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Seznam použitých zkratek
ČIŽP

` Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

` Český hydrometeorologický ústav

ČOV

` čistírna odpadních vod

ČSN

` Česká státní norma

EF

` emisní faktor

EIA

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

KHS

` Krajská hygienická stanice

KO

` katalog odpadů

k.ú.

` katastrální území

KÚ

` Krajský úřad

KÚ KV

` Krajský úřad kraje Vysočina

LPF

` lesní půdní fond

MŽP ČR

` Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

` odpady kategorie nebezpečné

NO

` nebezpečný odpad

NRBK

` nadregionální biokoridor

NV

` nařízení vlády

O

` odpady kategorie ostatní

OA

` osobní automobily

OI

` občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OP

` ochranné pásmo

OÚ

` obecní úřad

OZKO

` oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

` projektová dokumentace

PHO

` pásmo hygienické ochrany

POH

` plán odpadového hospodářství

PUPFL

` plochy určené k plnění funkcí lesa

RBC

` regionální biocentrum

TNA

` těžké nákladní automobily

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
Dokumentace o vlivech záměru na životní prostředí byla vypracována dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v členění a rozsahu přílohy č. 4. Posuzovaným záměrem je stavba:
„SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU – zařízení k odstraňování odpadů
II. ETAPA VÝSTAVBY“.
Záměr představuje rozšíření skládky odpadů na k.ú. Vyskytná nad Jihlavou a pokračování v jejím provozu po
dobu stanovené životnosti.
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. (v platném znění) představuje záměr následující aktivitu:
→ odstraňování ostatních odpadů (kategorie II, bod 10.1).
Zařízení k odstraňování ostatních odpadů spadá dle §4 uvedeného zákona pod odstavec (1) písmeno c) a
podléhá posuzování podle zákona, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že může mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem pro provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad kraje Vysočina (dále KÚ KV).
Oznamovatelem záměru je společnost .A.S.A. HP, spol. s r.o., která je přímým investorem a provozovatelem
záměru.
Zpracování dokumentace navazuje na zjišťovací řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Závěr zjišťovacího
řízení spolu s dříve zpracovaným oznámením jsou jedním ze základních podkladů a dokumentace na ně
navazuje jak procedurálně, tak věcně. Příslušným úřadem je u posuzovaného záměru Krajský úřad Kraje
Vysočina.
Cílem dokumentace je poskytnout základní údaje o záměru a dále provést zjištění, popis, posouzení a
vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní
prostředí tak, jak je požadováno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v
platném znění).

Zjišťovací řízení
V dubnu 2007 bylo zpracováno oznámení záměru dle § 6 zákona a předáno na KÚ KV k provedení
zjišťovacího řízení. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 27.4.2007 a ukončeno dne 1.6.2007 vydáním závěru
zjišťovacího řízení, č.j.: KUJI 35138/2007.
V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno (citace):

„Rozšíření skládky S – 003, Vyskytná nad Jihlavou, II. etapa výstavby“ představuje záměr
uvedený v bodu 10.1 „Zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo
odstraňování ostatních odpadů“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda tento záměr bude posuzován podle
zákona.
Záměr „Rozšíření skládky S – 003, Vyskytná nad Jihlavou, II. etapa výstavby“ bude dále
posuzován dle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení příslušný úřad dále konstatuje, že je třeba následně předložit
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) s náležitostmi dle
přílohy č. 4 k zákonu.
V dokumentaci je nutné řešit všechny relevantní připomínky obsažené v jednotlivých
vyjádřeních k oznámení. Relevantní jsou zejména výše uvedené okruhy námitek a připomínek.
Přesné znění připomínek – viz příloha.
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SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
V průběhu zjišťovacího řízení příslušný úřad obdržel následující vyjádření k záměru (viz
příloha):
•

Obec Vyskytná nad Jihlavou

•

Obec Plandry

•

KHS kraje Vysočina

•

Občanské sdružení Zvony 2007

•

Občanské sdružení Arnika

•

Občané Vyskytné nad Jihlavou a Plander formou cca 17 vyjádření.

Vznesené připomínky:
Nejzávažnější a nejpočetnější připomínky k záměru se týkají negativního vlivu na povrchové a
podzemní vody, ZPF, ovzduší, včetně nebezpečí požárů, úletu odpadků, a dále vlivů na krajinný
ráz a památečné pozůstatky středověkého dolování stříbra, vlivu na silniční infrastrukturu,
znehodnocování pozemků v okolních obcích apod. Zvlášť velkou část připomínek tvoří
připomínky k provozní nekázni a neplnění provozního řádu a podmínek dalších rozhodnutí.
Vedle výše uvedených byly uplatněny další připomínky či okruhy připomínek.“ (konec citace)

STRANA 7 z 155

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vypořádání připomínek
Součástí dokumentace je souhrnné vypořádání připomínek uvedených v závěru zjišťovacího řízení a
jednotlivých vyjádření k oznámení, které byly doručeny od příslušných správních úřadů, dotčených územně
samosprávních celků a veřejnosti (v plném znění v příloze 8. Doklady).
Závěr zjišťovacího řízení, KÚ KV, č.j. KUJI 35138/2007
1. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina

Ovzduší a rozptylová studie
- tabulka emisí ze spalování skládkového plynu (str. 16) uvádí poměrně vysoké hodnoty CXHY a CO; tyto
hodnoty mohou dovozovat závěr, že se jedná o nedostatečné spalování skládkového plynu, nebo je
účinnost spalovacího zařízení nízká. Požadujeme prověřit uvedené hodnoty a doplnit účinnost zařízení;
- emise z dopravy je potřebné doplnit o tuhé znečišťující látky, frakci PM10 a benzen;
- v rozptylové studii je nutné doplnit hodnoty pozadí o tuhé znečišťující látky, frakci PMIO a benzen;
- z plynů, které se mohou uvolňovat z tělesa skládky a mohou obtěžovat okolí pachem je hodnocen
pouze sulfan (sirovodík); ostatní plyny např. merkaptany, amoniak, aminy atd. nejsou v dokumentaci
zmíněny a není s nimi uvažováno; požadujeme posoudit produkci i ostatních plynů, které mohou
obtěžovat okolí pachem, na základě tohoto posouzení pak případně přehodnotit v rozptylové studii
ovlivnění obytné zástavby pachovými látkami; komplexní posouzení vlivu všech plynných exhalací na
dotčenou populaci bude předmětem hodnocení zdravotních rizik;
- hmotnostní toky produkce sulfanu z tělesa skládky a SOZ ze spalování skládkových plynů nejsou ve
vzájemné korelaci (může jít o chybu výpočtu, nebo nedokonalé řešení jímání skládkového plynu a jeho
následného spalování); požadujeme prověřit hmotnostní toky sulfanu a SO2, na základě zjištěných
hodnot přepracovat rozptylovou studii a hodnocení zdravotních rizik;
- v rámci doložených studií je třeba dát do relace poměr úniku skládkového plynu do prostředí a
kontrolovatelný odběr skládkového plynu do technologie na jeho degradaci.
Na základě uvedených požadavků a konzultací mezi zpracovateli dokumentace a příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví byla v rámci této dokumentace rozptylová studie přepracována a uvedené
požadavky jsou v ní zohledněny (viz. příloha č. 3 této dokumentace).
Rovněž hodnocení zdravotních rizik bylo na základě připomínek a konzultací mezi zpracovateli hodnocení a
orgánem ochrany veřejného zdraví zpracováno se zohledněním uvedených požadavků (viz příloha č. 5 této
dokumentace).

Vodní hospodářství
Povrchová voda v Bělokamenském potoce - z prezentovaných rozborů povrchové vody vyplývá pozitivní
vliv skládky směrem ke zvýšení některých chemických ukazatelů kvality povrchové vody i při dodržení
limitních hodnot (např. Na, K, NH4+, Cl-), atypicky se pak jeví pokles hodnot CHSKcr směrem po toku.
Podzemní voda - z prezentovaných rozborů podzemní vody ze studny v areálu a vývěru podzemní vody
pod skládkou vyplývá pozitivní vliv skládky směrem ke zvýšení některých chemických ukazatelů kvality
podzemní vody i při dodržení limitních hodnot (např. vodivost, pH, Na, NH4+, Cl", S03, rozpuštěné látky).
Otázky ochrany podzemních a povrchových vod jsou řešeny v textu dokumentace. Součástí dokumentace
jsou závěrečné zprávy o monitoringu skládky a na základě závěru zjišťovacího řízení provedený doplňkový
průzkum zaměřený na prohloubení údajů a vyhodnocení možného znečišťování vod provozem skládky.
Povrchová voda
Na základě závěrečné zprávy za rok 2005, vypracované společností GEOtest Brno, a. s. („Praha - .A.S.A.,
monitoring, skládka Vyskytná nad Jihlavou“, Ing. Pavel Benkovič, Brno, prosinec 2005) bylo doporučeno
ukončit vzorkování recipientu. Důvodem byla značná vzdálenost místa odběru od potenciálního zdroje
kontaminace (cca 150 m) a znečištění povrchové vody již v místě nad soutokem, a z toho plynoucí
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nejednoznačné vyslovení závěru o případném ovlivnění jakosti vody v Bělokamenském potoce skládkou.
Příslušný Krajský úřad toto doporučení akceptoval a vydal nové Rozhodnutí - Rozhodnutí Kraje
Vysočina ze dne 10. 2. 2006 pod č. j. KUJ/20188/2005-028-KO/2.
Podzemní voda
Koncentrace všech dlouhodobě sledovaných látek vykazují stabilizovanou úroveň. Většina z nich ve vzorcích
podzemní vody byla detekována ve velmi nízkých obsazích, popřípadě pod mezí detekce analytické metody.
V případě stanovených látek (Na+, K+, Cl- , PO43-, SO42-) byly zjištěné hodnoty přibližně na úrovni pozadí pro
podzemní vodu hodnocené lokality. Většina sledovaných indikátorů má v čase stabilizovanou tendenci (září
2000 – srpen 2008 – viz tabulka v příloze č. 7). Výjimkou jsou hodnoty vodivosti a rozpuštěných látek,
jejichž hodnoty rostou a pH, kde naopak jeho hodnoty klesají.

