pro průměrné roční koncentrace jednotlivých látek na průměrný provoz.

Výpočtová varianta 2 – vyhodnocení příspěvků zdroje k imisnímu zatížení území při
budoucím provozu zdroje
Jelikož se nezmění roční kapacita návozu odpadů na skládku, tak jsou emise ze skládkování posunuty
pouze prostorově na prostor nového rozšíření skládky. Celková doprava se oproti stávajícímu stavu
nemění. Do výpočtu byly ale zahrnuty emise z přípravy skládkovacího prostoru, tedy Odstranění skrývky,
Odstranění půdy, Nakládka vozidel – skrývka, Pojezd nákladních vozidel v prostoru skládky. Rozptylová
studie byla zpracována pro průměrné roční koncentrace jednotlivých látek na průměrný provoz.
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4. Metodika výpočtu
4.1.

Metoda, typ modelu

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení zvolených
hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ (Systém modelování stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší SYMOS´97 – verze 2006), která byla vydána MŽP ČR v r. 1998.
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky.
Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů,
dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok,
podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální
dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou
vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním
rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací
bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability
atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru. Charakteristika
tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující tabulky.
Tab. 7: Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru
Třída stability
I
II
III
IV
V

rozptylové podmínky
silné inverze, velmi špatný rozptyl
inverze, špatný rozptyl
slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty, mírně
zhoršené rozptylové podmínky
normální stav atmosféry, dobrý rozptyl
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

výskyt tříd rychlosti větru (m/s)
1,7
1,7
5
1,7

5

11

1,7
1,7

5
5
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Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. Vzrůstá-li teplota s
výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních
pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek. To je právě případ inverzí, při
kterých jsou rozptylové podmínky popsané pomocí tříd stability I a II.
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně vychlazuje a
ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou trvat i
nepřetržitě mnoho dní za sebou. V letní polo-vině roku, kdy je příkon slunečního záření vysoký, se inverze
obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před východem slunce.
Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické
turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a tedy rozrušení inverzí. Silné
inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m/s, běžné inverze (třída stability II) do
rychlosti větru 5 m/s.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď k nulovému
(III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti
větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto situací
dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch směřuje od země
vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto
podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského
povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové
podmínky nevyskytují při rychlosti větru nad 5 m/s.
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Metodika SYMOS'97 však musela být oproti původní verzi upravena. V souvislosti s předpokládaným
vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům,
a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i
nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tyto změny zahrnují např.:
• stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot
koncentrací nebo 8-hodinových průměrných hodnot (dříve 1/2-hodinové hodnoty)
• stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot koncentrací
• hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
Změna průměrovací doby se promítla do změny rozptylových parametrů σy a σz (viz [12] Metodika,
kap.3.2.5.1.) tak, aby popisovaly rozptyl znečišťujících látek v delším časovém intervalu. Pro NO2, NOx,
prach (PM10) a SO2 jsou jako krátkodobé koncentrace počítané 1-hodinové průměrné hodnoty, pro CO
jsou počítané 8-hodinové průměrné hodnoty.
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku ozn. NOx.
Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise
oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena
zejména dvěma složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k
ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto,
že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO.
Ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován
převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této
reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože vstupem do výpočtu zůstaly emise
NOx, bylo nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval
rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách.
Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Rychlost
konverze NO na NO2 popisuje parametr kp, jehož hodnota závisí na třídě stability atmosféry. Zároveň
platí, že i po dostatečně dlouhé době zbývá 10 % oxidů dusíku ve formě NO. Vztah pro výpočet
krátkodobých koncentrací NO2 z původních hodnot koncentrací NOx pak má tvar



x 
c = c0 . 0,1 + 0,8.1 − exp − k p . L   

u h1   



kde c je krátkodobá koncentrace NO2
c0 je původní krátkodobá koncentrace NOx
xL je vzdálenost od zdroje
uh1 je rychlost větru v efektivní výšce zdroje

4.2.

Referenční body

Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území se sítí uzlových bodů v celkovém počtu
8 126 bodů. Toto síť je tvořena sítí referenčních bodů s krokem 50 m v blízkém okolí umístění zdroje
(základní síť RB), která byla doplněna sítí bodů s krokem 500 m v širším okolí záměru. Rozmístění
referenčních bodů je zobrazeno na obrázku níže.
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Obr. 6: Síť referenčních bodů

K tvorbě sítě referenčních bodů:
Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je vytvářena nezávisle na
zeměpisných souřadnicích dané lokality. Jejím účelem je pokrýt dané zájmové území tak, aby
matematická modelace zatížení ovzduší dané lokality škodlivinami postihla v rámci zadaných dat co
nejvěrněji reálný stav.
Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel studie s ohledem na
předpokládaný plošný rozsah hodnocených vlivů, obvykle ve tvaru jednoduchého geometrického obrazce
libovolného tvaru. Krok jednotlivých referenčních bodů (jejich vzdálenost od sebe) je volen na základě
obdobných požadavků, může být v rámci jedné sítě různý (např. v oblasti předpokládaných vyšších
koncentrací škodlivin je síť hustší).
Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za počátek („0“) a ostatní body se
číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady (1,2,....n). Způsob zvolení počátku i systém dalšího číslování
referenčních bodů závisí na úsudku zpracovatele rozptylové studie, na úroveň výsledků studie nemá
žádný vliv. Obvykle je jako počátek volen bod nacházející se v levém spodním rohu sítě tak, aby při
odečítání souřadnic nebylo nutno používat záporných hodnot.
Po vytvoření sítě referenčních bodů jsou jednotlivým referenčním bodům přiřazovány souřadnice x,y,z
podle následujícího systému:
x: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na vodorovné ose v metrech
y: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na svislé ose v metrech
z: nadmořská výška referenčního bodu v metrech (odečítá se z vrstevnicové mapy)
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Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze základních souborů vstupních dat
nutných pro konstrukci rozptylové studie, neboť pro zvolené referenční body jsou počítány příslušné
hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého obrazu s reálem se provádí např. grafickou konstrukcí
izolinií znečištění pro jednotlivé škodliviny v rozsahu zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím s
mapovým podkladem hodnoceného zájmového území.
Pozn.: Stejným způsobem, jak je uvedeno, se konstruují souřadnice emisních zdrojů v rámci zvolené sítě.
Emisní zdroje se číslují (či označují) samostatně.

4.3.

Imisní limity

Imisní situace je podrobně hodnocena v rozptylové studii pomocí maximálních imisních hodinových
koncentrací a průměrných ročních koncentrací. Imisní limit pro NO2 je stanoven na úrovních, jež jsou
uvedeny v následujícím přehledu imisních limitů. Prahové a imisní limity jsou dané přílohou č. 1 k zákonu
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který byl zpracován na základě příslušných direktiv EU. Imisní situace
je podrobně hodnocena pomocí maximálních imisních hodinových koncentrací a průměrných ročních
koncentrací. Imisní limit pro NO2 je stanoven na úrovních, jež jsou uvedeny v následujícím přehledu
imisních limitů.
Přípustné úrovně znečištění (imisní limity a cílové imisní limity)
Imisní limity a cílové imisní limity jsou dány přílohou č. 1 zákona 201/2012 Sb., zákonem o ovzduší.
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují
na standardní podmínky (objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa). U všech
přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý

Doba průměrování

Imisní limit

1 hodina

350 μg.m

24 hodin
1 hodina

200 μg.m

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg.m

Oxid uhelnatý

max. denní osmihodinový průměr

Benzen
PM10
PM10
PM2,5

24

-3

3

125 μg.m

Oxid dusičitý

-3

-3

(1)

-3

10 mg.m
-3

1 kalendářní rok

5 μg.m

24 hodin

35

-3

-

-3

-

40 μg.m

1 kalendářní rok

18
-

-3

50 μg.m

1 kalendářní rok

Maximální počet překročení

-3

25 μg.m

-3

Olovo
1 kalendářní rok
0,5 μg.m
Poznámka
(1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých
průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se
přiřadí ke dni, ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00
předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00.

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid siřičitý

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

20 μg.m

Oxidy dusíku

1 kalendářní rok

30 μg.m

-3
-3
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3. Imisní limity pro celkový obsah znečisťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka

Imisní limit

Arsen

Doba průměrování
1 kalendářní rok

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng.m

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng.m

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m

-3

6 ng.m

-3
-3

-3

4. Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví lidí

Doba průměrování
(1)

Imisní limit

max. denní osmihodinový průměr

(3)

(4)

(2)

Maximální počet překročení

-3

120 μg.m

25
-3

Ochrana vegetace
AOT40
18000 μg.m .h
0
Poznámky
(1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky;
(2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých
průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je
připsán dni, ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00
předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00
hodin;
(3) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let.
-3
(4) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 μg.m (=40
-3
ppb) a hodnotou 80 μg.m v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý dne mezi 08:00 a
20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května – 31. července).

5. Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení

Doba průměrování

Imisní limit

Ochrana zdraví lidí

max. denní osmihodinový průměr

120 μg.m

Ochrana vegetace

AOT40

6000 μg.m .h

-3
-3

Emise pachových látek
Procesy probíhající uvnitř tělesa skládky mají a nadále i mít budou za následek emise pachově účinných
látek („zápach“). Jedná se především o H2S (sulfan), NH3 (amoniak), organické kyseliny (nižší nasycené
karbonové kyseliny např. kyselina octová, máselná, atd.), CO, alkoholy, estery, aminy, methylmerkaptan,
vinylchlorid a další. Množstevně dominující komponenty skládkového plynu (CH4, CO2 a N2 ) jsou bez
zápachu.
Zápach vzniká na skládkách únikem z prostoru skládkování v místech, kde dosud nebyl překryt nově
navezený odpad, dále pak i ze staršího nedostatečně překrytého odpadu, jako produkt aerobního
rozkladu (jedná se o kyslíkaté organické sloučeniny) a konečně z bioplynu (produkty anaerobních procesů
ve skládce - H2S, NH3, merkaptany).
Za indikátory míry případného obtěžování nepříjemným pachem lze považovat látky s nejnižším
čichovým prahem (tj. ty, které jsou první cítit při nejnižších koncentracích) a zároveň silně zastoupené ve
skládkovém plynu. V případě skládkového plynu se jedná o sulfan (H2S) jehož čichový práh leží na
úrovni 7 μg/m3.
Jelikož sulfan reaguje s železnými kovy ve skládce (viz ČSN 83 8034 Odplynění skládek), jsou jeho emise
do ovzduší obecně malé. Pakliže k nějakým emisím dochází, děje se tak nezakrytým povrchem skládky.
Biofiltry nejsou zdrojem sulfanu. Údaje o koncentracích sulfanu ve skládkovém plynu se značně liší,
obecně se však pohybují v poměrně širokém rozmezí 0,2 – 20 mg/m3, ideálně pod 1 mg/m3 (Čermáková a
kol. 2008).
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Sulfan (dříve sirovodík, H2S) je bezbarvý plyn. Může se tvořit rozkladem organického materiálu (např. při
výrobě bioplynu) a síranů při nedostatku kyslíku. Zapáchá po zkažených vejcích. Je silně jedovatý, ve větších
dávkách může způsobit smrtelné otravy. Je těžší než vzduch a snadno se zkapalňuje. Je dobře rozpustný v
různých kapalinách včetně vody. Rozpouštěním ve vodě vzniká kyselina sulfanová. Hlavní cestou pracovní i
mimopracovní expozice lidí je respirační systém. Sulfan může pronikat do lidského organismu v místech
defektů ušních bubínků při koncentracích, které se mohou vyskytovat na pracovištích. O
koncentracích sulfanu v pitné vodě je k dispozici jen velmi málo údajů. Přesné údaje o absorpci sirovodíku v
plicích zatím neexistují, ale absorbovaný podíl je pravděpodobně velký. Při fyziologických hodnotách pH je
sirovodík disociován na hydrogensulfidový anion a v této formě je také velmi pravděpodobně absorbován.
Rychlost absorpce v gastrointestinálním traktu není známa. Hlavním toxikologickým účinkem na buňky
mozku je inhibice funkce enzymu cytochromoxidázy na konci mitochondriálního respiračního řetězce. V
důsledku abnormální funkce mitochondrií se v buňkách projevují sekundární změny, které jsou velmi
náročné na přísun energie. Po akutních otravách sulfanem byly zjištěny mozkové edémy, degenerace a
nekrózy mozkové kůry i bazálních ganglií. Poškození mozku se vyvinulo i po expozičních koncentracích
nižších než smrtelných. Na laboratorních zvířatech byly zjištěny následující účinky:
150-225 mg/m3
300-400 mg/m3

- známky místního podráždění očí a hrdla po mnoha hodinách expozice;
podráždění očí a mukózních membrán po jednohodinové expozici a mírné
všeobecné účinky po delších expozicích;

750-1000 mg/m3

- mírné systémové příznaky po expozicích kratších než 1 h a po několika
hodinách možná smrt;

při 1350 mg/m3

- vážné systémové poruchy při expozicích do 30 minut, při expozicích do 1
hodiny úhyn;
kolaps a smrt po 15-ti až 30-ti minutových expozicích; okamžitý kolaps,
- respirační paralýza a smrt.

při 2250 mg/m3
při 2700 mg/m3

Zákonem č. 201/2012 Sb. o ovzduší nestanovuje pro sulfan (H2S) žádný emisní limit. Dle Světové
zdravotnické organizace (World Health Organization) činí akutní (krátkodobá) toxicitu REL pro maximální
denní expozici 150 μg/m3.
Tyto hodnoty jsou pak porovnávány s maximálními hodinovými koncentracemi příslušné škodliviny.
Charakteristiky kvality ovzduší
LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě s cílem odvrátit,
předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní prostředí jako celek, který musí
být dosažen v daném období a nesmí být překračován jinak, než je stanoveno. Je to pevná hodnota
přípustné úrovně znečištění ovzduší, která nesmí být překračována o více než je mez tolerance (MT),
vyjádřená jako podíl imisního limitu v procentech, o který může být tento limit v období stanoveném
zákonem o ovzduší (po jeho vydání) a jeho prováděcími předpisy, překročen.
MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen za podmínek
stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími.
Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených v dané lokalitě a
jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a pro klasifikaci zájmového území
jsme použili klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 1997“, kterou
vydal Český hydrometeorologický ústav Praha. Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které představuje
následující tabulka:
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Tab. 8: Klasifikace území
třída
I.
II.
III.
IV.
V.

4.4.

Význam
imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině
imisních limitů IHx
imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale žádný limit není
překročen
imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních sledovaných
látek jsou nejvýše rovny polovině emisních limitů IHx
imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých dalších
látek >IHx, ale <IHx
imisní limit více než jedné látky je překročen

Klasifikace
čisté-téměř čisté
ovzduší
mírně znečištěné
ovzduší
znečištěné ovzduší
silně znečištěné
ovzduší
velmi silně znečištěné
ovzduší

Mapové podklady

Mapové podklady o různém měřítku a výstupní data jsou zpracovány pomocí programu ArcGIS,
registrovaným u společnosti ESRI ArcGIS, největšího světového výrobce software pro geografické
informační systém (GIS).
Geografický informační systém je informační systém pro získávání, ukládaní, analýzu a vizualizaci dat,
které mají prostorový vztah k povrchu Země. Geodata, se kterými GIS pracuje, jsou definována svou
geometrií, topologií, atributy a dynamikou. Geografický informační systém umožňuje vytvářet modely
části Zemského povrchu pomocí dostupných softwarových a hardwarových prostředků.

4.5.

Definice pojmů

Koncentrace znečišťující látky v ovzduší
• hmotnost znečišťující příměsi, obsažená v jednotce objemu vzduchu při standardní teplotě a tlaku.
Vyjadřuje se v µg.m-3.
Maximální koncentrace
• největší průměrná krátkodobá přízemní koncentrace látky za dané rychlosti větru.
Doba trvání koncentrací převyšujících dané limitní hodnoty
• jako limitní koncentrace se často používají krátkodobé imisní limity. Tak dostaneme přímo dobu, kdy
jsou na dané lokalitě překročeny.
Dávka znečišťující látky
• integrál koncentrace za dané časové období, např. rok [mg.rok.m-3].
Tepelná vydatnost
• tepelná energie odcházející za jednotku času se spalinami do ovzduší z komína [MW].
Teplotní zvrstvení
• průběh teploty vzduchu s výškou. V troposféře teplota obvykle s výškou klesá. Případ, kdy se s výškou
nemění, se označuje jako izotermie, pokud teplota s výškou roste, mluvíme o inverzním teplotním
zvrstvení.
Třídy stability
• charakteristika počasí, která typizuje počasí do několika kategorií s ohledem zvrstvení.
Stavební výška zdroje
• výška koruny komína nad úrovní okolního terénu.
Efektivní výška zdroje
• výška, do které vystoupí vlečka z komína vlivem tepelného vznosu. Pro její výpočet se používá řada
převážně empirických vzorců.
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5. Výstupní údaje
5.1.

Typ vypočtených charakteristik

Maximální imisní krátkodobé koncentrace udávají maximální hodnotu vypočtenou v daném referenčním
bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru, při kterém k maximální imisní
koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech/ m3 (µg.m-3).
Průměrná roční koncentrace udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech/m3
(µg.m-3).
Intervaly imisních hodinových koncentrací udávají četnost výskytu koncentrací nad zadanou hodnotu
(nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad 500 a nad 1000 mikrogramů/m3. Hodnoty jsou uvedeny v %
ročního časového fondu (roční časový fond činní 8760 hodin).

5.2.

Imisní charakteristika území

Imisní zatížení
monitoringu

škodlivinami

na

základě

dat

Automatizovaného

imisního

Nejbližší měřící stanice AIM je stanice Košetice (JKOS). Dle klasifikace Eol je stanice JKOS
charakterizovaná jako pozaďová, typ zóny venkovská, charakteristika zóny zemědělská, přírodní,
podkategorie regionální. Stanice je umístěna v areálu meteorologické stanice ČHMÚ ve vrcholové poloze
ve značně svažitém terénu (se sklonem nad 10%). V okolí stanice se nachází převážně zemědělská orná
půda. Hodnoty naměřené na stanici AIM Košetice v letech 2014-2018 jsou uvedeny v tabulce níže.
Naměřené hodnoty jsou srovnány s hodnotou imisního limitu a výsledky jsou doplněny o průměrnou a
střední hodnotu naměřených koncentrací.
Stanice:
umístění:
data:
typ stanice:
typ zóny:
charakteristika zóny:
podkategorie:
reprezentativnost dat:
typ měř. programu:

JKOS
Košetice
za období 2014-2018
pozaďová
venkovská
zemědělská, přírodní
regionální
oblastní měřítko (desítky až stovky km)
automatizovaný měřící program, měření pasivními dosimetry a aktivními
samplery, měření POPs pro účely projektů, manuální měřící program, měření
PAHs, VOC, EC a OC v PM2,5, těžkých kovů v PM10 a v PM2,5

28

Obr. 7: : Vzdálenost stanice AIM od záměru

Tab. 9: Naměřené hodnoty na měřící stanici JKOS (Košetice) v letech 2014-2018
3

NO2 – průměrná roční koncentrace [µg/m ]
NO2 – maximální hod. koncentrace [µg/m3]
NO2 – četnost překroč. hod. konc. [hod/rok]
SO2 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]
SO2 – maximální den. koncentrace [µg/m3]
SO2 – četnost překroč. den. konc. [den/rok]
SO2 – maximální hod. koncentrace [µg/m3]
SO2 – četnost překroč. hod. konc. [hod/rok]
PM10 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]
PM10 – nejvyšší denní konc. [µg/m3]
PM10 – četnost překroč. denní konc. [den/rok]
PM2,5 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]
CO - 8-hodinová průměrná koncentrace [µg/m3]
Benzen – průměrná roční koncentrace [µg/m3]
BaP – průměrná roční koncentrace [ng/m3]

2014
8,4
42,7
0
1,8
18,7
0
53,0
0
18,6
57,6
7
13,7
573,6
0,4

2015
7,8
38,3
0
1,3
8,6
0
22,1
0
17,4
52,0
1
11,6
542,1
0,4

2016
6,0
31,6
0
1,4
5,3
0
11,5
0
16,4
53,0
1
11,3
683,1
0,6
0,4

2017
6,9
46,9
0
2,2
7,6
0
19,4
0
16,4
82,5
11
11,0
958,1
0,5

2018
limit průměr medián
4,7
40
6,8
6,9
30,0
200
37,9
38,3
0
18
0
0
1,3
20
1,6
1,4
6,5
125
9,3
7,6
0
3
0
0
23,4
350
25,9
22,1
0
24
0
0
22,6
40
18,3
17,4
87,3
50
66,5
57,6
17
35
7
7
1)
14,6
20
12,4
11,6
591,4 10 000 669,7 591,4
1,1
5
0,9
0,9
0,4
1
0,4
0,4

1)

imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 platný od 1.1.2020. Do 31.12.2019 byl v platnosti imisní limit pro průměrné roční
koncentrace PM2,5 na úrovni 25 µg/m3.

Imisní koncentrace naměřené na stanici AIM Košetice v období let 2014-2018 jsou uvedeny v tabulce
výše. Na stanici jsou splňovány imisní limity pro všechny sledované charakteristiky. Imisní limit 50 µg/m3
pro denní koncentrace PM10 je na stanici AIM Košetice překračován, maximální povolený počet
překročení tohoto limitu zde však v období let 2014-2018 překročen nebyl. Průměrné roční koncentrace
PM2,5 byly na této stanici měřeny na úrovni do 20 µg/m3, co je hodnota imisního limitu pro tuto
charakteristiku platná od 1.1.2020 (do 31.12.2019 byl imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5
na úrovni 25 µg/m3). Průměrné roční koncentrace benzenu byly na stanici AIM Košetice vyhodnocovány
pouze v letech 2016 a 2018. Na základě měřených hodnot však lze předpokládat, že imisní limit pro
průměrné roční koncentrace benzenu je zde dlouhodobě splňován. Měření nebylo prováděné přímo
v místě záměru, ale v lokalitě vzdálenější.
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Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona 201/2012 Sb., „K
posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr
hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto
hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím
dálkový přístup“.
Obr. 8: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace NO2

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni 7,5 µg/m3, tedy na úrovni cca 19 % imisního limitu 40 µg/m3. Pro maximální hodinové
koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny.
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Obr. 9: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace PM10

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni do 17,4 µg/m3, tedy na úrovni cca 44 % imisního limitu 40 µg/m3.
Obr. 10:

Pětileté průměry 2014-2018, 36. nejvyšší denní koncentrace PM10

36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot
nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění
záměru hodnot na úrovni 29,8 µg/m3.
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Obr. 11:

Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace PM2,5

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni 12,1 µg/m3, tedy na úrovni cca 60,5 % stávajícího imisního limitu 20 µg/m3.
Obr. 12:

Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace benzenu

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni 0,7 µg/m3, tedy na úrovni 14 % imisního limitu 5 µg/m3.
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Obr. 13:

Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace BaP

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni 0,3 ng/m3, tedy na úrovni 30 % imisního limitu 1 ng/m3.
Pětileté průměry 2014-2018, 4. nejvyšší denní koncentrace SO2

4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot nejvýše
125 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru
hodnot na úrovni 6,7 µg/m3.
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako mírně znečištěnou. V místě umístění záměru byly imisní limity pro všechny
sledované škodliviny za uplynulé pětileté období 2014-2018 splňovány.
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5.3.

Příspěvky zdroje

Příspěvky varianty č. 1
Oxid dusičitý – NO2
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou ve výpočtové variantě 1 na úrovni
13,19 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 0,36 µg/m3. IL je 40 µg/m3.
Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Tab. 10: : Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky NO2, výpočtová varianta 1
Koncentrace
Průměrná roční
Maximální hodinová
1)

1)

Imisní limit [µg/m3]
40
200

Příspěvky [µg/m3]
0,36
13,19

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území

Obr. 14:

Průměrné roční koncentrace NO2, výpočtová varianta 1
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Obr. 15:

Maximální hodinové koncentrace NO2, výpočtová varianta 1

Oxid uhelnatý – CO
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou ve výpočtové variantě 1
na úrovni do 95,7 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3. Nejvyšší příspěvky
byly v širším okolí areálu investora a podél komunikacích dotčených provozem vyvolanou dopravou.
Tab. 11: Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky CO, výpočtová varianta 1
Koncentrace
Maximální 8-hodinová
1)

1)

Imisní limit [mg/m3]
10

Příspěvky [µg/m3]
95,7

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území
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Obr. 16:

Maximální 8-hodinové průměrné koncentrace CO, výpočtová varianta 1

Částice frakce PM10 a PM2,5
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni
23 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok.
Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v oblasti skládky, mimo skládku jsou tyto hodnoty výrazně nižší.
Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do 1,97 µg/m3. Imisní
limit je 40 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,49 µg/m3, IL je 25 µg/m3.
Tab. 12: : Nejvyšší vypočtené příspěvky PM10 a PM2,5, výpočtová varianta 1
Koncentrace
Průměrná roční PM10
Nejvyšší denní PM10
Průměrná roční PM2,5
1)

1)

3

Imisní limit [µg/m ]
40
50
25

3

Příspěvky [µg/m ]
1,97
23
0,49

hodnota imisního limitu je platná pro součet všech zdrojů v daném území
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Obr. 17:

Průměrné roční koncentrace PM10, výpočtová varianta 1

Obr. 18:

Průměrné roční koncentrace PM2,5, výpočtová varianta 1
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Obr. 19:

Nejvyšší denní koncentrace PM10, výpočtová varianta 1

Benzen
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,01 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny v prostoru
hodnocených komunikací v důsledku pojezdů mechanizmů spalujících naftu.
Tab. 13: Nejvyšší vypočtené příspěvky benzenu, výpočtová varianta 1
Koncentrace
Průměrná roční
1)

1)

3

Imisní limit [µg/m ]
5

3

Příspěvky [µg/m ]
0,01

hodnota imisního limitu je platná pro součet všech zdrojů v daném území
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Obr. 20:

Průměrné roční koncentrace benzenu, výpočtová varianta 1

Benzo(a)pyren
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,027 ng/m3. IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny v místě
stávající silnice a nové účelové komunikace vedené ke skládce.
Tab. 14: Nejvyšší vypočtené příspěvky BaP, výpočtová varianta 1
Koncentrace
Průměrná roční
1)

1)

3

Imisní limit [ng/m ]
1

3

Příspěvky [ng/m ]
0,027

hodnota imisního limitu je platná pro součet všech zdrojů v daném území
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Obr. 21:

Průměrné roční koncentrace BaP, výpočtová varianta 1

Sirovodík
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace škodliviny H2S jsou v této výpočtové variantě na
úrovni 0,95 µg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím H2S byl vypočten na úrovni do
0,031 µg/m3. Imisní limity pro tuto charakteristiku nejsou stanoveny.
Tab. 15: Nejvyšší vypočtené příspěvky H2S, výpočtová varianta 1
Koncentrace
Průměrná roční
Maximální hodinová
1)

1)

3

Imisní limit [µg/m ]
není
REL pro maximální denní
3
expozici 150 μg/m .

3

Příspěvky [µg/m ]
0,103
0,7

hodnota imisního limitu je platná pro součet všech zdrojů v daném území
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Obr. 22:

Průměrné roční koncentrace H2S, výpočtová varianta 1

Obr. 23:

Maximální hodinové koncentrace H2S, výpočtová varianta 1
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Příspěvky varianty č. 2
Oxid dusičitý – NO2
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou ve výpočtové variantě 2 na úrovni
14,13 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 0,37 µg/m3. IL je 40 µg/m3.
Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Tab. 16: : Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky NO2, výpočtová varianta 2
Koncentrace
Průměrná roční
Maximální hodinová
1)

1)

Imisní limit [µg/m3]
40
200

Příspěvky [µg/m3]
0,37
14,13

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území

Obr. 24:

Průměrné roční koncentrace NO2, výpočtová varianta 2
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Obr. 25:

Maximální hodinové koncentrace NO2, výpočtová varianta 2

Oxid uhelnatý – CO
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou ve výpočtové variantě 2
na úrovni do 116,75 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3. Nejvyšší
příspěvky byly v širším okolí areálu investora a podél komunikacích dotčených provozem vyvolanou
dopravou.
Tab. 17: Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky CO, výpočtová varianta 2
Koncentrace
Maximální 8-hodinová
2)

1)

Imisní limit [mg/m3]
10

Příspěvky [µg/m3]
116,75

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území
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Obr. 26:

Maximální 8-hodinové průměrné koncentrace CO, výpočtová varianta 2

Částice frakce PM10 a PM2,5
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni
27,29 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení
35 dnů/rok. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v oblasti skládky, mimo DP jsou tyto hodnoty nižší. Zdrojem
prachových částic budou jednoznačně práce spojené s odklízením zeminy pro novou část skládky. Avšak
tato činnost je časově a prostorově omezená a bude trvat jen několik týdnů. Příspěvek zdrojů
k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do 1,28 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,5 µg/m3, IL je 25 µg/m3.
Tab. 18: : Nejvyšší vypočtené příspěvky PM10 a PM2,5, výpočtová varianta 2
Koncentrace
Průměrná roční PM10
Nejvyšší denní PM10
Průměrná roční PM2,5
1)

1)

3

Imisní limit [µg/m ]
40
50
25

3

Příspěvky [µg/m ]
1,28
27,29
0,5

hodnota imisního limitu je platná pro součet všech zdrojů v daném území
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Obr. 27:

Průměrné roční koncentrace PM10, výpočtová varianta 2

Obr. 28:

Průměrné roční koncentrace PM2,5, výpočtová varianta 2
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Obr. 29:

Nejvyšší denní koncentrace PM10, výpočtová varianta 2

Benzen
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,017 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny
v prostoru stávajících komunikací.
Tab. 19: Nejvyšší vypočtené příspěvky benzenu, výpočtová varianta 2
Koncentrace
Průměrná roční
1)

1)

3

Imisní limit [µg/m ]
5

3

Příspěvky [µg/m ]
0,017

hodnota imisního limitu je platná pro součet všech zdrojů v daném území
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Obr. 30:

Průměrné roční koncentrace benzenu, výpočtová varianta 2

Benzo(a)pyren
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,027 ng/m3. IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny v místě
stávající silnice a stávající účelové komunikace vedoucí ke skládce.
Tab. 20: Nejvyšší vypočtené příspěvky BaP, výpočtová varianta 2
Koncentrace
Průměrná roční
1)

1)

3

Imisní limit [ng/m ]
1

3

Příspěvky [ng/m ]
0,027

hodnota imisního limitu je platná pro součet všech zdrojů v daném území
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Obr. 31:

Průměrné roční koncentrace BaP, výpočtová varianta 2

Sirovodík
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace škodliviny H2S jsou v této výpočtové variantě na
úrovni 0,76 µg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím H2S byl vypočten na úrovni do
0,092 µg/m3. Imisní limity pro tuto charakteristiku nejsou stanoveny.
Tab. 21: Nejvyšší vypočtené příspěvky H2S, výpočtová varianta 2
Koncentrace
Průměrná roční
Maximální hodinová
1)

1)

3

Imisní limit [µg/m ]
není
REL pro maximální denní
3
expozici 150 μg/m .

3

Příspěvky [µg/m ]
0,092
0,76

hodnota imisního limitu je platná pro součet všech zdrojů v daném území
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Obr. 32:

Průměrné roční koncentrace H2S, výpočtová varianta 2

Obr. 33:

Maximální hodinové koncentrace H2S, výpočtová varianta 2
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5.4

Vyhodnocení příspěvků zdrojů ve vztahu k vybrané obytné zástavbě

Nejbližší obytnou zástavbou v blízkém okolí se nacházejí v obcích Pacov, Velká Chyška, Cetule, Samšín,
Hrádek a Roučkovice. Nejbližší obytné domy se nacházejí v obci Hrádek 460 metrů od plánovaného
rozšíření stávající skládky. Souřadnice jednotlivých vybraných bodů a jejich umístění jsou uvedeny
v tabulce níže. Hodnoty vypočtených koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky pro vybrané body
obytné zástavby v různé výšce nad povrchem jsou uvedeny v tabulkách níže.
Obr. 34:

Vybrané body nejbližší obytné zástavby

Tab. 22: Umístění vybraných bodů obytné zástavby
Číslo bodu

X [m]

Y [m]

Z [m]

1158
1327
3328
5105
5838

-710084
-706084
-708384
-708534
-707484

-1115380
-1115330
-1114180
-1113180
-1112780

592
523
535
491
554

Příspěvky zdroje znečišťování ovzduší – výpočtová varianta 1
Tab. 23: Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby – výpočtová varianta 1
-1115380

Max
H2S
0.084

Rok
H2S
0.001

Den
PM10
3.930

Rok
PM10
0.276

Rok
Rok
Rok Max Rok
PM2,5 benzen BaP NO2 NO2
0.069 0.0021 0.0036 2.627 0.052

-1115330

0.133

0.004

1.449

0.076

0.021

0.0004 0.0006 0.814 0.017

2.552

-1114180

0.189

0.006

3.420

0.174

0.046

0.0010 0.0016 2.186 0.032

10.798

-708534

-1113180

0.178

0.003

1.820

0.057

0.015

0.0003 0.0005 0.698 0.013

2.921

-707484

-1112780

0.114

0.001

3.978

0.350

0.088

0.0032 0.0048 2.257 0.082

11.918

Číslo bodu

X [m]

Y [m]

1158

-710084

1327

-706084

3328

-708384

5105
5838

50

Max
CO
13.291

Pro škodlivinu H2S neexistují v České legislativě imisní limity. Proto lze tuto škodlivinu hodnotit pouze pro
nejvyšší přípustnou hodnotu REL pro maximální denní expozici, který byl stanovený pro krátkodobé
koncentrace (maximální hodinové koncentrace) na úrovni 150 µg/m3. V tomto případě jsou však nejvyšší
vypočtené koncentrace u obytné zástavby pod hladinou tohoto této koncentrace a to na úrovni 0,189
µg/m3. Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace dosahují hodnot na úrovni 0,006 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 ve vybraných bodech obytné zástavby jsou ve
výpočtové variantě 1 v bodě 1158, a to na úrovni 2,63 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je
200 µg/m3 s povoleným počtem překročení IL 18 hod/rok. Příspěvek zdrojů k průměrným ročním
koncentracím NO2 ve vybraných bodech obytné zástavby byl vypočten na úrovni do 0,082 µg/m3. Imisní
limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je 40 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry CO ve vybraných bodech obytné zástavby
jsou v této výpočtové variantě v bodě 1158, a to na úrovni 13,291 µg/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3.
Nejvyšší vypočtené příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10 ve vybraných bodech nejbližší
obytné zástavby jsou v této výpočtové variantě v bodě 5838, a to na úrovni 3,98 µg/m3. Imisní limit pro
tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s povoleným počtem překročení IL 35 dnů/rok. Příspěvek k průměrným
ročním koncentracím PM10 ve vybraných bodech nejbližší obytné zástavby byl vypočten na úrovni do
0,35 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 40 µg/m3. Vypočtené příspěvky k průměrným ročním
koncentracím PM2,5 dosahují v této variantě hodnot na úrovni do 0,088 µg/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku je 20 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny benzen ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby byly v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,0032 µg/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku je 5 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby byl v této výpočtové variantě na úrovni do 0,0048 ng/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je
1 ng/m3.

Příspěvky zdroje znečišťování ovzduší – výpočtová varianta 2
Tab. 24: Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby – výpočtová varianta 2
-1115380

Max
H2S
0.09

Rok
H2S
0.001

Den
PM10
4.033

Rok
PM10
0.280

Rok
Rok
Rok Max Rok
PM2,5 benzen BaP NO2 NO2
0.071 0.0021 0.0036 2.695 0.053

-706084

-1115330

0.15

0.004

1.548

0.076

0.021

0.0004 0.0006 0.833 0.017

2.61

-708384

-1114180

0.21

0.008

3.499

0.189

0.051

0.0010 0.0017 2.236 0.032

11.05

5105

-708534

-1113180

0.17

0.003

1.655

0.057

0.016

0.0003 0.0005 0.698 0.013

2.93

5838

-707484

-1112780

0.11

0.001

4.254

0.354

0.090

0.0032 0.0049 2.311 0.083

12.20

Číslo bodu

X [m]

Y [m]

1158

-710084

1327
3328

Max
CO
13.63

Pro škodlivinu H2S neexistují v České legislativě imisní limity. Proto lze tuto škodlivinu hodnotit pouze pro
nejvyšší přípustnou hodnotu REL pro maximální denní expozici, který byl stanovený pro krátkodobé
koncentrace (maximální hodinové koncentrace) na úrovni 150 µg/m3. V tomto případě jsou však nejvyšší
vypočtené koncentrace u obytné zástavby pod hladinou tohoto této koncentrace a to na úrovni 0,21
µg/m3. Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace dosahují hodnot na úrovni 0,008 µg/m3.
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Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 ve vybraných bodech obytné zástavby jsou ve
výpočtové variantě 1 v bodě 1158, a to na úrovni 2,7 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je
200 µg/m3 s povoleným počtem překročení IL 18 hod/rok. Příspěvek zdrojů k průměrným ročním
koncentracím NO2 ve vybraných bodech obytné zástavby byl vypočten na úrovni do 0,083 µg/m3. Imisní
limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je 40 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry CO ve vybraných bodech obytné zástavby
jsou v této výpočtové variantě v bodě 1158, a to na úrovni 13,63 µg/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3.
Nejvyšší vypočtené příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10 ve vybraných bodech nejbližší
obytné zástavby jsou v této výpočtové variantě v bodě 5838, a to na úrovni 4,25 µg/m3. Imisní limit pro
tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s povoleným počtem překročení IL 35 dnů/rok. Příspěvek k průměrným
ročním koncentracím PM10 ve vybraných bodech nejbližší obytné zástavby byl vypočten na úrovni do
0,354 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 40 µg/m3. Vypočtené příspěvky k průměrným ročním
koncentracím PM2,5 dosahují v této variantě hodnot na úrovni do 0,09 µg/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku je 20 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny benzen ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby byly v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,0032 µg/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku je 5 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby byl v této výpočtové variantě na úrovni do 0,0049 ng/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je
1 ng/m3.
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6. Diskuse výsledků – závěrečné zhodnocení
Automatizovaný imisní monitoring
Imisní koncentrace naměřené na stanici AIM Košetice v období let 2014-2018 jsou uvedeny v tabulce
výše. Na stanici jsou splňovány imisní limity pro všechny sledované charakteristiky. Imisní limit 50 µg/m3
pro denní koncentrace PM10 je na stanici AIM Košetice překračován, maximální povolený počet
překročení tohoto limitu zde však v období let 2014-2018 překročen nebyl. Průměrné roční koncentrace
PM2,5 byly na této stanici měřeny na úrovni do 20 µg/m3, co je hodnota imisního limitu pro tuto
charakteristiku platná od 1.1.2020 (do 31.12.2019 byl imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5
na úrovni 25 µg/m3). Průměrné roční koncentrace benzenu byly na stanici AIM Košetice vyhodnocovány
pouze v letech 2016 a 2018. Na základě měřených hodnot však lze předpokládat, že imisní limit pro
průměrné roční koncentrace benzenu je zde dlouhodobě splňován. Měření nebylo prováděné přímo
v místě záměru, ale v lokalitě vzdálenější.

Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona 201/2012 Sb.,
„K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr
hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto
hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím
dálkový přístup“.
Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni 7,5 µg/m3, tedy na úrovni cca 19 % imisního limitu 40 µg/m3. Pro maximální hodinové
koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni do 17,4 µg/m3, tedy na úrovni cca 44 % imisního limitu 40 µg/m3.
36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot
nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění
záměru hodnot na úrovni 29,8 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni 12,1 µg/m3, tedy na úrovni cca 60,5 % stávajícího imisního limitu 20 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni 0,7 µg/m3, tedy na úrovni 14 % imisního limitu 5 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni 0,3 ng/m3, tedy na úrovni 30 % imisního limitu 1 ng/m3.
4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot nejvýše
125 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru
hodnot na úrovni 6,7 µg/m3.
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako mírně znečištěnou. V místě umístění záměru byly imisní limity pro všechny
sledované škodliviny za uplynulé pětileté období 2014-2018 splňovány.
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Vyhodnocení příspěvků z realizace záměru
Z výsledků rozptylové studie lze učinit následující závěry:
Varianta 1
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou ve výpočtové variantě 1 na úrovni
13,19 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 0,36 µg/m3. IL je 40 µg/m3.
Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou ve výpočtové variantě 1
na úrovni do 95,7 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3. Nejvyšší příspěvky
byly v širším okolí areálu investora a podél komunikacích dotčených provozem vyvolanou dopravou.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni
23 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok.
Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v oblasti skládky, mimo skládku jsou tyto hodnoty výrazně nižší.
Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do 1,97 µg/m3. Imisní
limit je 40 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,49 µg/m3, IL je 25 µg/m3.
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,01 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny v prostoru
hodnocených komunikací v důsledku pojezdů mechanizmů spalujících naftu.
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,027 ng/m3. IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny v místě
stávající silnice a nové účelové komunikace vedené ke skládce.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace škodliviny H2S jsou v této výpočtové variantě na
úrovni 0,95 µg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím H2S byl vypočten na úrovni do
0,031 µg/m3. Imisní limity pro tuto charakteristiku nejsou stanoveny.
Varianta 2
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou ve výpočtové variantě 2 na úrovni
14,13 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 0,37 µg/m3. IL je 40 µg/m3.
Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou ve výpočtové variantě 2
na úrovni do 116,75 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3. Nejvyšší
příspěvky byly v širším okolí areálu investora a podél komunikacích dotčených provozem vyvolanou
dopravou.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni
27,29 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení
35 dnů/rok. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v oblasti skládky, mimo DP jsou tyto hodnoty nižší. Zdrojem
prachových částic budou jednoznačně práce spojené s odklízením zeminy pro novou část skládky. Avšak
tato činnost je časově a prostorově omezená a bude trvat jen několik týdnů. Příspěvek zdrojů
k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do 1,28 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3.

54

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,5 µg/m3, IL je 25 µg/m3.
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,017 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny
v prostoru stávajících komunikací.
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten na
úrovni do 0,027 ng/m3. IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny v místě
stávající silnice a stávající účelové komunikace vedoucí ke skládce.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace škodliviny H2S jsou v této výpočtové variantě na
úrovni 0,76 µg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím H2S byl vypočten na úrovni do
0,092 µg/m3. Imisní limity pro tuto charakteristiku nejsou stanoveny.

ZÁVĚR:
Jak vyplývá z výsledků rozptylové studie, jsou stávající i budoucí příspěvky skládky k imisnímu zatížení
velmi malé. Nemají reálný vliv na skutečnost, zda v území budou či nebudou dodržovány imisní limity.
Proto lze konstatovat, že rozšíření skládky odpadů v daném území lze z hlediska vlivu na ovzduší, povolit.
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Podklady:
Pro zpracování rozptylové studie byly k dispozici následující podklady:
-

Zákon o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb.

-

Výpočet modelování znečištění ovzduší dle metodiky SYMOS´ 97 - verze 2014

-

Mapové podklady, výkresová dokumentace

-

Data AIM (www.chmu.cz)

-

konzultace s projektanty

Seznam zkratek:
ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHMU

Český hydrometeorologický ústav

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

AIM

Automatizovaný imisní monitoring

OZKO

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

GIS

Geografický informační systém

RS

rozptylová studie

IL

imisní limit

RB

referenční bod

ZP

zemní plyn

TZL

tuhé znečišťující látky

NOx

oxidy dusíku

k.ú.

katastrální území

NV

Nařízení vlády
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1 Určení posudku, základní identifikační údaje
1.1

Identifikační údaje zadavatele odborného posudku

Zadavatel posudku:

SOMPO, a.s.
Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

Kontakt:
GSM:
E-mail:

Ing. Alexandr Mertl
+420 777 903 767
mertl@iol.cz

1.2

Identifikační údaje zpracovatele posudku

Zpracoval:
Ing. Veronika Spousta Šmídová
GSM: +420 720 974 114
e-mail: veronika.smidova@buceksro.cz
Kontroloval a schválil:
Mgr. Jakub Bucek
autorizovaná osoba pro zpracování Odborných posudků dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. d) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších právních předpisů
Číslo autorizace: 4355/820/09/LH
Rozhodnutí o autorizaci je uvedeno jako příloha č. 1 tohoto Odborného posudku.
GSM: +420 723 495 422
e-mail: jakub.bucek@buceksro.cz
Bucek s.r.o.
Sídlo: Táborská 191/125, 615 00 Brno – Židenice
Doručovací adresa: Libušino údolí 497/118, 623 00 Brno
ID DS: h2ns2u8
V Brně, dne 31. srpna 2020
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1.3

Účel zpracování odborného posudku

Odborný posudek (dále OP) je zpracován na základě objednávky společnosti SOMPO, a.s. jako vlastníka
a provozovatele zdroje znečišťování ovzduší k žádosti o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení
stavby vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší dle ustanovení § 11 odst. (2) písm. b) a c) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“).
Následně také k žádosti o vydání rozhodnutí, kterým bude vydána změna povolení provozu vyjmenovaných
zdrojů znečišťování ovzduší podle ustanovení § 11 odst. (2) písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.
Vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby a rozhodnutí, kterým bude vydána změna
povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší je ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2 zákona
č. 201/2012 Sb., nahrazeno postupem v řízení o vydání změny integrovaného povolení.
Záměrem investora je příprava plochy navazující na stávající skládku, tedy III. etapa skládky odpadů
Hrádek u Pacova. Jedná se o rozšíření plochy skládky ve stávajícím areálu skládky. Objekty skládky jsou
navrženy tak, aby sloužili především svému účelu. Jedná se o skládkový areál, kde dochází k vážení odpadů
a jeho ukládání na zabezpečenou plochu. Průsaková voda ze skládky je jímána do nepropustných jímek.
Dešťová voda je odváděna mimo těleso skládky. Stávající technologie nakládání s odpady zůstane zachována
i po realizaci záměru.
Předmětem tohoto odborného posudku je zhodnocení dopadů realizace III. etapy skládky na kvalitu ovzduší.
Byla provedena prohlídka zařízení, včetně předání vstupních pokladů, projednání technických parametrů zdrojů
emisí a informací o umístění zdrojů.

2 Obecné údaje
2.1

Podklady

(1) Integrované povolení vydané pod č.j. KUJI 6767/03 OŽP/Kle-IP z 8. 12. 2003, ve znění rozhodnutí
č.j. KUJI 1160/04 OŽP/Kle-ROZ ze dne 9. 3. 2004, rozhodnutí č.j. KUJI 5132/04 OŽP/Kle-ROZ ze dne 5. 5. 2004,
rozhodnutí k vydání úplné změny při podstatné 3. změně IP č.j. KUJI 87226/2008 ze dne 12. 12. 2008,
rozhodnutí o 4. změně IP č.j. KUJI 61258/2009 ze dne 10. 8. 2009, rozhodnutí o 5. změně IP
č.j. KUJI 86757/2009 ze dne 25. 11. 2009, rozhodnutí o 6. změně IP č.j. KUJI 93073/2010 ze dne 16. 12. 2010,
rozhodnutí o 7. změně IP č.j. KUJI 102786/2011 ze dne 6. 12. 2011, rozhodnutí o 8. změně IP
č.j. KUJI 105636/2011 ze dne 19. 12. 2011, rozhodnutí o 9. změně IP č.j. KUJI 83781/2012 ze dne
19. 12. 2012, rozhodnutí o 10. změně IP č.j. KUJI 4276/2014 ze dne 21. 1. 2014, rozhodnutí o 11. změně IP
č.j. KUJI 28468/2014 ze dne 28. 4. 2014, rozhodnutí o 12. změně IP č.j. KUJI 8072/2015 ze dne 3. 2. 2015,
rozhodnutí o 13. změně IP č.j. KUJI 21614/2015 ze dne 24. 3. 2015, rozhodnutí o 14. změně IP
č.j. KUJI 7091/2016 ze dne 22. 1. 2016, rozhodnutí o 15. změně IP č.j. KUJI 8430/2017 ze dne 27. 1. 2017
a rozhodnutí o 16. změně IP č.j. KUJI 7509/2018 ze dne 24. 1. 2018
(2) Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, zpracoval Ing. Svatopluk Socha, duben 2014
(3) Provozní řád „Skládka odpadů Hrádek u Pacova“, zpracoval Ing. Svatopluk Socha, duben 2014
(4) Průvodní zpráva „Skládka odpadů Hrádek u Pacova III. etapa skládky“, zpracoval SPESTAP s.r.o., 02/2019
(5) Souhrnná technická zpráva „Skládka odpadů Hrádek u Pacova III. etapa skládky“, zpracoval SPESTAP s.r.o.,
02/2019
(6) Výkres č. C.1. Situační výkres širších vztahů, zpracoval SPESTAP s.r.o., 01/2019
(7) Výkres č. C.3. Koordinační výkres stavby, zpracoval SPESTAP s.r.o., 01/2019
(8) Kontrola funkce biooxidačních filtrů a povrchových plynometrický průzkum na skládce odpadů za rok 2014;
TKO Hrádek u Pacova, zpracoval PASTELL spol. s r.o., prosinec 2014
(9) Plynometrický průzkum skládky odpadů Hrádek u Pacova, provedl Ústav využití plynu Brno, s.r.o.,
datum měření 27. 10. 2015
(10) Protokoly o kontrole biooxidačních filtrů Skládka odpadů Hrádek u Pacova, zpracoval PASTELL spol. s r.o.,
2016
(11) Plynometrický průzkum skládky odpadů Hrádek u Pacova, provedl Ústav využití plynu Brno, s.r.o.,
datum měření 29. 11. 2017
(12) Příspěvková rozptylová „Skládka odpadů Hrádek u Pacova II. Etapa skládky“ zpracoval Bucek s.r.o.,
únor 2020
(13) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(14) Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(15) Metodický pokyn OOO, MŽP ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů
a projektovaných kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší
(16) Oblasti s překročeným imisním limitem - 5-ti leté průměry imisních koncentrací http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozo/ozko_CZ.html
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(17) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších
dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování
odpadu
(18) Program zlepšování kvality ovzduší ZÓNA JIHOVÝCHOD – CZ06Z, květen 2016, zveřejněno ve Věstníku MŽP
č. 6/2016
(19) Opatření obecné povahy, Č.j.: 30724/ENV/16, ze dne 27. května 2016

2.2

Identifikační údaje záměru

Záměr:
Skládka odpadů Hrádek u Pacova - III. etapa skládky
IČP:
610910022
Identifikační číslo zařízení (IČZ) CZJ00052
Umístění zařízení:
Areál odpadového hospodářství Hrádek
395 01 Pacov
Katastrální území:
741574 Roučkovice
Parc. č.
záměrem budou dotčeny pozemky parc. č. 1697 a 1698
Kraj:
Vysočina
Okres:
Pelhřimov
Obec:
Pacov
Vlastník a provozovatel zdrojů znečišťování ovzduší:
Název subjektu:
SOPMO, a.s.
Sídlo:
Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov
IČO:
251 72 263

2.3

Popis umístění stacionárního zdroje

Pozemek pro umístění stavebního záměru těsně navazuje na stávající skládku odpadů, mimo zastavěné území
osady Hrádek u Pacova, katastrálním území Roučkovice. Hranice stavby III. etapy skládky se nachází cca 460 m
od nejbližší obytné zástavby. Pro napojení areálu skládky bude využito stávající dopravní a technické
infrastruktury.
Obrázek č. 1: Situace širších vztahů s vyznačením umístění posuzovaného zdroje (bez měřítka)
plocha záměru

areál provozovny
Obrázek č. 2: Situační výkres širších vztahů
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3 Popis stacionárního zdroje a jeho provozu
3.1

Stručný popis stávající technologie

Jedná se o zabezpečenou a řízenou skládku odpadu skupiny S-ostatní odpad s technickým zabezpečením
odpovídajícím výluhové třídě IIa dle přílohy č. 2 a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
etapa I.
etapa II.
etapa II. - dokončení
etapa III.
2
2
2
2
izolovaná plocha bazénu
13 800 m
16 900 m
14 560 m
10 910 m
3
3
3
3
kapacita
89 500 m
220 400 m
303 400 m
141 000 m
předpoklad ukončení (rok)
průběžně
2022

3.1.1 T ec h no l o g ie s kl á dko vá ní
Řízená skládka na Hrádku je provozována jako skládka hutněná s překrýváním vrstev zhutněných odpadů
vrstvou odpadu využívaných k technickému zabezpečení skládky. Skládkování odpadů se soustřeďuje ve
vymezeném prostoru - denní skládce přiměřené velikosti. Zbývající prostor (plocha skládky) musí být překryta
inertním odpadem a zhutněna, aby se omezily emise skládkového plynu. Pokud přes léto probíhá rekultivace,
odpad se přednostně naváží kolem koruny skládky, aby bylo možné o tento odpad krycí vrstvy „opřít“.
Doporučená mocnost vrstvy odpadů, kterou je třeba hutnit, je 0,30 - 0,50 m. Maximální mocnost zhutněné
vrstvy odpadů bez překrytí technickým materiálem je 2 m, minimální mocnost vrstvy krycího materiálu
je 0,15 m. Zásoba krycího materiálu musí být připravena minimálně na jeden den dopředu.
Navážení ostatních vrstev je systémem „sypání na plochu“, kde jej upraví a zhutní kompaktor s ocelovými koly
pro dokonalé zhutnění odpadu.
Celkový sklon „pracovní“ plochy skládky se trvale udržuje ve sklonu od koruny (tj. zrekultivované části k západu
(nová část), aby se zabránilo tvoření lagun z polévání skládky průsakovými vodami.

3.1.2 T ec h no l o g ie s kl á dko vá ní o d p a d ů s obs a h em a z best u
Při dodávce odpadu s obsahem azbestu (eternitu) v množstvích do váhy přibližně 3 tuny bude tento odpad
3
shromažďován v uzavřeném kontejneru 20-30 m umístěného v boxu shromažďovací rampy. Po naplnění
tohoto kontejneru bude tento kontejner vysypán do prostoru určeného ke skládkování odpadů s azbestem
(tento odpad je na skládce vhodným způsobem vyznačen, aby se azbest ukládal vždy do stejného prostoru).
V tomto prostoru je zakázáno provádět práce, které by mohly azbest odkrýt (vrtání studní apod.).
Při větší dodávce bude tento odpad vysypán do určeného prostoru přímo. Odpad s obsahem azbestu smí být
ukládán pouze ve vytyčeném a geodeticky zaměřeném prostoru.
Pracovník příjmu je povinen zjistit, zda je přivezený odpad mokrý nebo suchý. V případě, že je mokrý,
při vysypávání azbestových odpadů z kontejneru musí mít řidiči vozidel pouze vypnuta větrání ve vozidle,
zavřená okna a dveře. Pokud je odpad suchý, vedoucí skládky zajistí, aby při vysypávání byl odpad dokonale
zkrápěn (použije se skládková voda). Vykládka (sypání) odpadu s azbestem je nutno provádět pouze tak rychle,
aby mohl být dokonale zkrápěn. Před vyschnutím složeného odpadu obsahujícího azbest, nejpozději však
na konci pracovního dne musí být odpad přehrnut vhodným materiálem (odpadem) a následně hutněn.
Je nepřípustné provádět jakékoliv manipulace s odpadem s obsahem azbestu v suchém stavu, pokud tento není
v nepropustných obalech.

3.1.3 O p at ření p ro t i p ra c h u a z áp a c hu
Pro zabránění úniku prašných částic a šíření zápachu je bráněno pravidelným překrýváním denních dávek
skládkovaného odpadu materiály určenými k technickému zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15 m.
Toto je zvláště důležité důsledně provádět v teplém letním období.
Rozletu lehkých frakcí odpadu (papír, plasty) z plochy skládky v průběhu denního provozu je nutné bránit
instalací přenosných záchytných sítí výšky 3 m umístěných na vhodném místě ve směru větru.
Prašnost je kromě překryvu prašných odpadů snižována a to:
-

rozlivem skládkové vody na povrch skládky,
vodou z rybníka, pokud nedostačuje skládková voda

Rozliv vody se provádí zejména pokud dochází k manipulaci s vysoce prašným odpadem (např. některé druhy
popela, suché azbestové odpady) a to již v době vysypávání na plochu skládky a následně při rozhrnování
tohoto odpadu po povrchu.
Rozliv je nutno omezit v obdobích, kdy je povrch mokrý (za deště, při sněžení apod.) a/nebo když by se tím
ohrozila bezpečnost práce (např. při provádění rekultivace, návozu odpadů apod.).
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3.1.4 T ec h no l o g ie o d p l ynění s kl á d ky
3.1.4.1

ODPLYNĚNÍ SKLÁDKY I. ETAPA

I. etapa skládka je vybavena odplyňovacím sběrným systémem skládajícím se ze 7 vertikálních jímacích studní
v I. etapě bazénu skládky napojených na trubní drenážní svod. Studna je tvořena perforovaným potrubím
DN 160 mm, které je prodlužováno do výšky v návaznosti na postupující zaplňování skládky hrdlovým
spojováním po výškových stupních 2 m.
Perforované potrubí je opatřeno štěrkovým obsypem frakce 16/32 mm. Obsyp kolem potrubí je prováděn
pod ochranou ocelové trouby DN 800 mm, délky 3,5 m opatřené nahoře odnímatelným poklopem.
Trouba je vertikálně posunována autojeřábem při uchycení za oka v horní části trouby. Posun odpovídá
stoupání studnou a je prováděn tak, aby byla zachována vlastní stabilita ochranné trouby jejím zapuštěním
cca 1 m do zhutněných skládkovaných odpadů. K posunu jsou určeny trouby, u nichž úroveň zhutněných
odpadů kolem studny dosáhne do ½ pod horní límce trouby.
Poklopy na všech plynových studních je nutné udržovat plynotěsně uzavřené, aby nedošlo k nasávání vzduchu
do tělesa skládky. Zároveň je nutné dbát opatrnosti při rozhrnování a hutnění odpadu v blízkosti studní,
aby nedošlo k jejich poškození pracujícími mechanismy na skládce.
Napojení vertikálních studní ve dně bazénu skládky je vodorovným plnostěnným HDPE potrubím DN 160 mm
na hlavní drenážní sběrač skládkového plynu a výluhové vody uložený v podélné ose bazénu sládky a zaústěný
do sběrné šachty Š2. Sběrač je HDPE potrubí DN 355 mm v provedení 2/3 perforace v izolovaném bazénu
a plnostěnné mimo bazén.
Z šachty Š2 a Š5 je za šoupětem na sběrači T-kus, který směrově odděluje proudící vodu do dna šachty
od plynné složky, která je odváděna vzhůru HDPE potrubím DN 250 mm a stropem mimo prostor šachty.
Plynové potrubí HDPE DN 250 mm je vedeno v souběhu s přivaděčem drenážní výluhové vody až do šachty PŠ,
kde je ukončeno jímkou kondenzátu. Kondenzát je z jímky pravidelně přečerpáván do sběrných jímek výluhové
vody ze skládky.
3.1.4.2

ODPLYNĚNÍ SKLÁDKY II. ETAPA

V PD II. etapy skládky (vč. II. etapy-dokončení těsnění západního svahu bazénu) byl změněn způsob odplynění.
Nyní je navržen horní odtah skládkového plynu. Tato změna umožní bezproblémový odvod skládkového plynu a
realizaci odplynění až na základě skutečné potřeby odtahu plynu na základě měření.
Toto odplynění je realizováno postupně s postupující rekultivací skládky dle projektu firmy PASTELL. V současné
době je 5 plynových studní, které se již dostaly mimo aktivní plochu opatřeno koksokompostovým filtry. Filtry
jsou tvořeny biooxidační směsí kompostu a dřevní štěpky, uložené ve skruži z PEHD fólie o vnitřním průměru
1 500 mm. Na vstupu do filtru je vyvedena vertikální trubka zakončená kohoutem pro odběr plynu. Zbývající 2
studně budou těmito filtry opatřeny, až k nim postoupí rekultivovaná část skládky. Toto bude řešeno
centrálním biooxidačním filtrem (koksokompostový filtr), který bude vybudován na vrchlíku skládky. Do filtru
budou zaústěny horizontální drény a výstupy ze dvou zbývajících studní. Princip odplynění zůstane stejný.
Odstraňování skládkového plynu je realizováno pomocí koksokompostových filtrů a za těchto podmínek:
-

-

-

1. Koksokompostové filtry jsou vybudovány v souladu se schválenou projektovou dokumentací;
provoz, kontrola a údržba koksokompostových filtrů bude v souladu s pokyny uvedenými v předložené
projektové dokumentaci a pokyny výrobce.
2. Kapacita filtru/filtrů bude dostatečná pro bezpečné odstranění veškerého produkovaného množství
plynu.
3. Do filtru/filtrů bude sveden odplyňovací systém z co největší plochy skládky.
4. Bude dodržen požadavek ČSN 83 8034 změna Z1 - zbytkový plyn musí být na povrchu filtru
rozptýlen, aby jej nebylo možno ani zapálit a povrchové koncentrace metanu v těsném kontaktu
s materiálem filtru za bezvětří musí být nejvýše do 0,3 % obj. Kontrola provozu filtru musí být
prováděna nejméně 4 x ročně v odstupu min. 1 měsíc, v případě použití více filtrů na každém z nich
(3 x ročně si provozovatel provede měření vlastními prostředky a 1 x bude provedeno autorizované
měření).
5. Za provozu bude provozovatel průběžně kontrolovat a udržovat potřebnou vlhkost náplně
filtru/filtrů, ověřovat jejich funkci 1 x ročně monitorováním teplot. Vzhledem k pasivnímu
odplyňovacímu systémů bude provozovatel dbát na jeho řádnou funkci a průběžně bude udržovat
plynotěsnost tělesa skládky.
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Náplň KKF:
-

Koks (otopová směs) – cca 450 kg
3
Směs kompostu a dřevěné štěpky (kůry) – cca 1,9 m (v poměru 1:7)

Pro zajištění funkčnosti biofiltru je třeba udržovat biooxidační vrstvu ve vlhkém stavu. Pokud nepostačují
atmosférické srážky, personál skládky podle potřeby zkrápí povrch filtru užitkovou vodou. Chlorovaná pitná
voda je nevhodná, potlačuje rozvoj metylotrofních bakterií.
Obrázek č. 3: Schéma koksokompostového filtru (KKF) na zneškodňování metanu

3.2

Podrobný popis posuzovaných stacionárních zdrojů

Záměrem investora je příprava plochy navazující na stávající skládku, tedy III. etapa skládky odpadů
Hrádek u Pacova. Jedná se o rozšíření plochy skládky ve stávajícím areálu skládky. Objekty skládky jsou
navrženy tak, aby sloužili především svému účelu. Jedná se o skládkový areál, kde dochází k vážení odpadů
a jeho ukládání na zabezpečenou plochu. Průsaková voda ze skládky je jímána do nepropustných jímek.
Dešťová voda je odváděna mimo těleso skládky. Bioplyn je zneškodňován pomocí biooxidačních filtrů. Stávající
technologie nakládání s odpady zůstane zachována i po realizaci záměru.