Skládkové vody - doplnit doklad, že průsakové skládkové vody vzhledem k jejich složení je možné
vyvážet na ČOV, z doloženého rozboru plyne přítomnost těžkých kovů a organických agens (např. PCB)
které svojí přítomností mohou významně ovlivnit biologické pochody na ČOV.
V přílohách dokumentace (č.8 - Doklady) je doložena objednávka na zneškodňování odpadních
(průsakových) vod ze skládky Vyskytná nad Jihlavou pro rok 2007. Objednávky za předchozí roky včetně
evidence množství zneškodněných průsakových vod jsou k dispozici u provozovatele skládky. Přílohou
objednávky je protokol o laboratorní zkoušce těchto vod. Další údaje o zkouškách průsakových vod ze
skládky jsou obsaženy ve zprávách o monitoringu skládky za roky 2006 a 2007 (viz přílohy č. 7).

Doporučujeme v monitoringu povrchových, podzemních a skládkových vod sledované ukazatele rozšířit o
Hg, Fe, Mn.
Dále doporučujeme zvážit, zda je současný rozsah a četnost monitoringu skládky dostačující.
Četnost a rozsah monitoringu jsou dány provozním řádem, který byl schválen příslušnými orgány státní
správy (viz Krajský úřad). Na základě výsledků doplňujícího průzkumu nebyly zjištěny žádné důvody
k rozšíření současného monitorování skládky. Hodnoty Fe a Mn v podzemní vodě nejsou limitovány žádným
českým předpisem, proto se jejich stanovování jeví jako zbytečné. O stanovení Hg je možné uvažovat,
neboť rtuť je toxikologicky významný prvek.

Biologické riziko
Tato pasáž je v rámci předloženého materiálu prezentována pouze na obecné úrovni. Absence alespoň
částečně kvantifikujících údajů možné mikrobiální kontaminace pracovního a komunálního prostředí vede
ke zdánlivému podhodnocení významu faktoru. Vzhledem k absenci posouzení výskytu tuhých
znečišťujících látek, frakce PM10 a vzhledem ke zkrápění aktivní části skládky průsakovými vodami,
zejména v suchém období, u kterých není posouzena mikrobiologická kontaminace, nelze stávající
hodnocení biologického rizika z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví brát jako relevantní.
Doporučujeme rozšířit rozsah monitorovaných ukazatelů průsakových skládkových vod o nezbytné
mikrobiologické ukazatele.
Na základě prověření skutečného nakládání s vodami a provozního řádu skládky je nutno konstatovat, že
průsakové vody na skládce jsou vypouštěny do tělesa skládky vždy jen podmokem, nikoli rozstřikem,
přebytek průsakových vod je likvidován odvozem na ČOV. Vzhledem k této skutečnosti se na provoz skládky
nevztahuje povinnost uvedená v normě ČSN 83 8033, odst. 12, kapitola 12.3 „zneškodňování průsakových
vod“, kde se uvádí následující:
„Průsakové vody je nutné před rozstřikem kontrolovat z hlediska mikrobiologické kontaminace.“
V daném případě je stanovení CHSKCr a BSK5 dostačujícím ukazatelem.

Hodnocení zdravotních rizik
Rozsah záměru vyžaduje posouzení mechanismem hodnocení zdravotních rizik dle zákona č. 258/2000
Sb., zpracovaným autorizovanou osobou dle téhož zákona. Předložený znalecký posudek nemůže
vzhledem ke svým parametrům postihnout širší souvislosti záměru. Zpracovatel bude mimo jiné vycházet
z výše uvedených připomínek k předložené dokumentaci.
Součástí hodnocení zdravotních rizik záměru by měla být i psychosociální reflexe ze strany dotčené
populace.
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Součástí dokumentace je autorizované hodnocení zdravotních rizik zpracované kolektivem Zdravotního
ústavu se sídlem v Brně pod vedením RNDr. Bohumila Pokorného (viz. příloha č. 5).
2. Obec Vyskytná nad Jihlavou

Zastupitelstvo obce požaduje posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., z následujících
důvodů:
- kapacita a současná naplněnost skládky
- nebezpeční požáru (bezprostřední blízkost lesa)
- nebezpečí porušení hydroizolační fólie (monitoring)
- vytvoření rezervního fondu a stanovení podmínek jeho čerpání
- rušivý ráz v krajině
- možnost kontaminace podzemních vod
- dopravní obslužnost a její dopad na stav komunikací
- zabezpečení úletů
- dopad na zemědělskou půdu v okolí
Vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky a charakteristiky životního prostředí je obsahem příslušných kapitol
této dokumentace a jejích příloh. K jednotlivých otázkám mimo obsah dokumentace uvádíme následující
komentář.

Kapacita a současná naplněnost skládky
Výška skládky
Z provedeného geodetického zaměření 05/2007 lze dokladovat výšku na vrchlíku skládky v rozmezí 537,0538,0 m n.m. Výška skládky s odpady (provozní řád, projekt Hydroprojektu) je stanovena na 535,50 m n.m.
po sesednutí a konsolidaci. Výška povrchu uloženého odpadu v tělese skládky po převýšení výšky (o 20%)
na vliv sesednutí a konsolidace je 539,50 m n.m.
To znamená, že v konečném tvaru po konsolidaci bude skládka na kótě 535,50 m n.m.
Aktivní plocha dle provozního řádu pro ukládku odpadu se od r. 1999 neustále snižovala následovně:
r. 1999

plocha pro ukládku 1,55 ha

akt. plocha 1,55 ha

r. 2000 (po úpravách)

plocha pro ukládku 0,63 ha

akt. plocha 50x50 m

r. 2005

plocha pro ukládku 0,5 ha

akt. plocha 30x20 m

r. 2007

plocha pro ukládku 0,3 ha

akt. plocha 20x20 m

V průběhu roku 2007 (06-12) byl do tělesa skládky navážen odpad určený k dotvarování povrchu tělesa
skládky dopravní technikou provozovatele.

Nebezpečí požáru
Požár je vždy havarijní situací a musí být jako havárie řešen. Pokyny pro případ požáru jsou zpracovány
v provozním řádu skládky, kde jsou též uváděny instrukce pro snížení rizika požáru. Postupy pro omezení
rizika havárií včetně požáru jsou dále podrobněji specifikovány v systému řízení skládky.
K poslednímu požáru na skládce došlo dne 25.6.2007. Požár byl nahlášen HZS v Jihlavě, jehož pracovníci
požár uhasili. Požár vznikl pravděpodobně zahořením odpadu přivezeného tentýž den. Za posledních pět let
jde o jediný požár na skládce Vyskytná. Hlášení o posledním požáru je doloženo v přílohách dokumentace
(příloha č. 8 Doklady).

Nebezpečí porušení hydroizolační fólie (monitoring)
Nepropustnost dna tělesa skládky je zajištěna vrstvou zeminy s kf≤10-9 ms-1 a fólií PE-HD tl. 2 mm.
Nepropustnost dna tělesa skládky je monitorována dvakrát ročně odběrem vody z drenážního systému
vedeného pode dnem skládky.
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Neporušenost (nepropustnost) fólie byla kontrolována dvakrát :
→ dodavatelem fóliových prací fy. PASTELL, spol. r.o , Benešov 07/1996, Realizační dokumentace –
atesty, svářecí protokoly, zkušební protokoly, geodetické zaměření, technická zpráva o proměření
těsnosti fóliového těsnění geofyzikálním systémem SENSOR; závěr – bez poruch.
→ o proměření těsnosti fóliového těsnění geofyzikálním systémem SENSOR DDS 10/1999, v době
provozu; závěr – bez poruch.
V r. 1999 bylo dno celé první etapy zavezeno vrstvou uloženého odpadu o tl. větší než 2 m.
Fólii dna skládky není proto nutno dále monitorovat, protože je již dostatečně ochráněna proti protržení jak
vrstvou štěrku o tl. 30 cm s geotextilií 600 g/m2, tak i vrstvou odpadu o tl. 2 m.
Kontrolu těsnícího systému za provozu stanoví ČSN 83 8032 kap. 14 a ČSN 83 8036 kap. 9-12. (Výtah
z norem viz příloha č. 8 Doklady).
V r. 2008 při provádění zatěsnění a rekultivace skládky byla obnažena fólie v místě zámku po okraji skládky
v místě spojení těsnících vrstev a zjištěno narušení zámku v místech historických vjezdů do tělesa skládky.
Tato místa byla opravena, okraj těsněného dna skládky byl navýšen o cca 30 cm pro provedení těsného
napojení těsnících vrstev skládky (dno x povrch).

Dlouhodobě je sledována celistvost těsnícího systému metodou SENSOR DDS®.
Toto monitorovací zařízení obsahuje tyto základní prvky:




snímače,
spojovací kabely,
měřící boxy.

Snímače pod těsnícím prvkem měří hustotu vzniklého elektrického pole, přičemž data jsou zpracovávána
elektronicky a následně vyhodnocena pomocí speciálního počítačového programu. Každá perforace těsnícího
systému způsobuje anomálie v geoelektrickém poli. Speciální počítačový program analyzuje informace
získané snímači a zpracovává údaje v trojrozměrné síti tak, že lokalizuje poškození fólie s přesností ±
150mm. Délka využitelnosti tohoto systému je dána kvalitou použitého materiálu při výrobě.
Měření může provádět a vyhodnocovat pouze osoba oprávněná dle ČSN EN 473.