3.2.1 St a vební řeš ení
3.2.1.1

SO 01 – TERÉNNÍ ÚPRAVY

III. etapa skládky navazuje těsně na těsněnou plochu II. etapy skládky, která je již částečně zaplněna odpadem.
Základová spára skládky bude upravena dle příčných řezů: Přebytečná zemina bude odvezena na deponii
určenou provozovatelem skládky v rámci stávajícího areálu. Budou upraveny sklony svahu a celá plocha bude
přehutněna. Míra přehutnění základové spáry by měla být větší nebo rovno 95% P.S. Upravená plocha musí být
3
hladká bez ostrých výčnělků. Jedná se o vytěžení 39 100 m zeminy. Před vlastním prováděním terénních úprav
musí být pokáceny stromky, které se nacházejí na ploše pro rozšíření skládky (protihlukový val).
3.2.1.2

SO 02 – SLOŽIŠTĚ – III. ETAPA

Na upravenou a přehutněnou plochu základové spáry budou položeny těsnicí vrstvy skládky. Podle stávající
legislativy je nutno těsnit podloží, které nesplňuje podmínku geologické bariéry dle ČSN 83 80 30 Skládkování
odpadů – Základy navrhování skládek, dvěma těsnicími vrstvami, z nichž jedna musí být fólie PEHD
min. tl. 1,5 mm. Těsnicí vrstvy na ploše III. etapy skládky odpadů Hrádek jsou navrženy následovně:
-

-9

zemní těsnění o mocnosti 50 cm s koeficientem propustnosti kf = 1x10 a menším
fólie PEHD tl. 1,5 mm
2
ochranná geotextilie o hmotnosti min. 1200 g/m a CBR testu 10 kN
-9

Zemní těsnění musí mít koeficient propustnosti kf< 1*10 m/s. Bude pokládáno ve dvou vrstvách. Na zemní
těsnění bude položena fólie PEHD tl. 1,5 mm. Fólie a geotextilie budou zavázány do zavazovací ostruhy
vybudované na obvodových hrázkách okolo složiště. Ochrannou vrstvu fólie bude tvořit geotextilie o gramáži
2
min. 1200 g/m nebo CBR testu min. 10 kN. Pod fólií bude instalován geoelektrický systém kontroly celistvosti
fólie. Tento systém bude použit pro proměření celistvosti fólie po položení drenážní vrstvy, případně je možno
celistvost fólie proměřit v určených periodách.
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NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SKLÁDKU
Napojení nové etapy na stávající těleso skládky je navrženo dle zaměření skutečného provedení stavby.
Zavazovací ostruha byla provedena po celé šířce těsněné části na lavici pro zakončení II. etapy skládky.
V ní je zavazovací ostruha pro těsnící prvky. Tato lavice bude zachována i nadále a do stávající zavazovací
ostruhy budou na této straně vloženy těsnící prvky nového tělesa skládky včetně geotextilie.
Provozní komunikace vedoucí po stávající lavici bude přemístěna a bude procházet okolo nově vybudované
etapy skládky.
ODVEDENÍ PRŮSAKOVÝCH VOD
V nejnižším místě dna III. etapy skládky bude položen odvodňovací drén z děrovaného potrubí PEHD.
Bude položen svodný drén DA 315 x 18,7 mm SDR 17 PN 10 PE 100, ze dvou třetin děrovaný. Na konci etapy
bude svodné potrubí vytaženo nad terén a zaslepeno, aby později bylo možno provést jeho případné
propláchnutí tlakovou vodou. Svodné potrubí průsakových vod bude obsypáno dle vzorového řezu těženým
kamenivem 16-32 mm s přechodovou vrstvou tl. 20 cm, fr. 8-16 mm. Na ostatní ploše složiště skládky bude
-4
položena drenážní vrstva tl. 30 cm, která musí splňovat podmínku koeficientu propustnosti kf> 1*10 m/s.
V místech svahů je možno použít z technologických důvodů pneumatiky. Použité pneumatiky musí být vysypány
buď drenážním materiálem, nebo např. drtí z plastů. Geotextilie musí být zakrytá. Pokud dodavatel bude
schopen vytvořit drenážní vrstvu např. z recyklátu, u kterého bude doložen koeficient propustnosti
(výše uvedený), je možno tento materiál použít. Ve spodní části složiště projde již jako plné potrubí
odvodňovací drén hrázkou a bude dále pokračovat do šachty Š6.
3.2.1.3

SO 03 – PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Ve III. etapě skládky jsou navrženy dvě odplyňovací studny, které budou založeny buď na betonovém základě,
nebo na panelech uložených na vyrovnávací vrstvě ze štěrku. Betonový základ odplyňovací studny slouží
pro vyrovnání terénu. Na základy budou osazeny nové studny s pažnicemi a plynotěsně uzavřeny víky.
Odvedení plynu mimo skládku a napojení na odplyňovací systém skládky nebyl v době zpracování posudku
projektově dořešen. Systém plynového hospodářství bude navazovat na stávající řešení objektu skládky.
3.2.1.4

SO 04 – NOVÉ OPLOCENÍ

Rozšíření skládky výstavbou III. etapy si vyžádá demontáž stávajícího oplocení a jeho posunutí západním
směrem. Celkově se jedná o demontáž cca 250 m stávajícího oplocení a montáž 270 m nového oplocení.
Předpokládá se osazení pletiva výšky 2 m doplněného dvojitým ostnatým drátem. Bude použito poplastované
pletivo, s průměrem drátu 3,5 mm (včetně poplastování) a s oky 50 x 50 mm.
3.2.1.5

SO 05 – ODSTÍNĚNÍ SKLÁDKY KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Výsadby jsou koncipovány jako volnější porosty stromů s keřovými okraji, doplněné plochami keřů
s jednotlivými stromy. Cílem není produkce (kvalitního) dřeva - husté lesnické výsadby, ale porost stabilních,
pokud možno odspodu zavětvených a olistěných stromů a keřů, které splní požadovaný cíl – odclonění skládky,
a budou mít minimální požadavky na následnou údržbu (prořezávky, probírky).
Z výše uvedených důvodů je možno tolerovat úhyn sazenic do cca 20% jedinců každého druhu, pokud by však
vznikly velké mezery/ průhledy, je nutné výsadby doplnit i při nižším úhynu. Rovněž není na závadu případné
jednotlivé poškození nebo deformace stromů v průběhu růstu (netřeba odstraňovat), toto naopak může přispět
k malebnosti nového krajinného prvku i jeho diverzitě (biotopy pro houby, dřevokazný hmyz,
dutinové živočichy, atd.).
Základ výsadeb tvoří listnaté stromy a keře, využití jehličnanů je limitováno stanovištěm (poměrně extrémní
větrná poloha na kopci), proto byly jehličnany použity jen pro doplnění, oživení a zpestření.
Navrhované výsadby jsou umístěny v katastrálním území Roučkovice, které spadá pod město Pacov.
Pro výsadbu se uvažuje se 3 pozemky, které tvoří širší pruh (cca 30 – 70 m) západně a severozápadně
od skládky. Jedná se o pozemky vedené v druhu pozemku ostatní plocha a o zemědělské pozemky (orná půda
a trvalý travní porost). V současnosti se v terénu (na lokalitě) jedná o plochu přináležející ke skládce
a zemědělsky nevyužívanou.
Cílem SO 05 Odstínění skládky komunálních odpadů je doplnit výsadby po celé ploše cca 1,2 ha tak, aby dřeviny
vytvořily pohledovou clonu skládky od západu až severozápadu, a zároveň byl zachován a využit charakter
dosavadních výsadeb, na něž tento projekt navazuje.

3.2.2 Z á kl ad ní p o p is t ech nic kýc h a t ec h nol o g ic kýc h z a říz e ní
Navrhovaný záměr neobsahuje technologická zařízení. Při provozu III. etapy skládky budou využity stávající
technická a technologická zařízení provozovny.
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Obrázek č. 4: Koordinační výkres stavby
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3.3

Jmenovitá (projektovaná) kapacita, provozní rytmus

Po realizaci záměru bude projektovaná kapacita skládky odpadů následující:
etapa I.
etapa II.
etapa II. - dokončení
etapa III.
2
2
2
2
izolovaná plocha bazénu
13 800 m
16 900 m
14 560 m
10 910 m
3
3
3
3
kapacita
89 500 m
220 400 m
303 400 m
141 000 m
předpoklad ukončení (rok)
průběžně
2022
Provozní doba skládky je pondělí - pátek 06:30 - 15:00 hod, přičemž příjem odpadu je možný ve všední dny
v době 07:00 - 14:30 hod.

3.4

Výrobní program

Zařízení je skládkou odpadu skupiny S-OO3. Charakteristika skládky: skládka nebo sektory skládky určené
pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky
rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu
za podmínek stanovených v § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány
odpady na bázi sádry.

3.5

Spotřeby surovin a paliv

3.5.1 Su ro viny
Podrobný seznam ukládaných odpadů je uveden v Provozním řádu skládky. Výčet zde není podrobně uváděn,
protože je velmi rozsáhlý. Většinou se jedná o odpady kategorie „ostatní“. Z nebezpečných odpadů jsou
ukládány pouze odpady z obsahem azbestu (převážně eternit). Při ukládání tohoto druhu odpadu je nutno dbát
zvýšené pozornosti a opatření proti prašnosti.

3.5.2 Pa l iva
V rámci posuzované technologie skládkování nebudou spalována paliva.

3.6

Systém řízení, regulace a měření procesů

Samotný provoz skládky je v manuálním režimu s monitoringem dle stávajících integrovaného povolení
a řídicích dokumentů skládky (provozní řády, havarijní plán apod.).
Rozsah monitoringu ve vztahu k ochraně ovzduší je dán integrovaným povolením a spočívá v rozboru složení
skládkového plynu v četnosti 1 x za rok. Sledované parametry jsou metan, oxid uhličitý, kyslík, dusík, sirovodík,
tlak a teplota.

3.7

Popis a umístění měřícího místa

Pro odběr skládkového plynu k analýze jsou oprávněnou osobou vzorky odebírány pomocí zárazných sond.

3.8

Podrobný popis technologií ke snižování emisí

Pro omezování emisí tuhých znečišťujících látek z provozu skládky musí být dodržena následující opatření:
-

-

Udržovat povrch skládky překrytý a volný povrch nechat jen na přesně vymezené denní ploše.
Provedení pravidelného překrývání denních dávek skládkovaného odpadu materiály určenými
k technickému zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15 m.
Prašnost je kromě překryvu prašných odpadů snižována a to:
− rozlivem skládkové vody na povrch skládky,
− vodou z rybníka, pokud nedostačuje skládková voda
Rozliv se provádí zejména pokud dochází k manipulaci s vysoce prašným odpadem (např. některé
druhy popela, suché azbestové odpady) a to již v době vysypávání na plochu skládky a následně
při rozhrnování tohoto odpadu po povrchu.
Rozletu lehkých frakcí odpadu (papír, plasty) z plochy skládky v průběhu denního provozu je nutné
bránit instalací přenosných záchytných sítí výšky 3 m umístěných na vhodném místě ve směru větru.
Průběžně činit opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů na skládce a okolí.
V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení bez zbytečného prodlení zajistit jejich odstranění.
O provedených opatřeních provést záznam do provozního deníku zařízení.

Šíření zápachu je bráněno pravidelným překrýváním denních dávek skládkovaného odpadu materiály určenými
k technickému zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15 m. Toto je zvláště důležité důsledně provádět
v teplém letním období.
Odstraňování skládkového plynu je realizováno pomocí koksokompostových filtrů viz 3.1.4.2 tohoto posudku.
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3.9

Porovnání s podobnými technologiemi

Posuzovaný záměr odpovídá požadavkům na akceptovatelné řešení z hlediska ochrany ovzduší podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Provoz skládky odpadů bude splňovat podmínky platné legislativy a bude
zcela porovnatelný s obdobnými technologiemi nakládání s odpady provozovanými u nás nebo v zahraničí.

3.10 Zhodnocení záměru z hlediska technické úrovně řešení
(BAT)
Z porovnání činnosti s kategorií zařízení dle zákona č. 76/2002 Sb., příloha č. 1, bod 5.4. „Skládky, které přijímají
více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t odpadu, s výjimkou skládek
inertního odpadu“ vyplývá, že posuzovaný záměr je součástí kategorie činností, pro které má provozovatel
povinnost mít integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění.
Pro posuzovaný záměr je referenčním dokumentem prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne
10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu.
Zhodnocení záměru z hlediska technické úrovně řešení bylo provedeno pouze pro část týkající se ochrany
ovzduší. Porovnání posuzované technologie nakládání s odpady s relevantní částí referenčního dokumentu
je uvedeno v následující tabulce.
1. Obecné závěry o BAT
Hodnocený ukazatel: 1.1. Celková environmentální výkonnost
BAT 3. Nejlepší dostupnou technikou usnadňující snižování emisí do vody a ovzduší je vytvoření a udržování přehledu
toků odpadních vod a odpadních plynů jako součásti systému environmentálního řízení (viz BAT 1) a zahrnuje všechny
následující prvky:
- iii) informace o vlastnostech toků odpadních plynů, jako jsou:
Parametr BAT:
a) průměrné hodnoty a proměnlivost průtoku a teploty;
b) průměrné zatížení příslušnými látkami a jejich průměrná koncentrace a proměnlivost (např. organické sloučeniny,
perzistentní organické polutanty jako PCB);
c) hořlavost, dolní a horní mez výbušnosti, reaktivita; d) přítomnost dalších látek, které mohou ovlivnit systém
čištění odpadních plynů či bezpečnost zařízení (např. kyslík, dusík, vodní pára, prach).
V souladu s integrovaným povolením je realizován monitoring množství a jakosti (kvality) skládkového plynu. Četnost
sledování je stanovena 1 x ročně, sledované parametry jsou metan, oxid uhličitý, kyslík, dusík, sirovodík, tlak a teplota.
Parametr zařízení: Dále je prováděna kontrola provozu filtru a to nejméně 4 x ročně v odstupu min. 1 měsíc, v případě použití více filtrů na
každém z nich (3 x ročně si provozovatel provede měření vlastními prostředky a 1 x bude provedeno autorizované
měření).
Plnění BAT:
V souladu s BAT.
Hodnocený ukazatel: 1.2. Monitorování
BAT 8. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování řízených emisí do ovzduší minimálně s níže uvedenou četností
Parametr BAT:
a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO,
vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje srovnatelné odborné kvality.
Parametr zařízení: Pro zařízení skládky parametr BAT nerelevantní.
Plnění BAT:
Nerelevantní.
BAT 10. Nejlepší dostupnou technikou je pravidelné monitorování emisí pachových látek.
Emise pachových látek lze sledovat pomocí:
- norem EN (např. metodou dynamické olfaktometrie podle normy EN 13725 pro určení koncentrace pachových látek
Parametr BAT:
nebo podle normy EN 16841-1 nebo -2 pro určení expozice emisím pachových látek),
- při použití alternativních metod, u kterých nejsou dostupné žádné normy EN (např. odhad vlivu pachových látek),
pomocí norem ISO, národních či jiných mezinárodních norem, které zaručí data srovnatelné vědecké kvality.
Četnost monitorování je určena v plánu snižování emisí pachových látek
Pro posuzovanou skládku není integrovaným povolením stanovena povinnost pravidelného monitoringu emisí pachových
Parametr zařízení:
látek. Monitoring je prováděn pouze v případě, kdy tak stanoví platná legislativa.
Plnění BAT:
Nerelevantní.
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Hodnocený ukazatel: 1.3. Emise do ovzduší
BAT 12. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zamezení vzniku emisí pachových látek nebo, není-li to možné, snížit
jejich množství, je vytvořit, provést a pravidelně přezkoumávat plán snižování emisí pachových látek jako součást
systému environmentálního řízení (viz BAT 1); tento plán zahrnuje všechny následující prvky:
- program s popisem opatření a lhůt,
Parametr BAT:
- protokol monitorování pachových látek, jak uvádí BAT 10,
- protokol o reakcích na zjištěné výskyty emisí pachových látek, např. stížnosti,
-program předcházení emisím pachových látek a jejich snižování navržený tak, aby byl/y identifikován/y zdroj/e,
charakterizace podílu jednotlivých zdrojů na celkových emisích pachových látek, a zavedení opatření k předcházení
emisím pachových látek nebo jejich snížení.
Pro posuzovanou skládku není integrovaným povolením stanovena povinnost pravidelného monitoringu emisí pachových
látek. Monitoring je prováděn pouze v případě, kdy tak stanoví platná legislativa.
Parametr zařízení: Pro omezení šíření zápachu je přijato opatření, spočívající v pravidelném překrývání denních dávek skládkovaného
odpadu materiály určenými k technickému zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15 m. Toto je zvláště důležité
důsledně provádět v teplém letním období.
Plnění BAT:
Částečně v souladu s BAT.
BAT 13. Nejlepší dostupnou technikou umožňující předcházení emisím pachových látek nebo, není-li to možné, jejich
snižování, je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.
Parametr BAT:
a. Minimalizace doby zdržení
b. Použití chemického čištění
c. Optimalizace aerobního čištění
Pro omezení šíření zápachu je přijato opatření, spočívající v pravidelném překrývání denních dávek skládkovaného
odpadu materiály určenými k technickému zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15 m. Toto je zvláště důležité
Parametr zařízení:
důsledně provádět v teplém letním období.
Techniky po písmenem b. a c. pro skládkování odpadů nerelevantní.
Plnění BAT:
V souladu s BAT.
BAT 14. Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze předcházet vzniku rozptýlených emisí do ovzduší, zejména prachu,
organických sloučenin a pachových látek, případně jejich množství snížit, není-li možné jejich vzniku předejít, je použití
vhodné kombinace níže uvedených technik.
a. Minimalizace počtu potenciálních zdrojů rozptýlených emisí
b. Výběr a použití vybavení s vysokou integritou
Parametr BAT:
c. Předcházení korozi
d. Zachycování, shromažďování a zpracování rozptýlených emisí
e. Zvlhčování
f. Údržba
g. Úklid prostor pro zpracování a ukládání odpadu
h. Program zjišťování a opravy netěsností (LDAR)
Pro omezování emisí tuhých znečišťujících látek z provozu skládky musí být dodržena následující opatření:
- Udržovat povrch skládky překrytý a volný povrch nechat jen na přesně vymezené denní ploše.
- Provedení pravidelného překrývání denních dávek skládkovaného odpadu materiály určenými k technickému
zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15 m.
- Prašnost je kromě překryvu prašných odpadů snižována a to:
- rozlivem skládkové vody na povrch skládky,
- rozlivem vody z rybníka, pokud nedostačuje skládková voda.
Rozliv se provádí zejména pokud dochází k manipulaci s vysoce prašným odpadem (např. některé druhy popela,
Parametr zařízení:
suché azbestové odpady) a to již v době vysypávání na plochu skládky a následně při rozhrnování tohoto odpadu po
povrchu.
- Rozletu lehkých frakcí odpadu (papír, plasty) z plochy skládky v průběhu denního provozu je nutné bránit instalací
přenosných záchytných sítí výšky 3 m umístěných na vhodném místě ve směru větru.
- Průběžně činit opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů na skládce a okolí. V případě vzniku
pevných úletů do okolí zařízení bez zbytečného prodlení zajistit jejich odstranění. O provedených opatřeních provést
záznam do provozního deníku zařízení.
Opatření proti šíření pachových látek viz vyhodnocení předchozích BAT.
Plnění BAT:
V souladu s BAT.
Pozn.: Kritéria BAT 15 a BAT 16 pro zařízení nerelevantní - nejsou provozovány fléry.

Ve vlastním procesu nakládání s odpady nedojde ke změnám, které by vyvolaly nutnost přezkoumání souladu
s nejlepšími dostupnými technikami. Záměrem investora je příprava plochy navazující na stávající skládku,
tedy III. etapa skládky odpadů Hrádek u Pacova. Jedná se o rozšíření plochy skládky ve stávajícím areálu
skládky. Stávající technologie nakládání s odpady zůstane zachována i po realizaci záměru.
U posuzovaného zdroje je předpokládáno splnění kritérií nejlepších dostupných technik a technik ochrany
ovzduší. Emisní hladiny vztažené k BAT nejsou pro skládkování odpadů v použitém referenčním dokumentu
stanoveny. Pro zdroj nejsou platnou legislativou ani integrovaným povolením stanoveny emisní limity.
Případné dodatečné podmínky k plnění BAT stanoví Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci řízení o vydání povolení
provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, resp. v řízení o vydání změny integrovaného povolení.
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3.11 Návrh zařazení zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu
A. Skládka odpadů S-OO3
Podle technického a technologického a kapacity skládky odpadů uspořádání navrhuji posuzovanou technologii
zařadit podle kódu 2.2. „Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou
kapacitu větší než 25 000 t“ přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. jako

vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Pozn.: Realizací záměru nedojde ke změně kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší.
Jedná se o návrh kategorizace, které navrhuje zpracovatel tohoto odborného posudku s vědomím celkových
projektovaných spotřeb a obecně souvisejících postupů. Vlastní kategorizaci zdroje provádí v případě
pochybnosti povolovací orgán ochrany ovzduší (krajský úřad), který na vlastní kategorizaci zdroje může mít
odlišný názor než zpracovatel posudku.
Při kategorizaci byl zohledněn metodický pokyn OOO, MŽP k uplatnění sčítacího pravidla ve smyslu ustanovení
§ 4 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší v § 4 odst. 7 stanoví, že jmenovité tepelné příkony
spalovacích stacionárních zdrojů nebo projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů téhož provozovatele
se pro účely stanovení celkového jmenovitého příkonu nebo celkové projektované kapacity, které jsou rozhodné
pro stanovení a plnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší a z emisní vyhlášky, sčítají,
jestliže se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, jsou umístěny
ve stejné provozovně, a dochází u nich, nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet
(tzv. virtuální komín/výduch), ke znečišťování společným komínem bez ohledu na počet komínových průduchů
nebo společným výduchem.

4 Emisní charakteristika stacionárního zdroje
4.1

Specifikace znečišťujících látek emitovaných ze zdroje

S ohledem na procesy probíhající uvnitř tělesa skládky mohou být emitovány metan (CH4) a sulfan (H2S).
Nejedná se však o vliv nový. Tyto emise jsou zde již produkovány existující skládkou, a to v identickém množství,
jako po realizaci záměru. Realizací záměru tak nejsou očekávány změny v emisních příspěvcích.

4.1.1 Pa c h o vé l át ky
Problematika pachových látek je obecně při posuzování vlivů na kvalitu ovzduší tou nejobtížnější,
a to především vzhledem k subjektivitě vjemu. Nežádoucí a obtěžující pachové vjemy mohou u exponované
populace vyvolávat kromě pocitů diskomfortu i stresové reakce, nechutenství, bolesti hlavy, emoční psychické
poruchy apod. Míra negativního vnímání pachu jednotlivými osobami závisí na četnosti výskytu a délce jeho
trvání, je ovlivněna životními zkušenostmi, kulturním prostředím a vztahem dané osoby ke zdroji zápachu.
V ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění je definována znečišťující látka,
jako "látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní
prostředí anebo obtěžuje zápachem". Znečišťující látky tedy v sobě zahrnují i látky, které obtěžují zápachem
(tj. pachové látky). Na základě takto širokého vymezení znečišťující látky se v podstatě všechny nástroje zákona
o ochraně ovzduší určené k regulaci znečišťujících látek vztahují i na regulaci zápachu. Pachové látky z tohoto
důvodu nejsou v zákoně upraveny speciálně, ale uplatňuje se na ně obecná úprava nástrojů k regulaci
znečištění a znečišťování. Obtěžování zápachem je tudíž regulováno zejména v rámci závazných podmínek
provozu stanovených v povolení zdroje. V rámci povolení provozu a zejména v rámci provozního řádu,
který je součástí povolení, může orgán ochrany ovzduší stanovit konkrétní technické podmínky provozu založené
na nejlepších dostupných technikách vedoucí ke snížení emisí pachových látek.
Podle § 4 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění jsou specifické emisní limity stanoveny
buď pro jednotlivé typy stacionárních zdrojů vyhláškou č. 415/2012 Sb. nebo je může stanovit krajský úřad
v povolení zdroje. Zákon tak umožňuje, aby krajský úřad v povolení zdroje stanovil i specifické emisní limity,
které nejsou uvedeny ve vyhlášce, tzn. emisní limity pro jiné znečišťující látky, než stanovuje prováděcí předpis
nebo přísnější emisní limity než jsou uvedené v prováděcím předpise. Vzhledem k tomu, že pachová látka
je z definice látkou znečišťující, lze zdroji stanovit v rámci povolení provozu specifický emisní limit i na pachové
látky. Pro skládku Hrádek u Pacova žádný takovýto specifický emisní limit stanoven nebyl.
Při regulaci zápachu je zásadní brát na zřetel princip prevence, neboť velmi častou situací je, že zdroj plní
všechny emisní limity, podmínky provozu a využívá nejlepší dostupné techniky, avšak přesto je předmětem
stížností na zápach. Důvodem v těchto případech je nevhodné umístění zdroje blízko obytné zástavby nebo
naopak umístění nové obytné zástavby příliš blízko již provozujícímu zdroji. Zásadní roli v prevenci obtěžování
zápachem proto hraje již samotná fáze územního plánování a následné umisťování a povolování zdrojů.
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U zdrojů již existujících je možné provést změny v povolení na základě ustanovení § 13 zákona, tzn. dojde-li
ke změně okolností, které byly rozhodné pro stanovení závazných podmínek pro provoz stacionárního zdroje,
přičemž rozhodnými okolnostmi mohou být jak změny vyplývající z nové právní úpravy, tak skutečnosti
na samotném zdroji. V rámci změny povolení lze zpřísnit závazné podmínky pro provoz zdroje (např. stanovením
technických podmínek provozu nebo uložením specifických emisních limitů na pachové látky).
Ostatní škodliviny buď nemají stanoven emisní limit nebo nejsou v emisích posuzovaného zdroje zastoupeny
významně, případně zcela chybí.
Opatření proti šíření pachových látek ze zdroje jsou uvedeny v kapitole 3.8 tohoto posudku.

4.2

Hodnoty emisí na stacionárních zdrojích – výsledky
autorizovaných / technických / referenčních měření

Rozsah monitoringu ve vztahu k ochraně ovzduší je dán integrovaným povolením a spočívá v rozboru složení
skládkového plynu v četnosti 1 x za rok. Sledované parametry jsou metan, oxid uhličitý, kyslík, dusík, sirovodík,
tlak a teplota. Úplné výsledky monitoringu nebyly zpracovateli posudku k dispozici. Níže jsou tedy uvedeny
výsledky monitoringu za období let 2014 - 2017.
Složení plynu v zárazných sondách
Sonda
č.
S1
S2
ZS1
ZS2
ZS3
ZS4
ZS1
ZS2
ZS3
ZS4
ZS1
ZS2
ZS3
ZS4

hloubka
[cm]
10
40
10
40
10
40
10
40
10
40
10
40
10
40
10
40
10
40
10
40
40
40
40
40

AG/BG
0,175
0,411
0,280
0,507
---------------------------------------

CH4
7,7
49,4
6,4
47,7
12,9
42,5
8,1
40,3
1,5
32,2
0,5
57,7
6,3
41,3
11,5
40,3
0,3
45,2
1,1
66,2
56,2
34,0
10,1
19,1

chemické složení [% obj.]
CO2
O2
N2
H2S ppm
9,2
10,0
73,1
--45,2
0,5
4,9
--9,2
10,5
73,9
--49,6
0,3
2,4
--14,1
9,8
63,2
2
38,4
0,4
18,7
0
10,2 11,5
70,2
1
39,5
0,9
19,3
0
9,1
10,3
79,1
2
36,2
0,2
31,4
0
12,5
9,4
77,6
3
40,5
1,1
0,7
1
30,8
3,2
59,7
3
52,6
0,3
5,8
356
24,3
3,6
60,6
2
34,0
0,3
25,4
12
3,8
18,7
77,2
3
26,9
1,0
26,9
11
1,5
19,4
78,0
0
30,4
0,3
3,1
26
42,1
1,6
0,1
61
8,3
16,0
41,7
16
10,2 17,8
61,9
28
36,3
3,2
41,4
32

BG
10,41
66,76
8,65
64,46
-----------------------------------------

formální složení [% obj.]
AG
EA
NA
1,82
39,92
47,85
27,44
3,41
2,39
2,42
18,69
50,21
32,67
1,43
1,44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

datum
měření
11. 09. 2014

27. 10. 2015

15. 11. 2016

29. 11. 2017

Složení plynu na biooxidačních filtrech (hloubkový profil)
Filtr
F1

F2

F4

F6

F7

hloubka
[cm]
povrch
2
25
povrch
2
25
povrch
2
25
povrch
2
25
povrch
2
25

CH4
0,0
0,0
0,9
0,0
0,1
26,8
0,0
2,8
8,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
14,5

chemické složení [% obj.]
CO2
O2
N2
H2S ppm
0,1
20,8
79,1
--0,2
20,0
79,8
--1,1
17,8
80,2
--0,4
19,5
80,1
--0,4
19,9
79,6
--11,6
9,0
52,6
--2,9
16,3
80,8
--1,9
18,6
76,7
--4,6
12,4
74,2
--0,1
20,3
79,6
--0,4
20,4
79,2
--0,9
16,5
82,6
--0,1
20,8
79,1
--0,2
20,0
79,7
--9,3
9,3
66,9
--16

formální složení [% obj.]
BG
AG
EA
NA
0,00
0,05
0,43
99,52
0,00
0,00
4,31
95,69
1,22
0,00
13,61
85,17
0,00
0,00
6,70
93,30
0,14
0,00
4,64
95,22
36,22
0,00
20,72
43,06
0,00
0,37
21,64
77,99
3,78
0,08
7,14
89,00
11,89
0,00
28,78
59,33
0,00
0,00
2,87
97,13
0,00
0,13
2,26
97,61
0,00
0,00
21,05
78,95
0,00
0,05
0,43
99,52
0,14
0,00
4,17
95,69
19,59
0,01
35,90
44,50

datum
měření

11. 09. 2014
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Filtr
KKF1
KKF2
KKF4
KKF6
KKF7
KKF1
KKF2
KKF4
KKF6
KKF7
KKF1
KKF2
KKF4
KKF6
KKF7

hloubka
[cm]
2
25
2
25
2
25
2
25
2
25
2
25
2
25
2
25
2
25
2
25
2
25
2
25
2
25
2
25
2
25

CH4
0,1
12,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
15,4
0,1
11,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
12,1
0,2
9,6
0,0
0,0
5,0
8,9
0,1
5,0
4,1
11,1

chemické složení [% obj.]
CO2
O2
N2
H2S ppm
0,2
20,1
79,6
0
8,1
18,4
61,2
1
0,6
18,9
80,5
0
5,2
14,9
79,9
0
0,8
19,8
79,4
0
1,1
17,2
81,7
0
1,2
20,0
78,8
0
3,1
17,8
79,1
0
0,5
20,1
79,2
0
10,1
7,9
66,6
1
0,3
20,0
79,6
0
7,2
17,4
64,2
1
0,4
18,1
81,5
1
4,1
13,9
82,0
0
0,1
18,5
81,1
0
1,3
18,6
80,1
1
1,1
19,9
79,0
0
2,2
18,1
79,7
0
0,4
20,0
79,4
0
10,2
15,6
62,1
1
0,4
20,1
79,3
1
6,4
18,1
65,9
2
0,2
19,4
80,4
1
2,2
19,1
78,7
3
0,9
17,9
76,2
0
9,2
19,1
62,8
2
9,0
20,1
70,8
0
1,8
19,2
74,0
3
14,2
20,1
61,6
1
9,9
14,6
64,4
2

BG
-------------------------------------------------------------

formální složení [% obj.]
AG
EA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA
-------------------------------------------------------------

datum
měření

27. 10. 2015

15. 11. 2016

29. 11. 2017

Složení plynu na kontrolních bodech biooxidačních filtrů (vstup do filtru)
Filtr
KB1
KB2
KB4
KB6
KB7
KKF1
KKF2
KKF4
KKF6
KKF7
KKF1
KKF2
KKF4
KKF6
KKF7
KKF1
KKF2
KKF4
KKF6
KKF7

CH4
3,7
0,0
31,0
32,0
41,5
57,8
0,0
0,0
0,0
54,7
54,1
0,0
0,1
0,1
53,4
58,6
0,0
61,3
0,0
51,7

chemické složení [% obj.]
CO2
O2
N2
15,7
8,9
71,7
2,6
17,2
80,2
16,7
0,4
51,9
20,4
0,3
47,3
20,2
0,2
38,1
22,5
0,2
19,5
0,2
19,2
80,6
0,1
20,1
79,8
0,1
19,8
80,1
27,3
0,1
17,9
20,2
0,2
25,5
0,2
22,1
77,7
0,2
22,1
77,6
0,2
21,9
77,8
20,0
0,6
26,0
21,1
0,1
20,2
0,7
20,3
79,0
19,2
0,8
18,7
0,2
20,4
79,4
22,7
0,2
25,4

H2S ppm
----------0
1
0
1
1
2
0
0
0
1
4
1
1
0
1

17

BG
5,00
0,00
41,89
43,24
56,08
-------------------------------

formální složení [% obj.]
AG
EA
NA
9,37
43,05
42,58
0,60
17,10
82,30
0,00
56,20
1,91
3,04
52,28
1,44
0,67
42,29
0,96
-------------------------------------------------------------------------------------------

datum
měření

11. 09. 2014

27. 10. 2015

15. 11. 2016

29. 11. 2017
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Průměrné složení plynu na biooxidačních filtrech
Místo
Povrch
25 cm
Povrch
25 cm
Povrch
25 cm
Povrch
25 cm

CH4
0,0
10,2
0,0
5,1
0,1
3,1
0,2
2,2

chemické složení [% obj. ]
CO2
O2
N2
H2S ppm
0,7
19,5
79,8
--5,5
13,0
71,3
----------5,3
15,2
73,7
1,0
--------4,2
16,2
73,7
3
--------5,3
18,1
74,4
2

BG
0,00
13,78
-------------

formální složení [% obj.]
AG
EA
NA
0,00
6,70
93,30
0,00
24,02
62,20
-------------------------------------

datum
měření
11. 09. 2014
27. 10. 2015
15. 11. 2016
29. 11. 2017

Vysvětlivky k výše uvedeným tabulkám:
BG
AG
NA
EA

4.3

modelový bioplyn (74 % CH4, 26 % CO2) standardního složení odpovídající vyšším obsahům metanu, dosahovaným při
anaerobní digesci
přebytkový plyn z acidogenních procesů (CO2)
nezměněný vzduch (21 % O2, 79 % N2)
spotřebovaný vzduch (11 % CO2, 89 % N2), tj. plyn vzniklý jako zbytek po spotřebování kyslíku z přisátého vzduchu,
tato složka je tvořena N2 a CO2

Výpočet emisí – emisní charakteristika zdroje

4.3.1 E m is ní c h a ra kt eris t ika - bo d o vé z d ro je
S ohledem na procesy probíhající uvnitř tělesa skládky mohou být emitovány metan (CH4) a sulfan (H2S).
Nejedná se však o vliv nový. Tyto emise jsou zde již produkovány existující skládkou. Realizací záměru nejsou
očekávány změny v emisních příspěvcích.
Skládkový plyn je jímán horizontální plynovou drenáží, která je a nadále i bude zakončena na biooxidačními
koksokompostovými filtry. Funkcí biooxidačních filtrů je odbourání metanu pomocí metanotrofních bakterií.
Biooxidační filtr patří mezi pasivní systémy odplynění. Je vhodný pro skládky s malým a středním výronem
3
-1
methanu. Tyto skládky mají produkci CH4 < 200 m .hod a koncentraci CH4 v hloubce 0,6 m < 35 % obj.
Funkční vrstvou je horní část filtru, kde probíhá oxidace metanu pomocí metanotrofních bakterií (metanotrofů).
Tyto bakterie využívají jako zdroj uhlíku a energie jednouhlíkaté substráty (methan, methanol), ale dokáží
oxidovat i dimethylether. Jde o aerobní růst mikroorganismů, při němž se redukují vazby C-C a metan je oxidován
přes meziprodukty až na oxid uhličitý.
Jako materiál svrchní vrstvy se používá organický substrát, např. dřevní štěpka, hobliny z jehličnatého dřeva
(borovice, smrk), drcené brikety z dřevěného uhlí, lesní dřevní štěpka nebo mulčovaný dřevní odpad smíšený
se zeminou. Spodní vrstva je tvořena koksem. Její funkce je plynotěsnost a rovnoměrná distribuce stoupajícího
skládkového plynu do horní vrstvy. Na dobře udržovaných biofiltrech se účinnost odbourání methanu pohybuje
v rozmezí 95 -100%.
Výsledky měření provedených na zdroji jsou uvedeny v posudku výše. Na základě výsledků měření,
provedených na zdroji, lze konstatovat, že biofiltry jsou zcela zanedbatelným zdrojem metanu, u sulfanu pak
zdrojem prakticky nulovým.

4.3.2 E m is ní c h a ra kt eris t ika - l inio vé z d ro je
Doprava odpadů na skládku bude probíhat, stejně jako za stávajícího stavu, v denní době. Pro výpočet
rozptylové studie, zpracované pro záměr, bylo uvažováno s počtem vozidel 23 TNV za den a 4 OA za den.
Osobní automobily nevozí odpad na skládku, jedná se o osobní automobily zaměstnanců, případně návštěvníků
skládky. Rozdělení vyvolané expediční dopravy na jednotlivé směry je znázorněno na obrázku níže.
Do výpočtu rozptylové studie, zpracované pro záměr, byly zahrnuty primární emise, víceemise i emise
z resuspenze. Vzhledem k nelineární závislosti resuspenze na intenzitě dopravy byly emise z resuspenze
počítány jako rozdíl emisí z resuspenze pro celkovou dopravu v území bez a se zahrnutím vyvolané dopravy
pro konkrétní variantu. Intenzity celkové dopravy na dotčených silnicích byly převzaty z celostátního sčítání
dopravy z roku 2016 (ŘSD) a přepočteny pomocí příslušných růstových koeficientů (TP 225 „Prognóza intenzit
automobilové dopravy, II. vydání“). Víceemise byly počítány pouze pro zdrojovou vyvolanou dopravu,
která tvoří 50% podíl celkové vyvolané dopravy. Víceemise ze studených startů se projevují krátce po startu
vozidla a se vzrůstající vzdálenosti podíl víceemisí klesá (u vozidel, které po posledním startu ujela více než 4 km
se víceemise již neprojevují). Víceemise byly proto uvažovány pouze na úsecích silnic nacházejících se do 4 km
od záměru. Průměrná doba stání vyvolané nákladní dopravy byla uvažována do 1 hod. Vytížení nákladních
vozidel bylo uvažováno 100 % pro přijíždějící vozidla, 0 % pro vozidla odjíždějící. Vyvolaná doprava bude
probíhat pouze v denní době, roční fond pracovní doby pro expedici je uvažován 3 250 hodin za rok.
Rozdělení vyvolané dopravy v průběhu pracovní doby bylo uvažováno rovnoměrné.
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Obrázek č. 5: Dotčené komunikace v předmětné lokalitě

4.3.3 E m is ní c h a ra kt eris t ika - p l o š né z d ro je
4.3.3.1

PLOŠNÝ ZDROJ - TĚLESO SKLÁDKY

Kapacita stávající skládky bude naplněna cca do konce roku 2022. Důvodem předkládaného záměru je snaha
o řešení této situace, a to v návaznosti na stávající těleso skládky. Podstatou záměru je pokračování
ve skládkování odpadů v návaznosti na existující provoz, tj. v kontaktu se stávajícím tělesem skládky skupiny
S-OO, a to formou rozšíření tělesa směrem k západu.
Výška tělesa skládky zůstane stejná. Realizací záměru se charakter či složení ukládaných odpadů ani intenzita
návozu nezmění. Areál skládky bude napojen na stávající inženýrské sítě, dopravní napojení skládky bude
rovněž stávající.
V rozšířené části skládky budou situovány plynové studny, které budou s postupem nasypávání odpadů
prodlužovány obdobným způsobem jako na stávajícím složišti. Studny budou napojeny na stávající systém
odplynění skládky. Skládkového plynu se netvoří dostatečné množství, takže tento systém odplynění není
zakončen na kogenerační jednotce. Odplynění nové části skládky bude shodné se současným stavem. Bude tedy
řešeno pasivním systémem s likvidací významné části skládkového plynu v biooxidačních (koksokompostových)
filtrech.
2

Celková vodohospodářsky zabezpečená plocha dotčená zkapacitněním skládky bude činit 10 910 m (půdorysný
průmět), nicméně v každém okamžiku nebude po realizaci záměru nezakrytá plochy větší, než je tomu
v současné době. V případě potřeby, zejména za suchého počasí, bude prováděno účinné zkrápění či rozliv vody
na zdroj prašnosti, vč. přístupových tras v areálu skládky s cílem omezení prašnosti na minimum.
Provoz na zkapacitněné skládce zůstane identický, jako tomu je v současné době. Využito bude veškerého
zázemí existující skládky.
Z hlediska zájmů ochrany ovzduší se posuzovaný zdroj skládá z těchto částí:
-

neuzavřená část tělesa stávající skládky
těleso rozšířené skládky
odplyňovací šachty s biooxidačními koksokompostovými filtry
automobilová doprava

Potenciálním plošným zdrojem je povrch celé skládky resp. její nezakryté části. Proces vývinu skládkového plynu
je velmi dlouhodobý a jeho trvání se odhaduje až na 30 let. Kvalita a složení skládkového plynu se mění
v průběhu času a je v podstatě originální pro každou skládku tuhých odpadů, vzhledem k originálnímu složení
uložených odpadů.
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Biologický rozklad organických látek je složitý vícestupňový proces, na jehož konci působením metanogenních
acetotrofních a hydrogenotrofních mikroorganizmů vzniká bioplyn, který se v ideálním případě skládá ze dvou
plynných složek - metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Průběh tohoto procesu ovlivňuje řada dalších
procesních a materiálových parametrů, například složení materiálu, podíl vlhkosti, teplota prostředí,
pH resp. kyselost materiálu, anaerobní (bezkyslíkaté) prostředí, absence inhibičních biochemických látek atd.
Biologický rozklad organických látek v anaerobních podmínkách je proces, který se nazývá metanová
fermentace, metanové kvašení, anaerobní fermentace, anaerobní digesce, biogasifikace, biometanizace,
biochemická konverze organické látky. Tento proces probíhá v přírodě za určitých podmínek samovolně
nebo je vyvolán záměrně pomocí biotechnických zařízení. Výsledkem metanové fermentace je vždy směs plynů
a fermentovaný zbytek organické látky. Pro tuto směs plynů, obsahujících vždy dva majoritní plyny (metan CH4
a oxid uhličitý CO2) a v praxi početnou, avšak objemově zanedbatelnou řadu minoritních plynů, se ustálily
různé názvy podle jejich původu nebo místa vzniku.
Většina skládek komunálního odpadu obsahuje 20 – 60 % organických materiálů, ze kterých může za vhodných
podmínek anaerobní fermentací vznikat po mnoho let skládkový plyn s velmi proměnlivým složením.
Jeho povrchové výrony jsou velmi nebezpečné, proto je žádoucí skládkové plyny získané při odplynění skládek
komunálního odpadu využít k energetickým účelům nebo likvidovat bezpečnostním hořákem. U posuzovaného
zdroje se jedná o skládku s výronem methanu. Odplynění nové části skládky bude shodné se současným stavem.
Bude tedy řešeno pasivním systémem s likvidací významné části skládkového plynu v biooxidačních
(koksokompostových) filtrech. Obvyklé složení skládkového plynu uvádí následující tabulka.
oxid uhličitý CO2
kyslík O2
dusík N2
metan CH4
58 - 68 % obj.
pod 0,1 % obj.
3 - 10 % obj.
28 - 40 % obj.
výjimečně až 75 % obj.
výjimečně pod 1,5 % obj. výjimečně až 35 % obj.

sulfan H2S
-3
0,5 - 5 mg.m
-3
výjimečně až 100 mg.m

Výskyt síry ve skládkovém plynu ve formě sulfanu (sirovodíku) je v našich podmínkách minimální.
K uvolnění sulfanu dochází zejména v nejmladších partiích zaplňované skládky, tj. v acidogenní fázi,
kdy jeho vytěsňování napomáhá nízké pH. Koncentrace sulfanu na skládkách v podmínkách ČR se převážně
-3
-3
-3
pohybuje v rozmezí 0,5 až 40 mg.m , Čermáková a kol. (2008) uvádí 0,2 – 20 mgN2S.m , ideálně pod 1 mgN2S.m .
Ostatní uhlovodíky i H2 jsou přítomny pouze ve stopách.
Proces biologické degradace odpadů, které se naplno rozeběhnou v tělese skládky, započíná formou
hydrolytických anaerobních procesů již záhy po jejich sběru a během transportu na skládku.
Uložením a uhutněním odpadů na skládce je velmi rychle v kompaktní hmotě spotřebován kyslík a vzniká
anaerobní prostředí, ve kterém se rozbíhají anaerobní procesy a biometanizace. V první etapě acidogeneze
se uvolňuje především oxid uhličitý (až 70 % obj.), v menším množství také dusík (do 20 % obj.) a vodíku
(jednotky % obj.). Navezený odpad díky produkci nižších nasycených karbonových kyselin začíná zapáchat.
Tato fáze degradace trvá podle struktury odpadů a prováděné technologii skládkování přibližně dva roky.
Následně ve skládce začíná vzrůstat množství methanu (cca 60 % obj.), při souběžném poklesu množství oxidu
uhličitého (cca 35 % obj.) a dusíku (jednotky % obj.). Obsah kyslíku ve skládkovém plynu klesá na nulu.
Jedná se o proces stabilizace metanogenní fáze. Dynamika vývoje složený plynů ve skládkách odpadů uvádí
následující tabulka.
Fáze skládkování
Acidogenní fáze (tzv. mladý odpad)
Metanogenní fáze nestabilizovaná
Metanogenní fáze nestabilizovaná
Metanogenní fáze stabilizovaná
Metanogenní fáze stabilizovaná (skládka přetížena odsáváním)
Skládka dlouhodobě přetížena, systém odplynění aerobizován

CH4
0
20
40
62
47
40

CO2
80
64
55
37
33
27

Plyny [obj. %]
O2
0
0
0
0
0
3

N2
18
16
5
1
20
30

H2
2
0
0
0
0
0

Z předchozího textu je především patrné, že složení skládkového plynu není v průběhu času stabilní a vlivem
měnícího podílu sekcí s různě starým odpadem dochází v rámci skládky k dynamickým změnám ve složení
unikajícího skládkového plynu. Celkový potenciál vývinu bioplynu závisí hlavně na:
-

faktoru zhutnění,
složení a stáří odpadů,
vlhkosti skládky,
mikrobiální populaci,
teplotě uvnitř skládky.
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Na základě výsledků plynometrických měření lze skládky, dle ČSN 83 8034 o odplynění skládek TKO u nichž byl
prokázán výskyt plynu, zatřídit do tří kategorií, viz následující tabulka.
Třída

Odplynění

I
II
III

není nutné
je nutné
je nutné

Střední koncentrace CH4
v hloubce 0,6 m [obj. %]
< 7,4 % obj.
7,4 - 35 % obj.
> 35 % obj.

Měrná produkce plynu
3
z 1 mil. m odpadů
3
-1
< 1 m .hod
3
-1
1 - 200 m .hod
3
-1
> 200 m .hod

Energetické využití
plynu
žádný
žádné
pasivní
žádné
pasivní nebo aktivní podmíněně možné

Odplyňovací systém

Skládky budované v souladu s ČSN 838030 a ČSN 838032 a zaplňované biologicky rozložitelným odpadem
spadají automaticky do třídy III, což se týká i posuzované skládky. U skládek kategorie III je nutností stálé
zařízení na odplynění skládky.
Výpočtové metody pro určení produkce skládkového plynu jsou velmi složité a je obtížné získat dostatečně
přesné vstupní údaje. Stávající legislativa nestanovuje emisní faktory pro skládky komunálního odpady,
z kterých by bylo možno vycházet při stanovení emisní bilance skládky.
Stejně tak jako i v mnoha jiných případech, kdy neexistují národní standardy, bývají používány kvalitní výstupy
US-EPA (Národní agentura Spojených států pro ochranu životního prostředí). Ta v publikaci č. AP-42
(Fifth Edition, Volume I, Chapter 2, Solid Waste Disposal) udává „běžné“ složení skládkového plynu na úrovni
CH4 50-70 %, CO2 27 – 47 % a N do 5 % a jeho množství v závislosti na složení a technických parametrech
3
skládky od 100 do 250 m skládkového plynu na 1 t uloženého odpadu.
3

-1

Při uvažovaném ročním návozu odpadu v objemu cca 17 625 m .rok (při uvažovaném ukončení skládkování
v roce 2030), tj. cca 12 460 t odpadu za rok lze na základě této metodiky a údajů z měření složení skládkového
3
3
plynu na skládce uvažovat s cca 1 246 000 m skládkového plynu za rok resp. 623 000 m CH4 za rok
(uvažováno 50% zastoupení ve skládkovém plynu).
Výše uvedené množství bioplynu resp. jednotlivých jeho složek se však z povrchu skládky do ovzduší dostávat
nebude (bude maximálně omezena volná ventilace skládkového plynu do ovzduší v průběhu skládkování), jelikož
po uzavření a rekultivaci každé části skládky dojde k překrytí nepropustnou vrstvou. Z takto uzavřené skládky
(resp. dané sekce) je a nadále i bude provedeno odvedení skládkových plynů prostřednictvím kombinované
horizontálně – vertikální sběrné sítě, jejímž účelem je odstraňování nežádoucích přetlaků vznikajících skládkových
plynů.
Metan je ze skládkového tělesa odstraňován třemi způsoby: čerpáním skrze jímací systém, únikem z povrchu
skládky a biodegradací methanu v povrchové vrstvě skládky. Zatímco první dva způsoby jsou relativně dobře
měřitelné a kvantifikovatelné, rozsah degradace methanu je obvykle odhadován v širokém rozpětí hodnot
10 - 80 % obj. dle charakteru skládky. Vyjdeme-li z předpokladu, že fyzikálně-chemické podmínky jsou v hlubších
partiích skládky relativně stálé a tedy i množství vytvářeného plynu se v horizontu několika dní příliš nemění,
pak by za podobných tlakových podmínek mělo z povrchu skládky unikat stejné množství plynu. Na základě
měření na jiných skládkách, je možno konstatovat, že při návozu okolo 12 460 tun odpadu za rok bude činit
množství skutečně unikajícího metanu ze skládky v případě rozšíření v průměru 0,078 tuny CH4 za den.
Významný podíl tohoto plynu ovšem je a nadále i bude likvidován na koksokompostových filtrech.
Emisní bilance zdroje pro metan je uvedena v následující tabulce.
objem odpadů obj. hmotnost hmotnost odpadů
účinnost
únik volně povrchem odvod na biofiltry únik po průchodu
3
-1
-3
-1
-1
-1
-1
[m .rok ]
[kg.m ]
[kg.rok ]
odplynění [%]
skládky [kg.rok ]
[kg.rok ]
biofiltrem [kg.rok ]
7,118
21,353
0,107*
17 625
0,707
12 460,88
75,0
*uvažovaná účinnost biofiltru 95,0 %

EMISE PACHOVÝCH LÁTEK
Procesy probíhající uvnitř tělesa skládky mají a nadále i mít budou za následek emise pachově účinných látek
(„zápach“). Jedná se především o H2S (sulfan), NH3 (amoniak), organické kyseliny (nižší nasycené karbonové
kyseliny např. kyselina octová, máselná, atd.), CO, alkoholy, estery, aminy, methylmerkaptan, vinylchlorid
a další. Množstevně dominující komponenty skládkového plynu (CH4, CO2 a N2 ) jsou bez zápachu.
Zápach vzniká na skládkách únikem z prostoru skládkování v místech, kde dosud nebyl překryt nově navezený
odpad, dále pak i ze staršího nedostatečně překrytého odpadu, jako produkt aerobního rozkladu
(jedná se o kyslíkaté organické sloučeniny) a konečně z bioplynu (produkty anaerobních procesů ve skládce H2S, NH3, merkaptany).
SULFAN
Za indikátory míry případného obtěžování nepříjemným pachem lze považovat látky s nejnižším čichovým
prahem (tj. ty, které jsou první cítit při nejnižších koncentracích) a zároveň silně zastoupené ve skládkovém
-3
plynu. V případě skládkového plynu se jedná o sulfan (H2S) jehož čichový práh leží na úrovni 7 μg.m .
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Jelikož sulfan reaguje s železnými kovy ve skládce (viz ČSN 83 8034 Odplynění skládek), jsou jeho emise do ovzduší
obecně malé. Pakliže k nějakým emisím dochází, děje se tak nezakrytým povrchem skládky. Biofiltry nejsou
zdrojem sulfanu. Údaje o koncentracích sulfanu ve skládkovém plynu se značně liší, obecně se však pohybují
-3
-3
v poměrně širokém rozmezí 0,2 – 20 mg.m , ideálně pod 1 mg.m (Čermáková a kol. 2008).
3

Při uvažované produkci skládkového plynu v úrovni 100 - 300 m z 1 tuny TKO se tak produkce sulfanu
při nejhorších podmínkách bude pohybovat v úrovni 74,765 kg H2S za rok.
Sulfan je bezbarvý plyn. Může se tvořit rozkladem organického materiálu (např. při výrobě bioplynu) a síranů
při nedostatku kyslíku. Zapáchá po zkažených vejcích. Je silně jedovatý, ve větších dávkách může způsobit
smrtelné otravy. Je těžší než vzduch a snadno se zkapalňuje. Je dobře rozpustný v různých kapalinách včetně
vody. Rozpouštěním ve vodě vzniká kyselina sulfanová. Hlavní cestou expozice lidí je respirační systém.
Přesné údaje o absorpci sulfanu v plicích zatím neexistují, ale absorbovaný podíl je pravděpodobně velký.
Při fyziologických hodnotách pH je sulfan disociován na hydrogensulfidový anion a v této formě je také velmi
pravděpodobně absorbován. Rychlost
absorpce v
gastrointestinálním traktu není známa.
Hlavním toxikologickým účinkem na buňky mozku je inhibice funkce enzymu cytochromoxidázy na konci
mitochondriálního respiračního řetězce. V důsledku abnormální funkce mitochondrií se v buňkách projevují
sekundární změny, které jsou velmi náročné na přísun energie. Po akutních otravách sulfanem byly zjištěny
mozkové edémy, degenerace a nekrózy mozkové kůry i bazálních ganglií. Poškození mozku se vyvinulo
i po expozičních koncentracích nižších než smrtelných.
Právní předpisy pro oblast ochrany ovzduší nestanovují pro sulfan žádný emisní limit. Dle Světová zdravotnická
organizace (World Health Organization) činí akutní (krátkodobá) toxicitu REL pro maximální denní expozici
-3
150 μg.m .
SEKUNDÁRNÍ PRAŠNOST
Potenciálním zdrojem emise tuhých znečišťujících látek je, a nadále i bude, manipulace s odpadem v teplých
a suchých dnech. Množství emitovaného prachu bude záviset na vlhkosti a hrubosti materiálu, povrchu
skládky a na rychlosti větru. Při běžném provozu je riziko významnějších emisí TZL vzhledem k vysoké
nasycenosti substrátu zanedbatelné. Tomuto riziku lze v případě potřeby bránit kropením vodou.
4.3.3.2

PLOŠNÝ ZDROJ - ZEMNÍ PRÁCE PŘI PŘÍPRAVĚ TĚLESA SKLÁDKY

Dalším plošným zdrojem emisí znečišťujících látek budou zemní práce při přípravě tělesa skládky.
Skrývka ornice bude probíhat postupně. Celkově pak bude cca 1 až 2 ha. Průměrná mocnost skrývky dosahuje
2 m. Skrývka ornice a podorničí bude provedena dozerem v kombinaci s kolovým nakladačem nebo pásovým
rypadlem. K převozu na deponie nebo na místo konečného využití budou použité nákladní vozidla. Pro výpočet
emisních příspěvků bylo uvažováno s ročním objemem skrývek na úrovni celkem cca 35 000 t.
Pro výpočet emisních příspěvků byly použity emisní faktory z dokumentů „Stanovení emisních faktorů
a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely zjednodušení přípravy a vyhodnocení žádostí o podporu
z OPŽP“ (TESO Praha a.s., 2015) a „Analýza možnosti a dopadů rozšíření databáze o evidenci fugitivních emisí
a využití těchto údajů ke zpřesnění prostorové interpretace naměřených dat“ (ČHMÚ, 2015). Použité emisní
faktory jsou uvedeny v tabulce níže. V případě neuváděných emisních faktorů pro částice PM10 a PM2,5 byly pro
dopočet emisí použité hodnoty podílu PM10 a PM2,5 v celkových emisích TZL podle přílohy č. 2 metodického
pokynu MŽP pro vypracování rozptylových studií.
Emisní faktory, sekundární prašnost
Emisní faktor
-1
Odstranění skrývky [kg.t zeminy ]
-1
Odstranění půdy [kg.t zeminy ]
-1
Nakládka vozidel – skrývka [kg.t zeminy ]
Pojezd nákladních vozidel v prostoru skládky [kg/vozokilometr]