Vytvoření rezervního fondu a stanovení podmínek jeho čerpání
Provozovatel skládky má u banky vytvořen vázaný účet, na který jsou ukládány finanční prostředky – určitá
částka z poplatku za každou tunu odpadu uloženého na skládce (její výše je stanovena legislativně, zákonem
č. 125/2001 Sb.). Peníze jsou určeny pro rekultivaci skládky a následnou péči po uzavření skládky. Čerpání z
účtu má svá pravidla a vždy je schvalováno Krajským úřadem kraje Vysočina. Část prostředků byla čerpána
na provedenou rekultivaci, část je zde ještě uložena.
Tento účet je vytvářen až od doby převzetí skládky současným provozovatelem a oznamovatelem záměru
(společnost .A.S.A. HP, spol. s r.o.). Před touto dobou nebyly prostředky na zvláštním účtu ukládány.
Vzhledem k tomu, že tvorba prostředků neprobíhala po celou dobu skládkování, je jejich výše v současné
době pod hranicí sumy, která je potřebná pro rekultivaci zbylé části skládky.
3. Obec Plandry

Obec má k oznámení záměru následující připomínky
1) Připomínky k SO 01 Složiště - těleso skládky (strana 10)
Zpracovatel si pravděpodobně neprovedl řádnou prohlídku stavu skládky ke dni zpracování tohoto
dokumentu, protože skutečné ohraničení stávající skládky neodpovídá popisované skutečnosti. Tím
znehodnotil věrohodnost této zprávy.
Popis stavu skládky i navrženého záměru v uvedeném textu byl převzat z projektové dokumentace
k posuzovanému záměru. Od doby zpracování oznámení došlo k významným změnám na tělese skládky a
jeho okolí (částečná rekultivace severní části tělesa skládky, úprava komunikací a systému odvodnění apod.).
Současný stav na skládce byl v průběhu zpracování dokumentace prověřen řadou kontrol včetně společné
prohlídky skládky za účasti zástupců dotčených obcí.

STRANA 11 z 155

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2) Podle jednoho oponenta, který velmi kvalifikovaně vystoupil na veřejném projednávání stavu skládky
s firmou A.S.A. v Jiříně v dubnu 2007, je celý systém hospodaření s vodami pod skládkou nefunkční,
protože ze stávající skládky dochází k úniku škodlivých odpadních vod (Viz. Kontrolní výsledky
Inspekce ŽP Havlíčkův Brod). Zpracovatel této zprávy popisuje teoretický stav podle projektu.
Skutečnost je zřejmě jiná a měla by být příslušnými orgány řádně prošetřena.
Vodní hospodářství skládky je popsáno v následujícím textu podle časové posloupnosti provozování
skládky.
a) do r. 2000
Dno tělesa skládky bylo vytvořeno z přírodní údolnice, kde jejím uzavřením násypem zemní hráze bylo
vytvořeno dno tělesa skládky. Podloží tělesa skládky bylo oddrenážováno a vývod drenážních potrubí byl
proveden do lesní vodoteče pod skládkou. Zabezpečení (zatěsnění) dna tělesa skládky bylo provedeno
stabilizováním a přehutněním podloží na kf≤10-9 ms-1 a PE-HD fólií tl. 2 mm. Ochrana fólie byla zabezpečena
pokládkou ochranné geotextilie Geofiltex 600 g/m2 a 30 cm vrstvou těženého kameniva. Plocha 1,55 ha byla
jako jeden celek odvodněna do jímky průsakových vod o objemu 30 m3, odkud byla odvážena na ČOV, nebo
byla recirkulována zpět do tělesa skládky do prostoru 4 lagun vyhloubených v odpadech. Kontrola těsnosti
fólie dna skládky byla provedena v r. 1996 fy SENSOR, spol. s r.o. (celoplošný měřící systém SENSOR DDS,
kontrola těsnosti po dokončení díla), měření stejnou organizací v r. 1999 (monitoring během provozu po
navezení 2 m odpadu). Obě měření byla vyhodnocena se stejným závěrem, že fóliové těsnění je těsné (bez
porušení). Podrobněji popsáno v předchozím textu.
b) 2000-2004
Po převzetí skládky f. .A.S.A. byl v r. 2000 na základě nedostatků zjištěných v technickém zabezpečení a
provozních podmínkách vypracován projekt stavebních úprav.
Stavební úpravy zahrnovaly:
−

Opravu těsnosti jímky průsakových vod novým vyfóliováním a navýšení její kapacity na 54 m3 zvýšením
stěn jímky. Nově bylo provedeno zastropení jímky a její vystrojení novým recirkulačním čerpadlem.
Hladina podzemní vody v prostoru jímky je snížena drenážním potrubím s vyústěním do lesní vodoteče
pod skládkou.

−

Nevyhovující recirkulační rozvod průsakových vod s vývody podél oplocení byl nahrazen výkonnějším
s vývody v prostoru izolované plochy tělesa skládky.

−

Plocha tělesa skládky mimo aktivní plochu byla překryta fólií PE-HD tl. 0,75 mm a čistá srážková voda
odváděna mimo těleso skládky do lesní údolnice.

−

Vybudována provizorní akumulační jímka těsněná fólií PE-HD v tělese skládky o objemu 610 m3.
Dočasnost využití byla dána využitím prostoru pro ukládku odpadu.

−

Provedeno zpevnění obslužné komunikace na příjezdu k jímce průsakových vod ke zlepšení její údržby.

−

Úprava uzavírací hráze čela skládky spočívající v navýšení koruny hráze o 0,3 až 0,7 m na kótu 516,10 m
n.m. z těsnících hlín, šířka 3 - 0,6 m, kf≤10-8 ms-1) a zamezení přelití čela hráze průsakovými vodami.