TZL
0,006
0,029
0,0185
2,84

PM10
0,0036
0,0174
0,004
0,84

PM2,5
0,0021
0,01015
0,00035
-

Emisní příspěvky ze zemních prací při přípravě tělesa skládky jsou uvedeny v následující tabulce.
Emisní příspěvky
-1
Odstranění skrývky [t.rok ]:
-1
Odstranění půdy [t.rok ]:
-1
Nakládka vozidel – skrývka [t.rok ]:
-1
Pojezd nákladních vozidel v prostoru skládky [t.rok ]:
-1
Celkem emise TZL [t.rok ]:

TZL
0,210
1,015
0,648
99,400
101,273
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PM10
0,126
0,609
0,140
29,400
30,275

PM2,5
0,074
0,355
0,12
--0,441
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4.3.3.3

PLOŠNÉ ZDROJE – EMISE ZE STARTŮ A POJEZDU VOZIDEL PO AREÁLU

Pro přesun odpadů na skládku budou využívaný nákladní automobilová vozidla. Intenzita pohybu vozidel byla
odvozena na základě stávajícího provozu skládky a provozní doby v areálu. Pro výpočet bylo uvažováno
s počtem vozidel 23 TNV za den a4 OA za den.
Při výpočtu emisí ze startů a pojezdů vozidel v areálu byly použity emisní faktory z programu MEFA 13
(Výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů). Program umožňuje do výpočtu emisí z pojezdu vozidel zahrnout
i víceemise ze studených startů silničních vozidel dle ujeté dráhy, doby stání a klimatických charakteristik
uvažované lokality. Pojezd po areálu byl uvažován v součtu pro příjezd i odjezd vozidel max. 1200 m.
Výpočet byl proveden pro sklon vozovky 1 %, rychlost pojezdu do 10 km/hod, plynulost provozu 3.
Zastoupení vozidel dle ujeté dráhy do 1 km bylo uvažováno 100 % u odjíždějících vozidel a více jak 4 km 100 %
u přijíždějících vozidel. Zastoupení vozidel dle doby stání bylo uvažováno do 1 hod, typ vozového parku města
a ostatní silnice, rok 2020. Klimatická charakteristika byla dána průměrnými měsíčními hodnotami teploty
vzduchu měřenými 2 m nad zemským povrchem vyjádřenými jako dlouhodobý normál teploty vzduchu
1961-1990 pro kraj Vysočina. Vytížení nákladních vozidel bylo uvažováno 100 % pro odjíždějící vozidla
a 0 % pro vozidla přijíždějící. Rozdělení vyvolané dopravy v průběhu pracovní doby bylo uvažováno
rovnoměrné. Celkové emise ze startů a pojezdů vozidel po areálu jsou dány součtem emisí z výfuku a z otěrů
brzd a pneumatik, víceemisí ze studených startů vozidel a emisí z resuspenze. Emise zahrnuté do výpočtu
rozptylové studie, zpracované pro záměr, jsou uvedeny v tabulce níže. Rozdělení vyvolané dopravy v průběhu
pracovní doby bylo uvažováno rovnoměrné.
Emisní charakteristika zdroje, starty a pojezdy vozidel po dopravních a manipulačních plochách skládky
Znečišťující látka
1)
Emise [g/den]
2)
Emise [kg/rok]
1)

emise BaP v mg.den-1

NOx
91,7
19,3
2)

PM10
287,5
60,4

benzen
0,5
0,1

BaP
3,7
0,8

PM2,5
77,4
16,2

emise BaP v g.rok-1

Motorová nafta se bude používat jako palivo pro mechanizaci při skrývkových a rekultivačních pracích
(dozer, rypadlo). Předpokládaná spotřeba nafty všech mechanizmů je cca 16 000 l za rok. Při výpočtu emisí bylo
uvažováno s nasazením všech strojů současně po celou dobu provozu, tj. 3 360 hodin za rok.
Znečišťující látka
NOx
CO
PM10
benzen
BaP
Emise [kg/rok]
715,2
296,736
71,456
2,752
1,056 1)
1)

BaP v g.rok-1

4.3.4 Po ro vná ní s p o ž a d a vky p rá vníc h p řed p is ů
U posuzovaného zdroje je předpokládáno splnění kritérií nejlepších dostupných technik a technik ochrany
ovzduší. Emisní hladiny vztažené k BAT nejsou pro skládkování odpadů v použitém referenčním dokumentu
stanoveny. Pro zdroj nejsou platnou legislativou ani integrovaným povolením stanoveny emisní limity.
Pro realizaci záměru i pro následný provoz zdroje jsou navržena opatření vedoucí k eliminaci emisí
znečišťujících látek, zejména k omezení emisí TZL a látek nesoucích pachový vjem.

4.4

Návrh na měření zdrojů znečišťování ovzduší

Způsob monitoringu z provozu posuzovaného zdroje je dán platným integrovaným povolením.
Kontrola provozu biooxidačních filtrů bude prováděna v četnosti nejméně 4 x za rok v odstupu minimálně
1 x měsíc, a to dle následovně:
-

3 x ročně provede provozovatel měření vlastními prostředky,
1 x ročně bude provedeno měření oprávněnou osobou.

V rámci měření, realizovaného oprávněnou osobu, bude provedeno plynometrické proměření tělesa skládky,
spočívající v kontrole stavu a funkce biooxidačních filtrů a v kontrole produkce plynu záraznými sondami.
Povrchový průzkum skládky odpadů, provedený oprávněnou osobou, bude zahrnovat komplexní měření
podpovrchových složení bioplynu z tělesa skládky. Povrchový průzkum skládky bude zahrnovat tyto měřicí
metody:
-

průzkum povrchových migrací metanu,
měření gradientů, resp. složení plynů v půdním překryvu nebo ve svrchních vrstvách odpadu,
měření na systémech vybudovaných na skládce.

Bude prováděna analýza složení skládkového plynu v četnosti 1 x za rok v parametrech metan, oxid uhličitý,
kyslík, dusík, sirovodík, tlak a teplota.
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4.4.1 M ěření s l o ž ek p l ynu v p o d p o vrc h o výc h vrs t vá c h
Vzorek půdních plynů je odebírán ze zárazné sondy postupně z hloubek až do 0,5 m. Do tělesa skládky
je provedena zárazná sonda, která svými nasávacími otvory ze sledované hloubky odsává plyn k analýze.
Plyn je ze sondy veden přes čisticí linku za stálé kontroly tlaku (resp. podtlaku) a průtoku do přenosného
integrovaného analyzátoru /pro metan a oxid uhličití IR, pro kyslík polarometrické čidlo), jehož součástí
je i vestavěné čerpadlo. Po ustálení koncentrací sledovaných složek plynu jsou tyto údaje zapsány do paměti
analyzátoru.
Při vzorkování plynu je nezbytné sledovat obsah kyslíku tak, aby byly vyloučeny případy nežádoucího přisávání
plynu z výše položených vrstev nebo vzduchu migrujícího podél sondy v nedostatečně utěsnitelných pozicích.

4.4.2 M ěření na vybu d o va nýc h bio o x id a čníc h f il t rec h
V tělese skládky jsou zabudovány biooxiační filtry. Jejich účinnost je prověřována odběrem plynu z různých
hloubek náplně a porovnávána se změřeným složením plynu na povrchu náplně. Ve stejných hloubkách
je měřena teplota v koksokompostové vrstvě. Na kontrolních bodech u filtrů jsou měřeny tlakové poměry
a srovnávací složení plynu.

5 Zhodnocení úrovně znečištění ovzduší
5.1

Přípustné úrovně znečištění (imisní limity a cílové imisní
limity)

Prahové a imisní limity jsou dané přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012, který byl zpracován na základě příslušných
direktiv EU. Imisní situace je podrobně hodnocena pomocí maximálních imisních hodinových koncentrací
a průměrných ročních koncentrací.

Přípustné úrovně znečištění (imisní limity a cílové imisní limity)
Imisní limity a cílové imisní limity jsou dány přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
v platném znění. Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky jsou
vztaženy na standardní podmínky (objem přepočtený na teplotu 273,15 K a normální tlak 101,325 kPa).
U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.

1.

Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné četnosti jejich překročení

Znečišťující látka
Oxid siřičitý

Doba průměrování

Imisní limit

1 hodina

Oxid siřičitý

350 μg.m

24 hodin
1 hodina

200 μg.m

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok
max. denní osmihodinový průměr
(1)
1 kalendářní rok

40 μg.m

Oxid uhelnatý
Benzen
PM10

24 hodin

PM10

18

-3

0

-3

10 mg.m

0

-3

0

5 μg.m

-3

35

-3

0

-3

0

-3

0

40 μg.m

1 kalendářní rok

Olovo

3

-3

50 μg.m

1 kalendářní rok

PM2,5

24

-3

125 μg.m

Oxid dusičitý

20 μg.m

1 kalendářní rok

Přípustná četnost překročení

-3

0,5 μg.m

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

2.

Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku

1)

Doba průměrování

Imisní limit

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

20 μg.m

1 kalendářní rok

30 μg.m

-3
-3

Pozn. – (1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní
koncentrace oxidu dusičitého.
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3.
Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu
zdraví lidí
Znečišťující látka
Arsen
Kadmium
Nikl
Benzo(a)pyren

4.

Doba průměrování
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Cílový imisní limit
-3
6 ng.m
-3
5 ng.m
-3
20 ng.m
-3
1 ng.m

Imisní limity pro troposférický ozon

Účel vyhlášení
Ochrana zdraví lidí
Ochrana vegetace

(1)

Doba průměrování
max. denní osmihodinový průměr
(2)

(4)

AOT40

(5)

Cílový imisní limit

Max. počet překročení

-3

3)

120 μg.m

-3

25

18 000 μg.m .h

6)

0

Poznámky:
1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky.
2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů
počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém
končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne.
Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
3) V případě dodržení imisního limitu při maximálním počtu překročení v zóně nebo aglomeraci je třeba usilovat o dosažení
nulového počtu překročení.
4) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let.
-3
5) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 μg.m (= 40 ppb)
-3
a hodnotou 80 μg.m v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ,
vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července).
-3
6) V případě dodržení imisního limitu v zóně nebo aglomeraci ve výši 18 000 μg.m .h je třeba usilovat o dosažení imisního
-3
limitu ve výši 6 000 μg.m .h.

Charakteristiky kvality ovzduší
LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě s cílem odvrátit, předejít
nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní prostředí jako celek, který musí být dosažen
v daném období a nesmí být překračován jinak, než je stanoveno. Je to pevná hodnota přípustné úrovně
znečištění ovzduší, která nesmí být překračována o více než je mez tolerance (MT), vyjádřená jako podíl
imisního limitu v procentech, o který může být tento limit v období stanoveném zákonem o ovzduší
(po jeho vydání) a jeho prováděcími předpisy, překročen.
MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen za podmínek
stanovených Směrnicí Rady 96/62/ES a směrnicemi souvisejícími.
Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených v dané lokalitě a jejich
poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a pro klasifikaci zájmového území jsme
použili klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 1997“, kterou vydal
Český hydrometeorologický ústav Praha. Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které představuje následující tabulka:
třída Význam
imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině
I.
imisních limitů IHx
imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale žádný limit
II.
není překročen
imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních
III.
sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině imisních limitů IHx
imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých
IV.
dalších látek >0,5 IHx, ale ≤ IHx
V. imisní limit více než jedné látky je překročen

5.2

Klasifikace
čisté-téměř čisté ovzduší
mírně znečištěné ovzduší
znečištěné ovzduší
silně znečištěné ovzduší
velmi silně znečištěné ovzduší

Pětileté průměry hodnot koncentrací znečišťujících látek
dle ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.

Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.
K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů uvedených v § 11 odst. 5 zákona
2
č. 201/2012 Sb., se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km vždy za předchozích
5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Data - http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html
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Obrázek č. 6: Pětiletý průměr roční průměrné koncentrace NO2, 2014-2018

umístění posuzovaného zdroje

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 jsou uvedeny na obrázku. Imisní limit pro tuto škodlivinu
-3
-3
je 40,0 µg.m . Koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 7,5 µg.m , tedy na úrovni
18,8 % imisního limitu. Pro maximální hodinové koncentrace nejsou takto hodnoty stanoveny. Pro hodnocení
touto imisní charakteristikou lze použít pouze nejbližší relevantní měřící stanice AIM.
Obrázek č. 7: Pětiletý průměr roční průměrné koncentrace PM10, 2014-2018

umístění posuzovaného zdroje

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 jsou uvedeny na obrázku. Imisní limit pro tuto škodlivinu
-3
-3
je 40,0 µg.m . Koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 17,4 µg.m , tedy na úrovni
43,5 % imisního limitu.
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Obrázek č. 8: Pětiletý průměr 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10, 2014-2018

umístění posuzovaného zdroje

-3

36. Nejvyšší vypočtená koncentrace PM10 by neměla dosahovat hodnot vyšších než 50 µg.m .
-3
Koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují hodnot na úrovni 29,8 µg.m .
Obrázek č. 9: Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace PM2,5, 2014-2018

umístění posuzovaného zdroje

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 jsou uvedeny na obrázku. Imisní limit pro tuto škodlivinu
-3
-3
je 20,0 µg.m . Koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 12,1 µg.m , tedy na úrovni
60,5 % imisního limitu.
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Obrázek č. 10: Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzenu, 2014-2018

umístění posuzovaného zdroje

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu jsou uvedeny na obrázku. Imisní limit pro tuto škodlivinu
-3
-3
je 5,0 µg.m . Koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na hodnotě 0,7 µg.m , tedy na úrovni
14,0 % imisního limitu.
Obrázek č. 11: Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, 2014-2018

umístění posuzovaného zdroje

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzo(a)pyrenu jsou uvedeny na obrázku výše. Imisní limit pro tuto
-3
-3
škodlivinu je 1,0 ng.m . Koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 0,3 ng.m , tedy na úrovni
30,0 % imisního limitu.
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Obrázek č. 12: Pětiletý průměr 4. nejvyšší 24hodinové koncentrace SO2, 2014-2018

umístění posuzovaného zdroje

-3

4. Nejvyšší vypočtená koncentrace SO2 by neměla dosahovat hodnot vyšších než 125,0 µg.m .
-3
Koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují hodnot na úrovni 6,6 µg.m .
Na základě vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě podle pětiletých průměrů ve čtvercích území
za uplynulé období 2014-2018 lze konstatovat, že imisní limity platné podle stávající legislativy jsou
v předmětném území pro všechny sledované znečišťující látky splňovány.

5.3

Vyhodnocení imisního zatížení na základě dat lokalit
automatizovaného imisního monitoringu

Nejbližší měřící stanice imisního monitoringu od posuzovaného záměru se nachází v lokalitě Košetice (JKOS).
Hodnoty zde uvedené slouží pouze k dokreslení celkové imisní situace v okolí záměru na příkladu imisního
zatížení na nejbližší měřící stanici imisního monitoringu. Zpracovatel posudku je považuje za dostatečně
reprezentativní.
Stanice:
Umístění:
Data:
Terén, krajina:
Reprezentativnost dat:
Typ měř. programu:
Cíl měřícího programu:

JKOS
49°34´24.221"N, 15°4´49.002"E
za rok 2018
vrcholová poloha ve značně svažitém terénu (nad 10 %), zemědělská půda, převažuje
orná půda
oblastní měřítko (desítky až stovky km)
automatizovaný měřící program, manuální měřicí program, měření PAHs, VOC,
EC a OC v PM2,5, těžkých kovů v PM10 a v PM2,5
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), stanovení celkové hladiny pozadí
koncentrací

Vzdálenost od záměru: cca 10 km
Obrázek č. 13: Vzdálenost záměru od nejbližší stanice automatického imisního monitoringu
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Naměřené hodnoty:
- oxid dusičitý (NO2)

- maximální hodinová koncentrace – 30,0 µg.m , imisní limit (IL) 200 µg.m
- četnost překročení IL – 0 případů/rok (povolený počet překročení IL – 18)
-3
-3
- průměrná roční koncentrace 4,7 µg.m , IL 40 µg.m
-3

-3

- oxid siřičitý (SO2)

- maximální denní koncentrace – 6,5 µg.m imisní limit (IL) 125 µg.m
- četnost překročení IL – 0 případů/rok (povolený počet překročení IL – 3)
-3
- průměrná roční koncentrace 1,3 µg.m , IL pro kalendářní rok a zimní období
-3
(1. října – 31. března) 20 µg.m

- částice PM10

- maximální denní koncentrace – 82,87,35 µg.m imisní limit (IL) 50 µg.m
- četnost překročení IL – 17 případů/rok (povolený počet překročení IL – 35)
-3
-3
- průměrná roční koncentrace 22,6 µg.m , imisní limit (IL) 40 µg.m

- částice PM2,5

- průměrná roční koncentrace 14,6 µg.m , IL 20 µg.m

- oxid uhelnatý (CO)

- maximální 8-hod. průměrná koncentrace – 591,4 µg.m imisní limit (IL) 10 mg.m

- benzo(a)pyren (BaP)

- průměrná roční koncentrace – 0,4 µg.m , imisní limit (IL) 1 ng.m

- benzen (BZN)

- roční koncentrace – 1,1 µg.m , imisní limit (IL) 5 µg.m

-3

-3

-3

-3

-3

-3
-3

-3

-3

-3

3

-3

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty pro znečišťující látky na měřící stanici JKOS (Košetice)
v letech 2014–2018. Naměřené hodnoty jsou jednak srovnány s hodnotou imisního limitu a výsledky jsou
doplněny o průměrnou a střední hodnotu naměřených koncentrací.

*[µg.m-3]; **[ng.m-3]

Naměřené hodnoty na měřící stanici JKOS (Košetice) v letech 2014–2018
2014 2015 2016 2017 2018
limit*
8,4
7,8
6,0
6,9
4,7
40,0
NO2 průměrná roční koncentrace*
42,7 38,3 31,6 46,9 30,0
200,0
NO2 maximální hod. koncentrace*
0
0
0
0
0
18
NO2 četnost překroč. hod. konc. ***
1,8
1,3
1,4
2,2
1,3
20,0
SO2 průměrná roční koncentrace*
18,7
8,6
5,3
7,6
6,5
125,0
SO2 maximální denní koncentrace*
0
0
0
0
0
3
SO2 četnost překroč. denní konc. ***
18,6 17,4 16,4 16,4 22,6
40,0
PM10 průměrná roční koncentrace*
57,6 52,0 53,0 82,5 87,3
50,0
PM10maximální denní koncentrace***
7
1
1
11
17
35
PM10 četnost překroč. denní konc. **
13,7 11,6 11,3 11,0 14,6
20,0
PM2,5 průměrná roční koncentrace*
----0,6
--1,1
5
Benzen průměrná roční koncentrace*
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
1,0**
BaP průměrná roční koncentrace**
CO max. 8-hod průměr. konc.*
287,5 256,6 161,5 225,7 591,4 10000

průměr
6,76
37,90
0,00
1,60
9,34
0,00
18,28
66,48
7,40
12,44
0,85
0,42
304,54

medián
6,90
38,30
0,00
1,40
7,60
0,00
17,40
57,60
7,00
11,60
0,85
0,40
256,60

***počet dní
Na stanici AIM Košetice jsou splňovány imisní limity pro všechny sledované charakteristiky. Imisní limit
-3
50 µg.m pro denní koncentrace PM10 je na stanici AIM Košetice překračován, maximální povolený počet
překročení tohoto limitu zde však v období let 2014-2018 překročen nebyl. Průměrné roční koncentrace PM2,5
-3
byly na této stanici měřeny na úrovni do 20 µg.m , co je hodnota imisního limitu pro tuto charakteristiku
platná od 01. 01. 2020 (do 31. 12. 2019 byl imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úrovni
-3
25 µg.m ). Průměrné roční koncentrace benzenu byly na stanici AIM Košetice vyhodnocovány pouze v letech
2016 a 2018. Na základě měřených hodnot však lze předpokládat, že imisní limit pro průměrné roční
koncentrace benzenu je zde dlouhodobě splňován. Měření nebylo prováděné přímo v místě záměru,
ale v lokalitě vzdálenější.
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5.4
Zhodnocení záměru z hlediska souladu s PZKO ZÓNA
JIHOVÝCHOD – CZ06Z
Kód opatření:
Název opatření:

BD1
Zpřísňování / stanovování podmínek provozu
- Pro omezení primárních emisí suspendovaných částic (TZL/PM10) stanovovat přednostní využívání paliv (především
plynná paliva, vhodné druhy biomasy), jejichž spalováním dochází k minimální produkci emisí TZL a jejich prekurzorů
(SO2, NOx).
- V odůvodněných případech stanovovat sledování a hodnocení množství emisí TZL a jejich prekurzorů (SO2, NOx)
pomocí systému kontinuálního měření emisí (např. u spalovacích zdrojů na pevná paliva o tepelném příkonu zdroje >
15 MW).
- Ukládat opatření k omezení emisí TZL u zdrojů znečišťování ovzduší, např. zakrytování a odsávání prašných uzlů s
následným čištěním odpadního plynu v zařízení k omezování emisí, zakrytování (zaplachtování) deponií sypkých
materiálů, skladování paliv, produktů spalování a jiných materiálů v uzavřených prostorách, skrápění a mlžení při
prašných činnostech, zvlhčování a zakrývání sypkých materiálů při jejich transportu, větrolamy, budování zástěn a pásů
izolační zeleně a další opatření k omezení prašnosti).
- Rovněž je vhodné aplikovat opatření ke snižování prašnosti zpevňováním povrchu komunikací a odstavných ploch v
areálech, pravidelným úklidem komunikací a zpevněných ploch, zvyšováním podílu zeleně na plochách, kde zpevnění
Popis opatření:
povrchu není možné nebo vhodné.
- Zdroje fugitivních emisí mohou mít významný vliv na kvalitu ovzduší v místě svého působení a v jeho těsné blízkosti.
Pro omezení fugitivních emisí je možné využít organizační ale rovněž technická opatření (BD1a – BD1g).
- Rovněž je vhodné aplikovat opatření ke snižování prašnosti zpevňováním povrchu v areálech a zvyšováním podílu
zeleně na plochách kde zpevnění povrchu není možné nebo vhodné.
- Na území zóny CZ06Z Jihovýchod byly na základě modelových výpočtů identifikovány lokality, kde k imisnímu zatížení
významně přispívají stacionární vyjmenované zdroje emisí. Tyto zdroje mají ve svém nejbližším okolí imisní příspěvek
vyšší než 4 μg.m-3.
- Opatření BD1 se vztahuje, jak na zdroje spadající pod zákon o integrované prevenci (zákon. č. 76/2002 Sb.), tak na
ostatní vyjmenované zdroje.
- U všech stacionárních zdrojů bude kompetentní orgán stanovovat, pokud je to možné a ekonomicky přijatelné,
technické podmínky provozu, které jsou definovány a kterých lze dosáhnout nejlepšími dostupnými technikami nebo
nejlepším běžně dostupným technickým řešením.
- Při provozu posuzovaného zdroje nebudou provozovány spalovací stacionární zdroje.
- Instalace kontinuálního systému měření emisí pro posuzovaný zdroj nerelevantní.
- Technická opatření, zajišťující minimální emise TZL ze zdroje jsou následující:
- Skládky pro kamenivo a recyklát drobných frakcí budou v krytých skladovacích boxech, každý box bude kryt ze tří
stran, boxy budou zastřešeny nebo kryty (např. zaplachtování apod.),
- Udržovat povrch skládky překrytý a volný povrch nechat jen na přesně vymezené denní ploše.
- Provedení pravidelného překrývání denních dávek skládkovaného odpadu materiály určenými k technickému
zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15 m.
- Prašnost je kromě překryvu prašných odpadů snižována a to:
- rozlivem skládkové vody na povrch skládky,
- vodou z rybníka, pokud nedostačuje skládková voda
- Rozliv se provádí zejména pokud dochází k manipulaci s vysoce prašným odpadem (např. některé druhy
popela, suché azbestové odpady) a to již v době vysypávání na plochu skládky a následně při rozhrnování
Parametr zařízení:
tohoto odpadu po povrchu.
- Rozletu lehkých frakcí odpadu (papír, plasty) z plochy skládky v průběhu denního provozu je nutné bránit instalací
přenosných záchytných sítí výšky 3 m umístěných na vhodném místě ve směru větru.
- Průběžně činit opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů na skládce a okolí. V případě vzniku
pevných úletů do okolí zařízení bez zbytečného prodlení zajistit jejich odstranění. O provedených opatřeních
provést záznam do provozního deníku zařízení.
- U zdroje je navrženo odstínění skládky výsadbou zeleně. Výsadby jsou koncipovány jako volnější porosty stromů
s keřovými okraji, doplněné plochami keřů s jednotlivými stromy. Cílem není produkce (kvalitního) dřeva - husté
lesnické výsadby, ale porost stabilních, pokud možno odspodu zavětvených a olistěných stromů a keřů, které splní
požadovaný cíl – odclonění skládky, a budou mít minimální požadavky na následnou údržbu (prořezávky, probírky.
- U posuzovaného zdroje je předpokládáno splnění kritérií nejlepších dostupných technik a technik ochrany ovzduší.
Emisní hladiny vztažené k BAT nejsou pro skládkování odpadů v použitém referenčním dokumentu stanoveny. Pro
zdroj nejsou platnou legislativou ani integrovaným povolením stanoveny emisní limity
Plnění PZKO:
V souladu s PZKO.
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Kód opatření:
Název opatření:

BD3
Omezování prašnosti ze stavební činnosti
Pro provádění staveb existuje obecně známý soubor technicky jednoduchých opatření, která umožňují významně snížit
prašnost ze stavby. Mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např.
maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma zvlhčování
Popis opatření:
potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při
převozu. Opatření k omezení prašnosti budou zvláště důrazně vyžadována (a jejich neplnění sankcionováno) u staveb
v bezprostřední blízkosti obytné zástavby nebo jiných staveb vyžadujících ochranu (školy, zdravotnická zařízení apod.).
- Do smluvních podmínek bude implementováno ustanovení, že celý proces výstavby bude organizačně řešen tak,
aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního
klidu. V maximální možné míře budou při stavebních pracích implementována opatření k omezení emisí TZL.
- Požadavkem pro eliminaci emisí TZL a jejich resuspenzi bude zejména dodržování následující opatření:
- pro zabránění roznosu materiálu bude areál provozovny oplocen; povinností stavebníka bude zakrytí oplocení
areálu vhodnou textilií tak, aby byly plochy staveniště chráněny před účinky větru a tím zajištěna ochrana okolí před
zvířeným prachem ze staveniště,
- skládky sypkých materiálů zakrýt nebo vytvořit z vhodných technických prvků zábrany tak, aby bylo tvořeno
závětří,
- budou-li v rámci stavby používány jednotlivé emisně významné, avšak prostorově omezené zdroje prašnosti
(např. drtiče apod.), zajistit takovou techniku, která bude vybavena zařízením k eliminaci emisí TZL
Parametr zařízení:
(např. integrované skrápěcí zařízení, osazení filtrační technikou apod.), nebo kolem těchto zařízení osadit clony
z tkaniny,
- při nakládce a vykládce sypkých materiálů minimalizovat spádové výšky,
- povinnost skrápění při provádění prašných prací a při realizaci terénních úprav v případě zvýšené prašnosti,
- shromažďování prašných odpadů v uzavíratelných nádobách a jejich řádné uzavírání,
- doprava sypkých materiálů cisternami nebo krytými vozidly,
- provádění pravidelného úklidu a čištění pracoviště,
- v případě znečištění omývání vozidel před jejich výjezdem ze stavby,
- pravidelná kontrola zástupce investora záměru ve věci dodržování uvedených opatření a záznamy do deníku
stavby v případě jejich nedodržení.
Výše uvedenými opatřeními a s ohledem na předpokládaný objem terénních, výkopových a stavebních prací bude
zajištěna maximální ochrana vůči resuspenzi TZL do volného ovzduší.
Plnění PZKO:
V souladu s PZKO

U posuzovaného záměru je předpokládáno naplnění Programu zlepšování kvality ovzduší – ZÓNA JIHOVÝCHOD
(CZ06Z).

5.5
5.6

Závěr a doporučení podmínek provozu
Emisní limity a technické podmínky provozu

5.6.1 E m is ní l im it y
Pro posuzovaný zdroj nerelevantní. Pro zdroj kód 2.2. „Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo
mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t“ nejsou platnou legislativou stanoveny emisní limity.
Tyto nejsou stanoveny pro posuzovaný zdroj ani platným integrovaným povolením.

5.6.2 E m is ní s t ro p y
Pro posuzovaný zdroj nerelevantní - emisní stropy nejsou stanoveny.

5.6.3 T ec h nic ké p o d m ín ky p ro vo z u
Pro zdroj kód 12.2. „Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou
kapacitu větší než 25 000 t“ nejsou prováděcím právním předpisem stanoveny technické podmínky provozu.
Technické podmínky pro provoz posuzovaného zdroje jsou uvedeny v platném provozním řádu zdroje
znečišťování ovzduší. Tyto zůstávají i nadále v platnosti, a to i po realizaci posuzovaného záměru.
Jedná se zejména o podmínky provozu uvedené v kapitole 3.1.4.2 a 3.8 tohoto posudku.
Případné technické podmínky pro provoz posuzovaného zdroje budou stanoveny Krajským úřadem
Kraje Vysočina v rámci řízení o vydání změny povolení provozu.
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5.7

Návrh podmínek provozu zdroje

Pro zajištění provozování posuzovaných zdrojů v souladu s požadavky ochrany ovzduší, navrhuji postupovat
v souladu s dále uvedenými podmínkami.