−

Provedena odkopávka zemin po obvodu skládky, které zasahovaly mimo těsněnou část tělesa skládky –
zamezení úniku průsakových vod mimo těsněnou část.

c) podzim r. 2005
Zrušena provizorní akumulační jímka průsakových vod v tělese skládky z důvodu nutnosti skládkování
v nižších polohách ve větrném období a nedostatku manipulačního místa na aktivní skládkovací ploše.
Jímka byla projektována jako jímka dočasná (Průvodní zpráva z PD z 03/2000, kapitola 3., poslední
odstavec na str.3). Jako stavba dočasná byla tedy po určitém čase – dle provozních potřeb - odstraněna, což
je v souladu s projektovou dokumentací. V době odstranění provizorní jímky byla kapacita čerpací jímky pod
skládkou navýšena na 54 m3 (1,8 násobek kapacity původní akumulační jímky). Na nátoku do čerpací jímky
byla instalována rychlouzavírací klapka se záložním zdrojem elektrické energie, která v případě možného
přeplnění jímky (možný únik průsakových vod - nátok ze skládky) nátok automaticky uzavře. Uzavírání je
řízeno plovákem v jímce nastaveným na max. přípustnou hladinu. V současné době je část skládky
zrekultivována, tudíž je částečně omezena tvorba průsakových vod. Jímka dostačuje jen se souběžným
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odvážením vod na ČOV (po dešti), proto je pro rozšíření skládky uvažováno i s větší jímkou, odpovídající
velikosti skládky, aby se omezilo odvážení a likvidace vod na ČOV.
d) r. 2007
Přerušení drenážní trubky - upravený systém drenáže měl původně jako stavební opatření snížit hladinu
podpovrchových vod, aby nedošlo k poškození konstrukcí jímky (stavební úpravy r. 2000). Drenážní trubky
PVC okolo čerpací jímky jsou po celé délce perforované, obsypané drenážní vrstvou štěrku.
V dubnu 2007 (na základě ohlášení stavby) byla drenáž na dvou místech přerušena a instalovány na ní
identifikační jímky. V těchto jímkách může provozovatel kvalitu podzemní vody průběžně vizuálně kontrolovat
a v případě podezření na znečištění a potřeby monitoringu je zde možno odebrat vzorky vody
k laboratornímu rozboru.
Drenážní systém nadále plní svoji úlohu stejně, jak ji plnil a navíc existuje možnost kontroly a zásahu
v případě, že by v jímce bylo zjištěno znečištění způsobené havárií. V identifikační jímce je trvale instalováno
čerpadlo, které umožňuje vodu přečerpat do jímky průsakových vod a tím zabránit úniku do vodoteče. Před
zřízením identifikačních jímek tato možnost nebyla.
e) r. 2008
Provozovatel dokončí provádění překrytí povrchu odpadu vrstvou zeminy tak, aby nedocházelo k úletu
uloženého odpadu do okolí. V závislosti na finančních prostředcích na vázaném účtu rekultivačního fondu a
prosperitě společnosti proběhne příprava na další etapu zatěsnění povrchu tělesa skládky proti vzniku
průsakových vod ze srážkové činnosti.
Výsledky monitoringu skládky
Za účelem meziročního srovnání zjištěných koncentrací sledovaných látek v odebraných vzorcích podzemních
vod a posouzení vývoje chemismu, jsou zpracovány výsledky laboratorních rozborů vzorků těchto vod
v rámci standardně prováděného monitoringu dle provozního řádu skládky (objekty: studna, M1, M2, potok
nad a pod) za rok 2000 až 2007 v přehledné tabulce (viz přílohy dokumentace). Analyzované hodnoty jsou
porovnány s doporučenými hodnotami kritérií B a C Metodického pokynu MŽP ČR, respektive s nařízením
vlády č. 61/2003 Sb. Při porovnání laboratorních rozborů 2000 – 2007 je možné konstatovat poměrně stálé
chemické složení nepřekračující limity dané legislativou.
Na základě podnětu občanů a spol. .A.S.A. byl v březnu 2007 spol. GEOtest Brno proveden mimořádný odběr
vzorku z výusti drenáže. Hodnocení výsledku chemické analýzy vzorku vody odebraného dne 13.3.2007 ve
Vyskytné nad Jihlavou je následující.
Hodnocený vzorek vody reprezentuje slabě kyselou vodu s mírně zvýšeným obsahem rozpuštěných látek.
Nad koncentrace běžné pro povrchové, resp. podzemní vody byl zjištěn zejména obsah chloridů a draslíku,
anomálně vysoký je pak obsah dusíkatých látek ve všech jeho formách, tj. amoniaku, dusitanů i dusičnanů.
Ze stopových kovů je zvýšený výhradně obsah manganu. Z organických látek byla zjištěna přítomnost pouze
tenzidů. Chemické složení posuzovaného vzorku vody ukazuje na bezkyslíkaté – redukční prostředí, s čímž
úzce souvisí výskyt manganu ve vodě. Absence toxikologicky významných kovů a těkavých organických
polutantů ukazují na to, že kontaminace není průmyslového typu, znečištění má charakter tzv. obecné –
fekální kontaminace.
Při porovnání s limity nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (o ukazatelích a hodnotách přípustném znečištění
povrchových a odpadních vod) je možné konstatovat, že posuzovaný vzorek vody nevyhovuje imisním
limitům pouze v obsahu dusíkatých látek a obsahem manganu.
Při porovnání zkoumaného vzorku vody s vodou z blízkého vývěru M1, z jímky průsakových vod a podzemní
vodou ze studny v areálu skládky se jeví složení hodnoceného vzorku vody jako zcela odlišné. Je
nesrovnatelné.
Vzorek vody byl odebrán z výusti drenáže, která odvádí podzemní vodu pod tělesem skládky (mimo kontakt
s ukládaným odpadem) a ze závlahových drenáží systému přilehlých polností. Funkce drenážního systému je
specifikována v Provozním řádu skládky, jež je součástí dokumentace, uložené v provozní buňce předmětné
deponie.
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S ohledem na zemědělskou činnost v těsné blízkosti skládky a překročení výhradně imisních standardů
dusíkatých látek (neboť zvýšení obsahu manganu je až druhotný efekt znečištění dusíkatými látkami) se lze
domnívat, že kontaminace odebraného vzorku vody pochází z přilehlých polností.