5.7.1 Po d m ínky p ro o bd o bí rea l iz a c e z á měru
Na základě vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě podle pětiletých průměrů ve čtvercích území
za uplynulé období let 2014-2018 lze konstatovat, že imisní limity pro všechny sledované znečišťující látky jsou
v předmětném území splňovány. Ve fázi realizace záměru však může dočasně docházet k vyšším imisním
příspěvkům, které však budou omezeny pouze na dobu realizace a instalace záměru. Kompenzační opatření
ve smyslu zákona o ochraně ovzduší se pro fázi realizace (instalace) záměru nestanovují. Zpracovatel posudku
ovšem navrhujeme pro fázi instalace záměru stanovit následující opatření ke zmírnění důsledků realizace
záměru na ovzduší, kdy tato opatření vycházejí mimo jiné z metodiky pro stanovení opatření ke snížení vlivu
stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10, vydané MŽP.
1) Celý proces realizace záměru bude organizačně řešen tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.
2) Celý proces realizace záměru bude organizačně řešen tak, aby byly v co nejvyšší míře omezeny emise
tuhých znečišťujících látek, vč. omezení jejich resuspenze. Budou dodržena následující opatření:
− povinnost zkrápění při provádění prašných prací,
− shromažďování prašných odpadů v uzavíratelných nádobách a jejich řádné uzavírání,
− doprava sypkých materiálů cisternami nebo krytými vozidly,
− provádění pravidelného úklidu a čištění pracoviště,
− pravidelná kontrola zástupce investora záměru ve věci dodržování uvedených opatření a záznamy
do deníku stavby v případě jejich nedodržení.
3) Opatření pro minimalizaci emisí v průběhu zemních prací budou následující:
− kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi (technický stav hrazení,
povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením jednotlivých etap
realizace záměru,
− v průběhu celé realizace záměru provádět důsledné čištění a v případě potřeby oplach aut před
výjezdem na komunikace, nebo instalace čistícího systému, pravidelně čistit povrch příjezdových
a odjezdových tras v blízkosti staveniště (okamžitě po znečištění),
− v době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění staveniště, čištění staveništních ploch
a komunikací provádět zásadně za mokra,
− neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce postupně v závislosti
na postupu realizace záměru,
− dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze
tak, aby nedocházelo k násypu materiálu mimo vozidlo, při nakládce a vykládce minimalizovat
spádové výšky,
− zaplachtovat automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí menší než 4 mm,
− v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů s vysokým
výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a dalších strojů mimo silniční techniky
na minimum,
− při zvýšené rychlosti větru (cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) omezit práce
na stavbě nebo alespoň omezit činnosti s vysokou prašností,
− plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po dokončení prací tak,
aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná.

5.7.2 Po d m ínky p ro o bd o bí p ro vo z u
Pro zajištění provozování posuzovaných zdrojů v souladu s požadavky ochrany ovzduší, navrhuji postupovat
v souladu s dále uvedenými podmínkami:
1) Zahájení provozu zdroje znečišťování ovzduší po realizaci záměru bude do 15 dnů oznámeno
ČIŽP OI Havlíčkův Brod a Krajskému úřadu Kraje Vysočina.
2) Zařízení technologie skládky budou provozovány v souladu s technickými podmínkami stanovenými
výrobci zařízení a návodem na obsluhu. Zejména musí být dodrženy termíny pravidelné údržby,
servisu a revize zařízení, které musí být v souladu s pokyny výrobce. Závady plynoucí ze závěru
kontrol budou odstraněny v předepsaných termínech.
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3) Zdroj znečišťování ovzduší bude provozován pouze při dodržení opatření pro omezování emisí TZL
a pachových látek. Opatření pro provoz zdroje jsou následující:
−
Udržovat povrch skládky překrytý a volný povrch nechat jen na přesně vymezené denní ploše.
−
Provádění pravidelného překrývání denních dávek skládkovaného odpadu materiály určenými
k technickému zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15 m. Toto je zvláště důležité
důsledně provádět v teplém letním období.
−
Prašnost je kromě překryvu prašných odpadů snižována a to:
−
rozlivem skládkové vody na povrch skládky,
−
vodou z rybníka, pokud nedostačuje skládková voda
−
Rozliv se provádí zejména pokud dochází k manipulaci s vysoce prašným odpadem (např.
některé druhy popela, suché azbestové odpady) a to již v době vysypávání na plochu
skládky a následně při rozhrnování tohoto odpadu po povrchu.
−
Rozletu lehkých frakcí odpadu (papír, plasty) z plochy skládky v průběhu denního provozu
je nutné bránit instalací přenosných záchytných sítí výšky 3 m umístěných na vhodném místě
ve směru větru.
−
Průběžně činit opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů na skládce a okolí.
V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení bez zbytečného prodlení zajistit jejich
odstranění. O provedených opatřeních provést záznam do provozního deníku zařízení.
−
Šíření zápachu je bráněno pravidelným překrýváním denních dávek skládkovaného odpadu
materiály určenými k technickému zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15 m.
−
Odstraňování skládkového plynu bude realizováno pomocí koksokompostových filtrů.
−
Pro zajištění funkčnosti biofiltru je třeba udržovat biooxidační vrstvu ve vlhkém stavu.
Pokud nebudou atmosférické srážky ostatečné, personál skládky zajistí podle potřeby
zkrápění povrchu filtru užitkovou vodou. Chlorovaná pitná voda je nevhodná, potlačuje rozvoj
metylotrofních bakterií.
4) Monitoring bude i nadále prováděn v souladu s platným integrovaným povolením. Kontrola provozu
biooxidačních filtrů bude prováděna v četnosti nejméně 4 x za rok v odstupu minimálně 1 měsíc,
a to dle následovně:
− 3 x ročně provede provozovatel měření vlastními prostředky.
− 1 x ročně bude provedeno měření oprávněnou osobou.
V rámci měření, realizovaného oprávněnou osobu, bude provedeno plynometrické proměření
tělesa skládky, spočívající v kontrole stavu a funkce biooxidačních filtrů a v kontrole produkce
plynu záraznými sondami.
Povrchový průzkum skládky odpadů, provedený oprávněnou osobou, bude zahrnovat
komplexní měření podpovrchových složení bioplynu z tělesa skládky. Povrchový průzkum
skládky bude zahrnovat tyto měřicí metody:
− průzkum povrchových migrací metanu,
− měření gradientů, resp. složení plynů v půdním překryvu nebo ve svrchních vrstvách
odpadu,
− měření na systémech vybudovaných na skládce.
− Bude prováděna analýza složení skládkového plynu v četnosti 1 x za rok v parametrech metan,
oxid uhličitý, kyslík, dusík, sirovodík, tlak a teplota.
5) Provozovatel povede provozní evidenci v rozsahu přílohy č. 10 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném
znění. Provozní evidence a související doklady budou uchovávány po dobu 6 let v místě provozu
zdroje. Provozovatel je povinen každoročně zpracovávat oznámení o výpočtu emisí a poplatků
(v případě splnění podmínek ustanovení § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.) a souhrnnou provozní
evidenci vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší a předávat je příslušným orgánům v zákonných
termínech prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů.
6) Před povolením provozu zdroje Skládka Hrádek u Pacova po realizaci záměru bude předložena
aktualizace provozního řádu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. Aktualizace provozního
řádu bude vypracována dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. a bude projednána v rámci řízení
o vydání změny povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší s kompetentními orgány ochrany
ovzduší.
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5.8

Shrnutí případných rizik s ohledem na množství
a charakter emisí znečišťujících látek, na kvalitu ovzduší
a na vzdálenost od obytné zástavby

Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě § 11 bod 6 zákona č. 201/2012 Sb.,
„K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot
2
koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty
ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup.“
-

-

-

-

-

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018,
-3
-3
jsou v místě řešeného záměru na úrovni 7,5 µg.m , tedy na úrovni 18,8 % imisního limitu (40 µg.m ).
Pro maximální hodinové koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018,
-3
-3
jsou v místě řešeného záměru na úrovni 17,4 µg.m , tedy na úrovni 43,5 % imisního limitu (40 µg.m ).
36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla dosahovat hodnot nejvýše
-3
50 µg.m . Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě řešeného záměru
-3
hodnot na úrovni 29,8 µg.m .
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018
-3
jsou v místě řešeného záměru na úrovni 12,1 µg.m , tedy na úrovni 60,5 % stávajícího imisního limitu
-3
(20 µg.m ).
Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen, stanovené jako pětiletý průměr za období let
-3
2014-2018, jsou v místě řešeného záměru na úrovni 0,7 µg.m , tedy na úrovni 14,0 % imisního limitu
-3
(5 µg.m ).
Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018,
-3
-3
jsou v místě řešeného záměru na úrovni 0,3 ng.m , tedy na úrovni 30,0 % imisního limitu (1 ng.m ).
-3
4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla dosahovat hodnot nejvýše 125 µg.m .
Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru hodnot
-3
na úrovni 6,6 µg.m .

Na základě vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě podle pětiletých průměrů ve čtvercích území
za uplynulé období 2014-2018 lze konstatovat, že imisní limity platné podle stávající legislativy jsou
v předmětném území pro všechny sledované znečišťující látky splňovány.

5.8.1 Vyh o d no c ení im is níc h p řís p ěvků z p ro vo z u z d ro je
Na základě výsledků rozptylové studie lze hodnotit vypočtené příspěvky uvažovaných zdrojů znečišťování
ovzduší následujícím způsobem:
Výpočtová varianta 1 – stávající stav; byly hodnoceny emise ze stávající skládky a se stávající automobilovou
dopravou. Rozptylová studie byla zpracována pro průměrné roční koncentrace jednotlivých látek na průměrný
provoz.
-

-

-

-

-

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou ve výpočtové variantě 1 na úrovni
-3
-3
13,19 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg.m s přípustnou četností překročení
18 hodin za rok. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni
-3
-3
do 0,36 µg.m . Imisní limit je 40 µg.m . Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly
vypočteny v širším okolí areálu provozovny.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou ve výpočtové
-3
-3
variantě 1 na úrovni do 95,7 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg.m .
Nejvyšší příspěvky byly v širším okolí areálu provozovny a podél komunikacích dotčených provozem
vyvolanou dopravou.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni
-3
-3
23 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg.m s přípustnou četností překročení
35 dnů za rok. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v oblasti skládky, mimo skládku jsou tyto hodnoty
výrazně nižší. Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni
-3
-3
do 1,97 µg.m . Imisní limit je 40 µg.m .
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten
-3
-3
na úrovni do 0,49 µg.m , imisní limit je 20 µg.m .
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten
-3
-3
na úrovni do 0,01 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je 5 µg.m . Nejvyšší příspěvky byly
vypočteny v prostoru hodnocených komunikací v důsledku pojezdů mechanizmů spalujících naftu.
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten
-3
-3
na úrovni do 0,027 ng.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je 1 ng.m . Nejvyšší příspěvky byly
vypočteny v místě stávající silnice a nové účelové komunikace vedené ke skládce.
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-

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace škodliviny H2S jsou v této výpočtové variantě
-3
na úrovni 0,95 µg.m . Příspěvek k průměrným ročním koncentracím H2S byl vypočten na úrovni
-3
do 0,031 µg.m . Imisní limity pro tuto charakteristiku nejsou stanoveny.

Výpočtová varianta 2 - budoucí stav; s ohledem na skutečnost, že realizací záměru nedojde ke změně roční
kapacity návozu odpadů na skládku, budou emise ze skládkování posunuty pouze prostorově na prostor
nového rozšíření skládky. Celková doprava se oproti stávajícímu stavu nemění. Do výpočtu byly zahrnuty emise
z přípravy skládkovacího prostoru (odstranění skrývky, odstranění půdy, nakládka vozidel – skrývka,
pojezd nákladních vozidel v prostoru skládky). Rozptylová studie byla zpracována pro průměrné roční
koncentrace jednotlivých látek na průměrný provoz.
-

-

-

-

-

-

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou ve výpočtové variantě 2 na úrovni
-3
-3
14,13 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg.m s přípustnou četností překročení
18 hodin za rok. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni
-3
-3
do 0,37 µg.m . Imisní limit je 40 µg.m . Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly
vypočteny v širším okolí areálu provozovny.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou ve výpočtové
-3
-3
variantě 2 na úrovni do 116,75 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg.m .
Nejvyšší příspěvky byly v širším okolí areálu provozovny a podél komunikacích dotčených provozem
vyvolanou dopravou.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni
-3
-3
27,29 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg.m s přípustnou četností překročení
35 dnů za rok. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v oblasti skládky, mimo dotčený areál jsou tyto
hodnoty nižší. Zdrojem prachových částic budou jednoznačně práce spojené s odklízením zeminy
pro novou část skládky. Avšak tato činnost je časově a prostorově omezená a bude trvat jen několik
týdnů. Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni
-3
-3
do 1,28 µg.m . Imisní limit je 40 µg.m .
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten
-3
-3
na úrovni do 0,5 µg.m , imisní limit je 20 µg.m .
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten
-3
-3
na úrovni do 0,017 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je 5 µg.m . Nejvyšší příspěvky byly
vypočteny v prostoru stávajících komunikací.
Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten
-3
-3
na úrovni do 0,027 ng.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je 1 ng.m . Nejvyšší příspěvky byly
vypočteny v místě stávající silnice a stávající účelové komunikace vedoucí ke skládce.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace škodliviny H2S jsou v této výpočtové variantě
-3
na úrovni 0,76 µg.m . Příspěvek k průměrným ročním koncentracím H2S byl vypočten na úrovni
-3
do 0,092 µg.m . Imisní limity pro tuto charakteristiku nejsou stanoveny

5.8.2 Vyh o d no c ení im is níc h p řís p ěvků z d ro je ve vz t a hu k o byt né
z á s ta vbě
Nejbližší obytnou zástavbou v blízkém okolí se nacházejí v obcích Pacov, Velká Chyška, Cetule, Samšín, Hrádek
a Roučkovice. Nejbližší obytné domy se nacházejí v obci Hrádek 460 metrů od plánovaného rozšíření stávající
skládky.
Obrázek č. 14: Vybrané body nejbližší obytné zástavby
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Výpočtová varianta 1 – stávající stav; byly hodnoceny emise ze stávající skládky a se stávající automobilovou
dopravou. Rozptylová studie byla zpracována pro průměrné roční koncentrace jednotlivých látek na průměrný
provoz
-

-

-

-

-

-

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 ve vybraných bodech obytné zástavby jsou
-3
ve výpočtové variantě 1 v bodě 1158, a to na úrovni 2,63 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku
-3
je 200 µg.m s povoleným počtem překročení imisního limitu 18 hodin za rok. Příspěvek zdrojů
k průměrným ročním koncentracím NO2 ve vybraných bodech obytné zástavby byl vypočten na úrovni
-3
-3
do 0,082 µg.m . Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je 40 µg.m .
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry CO ve vybraných bodech obytné zástavby
-3
jsou v této výpočtové variantě v bodě 1158, a to na úrovni 13,291 µg.m . Imisní limit pro tuto
-3
charakteristiku je na úrovni 10 mg.m .
Nejvyšší vypočtené příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10 ve vybraných bodech nejbližší
-3
obytné zástavby jsou v této výpočtové variantě v bodě 5838, a to na úrovni 3,98 µg.m . Imisní limit
-3
pro tuto charakteristiku je 50 µg.m s povoleným počtem překročení imisního limitu 35 dnů za rok.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 ve vybraných bodech nejbližší obytné zástavby byl
-3
-3
vypočten na úrovni do 0,35 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je 40 µg.m .
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním koncentracím PM2,5 dosahují v této variantě hodnot
-3
-3
na úrovni do 0,088 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je 20 µg.m .
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny benzen ve vybraných bodech nejbližší obytné
-3
zástavby byly v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,0032 µg.m . Imisní limit pro tuto
-3
charakteristiku je 5 µg.m .
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP ve vybraných bodech nejbližší obytné
-3
zástavby byl v této výpočtové variantě na úrovni do 0,0048 ng.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku
-3
je 1 ng.m .
Pro škodlivinu H2S neexistují v národní legislativě imisní limity. Proto lze tuto škodlivinu hodnotit pouze
pro nejvyšší přípustnou hodnotu REL pro maximální denní expozici, která byla stanovena
-3
pro krátkodobé koncentrace (maximální hodinové koncentrace) na úrovni 150 µg.m . V hodnocené
variantě jsou nejvyšší vypočtené koncentrace u obytné zástavby pod hladinou této koncentrace,
-3
a to na úrovni 0,189 µg.m . Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace dosahují hodnot
-3
na úrovni 0,006 µg.m .

Výpočtová varianta 2 – budoucí stav; s ohledem na skutečnost, že realizací záměru nedojde ke změně roční
kapacity návozu odpadů na skládku, budou emise ze skládkování posunuty pouze prostorově na prostor
nového rozšíření skládky. Celková doprava se oproti stávajícímu stavu nemění. Do výpočtu byly zahrnuty emise
z přípravy skládkovacího prostoru (odstranění skrývky, odstranění půdy, nakládka vozidel – skrývka, pojezd
nákladních vozidel v prostoru skládky). Rozptylová studie byla zpracována pro průměrné roční koncentrace
jednotlivých látek na průměrný provoz.
-

-

-

-

-

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 ve vybraných bodech obytné zástavby jsou
-3
ve výpočtové variantě 1 v bodě 1158, a to na úrovni 2,7 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku
-3
je 200 µg.m s povoleným počtem překročení imisního limitu 18 hodin za rok. Příspěvek zdrojů
k průměrným ročním koncentracím NO2 ve vybraných bodech obytné zástavby byl vypočten na úrovni
-3
-3
do 0,083 µg.m . Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je 40 µg.m .
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry CO ve vybraných bodech obytné zástavby
-3
jsou v této výpočtové variantě v bodě 1158, a to na úrovni 13,63 µg.m . Imisní limit pro tuto
-3
charakteristiku je na úrovni 10 mg.m .
Nejvyšší vypočtené příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10 ve vybraných bodech nejbližší
-3
obytné zástavby jsou v této výpočtové variantě v bodě 5838, a to na úrovni 4,25 µg.m . Imisní limit
-3
pro tuto charakteristiku je 50 µg.m s povoleným počtem překročení imisního limitu 35 dnů za rok.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 ve vybraných bodech nejbližší obytné zástavby byl
-3
-3
vypočten na úrovni do 0,354 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je 40 µg.m .
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním koncentracím PM2,5 dosahují v této variantě hodnot
-3
-3
na úrovni do 0,09 µg.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku je 20 µg.m .
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny benzen ve vybraných bodech nejbližší obytné
-3
zástavby byly v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,0032 µg.m . Imisní limit pro tuto
-3
charakteristiku je 5 µg.m .
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP ve vybraných bodech nejbližší obytné
-3
zástavby byl v této výpočtové variantě na úrovni do 0,0049 ng.m . Imisní limit pro tuto charakteristiku
-3
je 1 ng.m .
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-

Pro škodlivinu H2S neexistují v národní legislativě imisní limity. Proto lze tuto škodlivinu hodnotit pouze
pro nejvyšší přípustnou hodnotu REL pro maximální denní expozici, která byla stanovena
-3
pro krátkodobé koncentrace (maximální hodinové koncentrace) na úrovni 150 µg.m . V hodnocené
variantě jsou nejvyšší vypočtené koncentrace u obytné zástavby pod hladinou této koncentrace,
-3
a to na úrovni 0,210 µg.m . Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace dosahují hodnot
-3
na úrovni 0,008 µg.m .

5.9

Zhodnocení rizik přímého působení stacionárních zdrojů
prachem a zápachem a návrh podmínek provozu nebo
emisních limitů směřujících k jejich eliminaci

5.9.1 Z h o d no c ení
p ra c h em

riz ik

p řím éh o

p ů s o bení

s t a c io ná rníc h

z d r o jů

Pro omezování emisí tuhých znečišťujících látek z provozu skládky musí být dodržena následující opatření:
-

-

Udržovat povrch skládky překrytý a volný povrch nechat jen na přesně vymezené denní ploše.
Provedení pravidelného překrývání denních dávek skládkovaného odpadu materiály určenými
k technickému zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15 m.
Prašnost je kromě překryvu prašných odpadů snižována a to:
− rozlivem skládkové vody na povrch skládky,
− vodou z rybníka, pokud nedostačuje skládková voda
Rozliv se provádí zejména pokud dochází k manipulaci s vysoce prašným odpadem (např. některé
druhy popela, suché azbestové odpady) a to již v době vysypávání na plochu skládky a následně
při rozhrnování tohoto odpadu po povrchu.
Rozletu lehkých frakcí odpadu (papír, plasty) z plochy skládky v průběhu denního provozu je nutné
bránit instalací přenosných záchytných sítí výšky 3 m umístěných na vhodném místě ve směru větru.
Průběžně činit opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů na skládce a okolí.
V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení bez zbytečného prodlení zajistit jejich odstranění.
O provedených opatřeních provést záznam do provozního deníku zařízení.

Pro období realizace záměru jsou zpracovatelem posudku navržena opatření k omezení emisí TZL, včetně jejich
resuspenze.
Z hlediska situování a navrženým/přijatým technicko-organizačním opatřením na zdroji znečišťování ovzduší
a emisím do vnějšího ovzduší z posuzovaného zdroje je zajištěna přiměřená ochrana okolí před působením TZL
z provozu záměru.

5.9.2 Z h o d no c ení
z á p a ch em

riz ik

p řím éh o

p ů s o bení

s t a c io ná rníc h

z d r o jů

Šíření zápachu je bráněno pravidelným překrýváním denních dávek skládkovaného odpadu materiály určenými
k technickému zabezpečení skládky v tloušťce vrstvy min. 0,15 m. Toto je zvláště důležité důsledně provádět
v teplém letním období.
Odstraňování skládkového plynu bude realizováno pomocí koksokompostových filtrů. Pro zajištění funkčnosti
biofiltru je třeba udržovat biooxidační vrstvu ve vlhkém stavu. Pokud nebudou atmosférické srážky ostatečné,
personál skládky zajistí podle potřeby zkrápění povrchu filtru užitkovou vodou. Chlorovaná pitná voda
je nevhodná, potlačuje rozvoj metylotrofních bakterií.
Z hlediska situování a navržených technicko-organizačních opatření při provozu posuzovaného zdroje a emisím
do vnějšího ovzduší z posuzovaného zdroje je zajištěna přiměřená ochrana okolí před látkami obtěžujícími
zápachem. Emise pachových látek do obytných území nejsou předpokládány. Lze předpokládat,
že zdroj neovlivní zásadním způsobem své okolí z hlediska pachových látek a splní platnou legislativu.

5.10 Závěr ohledně splnění požadavků vyplývajících z Programu
zlepšování kvality ovzduší a opatření k jejich naplnění
U posuzovaného záměru je předpokládáno naplnění Programu zlepšování kvality ovzduší – ZÓNA JIHOVÝCHOD
(CZ06Z). Pro záměr byla vyhodnocena následující opatření:
Kód opatření, název opatření
BD1 – Zpřísňování / stanovování podmínek provozu
BD3 - Omezování prašnosti ze stavební činnosti

Plnění PZKO
V souladu s PZKO.
V souladu s PZKO.
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5.11 Závěr o plnění legislativních požadavků
U posuzovaného zdroje je předpokládáno splnění kritérií nejlepších dostupných technik a technik ochrany
ovzduší. Emisní hladiny vztažené k BAT nejsou pro skládkování odpadů v použitém referenčním dokumentu
stanoveny. Pro zdroj nejsou platnou legislativou ani integrovaným povolením stanoveny emisní limity.
Pro realizaci záměru i pro následný provoz zdroje jsou navržena opatření vedoucí k eliminaci emisí
znečišťujících látek, zejména k omezení emisí TZL a látek nesoucích pachový vjem.
Jak vyplývá z výsledků rozptylové studie, jsou stávající i budoucí příspěvky skládky k imisnímu zatížení velmi
malé. Nemají reálný vliv na skutečnost, zda v území budou či nebudou dodržovány imisní limity.
Proto lze konstatovat, že rozšíření skládky odpadů v daném území lze z hlediska vlivu na ovzduší, povolit

5.12 Závěr
Posouzení bylo provedeno na základě výše uvedených podkladů a závěrů a porovnáním zjištěného stavu
s platnými právními předpisy. Na základě tohoto posudku navrhuji, aby Krajský úřad Kraje Vysočina, vydal:
•

závazné stanovisko k umístění a k provedení stavby vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší dle ustanovení § 11 odst. (2) písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění

a následně
•

změnu povolení provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle ustanovení
§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění

s podmínkami uvedenými v tomto posudku.
Vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení změny stavby a rozhodnutí, kterým bude vydána změna
povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší je ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2 zákona
č. 201/2012 Sb., nahrazeno postupem v řízení o vydání změny integrovaného povolení.

Přílohy:
Příloha č. 1: Kopie rozhodnutí o autorizaci ke zpracování Odborných posudků
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1. Úvod
Předkládaný inženýrsko-geologický posudek byl zpracován na základě objednávky
společnosti SOMPO a. s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov, která požadovala
vypracování inženýrsko-geologického a hydrogeologického posouzení základových poměrů
v území výstavby III. etapy západního svahu skládky odpadů v Hrádku u Pacova. V daném
prostoru se budou provádět terénní úpravy a nová výstavba pokračování západní části
skládkové deponie.
Úkolem povedených prací je doplnění mnou provedeného geotechnického průzkumu
v r. 2009, který zahrnoval zjištění geotechnických vlastností prostoru západního křídla
skládky TKO Hrádek u Pacova. Předmětem posouzení je vymezení jednotlivých typů zemin
v prostoru budoucích skrývkových prací a navržení materiálů vhodných pro stavební úpravy
při výstavbě jednotlivých etáží výstavby III. etapy západního svahu skládky odpadů v Hrádku
u Pacova. Dále bylo úkolem vymezit prostory jednotlivých typů zemin a míst jejich možného
odtěžení. Součástí je i hydrogeologické posouzení podloží budoucí deponie III etapy.
Obrázek č. 1: Situace zájmového území (měřítko grafické)

situace staveniště
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Lokalizace staveniště:
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:
Katastrální území:
Parcela č.:

Vysočina
Pacov
Roučkovice 741574
1697

Obrázek č. 2: Situace skládky Hrádek u Pacova (měřítko 1 : 5000)

přibližné vyznačení zkoumané lokality

2. Posudek
2.1 Podklady pro zpracování posudku
Zhotovitel vycházel při zpracování posudku z následující dokumentace a
podkladů poskytnutých objednatelem a z podkladů z archivu zpracovatele:
•
•

výkresová část projektové dokumentace,
Inženýrsko-geologický posudek geologických poměrů na stavbě II. Etapy
západního svahu skládky odpadů v Hrádku u Pacova; Páša 2009.
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•

Hydrogeologické posudky těsnících vlastností obvodových valů tělesa skládky
Hrádek u Pacova, Páša 2011 - Páša 2017.

•
2.2 Provedené průzkumné práce
Rekognoskace lokality a odběry vzorků byly provedeny koncem října a výsledné
vyhodnocení po dodání výsledků laboratorních zkoušek v listopadu 2018. Dokumentace
obnažených stěn byla v prostoru již prováděných skrývkových prací provedena v r. 2016, kdy
byly odebrány a testovány 2 vzorky jílovito-písčitých zemin v souvislosti s kontrolou jejich
vhodnosti pro těsnění boků skládkového tělesa. Vzorky byly předány do akreditované
laboratoře GEMATEST s.r.o. Praha. Výsledky geotechnických zkoušek byly nyní použity pro
vymezení prostor s jednotlivými typy zemin a navrženo jejich oddělené využívání. Pro
potřeby tohoto posudku byly použity i výsledky geotechnických zkoušek zemin deponovaných
na sousedním pozemku z výkopových prací na výstavbě obchvatové komunikace kolem obce
Kámen. Vzorky byly odebrány jako směsné, jejich lokalizace je zakreslena v mapě příloze č.
1.
2.3 Údaje o území
Prostor výstavby III etapy západního svahu skládky jv. od Hrádku u Pacova se
zařezává do nevýrazného hřbetu na soutoku bezejmenného potoka a Trnávky. V daném
prostoru jde již o mírně oblý svah s přechodem z cca 8 % sklonu na cca 3 %. Zájmové území
je znázorněno na obr. č. 1 a 2.
2.4 Geologické poměry
Geologické poměry jsou obecně popsány v Závěrečné zprávě (Páša 2009). Zde uvádím
pouze zpřesňující informace. Z hlediska regionální geologie je zájmové území
nejvýchodnějším výběžkem slabě metamorfovaných pararul chýnovské jednotky. To
předurčuje charakter zvětrávání a rozpadu těchto hornin. Zvětralinový plášť skalních hornin
má převážně kamenito- písčitý charakter s vřetenovitým až šupinovitým tvarem zrn. Podle
četných valounů v deluviálních zeminách je v centrálním prostoru skládky (v současné době
převážně odtěženo) zbytek degradované terasy řeky Trnávky. Vytvořily se zde sedimenty
s vysokým obsahem jílovité složky. To zde v minulosti umožnilo vybudovat cihelnu lokálního
významu. Nepropustný jílovitý charakter zemin v této lokalitě poskytl prostor pro vybudování
skládkového tělesa TKO. Směrem k Z jílovité sedimenty postupně vykliňují a neobjevují se
v nich opracované valouny.
2.5 Výsledky průzkumných prací
Průzkumnými pracemi byly v zájmovém území vyčleněny, mimo skrývku humózního
horizontu, následující druhy zemin:
1. deluviální písčitý jíl s drobnými úlomky podložních rul a valouny (F4 CS) – vytváří
polohu ve vrcholové části hřbetu (střední část západního svahu) o mocnosti 0,5 – 1,2 m
postupně se ztenčující na obě strany hřbetu. Jde o zeminy s nízkou až střední plasticitou.
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Jejich součinitel filtrace se v porušeném stavu pohybuje v oblasti X. 10 -6 - X. 10 -7 m/s. Po
zhutnění za optimální vlhkosti lze očekávat součinitel filtrace nad - X. 10 -9 m/s. Tyto zeminy
jsou vhodné pro použití na těsnící části svahů skládky. S ohledem na skutečnost, že se jedná
o reliktní část hřbetu svahu nelze počítat s jejich významným objemem. Tato zemina je
charakterizována geotechnickými vlastnostmi viz vzorky č. 2 a 3 př. č. 2a.
2. deluviální jílovitý až hlinitý písek s drobnými úlomky podložních rul je
charakterizován ve zprávě Soukupa z r. 2006 (S4 SM; S5 SC) - vytváří průběžnou polohu
nad eluviálními zvětralinami podložních rul o proměnlivé mocnosti od 0,5 do 1 m. Rozhraní
mezi podložním eluviem je nevýrazné a postupně do sebe přechází. Je dobře hutnitelný a po
smísení s nadložními písčitými jíly jej lze použít na těsnící části obvodních valů skládky. Po
zhutnění za optimální vlhkosti lze očekávat součinitel filtrace na úrovni do X. 10 -8 m/s.
3. eluviální hlinitý písek s úlomky podložních rul (S4 SM) - vytváří nejsvrchnější část
zvětralinového pláště skalního podloží. Hrubé štěrkovité partie narušeného skalního podloží
postupně se snižováním zrnitosti přechází až do hlinitého písku s úlomky. Je dobře hutnitelný
a lze jej používat na násypy.
Při těžbě zemin je možné od sebe oddělit polohu písčitého jílu a podložní deluviální a
svrchní část eluviálních hlinitých písků. Jejich rozhraní je ostře vymezené a lze je deponovat
odděleně. Materiál je dobře až výborně hutnitelný a je možné u něho očekávat po zhutnění
součinitel filtrace na úrovni 10-8 m/s.
4. eluviální hlinitý štěrkopísek se štěrkem (S5 SC, R5) - vytváří nejvrchnější část
zvětralinového pláště skalního podloží při západním okraji posuzovaného prostoru. Hrubé
štěrkovité partie narušeného skalního podloží postupně se snižováním zrnitosti přechází až do
hlinitého štěrkopísku až štěrku s úlomky podložních hornin. Je hůře hutnitelný a lze jej
používat na násypy a podkladové vrstvy obslužných komunikací. Při těžbě zemin je možné od
sebe oddělit polohu písčitého jílu a podložní deluviální a svrchní část eluviálních hlinitých
písků. Jejich rozhraní je ostře vymezené a lze je deponovat odděleně. Materiál je dobře až
výborně hutnitelný a je možné u něho očekávat součinitel filtrace na úrovni 10-7 m/s.
5. eluviální hlinitý písek až štěrkopísek přechází do podložních silně slídnatých rul (R5
– R4), kde vytváří nejvrchnější silně rozpukanou a zvětralou partii skalního podloží. Je dobře
hutnitelný a lze jej používat na násypy.
Prostor určený k výstavbě III etapy západního svahu skládky jv. od Hrádku u Pacova je
ve stávajícím stavu rozdělený na 3 pruhy protažené S – J směrem.
Západní pruh zůstal dosud nedotčen včetně povrchové humózní vrstvy. Vrstevní sled
sestává ze skalního podloží, které je, jak již bylo uvedeno, tvořeno pararulami chýnovské
jednotky se zvýšeným obsahem slídové složky. To předurčuje charakter zvětrávání a rozpadu
těchto hornin. Bývají do větších hloubek hustě rozpukané a rozpadavé do hrubého štěrku.
Jejich zvětralinový plášť má převážně kamenito-písčitý charakter s vřetenovitým až
šupinovitým tvarem zrn. Z rozpadavého silně zvětralého skalního podloží hrubé štěrkovité
partie postupně se snižováním zrnitosti přechází až do eluviálního hlinitého písku s úlomky.
Materiál je dobře hutnitelný a lze jej používat na násypy. Tato zemina je charakterizována
geotechnickými vlastnostmi R4 – R5, S5 SC. Mocnost této vrstvy je od cca 1,5 m až do
proměnlivé hloubky 5 – 6 m v závislosti na stupni porušení skalního podloží. Materiál je
převážně velmi dobře propustný.
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Svrchní část zvětralinového pokryvu tvoří deluviální jílovitý až hlinitý písek
s s proměnlivým obsahem štěrku úlomků podložních rul (F3 MS, F4 CS, S4 SM, S5 SC).
Vytváří průběžnou polohu nad eluviálními zvětralinami podložních rul o proměnlivé mocnosti
od 0,7 do 1,3 m. Rozhraní mezi podložním eluvium a deluviem je nevýrazné a postupně do
sebe přechází. Materiál je dobře hutnitelný a lze jej použít na těsnící části obvodních valů
skládky. Podle laboratorního rozboru jde o zeminu vhodnou jako těsnící materiál
s výpočtovým koeficientm filtrace cca 3.10 -8 m/s. Srovnávací geotechnické zkoušky na
porušených vzorcích zemin vykázaly výpočtové hodnoty koeficientu filtrace převážně na
úrovni X. 10 -6 až -7 m/s. Laboratorní zkoušky na neporušených vzorcích zhutněných zemin
prokázaly hodnoty o 2 – 3 řády menší. Nejsvrchnější část zvětralinového pokryvu tvoří
humózní písčito jílovitá zemina o mocnosti převážně do 20 cm
V prostoru středního pásu došlo k odtěžení jak povrchové těsnící zeminy, tak i
podložních eluviálních písků až štěrkopísků, používaného jako násypový materiál. Skrývka
byla místy zahloubena až do zvětralého skalního podloží (foto č. 4). Materiál z tohoto
prostoru byl odtěžován selektivně po stupních (foto č. 5). Projektem prací je předpokládáno,
že dojde ještě k jeho prohloubení o cca 2 m.
Východní pás v povlovném oblouku lemuje těleso skládky II etapy a je na něm
vybudována obslužná komunikace. V tomto prostoru byla sejmuta ornice a zůstal zachován
vrstevní sled pokryvných útvarů. Vrstevní sled je totožný se západním pásem s tím, že
mocnost jílovité těsnící vrstvy je v průměru cca 1 m a mocnost stěrkovité deluviální zeminy a
eluvia cca 0,8 m.
Při budování prostoru skládky zůstane zachován východní pás s obslužnou
komunikací. K odtěžení připovrchových zemin vhodných pro těsnící účely dojde pouze
v západním pásu v ploše cca 4900 m2. Tam je možné díky vysvahování základové spáry
v poměru 1 : 2,5 očekávat cca 3000 – 3500 m3 zeminy vhodné pro těsnící účely.
Charakterisitka základové spáry tělesa skládky
Odtěžením zbývající využitelné zeminy z východního i západního pásu dojde
k obnažení celé plochy až na úroveň základové spáry budoucí skládky III etapy. Ta bude
tvořena podle úrovně zahloubení písčito jílovitou zeminou při obvodu skládkového prostoru.
Se zahloubením bude přecházet do deluviálního až eluviálního jílovitého až hlinitého písku.
Centrální část báze skládky bude oproti původnímu terénu zahloubena o cca 4 – 5 m. V této
úrovni bude již rozpadavé skalní podloží, tvořené zvětralými až navětralými pararulami (R5 –
R4). Díky značnému stupni rozpukání a navětrání se u nich očekává těžitelnost 3 třídy.
V rámci hrubé úpravy základové spáry doporučuji provést zhutnění povrchu. Tím
dojde k rozmělnění navětralých kusů skalního podloží a zatlačení ostrohranných úlomků do
podloží. Na takto upravený povrch je možné navrstvit zeminu, která byla získána
z výkopových prací při výstavbě obchvatu obce Kámen.
Protože v prostoru plánovaného vybudování skládkového tělesa III etapy nebude
prováděna výstavba, neuvádím zde hodnoty tabulkových normových geotechnických
charakteristik.
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Obrázek č. 3: Deponie výkopové zeminy z okolí Kamene

Zemina z povrchové části výkopů v okolí Kamene je jílovitá slabě písčitá a prakticky
bez úlomků pevnějších hornin (obsah max. do 2 %).
Podložní eluvium jsou písčitě až úlomkovitě rozvětralé podložní horniny, které tvoří
pyroxenické pararuly, elány a amfibolity. Je pro ně charakteristický velmi malý obsah
křemene, což určuje jejich snadné rozvětrání. Eluvium je písčité až jílovité. Drobné kusy
hornin jsou silně rozpadavé a při mírném stlačení se písčitě drolí. Deponované zeminy (obr. č.
3) mají výborné těsnící vlastnosti a jsou dobře hutnitelné. Jejich vlastnosti jsou dány
geotechnickými zkouškami uvedenými v příloze č. 2b. Zde uvádím pouze filtrační součinitele
odvozené z volně sypané zeminy.
Tabulka č. 1 Stanovení filtračních součinitelů (K)
VZOREK

1
2
3
4
5
6
7

METODA U. S. BUREAU
OF SOIL
CLASSIFICATION
(CH. MALLET
J.PACQUANT) [ m/s ]
3,0000.10-8
1,0000.10-7
3,0000.10-8
3,0000.10-8
mimo oblast
1,0000.10-7
2,8000.10-6

METODA PODLE
HAZENA
[ m/s ]

mimo oblast
1,8421.10-8
mimo oblast
mimo oblast
mimo oblast
3,2946.10-8
6,8388.10-7
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8
9

4,0000.10-7
2,8000.10-6

5,1597.10-8
4,3422.10-7

Pozice odebraných vzorků je zakreslena v příloze č. 1. Vzorky byly odebrány jako
směsné ze zakreslených úseků. Bylo odebíráno cca 50 kg na každý vzorek. Z něho bylo
kvartací získáno cca 5 kg pro vyhotovení geotechnických zkoušek. Zbytek materiálu byl
rozplaven a zjišťován obsah štěrkovité frakce nad 1 cm pro objektivnější stanovení jejich
váhového podílu. Vzorky č. 1 – 6 reprezentují cca 30 m úseky deponované zeminy. Vzorek č
7 byl odebrán z eluvia amfibolitů, vzorek č. 8 z jílovitě rozvětralého erlánu a vzorek č. 9
z rozvětralé pyroxenické pararuly.
Výsledky geotechnických zkoušek prokázaly, že je možné zeminu použít jako
podkladní materiál pro položení těsnící fólie. Po zhutnění budou úlomkovité kusy rozdrceny a
případné pevnější ostrohranné kousky hornin budou zatlačeny do podloží. Na takto
upraveném povrchu nebudou ostrohranné úlomky, které by mohly porušit těsnící vlastnosti
fólie.
2.6 Účinky podzemní vody
Hydrogeologické poměry lokality byly podrobně zjišťovány při inženýrskogeologickém průzkumu geologických poměrů pro stavbu II. Etapy západního svahu skládky
odpadů v Hrádku u Pacova (Páša 2009). Tam bylo zjištěno, že se drobné nevýrazné výrony
podzemní vody nacházejí v úrovni paty této skládkové etáže. V patách jednotlivých etáží byly
proto navrženy a následně realizovány odvodňovací drenáže, které podchycují občasné výrony
puklinové podzemní vody. Odvodňovací drenáže jsou vyvedeny na bocích skládky do
odvodňovacích koryt a jimi dále mimo prostor skládky.
Podle morfologické pozice a stupni rozpukání skalného podloží je úroveň hladiny
podzemní vody v prostoru skládky III etapy očekávána min. v hloubce cca 5 – 6 m pod
terénem a měla by být cca 1 m pod její základovou spárou. To odpovídá úrovni výronů vody
na spodních etážích skládkového tělesa.
S ohledem na hloubku založení skládkového tělesa není vyloučené, že při dlouhodobě
vysoké srážkové činnosti dojde ke vzedmutí hladiny podzemní vody až do úrovně báze
skládkového tělesa. Doporučuji proto v nejnižší části základové spáry uložit podélnou drenáž,
vyvedenou na bocích skládky do odvodňovacích koryt.
Podzemní voda nebyla v průběhu průzkumných prací nikde zjištěna a tak nemohla být
její agresivita na základové konstrukce stanovena. Očekávám, jak je v této oblasti obvyklé, že
bude na následující úrovni: podle pH - X A1 a podle agresivního oxidu uhličitého - X A2.
Podle ČSN 73 1215 (Betonové konstrukce) odpovídá vysokému stupeň agresivity (ha).
2.7 Zemní práce
Na základě průzkumných prací je možno konstatovat, že zemní práce budou probíhat
v jílovitých, hlinitých, písčitých až štěrkovitých zeminách, které je možno řadit převážně do 23. třídy těžitelnosti. V případě hloubení ve stupni únosnosti R 5 – R 4 může být lokálně i
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těžitelnost třídy 4 (zvětralé až navětralé pararuly). Nepředpokládám, že bude nutné nasadit
jinou, než běžnou výkopovou techniku.
Výkopek je možno využít do zpětných zásypů.
Obrázek č. 4: Pohled na východní část posuzovaného prostoru s přístupovou komunikací

Obrázek č. 5: Selektivní odtěžování zemníku ve střední části posuzovaného prostoru
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3. Závěr
Předkládaná zpráva uzavírá doplňující inženýrsko-geologický průzkum západního
křídla předpolí skládky, jehož cílem bylo zhodnotit geologické a hydrogeologické poměry pro
výstavbu III etapy skládkování.
Na základě geologického hodnocení a laboratorních zkoušek je možné konstatovat, že
zbytkové skrývkové zeminy z prostoru západního křídla skládky Hrádek u Pacova je možno
do hloubek cca 1 – 1,5 m používat jak na násypy obvodových valů, tak i těsnící části skládky.
Jako materiál vhodný do homogenní části valů je možné použít zvětralé pararuly
štěrkovitého až štěrko-písčitého charakteru. Hlinité písky až písčité hlíny jak deluviální, tak i
vrchní část eluvia je možné využívat do homogenní části valů a po důkladném zhutnění pro
těsnící části obvodových valů. Pro těsnící části je optimální využívat písčité jíly, které po
zhutnění budou vykazovat o 1 řád lepší vlastnosti součinitele filtrace než hlinité písky.
Z geologické dokumentace a geotechnických zkoušek je shrnout následující závěry:
•

Těleso skládky III etapy bude v centrální části zařízlé hluboce do kamenito-písčitě
zvětralých pararul.

•

Směrem do nadloží s přechodem do eluvií se zrnitostní složení mění pouze změnou
velikosti úlomků pararul. Četné úlomky pararul jsou tvarově velmi jednotné, vytváří
roubíkovité až šupinovité tvary s ostrými hranami.

•

Přechod do deluviálních zemin je pozvolný. Deluviální zeminy jsou tvořené značně
jílovitou zeminou s úlomky zvětralých pararul.

•

Eluviální a zvětralinové materiály jsou svým složením a propustností nejsou vhodné
pro těsnění skládky, ale je možné je používat jako násypový materiál. Díky svým
tvarovým vlastnostem (ostré hrany a špice jsou nevhodné pro přímé použití pod
bazální těsnící fólii.

•

Jílovité deluviální zeminy až jílovité písky jsou díky své nízké propustnosti (součinitel
filtrace X.10-7 před hutněním) vhodné jako těsnící zeminy.

•

Výsledky geotechnických zkoušek prokázaly, že je možné zeminu z výkopových prací
u Kamene použít jako podkladní materiál pro položení těsnící fólie. Po zhutnění budou
úlomkovité kusy rozdrceny a případné pevnější ostrohranné kousky hornin budou
zatlačeny do podloží. Na takto upraveném povrchu nebudou ostrohranné úlomky, které
by mohly porušit těsnící vlastnosti fólie.

•

Ornice, která je deponovaná jako skrývka má totožné vlastnosti jako deluviální písčité
jíly. Podle výsledků geotechnických zkoušek je vhodná k použití jako těsnícího prvku
obvodových valů i k rekultivaci vrcholové části skládky.

•

Úroveň hladiny podzemní vody v prostoru skládky III etapy je očekávána min.
v hloubce cca 5 – 6 m pod terénem. S ohledem na hloubku založení skládkového
tělesa není vyloučené, že při dlouhodobě vysoké srážkové činnosti dojde ke vzedmutí
hladiny podzemní vody až do úrovně báze skládkového tělesa. Doporučuji proto
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v nejnižší části základové spáry uložit podélnou drenáž, vyvedenou na bocích skládky
do odvodňovacích koryt.
•

Zemní práce budou probíhat v jílovitých, hlinitých, písčitých až štěrkovitých zeminách
2 - 3. třídy těžitelnosti. V případě hloubení ve stupni únosnosti R 5 – R 4 může být
lokálně i těžitelnost třídy 4 (zvětralé až navětralé pararuly). Není očekávána nutnost
nasazení jiné než běžně používané výkopové techniky.

Jenišovice 5. 9. 2019
Vypracoval:

RNDr. Jan Páša
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Příloha č. 1

Schéma odběru geotechnických vzorků
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X Vz. č. 1

Vz. č. 1

Vz. č 2

Vz. č. 6

Vz. č. 5

Vz. č. 7 X
Vz. č. 8 X
Vz. č. 3

X Vz. č. 2
X Vz. č. 9
Vz. č. 4

Protokol č.980-01-2016 – příloha č. 2a
Protokol č.960-01-2018 – příloha č. 2b
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Příloha č. 2a

Výsledky geotechnických zkoušek
zemin z prostoru III etapy skládkování
Protokol č.980-01-2016
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PROTOKOL O LABORATORNÍCH ZKOUŠKÁCH

Č. protokolu: 980-01-16 Celkový počet listů: 8
Název zakázky
Objekt
Název a adresa zadavatele
Číslo zakázky zadavatele
Laboratorní čísla vzorků
Odběr vzorků in situ zajistil
Datum odběru vzorků in situ
Datum dodání do laboratoře

List číslo: 1/8

HRÁDEK
SOMPO a.s., Svatovitske nam. 126, 393 01. PELHRIMOV
4210-4212
Zadavatel
10.11.2016
29.11.2016

Název použitého zkušebního postupu
Stanovení vlhkosti zemin
Nejistota měření : 0,2%
Laboratorní stanovení konzistenčních mezí
Nejistota měření :

ČSN EN ISO 17892-1

ČSN CEN ISO/TS
17892-12

Laboratorní stanovení meze tekutosti

TP č.003
(ČSN 721014, čl. A)

Stanovení zrnitosti zemin
Nejistota měření : 8 %

ČSN CEN ISO/TS
17892-4

Související normy a dokumenty
ČSN EN ISO 14688-2
Geotechnický průzkum a zkoušení- Pojmenování a zatřiďování
zemin. Část 2: Zásady pro zatřiďování
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6133
Malé vodní nádrže
ČSN 75 2410
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí-Část 2: Průzkum a
zkoušení základové půdy
Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemin a hornin,
ČGÚ,1987.

Zkoušky označené symbolem (N) byly prováděny jako neakreditované. Výsledky zkoušek se týkají
pouze zkoušených vzorků výše uvedených laboratorních čísel. Bez písemného souhlasu zkušební
laboratoře se nesmí tento dokument reprodukovat jinak, než celý. Změny a doplňky mohou být
provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila.

1/8

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř geomechaniky Praha, Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
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Hodnocení kvality vzorků podle skutečného stavu vzorků dodaných do zkušební laboratoře,
dle ČSN EN 1997-2, tab.3.1.a případného vlivu kvality dodaných vzorků na výsledky zkoušek
Kvalita dodaných vzorků odpovídá požadované třídě kvality vzorků zemin pro jednotlivé prováděné
laboratorní zkoušky podle ČSN EN 1997-2, tab.3.1.
Mimořádné okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh a výsledky zkoušek

- nebyly zjištěny-

Stanovisko laboratoře k extremním hodnotám výsledků zkoušek

- nebyly zjištěny-

Zprávu o zkoušce vystavil:

Datum vystavení: 2.12.2016

Mgr.P.Urban – zást.vedoucí laboratoře
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MECHANIKA ZEMIN

2.12.2016

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN
NÁZEV ÚKOLU :
ČÍSLO ÚKOLU :

HRÁDEK

SONDA
HLOUBKA [m]
LAB. Č.
DRUH VZORKU
VLHKOST
MEZ TEKUTOSTI
MEZ PLASTICITY
ČÍSLO PLASTICITY
KLASIFIKACE ČSN 73 6133
KLASIFIKACE
ČSN EN ISO 14688-2
KLASIFIKACE ČSN 75 2410
KONZISTENCE VYPOČTENÁ
PODLE ČSN 736133
INDEX KONZISTENCE
INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY
BARVA VZORKU

[%]
[%]
[%]
[%]

(+)Konzistence a plasticita směsných

1
1,0 - 1,0
4210
POLOPORUŠ.

2
1,0 - 1,0
4211
POLOPORUŠ.

3
1,0 - 1,0
4212
POLOPORUŠ.

3,7
32
25
7
S4 SM
clSa

10,4
29
21
8
F4 CS
sasiCl

3,5
26
23
3
F3 MS
saclSi

S4 SM

F4 CS
PEVNÁ

F3 MS
PEVNÁ

4,04
0,58
HNĚDÁ

2,33
0,44
HNĚDÁ

7,5
0,24
HNĚDÁ

zemin platí pouze pro výplň.
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Vhodnost zemin pro pozemní komunikace
NÁZEV ÚKOLU :
ČÍSLO ÚKOLU :

HRÁDEK

Vzorek

Sonda

Hloubky
[m]

Typ
zeminy

Kapil. vzl.
Hs Hmax
[m]

4210

1

1,0 - 1,0

S4 SM

1,3

4,1

NAMRZAVÉ

4211

2

1,0 - 1,0

F4 CS

2,0

6,3

NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ

4212

3

1,0 - 1,0

F3 MS

1,9

5,8

NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ

Vhodnost zemin
Aktivní zóna
Násyp

Namrzavost

PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ

PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ

Filtrační součinitel (K)
NÁZEV ÚKOLU :
ČÍSLO ÚKOLU :
VZOREK

4210
4211
4212

SONDA

HRÁDEK

HLOUBKA

KONSTANTNÍ
SPÁD

CARMAN KOZENY

[m]

[ m/s ]

[ m/s ]

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

1
2
3

METODA U. S. BUREAU
OF SOIL
CLASSIFICATION
(CH. MALLET
J.PACQUANT)
[ m/s ]
4,0000.10-7
3,0000.10-8
3,0000.10-8

METODA
PODLE
HAZENA
[ m/s ]
1,4922.10-7
mimo oblast
6,9772.10-8

Stanovení zrnitosti
NÁZEV ÚKOLU :
ČÍSLO ÚKOLU :

VZOREK
4210
4211
4212

0.001
2
6,73%
86,41%
11,49%
90,19%
6,02%
89,29%

HRÁDEK

0.002
4
7,87%
93,11%
13,32%
95,02%
8,45%
94,39%

Rozměr oka síta [mm]
0.004
0.007
0.02
0.063
0.125
0.25
0.5
1
8
16
32
63
125
10,16% 13,43% 22,16% 32,12% 39,80% 50,35% 65,51% 78,72%
99,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
16,98% 22,31% 35,75% 49,53% 53,86% 61,96% 72,61% 84,18%
99,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
13,29% 20,16% 33,49% 46,23% 50,12% 57,03% 67,77% 80,36%
98,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

NELZE = Nelze ani upravit
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Konec protokolu
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Příloha č. 2b

Výsledky geotechnických zkoušek
zemin z výkopových prací okolí Kamene
Protokol č.960-01-2018
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PROTOKOL O LABORATORNÍCH ZKOUŠKÁCH

Č. protokolu: 960-01-2018
Název zakázky
Objekt
Název a adresa zadavatele
Číslo zakázky zadavatele
Laboratorní čísla vzorků
Odběr vzorků in situ zajistil
Datum odběru vzorků in situ
Datum dodání do laboratoře

Celkový počet listů: 16

List číslo: 1/16

HRÁDEK U PACOVA
----------------SOMPO A.S. Svatovítské náměstí 126,396 01 Pelhřimov
----------------3204-3212
Zadavatel
----------------25.10.2018

Název použitého zkušebního postupu
Stanovení vlhkosti zemin
Nejistota měření : 0,2%
Laboratorní stanovení konzistenčních mezí
Nejistota měření :

ČSN EN ISO 17892-1

Laboratorní stanovení meze tekutosti

TP č.003
(ČSN 721014, čl. A)

Stanovení zrnitosti zemin
Nejistota měření : 8 %

ČSN CEN ISO/TS
17892-4

ČSN CEN ISO/TS
17892-12

Související normy a dokumenty
ČSN EN ISO 14688-2
Geotechnický průzkum a zkoušení- Pojmenování a zatřiďování
zemin. Část 2: Zásady pro zatřiďování
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6133
Malé vodní nádrže
ČSN 75 2410
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí-Část 2: Průzkum a
zkoušení základové půdy
Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemin a hornin,
ČGÚ,1987.

Zkoušky označené symbolem (N) byly prováděny jako neakreditované. Výsledky zkoušek se týkají
pouze zkoušených vzorků výše uvedených laboratorních čísel. Bez písemného souhlasu zkušební
laboratoře se nesmí tento dokument reprodukovat jinak, než celý. Změny a doplňky mohou být
provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila.

Protokol č.960-01-2018
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Hodnocení kvality vzorků podle skutečného stavu vzorků dodaných do zkušební laboratoře,
dle ČSN EN 1997-2, tab.3.1.a případného vlivu kvality dodaných vzorků na výsledky zkoušek
Kvalita dodaných vzorků odpovídá požadované třídě kvality vzorků zemin pro jednotlivé prováděné
laboratorní zkoušky podle ČSN EN 1997-2, tab.3.1.

Mimořádné okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh a výsledky zkoušek
- nebyly zjištěny-

Stanovisko laboratoře k extremním hodnotám výsledků zkoušek
- nebyly zjištěny-

Protokol o zkoušce vystavil:

Datum vystavení: 7.11.2018

Ing.H.Papoušková – vedoucí laboratoře

Protokol č.960-01-2018
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MECHANIKA ZEMIN

7.11.2018

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN
NÁZEV ÚKOLU :
ČÍSLO ÚKOLU :

HRÁDEK U PACOVA

SONDA
HLOUBKA [m]
LAB. Č.
DRUH VZORKU
VLHKOST
MEZ TEKUTOSTI
MEZ PLASTICITY
ČÍSLO PLASTICITY
KLASIFIKACE ČSN 73 6133
KLASIFIKACE
ČSN EN ISO 14688-2
KLASIFIKACE ČSN 75 2410
KONZISTENCE VYPOČTENÁ
PODLE ČSN 736133
INDEX KONZISTENCE
INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY
BARVA VZORKU

[%]
[%]
[%]
[%]

SONDA
HLOUBKA [m]
LAB. Č.
DRUH VZORKU
VLHKOST
MEZ TEKUTOSTI
MEZ PLASTICITY
ČÍSLO PLASTICITY
KLASIFIKACE ČSN 73 6133
KLASIFIKACE
ČSN EN ISO 14688-2
KLASIFIKACE ČSN 75 2410
KONZISTENCE VYPOČTENÁ
PODLE ČSN 736133
INDEX KONZISTENCE
INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY
BARVA VZORKU
(+)Konzistence a plasticita

Protokol č.960-01-2018

[%]
[%]
[%]
[%]

1
0,0 - 0,0
3204
POLOPORUŠ.

2
0,0 - 0,0
3205
POLOPORUŠ.

3
0,0 - 0,0
3206
POLOPORUŠ.

4
0,0 - 0,0
3207
POLOPORUŠ.

14,5
49
31
18
F5 MI
sasiCl SiM

11,7
42
27
15
F3 MS
sasiCl SiM

7,7
42
29
13
F3 MS
sasiCl SiM

13,1
38
27
11
F3 MS
sasiCl SiM

F5 MI
PEVNÁ

F3 MS
PEVNÁ

F3 MS
PEVNÁ

F3 MS
PEVNÁ

1,92
0,82
HNĚĎ
PASTELOVÁ

2,02
1,22
HNĚĎ
PASTELOVÁ

2,64
0,67
HNĚĎ
PASTELOVÁ

2,26
0,68
HNĚDÁ

5
0,0 - 0,0
3208
POLOPORUŠ.

6
0,0 - 0,0
3209
POLOPORUŠ.

7
0,0 - 0,0
3210
POLOPORUŠ.

8
0,0 - 0,0
3211
POLOPORUŠ.

11,7
39
28
11
F5 MI
sasiCl SiM

12,6
40
24
16
F4 CS
sasiCl CIM

F5 MI
PEVNÁ

F4 CS
PEVNÁ

S4 SM

S5 SC

2,48
0,43
HNĚDÁ

1,71
1,18
HNĚDÁ

NELZE
NELZE
HNĚĎ KÁVOVÁ

1,72
0,95
HNĚDÁ

7,3
NEPLASTICKÝ
NEPLASTICKÝ
NEPLASTICKÝ
S4 SM
clSa SiL

13
32
21
11
S5 SC
clSa CIL

směsných zemin platí pouze pro výplň.
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MECHANIKA ZEMIN

7.11.2018

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN
NÁZEV ÚKOLU :
ČÍSLO ÚKOLU :

HRÁDEK U PACOVA

SONDA
HLOUBKA [m]
LAB. Č.
DRUH VZORKU
VLHKOST
MEZ TEKUTOSTI
MEZ PLASTICITY
ČÍSLO PLASTICITY
KLASIFIKACE ČSN 73 6133
KLASIFIKACE
ČSN EN ISO 14688-2
KLASIFIKACE ČSN 75 2410
INDEX KONZISTENCE
INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY
BARVA VZORKU
(+)Konzistence a plasticita

9
0,0 - 0,0
3212
POLOPORUŠ.
[%]
[%]
[%]
[%]

13
32
21
11
S5 SC
grclSa CIL
S5 SC
1,73
1,1
HNĚDÁ

směsných zemin platí pouze pro výplň.