3) Údaje o provozu (strana 13)
Provoz na rozšířené části skládky se má opět řídit platným provozním řádem, ale je všeobecně
známo, že při provozu v první etapě firma A.S.A. provozní řád nedodržovala. Není tedy nejmenší
důvod věřit, že jej bude dodržovat v etapě druhé.
Dodržování provozního řádu je předmětem kontroly ze strany příslušných úřadů a dotčených samospráv, a
není obecně otázkou řešitelnou v rámci procesu posuzování vlivů. Posuzování může přinést poznatky, zda je
provozní řád z hlediska působení skládky na okolí dostačující a zda není třeba jej v některých oblastech
doplnit či upřesnit. Návrh na aktualizaci provozního řádu je zahrnut do podmínek v kapitole D.IV. této
dokumentace.

4) Připomínky ke kapitole B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (str.16)
Zvýšený dopravní provoz, těžkých nákladních vozidel (95% přes obec Plandry) enormě zatěžuje silnici
III/13 112. Tento zvýšený provoz těžkotonážních, nákladních vozidel přispěl k tomu, že došlo k
vážnému poškození hráze rybníka „DVORSKÝ" (parc.č. 12/1 k.ú. Plandry), který je chráněnou
památkou.
Došlo ke zboření, několik stovek roků staré, kamenné propustě z tohoto rybníka do níže položeného
rybníka „Engliš" a tím znemožnění vypouštění.
Mimo to, že došlo k poškození státem chráněné památky, toto poškození také nedovolí vypouštění
rybníka. Znemožňuje tím obci připravit retenční plochu, jako opatření před jarním táním sněhu. Při
rychlém jarním tání sněhu nestačí přepad odvádět valící se vodu a dochází k přetečení přes korunu
hráze a je nebezpečí vážného narušení hráze a ohrožení domů pod touto lokalitou.
Obec Plandry bude požadovat po firmě A.S.A opravu této památky.
Podíl dopravy na skládku na celkových intenzitách činí v průjezdu obcí Plandry u nákladní dopravy cca
30 až 40 %, což je poměrně významná hodnota. Nelze však říci, že skládka je jediným producentem dopravy
a že dopravní provoz skládky sám o sobě vede k poškozování komunikací nebo dalších zařízení. Vlastní
posuzovaný záměr nepředstavuje další zvýšení této dopravy, pouze pokračování v prováděné činnosti ve
stejné či obdobné intenzitě po dobu životnosti II. etapy skládky.
Průměrná hmotnost nákladu na skládku byla za poslední 3 roky (dle doložené vážní statistiky vedené na
skládce) 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 však prakticky nevyskytují. Dopravní
obsluhu skládky tak tvoří převážně vozidla kategorie lehká a střední nákladní, u kterých nevzniká významné
riziko poškozování silnice resp. dalších zařízení (pokud jsou tato v odpovídajícím technickém stavu).
Ve smyslu § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, představuje dopravní provoz skládky tzv.
obecné užívání komunikace, to znamená užití komunikace k obvyklým účelům. Na takovéto užívání má nárok
každý a není k němu třeba povolení silničního správního orgánu. Z toho zároveň vyplývá, že za stavebně
technický stav komunikace (včetně souvisejících zařízení - propust na rybníku v Plandrech) neodpovídají
jednotliví uživatelé silnice, ale její vlastník resp. správce (tj. příslušná SÚS Jihlava).
V této souvislosti je nutno řešit otázku poškození hráze rybníka obecně v důsledku běžného užívání veřejné
komunikace. V místě není (ani v minulosti nebylo) žádné dopravní omezení ani informace o tom, že místo je
nějak poškozeno (snížená rychlost, zúžená vozovka apod.), aby se snížilo případné další poškozování hráze
dopravním provozem. Otázka náhrady případné škody event. podílu na opravě hráze může být řešena
samostatnou dohodou mezi obcí a konkrétními subjekty zatěžujícími dopravou uvedenou hráz, včetně spol.
A.S.A., jak je doporučeno v návrhu podmínek (viz. kapitola D.IV.)