Stanovení zrnitosti
VZOREK
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212

0.001
2
17,50%
96,86%
9,55%
95,63%
13,84%
90,16%
11,47%
89,12%
20,55%
95,82%
8,75%
87,51%
6,89%
82,24%
8,74%
92,93%
6,12%
76,28%

0.002
4
20,24%
98,38%
10,82%
97,50%
15,33%
94,08%
12,91%
92,15%
22,95%
97,46%
10,28%
90,09%
7,32%
85,57%
9,73%
94,92%
6,84%
79,46%

Protokol č.960-01-2018

0.004
8
25,74%
99,60%
13,36%
99,53%
18,32%
97,47%
15,79%
94,62%
27,76%
99,47%
13,36%
94,97%
8,18%
88,67%
11,72%
96,51%
8,27%
82,54%

Rozměr oka síta [mm]
0.007
0.02
0.063
0.125
16
32
63
125
33,35% 48,88% 69,38% 76,36%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
17,28% 34,91% 49,73% 59,09%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
22,82% 33,88% 49,20% 58,64%
98,38% 100,00% 100,00% 100,00%
20,13% 36,30% 42,75% 54,03%
98,10% 100,00% 100,00% 100,00%
34,83% 51,02% 66,31% 73,83%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
17,65% 24,95% 46,94% 51,75%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
9,57% 13,95% 22,41% 43,64%
94,63% 100,00% 100,00% 100,00%
14,61% 21,81% 33,47% 51,04%
97,68% 100,00% 100,00% 100,00%
10,27% 14,37% 21,95% 42,53%
91,45% 100,00% 100,00% 100,00%

0.25

0.5

1

85,38% 92,01% 95,30%
75,80% 87,66% 93,35%
68,77% 79,38% 86,77%
67,44% 80,16% 86,59%
82,66% 89,57% 93,71%
59,60% 76,06% 84,59%
65,88% 75,56% 80,36%
72,31% 84,43% 89,91%
60,09% 68,59% 73,45%
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Vhodnost zemin pro pozemní komunikace
NÁZEV ÚKOLU :
ČÍSLO ÚKOLU :

HRÁDEK U PACOVA

Vzorek

Sonda

Hloubky
[m]

Typ
zeminy

Kapil. vzl.
Hs Hmax
[m]

3204

1

0,0 - 0,0

F5 MI

2,7

9,4

NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ

3205

2

0,0 - 0,0

F3 MS

2,0

6,1

NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ

3206

3

0,0 - 0,0

F3 MS

1,9

5,8

NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ

3207

4

0,0 - 0,0

F3 MS

2,0

6,3

NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ

3208

5

0,0 - 0,0

F5 MI

2,8

9,7

NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ

NEVHODNÁ

3209

6

0,0 - 0,0

F4 CS

1,4

4,6

NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ

3210

7

0,0 - 0,0

S4 SM

1,0

3,0

NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ

3211

8

0,0 - 0,0

S5 SC

1,3

4,1

NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ

3212

9

0,0 - 0,0

S5 SC

1,0

3,0

NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ

PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ

Vhodnost zemin
Aktivní zóna
Násyp

Namrzavost



NEVHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ

PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ
PODM.
VHODNÁ

Filtrační součinitel (K)
VZOREK

3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212



SONDA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

HLOUBKA

KONSTANTNÍ
SPÁD

CARMAN KOZENY

[m]

[ m/s ]

[ m/s ]

0,0 - 0,0
0,0 - 0,0
0,0 - 0,0
0,0 - 0,0
0,0 - 0,0
0,0 - 0,0
0,0 - 0,0
0,0 - 0,0
0,0 - 0,0

METODA U. S. BUREAU
OF SOIL
CLASSIFICATION
(CH. MALLET
J.PACQUANT)
[ m/s ]
3,0000.10-8
1,0000.10-7
3,0000.10-8
3,0000.10-8
mimo oblast
1,0000.10-7
2,8000.10-6
4,0000.10-7
2,8000.10-6

METODA
PODLE
HAZENA
[ m/s ]

mimo oblast
1,8421.10-8
mimo oblast
mimo oblast
mimo oblast
3,2946.10-8
6,8388.10-7
5,1597.10-8
4,3422.10-7

NELZE = Nelze ani upravit

Protokol č.960-01-2018Konec protokolu
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(HODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ)

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz území

Skládka odpadů Hrádek u Pacova, III. etapa skládky
dle §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ing. Michal Kovář, Ph.D.
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Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz území dle §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Skládka odpadů Hrádek u Pacova, III. etapa skládky

Obrázek na předních deskách: vizualizace stavu skládky odpadů Hrádek u Pacova pro rekultivaci (dle Skládka odpadů
Hrádek u Pacova, Studie rekultivace 2019)
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A. ÚVOD

Krajinný ráz je zákonem obecně definovaný a chráněný soubor vlastností a hodnot krajiny, které se podílí
na tvorbě osobitého charakteru území. Studie vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz popisuje soubor
významných vlastností území a jejich vzájemných vztahů, které se podílí na tvorbě krajinného rázu a
identifikuje jejich možné ovlivnění posuzovaným záměrem.
Krajinný ráz vytváří synergické působení krajinných složek, procesů a také jejich vzájemných vztahů.
Obecně je krajinný ráz popisován ve dvou základních úrovních. První úroveň označovaná jako primární
krajinná struktura (Löw, Míchal 2003) zahrnuje „přírodní danosti“ území, mezi které náleží například reliéf,
jako jedna z jeho nejvýznamnějších vlastností. Druhá úroveň, označovaná jako sekundární krajinná
struktura, zahrnuje současný stav kultivace a urbanizace území. Vypovídá o kulturních vlastnostech krajiny,
které do značné míry vychází z vlastností přírodního prostředí. Do terciální krajinné struktury jsou pak
řazeny územní limity ochrany krajiny.
Předmětem posouzení je III. etapa rozšíření stávající skládky bezprostředně navazující navazuje na II.
etapu, která je v současné době provozována a bude zaskládkována. Stávající rozšiřovaný areál skládky
společnosti SOMPO a.s. se nalézá v k.ú Roučkovice, nedaleko osady Hrádek, v lokalitě, která je vzdálena od
zástavby. Jedná se o oplocený areál, který slouží jednak k ukládání odpadů na skládku. Dále je v areálu
vybudována třídící linka a funguje zde sběr nebezpečných odpadů. Účelem skládky je ukládat odpad na
zabezpečenou plochu a vést evidenci o uloženém odpadu. Po ukončení skládkování bude skládka
rekultivována a uzavřena.
Posuzovaný záměr je technickým prvkem, který může ovlivnit hodnoty krajinného rázu obecně
jmenované v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Předkládaná studie identifikuje a zhodnocuje míru možného
ovlivnění. Závěrem studie je doporučení pro akceptování či případné zamítnutí záměru.
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B. METODIKA

V současné době existuje množství metodik předkládajících možné způsoby hodnocení krajinného rázu,
včetně hodnocení vlivu staveb a činností, které ovlivňují hodnoty vázané na krajinný ráz řešených území.
Předkládaná práce přistupuje k hodnocení vlivu na krajinný ráz vlastním metodickým řešením této
problematiky.
Pro potřeby této práce popisujeme krajinný ráz ve vztahu k jeho změnám v důsledku uplatnění záměru.
Uplatněním záměru se rozumí regulativy umožněné změny využití posuzované plochy. Studie tedy hodnotí
ovlivnění či narušení těch charakteristických znaků, které utváří místně typický krajinný ráz.
Obsahem hodnocení krajinného rázu je posouzení řady subjektivně vnímaných vlastností krajiny. Tuto
problematickou skutečnost reflektuje použitá metodika objektivizováním subjektivních hledisek. Krajinný
ráz vnímá jako synergické působení jednotlivých krajinných struktur, které postupně popisuje a vyzdvihuje
z nich krajinné vlastnosti, jejichž přítomnost je v šetřeném území typická a vizuálně či funkčně vnímatelná.
Prostorovým rámcem studie je tzv. Pohledově potenciálně dotčené území. Jedná se o území, které lze z
hlediska vlivu posuzovaného záměru na ráz okolní krajiny označit jako skutečně nebo potenciálně dotčené.
V šetřené krajině je toto území vymezitelné pomocí terénních či vegetačních bariér, které zpravidla
pohledově zastiňují polohu záměru.

S t r á n k a |3

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz území dle §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Skládka odpadů Hrádek u Pacova, III. etapa skládky

C. LEGISLATIVNÍ RÁMEC POSOUZENÍ

Zákon č. 114/1992 Sb. definuje pojem krajinný ráz a jeho ochranu v § 12 pod odstavci 1–3.
1) Krajinný ráz, který je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování VKP, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
2) K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný
ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit
ministerstvo životního prostředí obecně závazným předpisem.
3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není
zvlášť chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným
předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení,
poškození nebo rušení stavu tohoto území.

SITUAČNÍ CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

Kraj:

Vysočina

Okres:

Pelhřimov

ORP:

Pacov

Obec:

Pacov

Katastrální území: Roučkovice
Stávající rozšiřovaný areál skládky společnosti SOMPO a.s. se nalézá v k.ú Roučkovice, nedaleko osady
Hrádek, v lokalitě, která je vzdálena od zástavby.
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D. POPIS A SITUAČNÍ CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

Předmětem posouzení je III. etapa rozšíření stávající skládky bezprostředně navazující navazuje na II.
etapu, která je v současné době provozována a bude zaskládkována.
Stávající rozšiřovaný areál skládky společnosti SOMPO a.s. se nalézá v k.ú Roučkovice, nedaleko osady
Hrádek, v lokalitě, která je vzdálena od zástavby. Jedná se o oplocený areál, který slouží jednak k ukládání
odpadů na skládku. Dále je v areálu vybudována třídící linka a funguje zde sběr nebezpečných odpadů
Stavba je v souladu s územním plánem. Rozšíření skládky je navrhováno západně od stávající skládky,
částečně ve stávajícím areálu, částečně v jeho bezprostřední návaznosti.
Jedná se o zabezpečenou skládku komunálních odpadů. Účelem skládky je ukládat odpad na
zabezpečenou plochu a vést evidenci o uloženém odpadu. Po ukončení skládkování bude skládka
rekultivována a uzavřena.
Realizována bude v oploceném areálu stávající skládky odpadů, na ploše řádně povolené skládky odpadů.
Plocha rozšíření odpovídá ploše vyznačené v platném územním plánu města Pacov (viz přiložený obrázek).
Základem pro posouzení záměru je jeho specifikace v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí Skládka odpadů Hrádek u Pacova – III. etapa (Ing. Holý, 2019)

Pro záměr jsou zpracovány dokumentace:
•

Projekt ozelenění - odstínění skládky komunálního odpadu (Ing. Gerta Pejšová 2019)

•

Skládka odpadů Hrádek u Pacova STUDIE REKULTIVACE (Ing. Holý, 2019)
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E. PRIMÁRNÍ KRAJINNÁ STRUKTURA

Geomorfologické poměry
Řešené území spadá z geologického hlediska do moldanubika, s výskytem pararul (biotitických,
sillimaniticko-biotitických). Nejrozšířenějšími půdními druhy jsou půdy písčitohlinité a hlinitopísčité, na
svazích a vrcholcích s vyšším podílem skeletu. Převládajícím půdním typem jsou kabizemně kyselé.

V rámci geomorfologického členění patří území do těchto jednotek:
Systém

Hercynský

Provincie

Česká vysočina

Subprovincie

Česko-moravská soustava

Oblast

Českomoravská vrchovina

Celek

Křemešnická vrchovina

Podcelek

Pacovská pahorkatina

Okrsek

Cetorazská pahorkatina

Podokrsek

Vodická pahorkatina

V rámci biogeografického členění se jedná o bioregion hercynské podprovincie, a to bioregion
Pelhřimovský, typ biochory 4BS – rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech 4. vegetačního stupně.
Klimaticky patří území do oblasti do mírně teplé, mírně vlhké, vrchovinové.
V rámci regionálně fytogeografického členění ČR patří do fytogeografického obvodu Českomoravské
mezofytikum, okresu 67 – Českomoravská vrchovina.
Území spadá do 4. – 5. lesního vegetačního stupně (bukového až jedlobukového).
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Klimatické charakteristiky
Řešené území se nachází v mírně teplém klimatickém okrsku na rozhraní oblastí vlhkého a mírně vlhkého
vrchovinového klimatu (Mikyška, 1970).
Dle mapy klimatických oblastí (Quitt, 1975) se řešené území nachází v severním cípu mírně teplé
klimatické oblasti MT 5 při jejím kontaktu s oblastí MT 3. Klimatické charakteristiky uvádí následující
tabulka.
Tab.: Klimatické charakteristiky mírně teplých klimatických oblastí (Geografický ústav ČSAV, 1971)

Klimatická oblast

MT 5

Počet letních dnů

30 - 40

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

140 - 160

Počet mrazových dnů

130 - 140

Počet ledových dnů

40 - 50

Průměrná teplota v lednu [°C]

-4 - -5

Průměrná teplota v červenci [°C]

16 - 17

Průměrná teplota v dubnu [°C]

6-7

Průměrná teplota v říjnu [°C]

6-7

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

110 - 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 - 450

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

250 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 - 100

Počet dnů zamračených

120 - 150

Počet dnů jasných

50 - 60

Lokální rozdíly v jednotlivých klimatických charakteristikách jsou způsobeny především proměnlivým
osluněním různě orientovaných svahů. Pro údolní polohy je příznačný výskyt místních teplotních inverzí,
někdy (zejména v chladném období roku) doprovázených mlhami.
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F. SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁLNÍ KRAJINNÁ STRUKTURA

Sekundární krajinná struktura
Záměr je situován v zemědělsko-lesní krajině Vodické pahorkatiny. Území s převažujícím zemědělským
využitím jsou situována v méně svažitých partiích území. Lesní segmenty převažují v údolních svazích.
V blízkém okolí záměru je dominantním reliéfním tvarem výraznější údolí toku Trnava a údolí jejích přítoků
s lesnatými svahy. Niva Trnavy má relativně zachovalou nivou, místy s nenapřímeným meandrujícím tokem.
Vlastní záměr je lokalizován ve východně orientovaném svahu údolí Trnavy v nadmořské výšce
500 m n.m. tedy přibližně ve střední hloubce údolního zářezu. Tato poloha významně předznamenává
pohledovou exponovanost záměru v okolní krajině, která se výrazněji otevírá v protilehlém svahu údolí, v
severním směru po ose údolí Trnavy a v jižním směru je pak pohledově exponované území vymezeno na
severně orientovaných svazích údolí ukloněných ve směru k poloze záměru. Celkově je však pohledová
exponovanost nízká dík nevýrazné okolní blízký reliéf nepřevyšující poloze.
K pohledově významným místům, u kterých se předpokládá viditelnost záměru, patří především silnice
Pacov-Velká Chyška, po které je vedena cyklostezka 1217, západní okraj zástavby blízkého Samšína a polohy
v blízkosti zástavby Cetule. V okolí nebyly identifikovány výškové objekty ani hodnotné architektonické
stavby, které by mohly být realizací záměru znehodnoceny.

Výřez platného územního plánu města Pacov. Stávající skládka vymezena béžovou plnou barnou, návrhová
plocha pro její rozšíření stejnou barvou ve čtvercové šrafě. Poloha posuzovaného záměru zvýrazněna
červeným kruhem.
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Okolní území má celkově nízkou hustotu zalidnění a je možné jej označit z pohledu rekreační atraktivity
za spíše periferní oblast.

Terciální krajinná struktura
Velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území
Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná vyhlášená dle § 14 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, za zvláště chráněná. Dle ÚSOP AOPK nezasahuje do řešeného
území plocha velkoplošného či maloplošného ZCHÚ.
Přírodní parky
Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení,
poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a
přírodní hodnoty. Dle ÚSOP AOPK nezasahuje do řešeného území žádná plocha s režimem přírodního parku.
Památné stromy
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlášené dle § 46 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb. za památné stromy. Dle ÚSOP AOPK nejsou v blízkosti záměru evidovány památné stromy.
Významné krajinné prvky
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. mají zvláštní postavení významné
krajinné prvky – ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její
typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b). Významnými krajinnými prvky jsou obecně
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán
ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona.
V blízkém okolí záměru se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků lesy, vodní
toky a nivy. Celkově je možné považovat vlivy na VKP za akceptovatelné, neboť záměr žádným významným
způsobem zastoupené významné krajinné prvky neovlivní.
NATURA 2000
NATURA 2000 je soustava chráněných území na území EU, vytvářených dle směrnice 79/409/EHS o
ochraně volně žijících ptáků a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a
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planě rostoucích rostlin. Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
V blízkém okolí záměru je vymezena evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 Trnava pod
označením CZ06133334 Trnava. Území o rozloze 225,007 ha je vymezeno v nivě toku Trnavy ve vazbě na
vodoteč. Vymezeno je k ochraně evropsky významného druhu vydry říční (Lutra lutra). Předmět ochrany
nemá přímou vazbu na aspekty ochrany krajinného rázu.
Územní systém ekologické stability
Zájmové území navazuje na vymezené prvky územního systému ekologické stability. Ve vazbě na tok
Trnavy je vymezeno biocentrum LBC 16 a navazující biokoridor LBK 23. Z jihu je lemována hydrofilním
biokoridorem LBK 19. Hodnotné stromořadí doprovázející místní komunikaci je pak vymezeno jako
interakční prvek IP 17. Prvky ÚSES nebudou z pohledu krajinného rázu výrazněji dotčeny.
Poloha záměru v rámci oblastí se shodným krajinným typem
Zájmové území spadá do oblasti krajinného rázu Pelhřimovsko, dle ZUR kraje Vysočina je pak součástí
oblasti se shodným krajinným typem Krajina lesozemědělská ostatní. ZÚR vymezují krajinu lesozemědělskou
ostatní v územích odpovídajících následujícím charakteristikám:
a) přechodový typ mezi krajinou lesní a zemědělskou;
b) krajinná matrice tvořena mozaikou lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný poměr je lokálně velmi
proměnný, celkově však vyvážený;
c) naprostá většina lesů intenzivně hospodářsky využívána s převahou stanovištně nepůvodních druhů
jehličnanů;
d) nižší krajinná pestrost, nižší podíl rozptýlené zeleně na zemědělských plochách;
e) převažuje polootevřený charakter.

ZÚR stanovují hlavní cílové využití krajiny pro:
a) zemědělství a lesní hospodářství;
b) bydlení;
c) základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity.
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ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající využívání lesních a zemědělských pozemků;
b) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými
stavbami;
c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, zvýšením podílu
zahrad, trvalých travních porostů apod.

Zhodnocení záměru vzhledem k požadavkům pro oblast se shodným krajinným typem Krajina
lesozemědělská ostatní:
Záměr nenarušuje hlavní cíle využití krajiny stanovené v zásadách územního rozvoje pro oblast se
shodným krajinným typem Krajina lesozemědělská ostatní. Záměrem není dotčeno hospodaření v krajině,
záměr výrazným způsobem neovlivňuje obytné funkce stávajících či navrhovaných ploch pro bydlení ani
základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity.
Záměr respektuje zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území stanovené pro příslušnou
oblast se shodným krajinným typem. Je zachováno využívání lesních a zemědělských pozemků, při
respektování hodnot urbanizovaných území, které jsou dík periferní poloze záměru přímo nedotčeny.

Ozelenění a Rekultivace skládky
Skládka má zpracován projekt ozelenění - odstínění skládky komunálního odpadu (Ing. Gerta Pejšová
2019), na základě kterého bude prostor skládky od okolního prostředí odstíněn barierou z rychlerostoucích
dřevin, takže ani při nejvyšší doporučené kótě pláně skládky nebude skládka působit rušivě. Navíc budou
svahy skládky postupně osazovány křovinami, které přispějí k přirozenému vzhledu a souladu s okolní
krajinou.
Skládka má zpracovánu studii rekultivace - Skládka odpadů Hrádek u Pacova STUDIE REKULTIVACE (Ing.
Holý, 2019), na základě kterého bude skládka postupně rekultivována již během svého provozu a to jak z
hygienických, tak ze vzhledových důvodů. Konečným zakrytí prostoru skládky po ukončení skládkování se
dokončí plné oddělení tělesa skládky od okolního prostředí. V dohodě s investorem se uvažuje provést
moderní konstrukci zakrytí, doplněnou řádným odvodněním a odplyněním skládky.
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Pohled na model rekultivovaného stavu skládky od okraje zastavěného území obce Hrádek (Ing. Holý,
2019).

Pohled na model rekultivovaného stavu skládky od okraje obce Hrádek (Ing. Holý, 2019).
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VLIV ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ ÚZEMÍ

Posouzení primární krajinné struktury neidentifikovalo v území hodnoty, pro které by záměr mohl být
hodnocen jako neakceptovatelný. Nenachází se zde přírodní útvary, které by realizace a provoz záměru
mohly trvale a výrazně znehodnotit. Obdobně je hodnocena situace vzhledem k sekundární a terciální
krajinné struktuře. V dané poloze nedojde k znehodnocení v území hodnotných krajinných prvků, které
utváří místně specifický krajinný ráz. Posuzovaný záměr je technickým prvkem, který může ovlivnit hodnoty
krajinného rázu obecně jmenované v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Skládka odpadu může být během svého
provozu akceptovatelná z pohledu ochrany krajinného rázu pouze v případě, kdy je situována v místech
s velmi nízkým vizuálním dopadem na území bez koncentrovanějších krajinných hodnot. Posuzovaná poloha
se k tomuto stavu blíží dík lokalizaci skládky vzdálené od zástavby okolních obcí a celkové poloze v periferní
krajinné oblasti.
Vzhledem k terciální krajinné struktuře je lokalizace skládky v souladu se schváleným územním plánem.
Skládka má zpracovaný kvalitní projekt ozelenění a její provoz počítá s postupnou rekultivací území během
provozu skládky. Studie rekultivace dále naznačuje, že při naplnění vize rekultivace území dojde k plnému
zapojení zrekultivované skládky do okolního území bez trvalého negativního vlivu.

Pohled k poloze rozšíření skládky ze silnice Pacov-Velká Chyška, po které je vedena cyklostezka 1217.
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G. ZÁVĚR

Předmětem posouzení je III. etapa rozšíření stávající skládky bezprostředně navazující navazuje na II.
etapu, která je v současné době provozována a bude zaskládkována.
Stávající rozšiřovaný areál skládky se nalézá v k.ú. Roučkovice, nedaleko osady Hrádek, v lokalitě, která je
vzdálena od zástavby. Jedná se o oplocený areál, který slouží jednak k ukládání odpadů na skládku. Stavba
je v souladu s územním plánem. Stavební pozemek se nachází v areálu odpadového hospodářství skládky
odpadů Hrádek.
V blízkém okolí záměru se nenachází velkoplošná či maloplošná zvláště chráněná území, přírodní parky
ani zde nejsou evidovány památné stromy. V blízkém okolí záměru se nacházejí z obecně vyjmenovaných
významných krajinných prvků lesy, vodní toky a nivy. Celkově je možné považovat vlivy na VKP za
akceptovatelné, neboť záměr žádným významným způsobem zastoupené významné krajinné prvky
neovlivní.
V blízkém okolí záměru je vymezena evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 k ochraně
evropsky významného druhu vydry říční (Lutra lutra). Předmět ochrany nemá přímou vazbu na aspekty
ochrany krajinného rázu.
Zájmové území navazuje na vymezené prvky územního systému ekologické stability, které nebudou
z pohledu krajinného rázu výrazněji dotčeny.
Záměr nenarušuje hlavní cíle využití krajiny stanovené v zásadách územního rozvoje pro oblast se
shodným krajinným typem Krajina lesozemědělská ostatní. Záměrem není dotčeno hospodaření v krajině,
záměr výrazným způsobem neovlivňuje obytné funkce stávajících či navrhovaných ploch pro bydlení ani
základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity.
Záměr respektuje zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území stanovené pro příslušnou
oblast se shodným krajinným typem. Je zachováno využívání lesních a zemědělských pozemků, při
respektování hodnot urbanizovaných území, které jsou dík periferní poloze záměru přímo nedotčeny
K pohledově významným místům, u kterých se předpokládá ovlivnění záměrem, patří především silnice
Pacov-Velká Chyška, po které je vedena cyklostezka 1217, a západní okraj zástavby blízkého Samšína a
polohy v blízkosti zástavby Cetule. Nebyly identifikovány výškové objekty ani hodnotné architektonické
stavby, které by mohly být realizací záměru znehodnoceny. Dotčení vizuálních charakteristik území a
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celkové ovlivnění rázovitosti území je vzhledem k stavu území a míře exponovanosti záměru možné
hodnotit jako únosné.
Skládka má zpracován projekt ozelenění - odstínění skládky komunálního odpadu, na základě kterého
bude prostor skládky od okolního prostředí odstíněn barierou z rychlerostoucích dřevin. Svahy skládky
budou průběžně osazovány křovinami, které přispějí k přirozenému vzhledu a souladu s okolní krajinou.
Skládka má zpracovánu studii rekultivace, na základě kterého bude skládka postupně rekultivována již
během svého provozu a to jak z hygienických, tak ze vzhledových důvodů. Konečným zakrytí prostoru
skládky po ukončení skládkování se dokončí plné oddělení tělesa skládky od okolního prostředí.
V blízkém okolí záměru nebyly identifikovány žádné přírodní, kulturní nebo historické prvky, které by
posuzovaný záměr mohl bezprostředně negativně ovlivnit. Záměr je v souladu s platným územním plánem.
Z výše popsaných důvodů doporučujeme posuzovaný záměr z pohledu ovlivnění krajinného rázu
akceptovat.

V Tišnově 31.8.2020
Ing. Michal Kovář, Ph.D.
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PŘÍLOHA 8
(DOKLADY)

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, fax. 565455133, e-mail: stavurad@mestopacov.cz

Č.j.:
MP/05968/2020/Výst/St
Spis. zn.: Výst./2020/05772 St
Vyřizuje: Ing. Strnad Pavel tel. 565 455 127

Pacov, dne 15.5.2020

VYJÁDŘENÍ
Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov, jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na žádost, kterou dne 12. 5. 2020 podala
společnost:
M-envi s.r.o., Brtnice č.p. 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy
ve věci:
SKLÁDKA ODPADŮ HRÁDEK U PACOVA, III. ETAPA SKLÁDKY
na pozemku parc. č. 1697, 1698 v katastrálním území Roučkovice.
Záměr:
Záměrem je rozšíření stávající skládky odpadů a tím prodloužit její provoz o 6 až 8 let v závislosti na
množství ukládaných odpadů. Stávající kapacita skládky je plánována do roku 2022, uvažované rozšíření
prodlouží provoz skládky max. do roku 2030.
Rozsah řešeného území je dán plochou III. etapy skládky. Jedná se o plochu rozsahu 26 837 m 2, která
bezprostředně navazuje na stávající těleso skládky a nachází se v horní části areálu skládky. Záměrem
nedochází ke změně v nakládání s odpady v areálu odpadového hospodářství, ani k navýšení ročního
množství ukládaných odpadů. Celková kapacita III. etapy skládky je stanovena na 145 000 m3 odpadů.
Výše uvedený záměr není v rozporu s cíli a záměry územního plánování podle stavebního zákona
a je v souladu s Územním plánem Pacov. Záměr se nachází v zastavěném území (parc. č. 1697)
a v zastavitelné ploše (parc. č. 1698) s rozdílným způsobem využití: Technická infrastruktura plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO). Hlavní využití je pro plochy staveb
a zařízení sloužící pro ukládání a zpracování odpadů.
Poučení:
Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas odboru
výstavby vyžadovaný zvláštními předpisy. Je vydáno pro potřeby posouzení ve zjišťovacím řízení dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění.
Ing. Pavel S t r n a d
pověřený řízením odboru výstavby
Obdrží:
M-envi s.r.o., IDDS: xw6k782

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

M-envi s.r.o.
Brtnice 357
588 32 Brtnice u Jihlavy
Datová schránka

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

11. 5. 2020

KUJI
OŽPZ

Jan Stříteský
564 602 509

20. 5. 2020

47314/2020
103/2020

„Skládka odpadů Hrádek u Pacova, III. etapa skládky“ k. ú. Roučkovice – stanovisko
Natura
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje
Vysočina“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany
přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně přírody“),
po posouzení záměru
„Skládka odpadů Hrádek u Pacova, III. etapa skládky“
vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:
Záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
Odůvodnění:
OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina obdržel dne 11. 5. 2020 žádost o stanovisko z hlediska vlivu na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Žádost podala M-envi s.r.o.,
Brtnice 375, 588 32 Brtnice u Jihlavy, IČO: 282 97 873, která zastupuje investora SOMPO a.s.,
Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČO: 251 72 263.
Předmětem záměru je rozšíření stávající skládky odpadů a prodloužení její životnosti o 6 až 8 let
v závislosti na množství ukládaných odpadů. Stavební pozemek se nachází v areálu
odpadového hospodářství skládky odpadů Hrádek. Zmíněná III. etapa skládky navazuje na
II. etapu, která je v současné době v provozu. Rozšíření je navrženo v západní části areálu na
p. č. 1697 a 1698 v k. ú. Roučkovice jihovýchodně od osady Hrádek. Rozsah řešeného území,
které bezprostředně navazuje na stávající těleso skládky je 26 837 m2. Celková kapacita
III. etapy je stanovena 145 000 m3 odpadů. Stávající kapacita skládky je plánována do roku
2022, uvažované rozšíření prodlouží provoz skládky max. do roku 2030.

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla
žádost i skutečnosti obecně známé. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti
známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále
také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), předměty jejich ochrany
(viz např. http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php), aktuální stav předmětu ochrany,
souhrny doporučených opatření pro EVL, odborné informace o přírodních stanovištích (např.
http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php).
V bezprostřední blízkosti záměru se nenachází žádná EVL. Ve vzdálenosti přibližně 0,15 km od
záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL Trnava CZ0613334 (severně směrem od
záměru), která je vyhlášena pro ochranu evropsky významný druh vydra říční (Lutra lutra).
Předmětem záměru je rozšíření skládky odpadů Hrádek přesněji jeho III. etapa. Záměr neovlivní
předmět ochrany ani celistvost EVL Trnava. Během realizace záměru se při realizaci záměru
zvýší prašnost, hluk a může dojít k úniku ropných produktů (nafta, olej). Tímto záměrem bude
dotčeno pouze blízké okolí.
Záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn.
Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost
zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti
uvedených parametrů a činností.
Poučení o odvolání:
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není
vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat
odvolání.

Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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