5) Dalším nepříznivým jevem, souvisejícím s dopravou, jsou povalující se odpadky kolem silnice a
poletující igelitové sáčky v okolí silnice a v korunách stromů. V mnoha případech byly v příkopech celé
pytle odpadků, které obec Plandry musela na svém katastru na vlastní náklady likvidovat.
Uvedený nepříznivý projev provozu skládky je důsledkem řady faktorů spočívajících jak v nedůsledném
dodržování provozních podmínek a provozního řádu, tak v souběhu s mimořádně nepříznivými klimatickými
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projevy. Je evidentní, že znečištění pocházející z vozidel dopravujících odpad a z vlastní skládky je nutné
zcela minimalizovat technickými a organizačními opatřeními. V případě mimořádné klimatické situace je třeba
omezit dopravu a provoz skládky, a následně zajistit úklid celého bližšího a širšího okolí skládky.

6) V kapitole B.III.1. Ovzduší - Plošné zdroje ( str.17 ) se mimo jiné píše:
Prašnost a případný zápach čerstvě navezeného odpadu budou minimalizovány postřikem
vodou a překrýváním odpadu inertním materiálem. Z hlediska množství emitovaných škodlivin
opět lze konstatovat, že za podmínky zmenšení aktivní plochy a zlepšení oproti stávajícímu provozu
by mělo dojít i ke snížení emise odpadů. ....... Budoucí objem emise skládkového plynu není v
současné době možno odpovědně kvantifikovat, neboť bude záviset na složení odpadu či
stupni zhutnění a bude se v průběhu času měnit v závislosti na stupni rozkladných procesů uvnitř
skládky.
Obec Plandry k bodu 6:
Prašnost a případný zápach nebyl při provozu 1. etapy eliminován výše popsaným
způsobem. Vzhledem k převažujícímu západnímu proudění vzduchu, se imise šířily hlavně přes obec
Plandry a to převážně po jižní straně obce. Vzhledem k rozšířenému průseku pro VN ve směru na
obec Plandry, které bylo rekonstruováno v letošním roce (2007) a se kterým není v rozptylové studii
počítáno, se ohrožení obce Plandry imisemi ještě zvýší.
Protože firma A.S.A. nedodržovala předepsaný postup omezení vzniku emisí, není nejmenší
důvod věřit, že předepsaný postup bude dodržován ve 2.etapě.
Otázka dodržování provozního řádu je komentována v předchozím textu. Oznámení a dokumentace jsou
zaměřeny na záměr II. etapy skládky a prioritně nehodnotí předchozí provozování skládky. V textu obou
materiálů je však na podstatné nedostatky předchozího provozu upozorněno a jsou navržena opatření, která
mají za cíl eliminovat negativní projevy provozu skládky včetně vlivu na ovzduší.

7) V kapitole C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou chybné údaje.
Počet obyvatel obce Vyskytná n/Jihl. není 604, protože toto číslo zahrnuje i připojené části obcí
(Rounek, Hlávkov a Jiřín), které skládkou nejsou dotčeny. Tím je tento údaj pro posuzování
odborníky zavádějící, protože obyvatelé, kteří jsou hlavně ohrožováni touto skládkou, jsou jen občané
obce Plandry a částečně samotné obce Vyskytná n/Jihl.
V případě, že se do hodnocení budou počítat i přidružené obce, pak by bylo na místě zahrnout do
výčtu ohrožených obyvatel, také obce Rantířov a Bílý Kámen.
Tuto chybu hodnotíme jako méně závažnou, ale i takové chyby znehodnocují předkládanou zprávu a
naskýtá se otázka, zda se chyby nevyskytují v daleko důležitějších odborných hodnoceních, které
nejsme schopni kvalifikovaně oponovat.
Počet obyvatel v textu oznámení byl převzat z veřejně dostupných zdrojů a podle názoru zpracovatele nijak
neovlivňuje závěry provedeného posouzení. Aktuální údaje o dotčené populaci jsou uváděny v rámci
hodnocení vlivů na veřejné zdraví a zdravotních rizik (viz příloha č. 5).

8) Ke kapitole C.II.4. Půda a horninové prostředí (Strana 32)
Velký zábor 12 746 m2 kvalitní orné půdy odporuje zákonu o ochraně ZPF. Zvláště, když obec
Vyskytná n/Jihl. nemá schválený ÚP a stavba takového rozsahu by bez schválené ÚPD neměla být
vůbec povolena.
Doufáme, že příslušný útvar životního prostředí bude také tak nekompromisní, jako v případě obce
Plandry, kdy při projednávání územního plánu, nepovolil zařazení plochy pro bytovou zástavbu v
lokalitě pod Hospůdkou, kde jedním z hlavních argumentů nepovolení, byla ochrana ZPF. Jednalo se
o zábor pouhých 0,898 ha, bonitou srovnatelné půdy.
Dotčení vysoce chráněné zemědělské půdy bylo v rámci oznámení vyhodnoceno jako jeden z hlavních
negativních aspektů záměru. Na základě žádosti, zpracovaného znaleckého posudku a provedeného
správního řízení byla provedena změna bonitace dotčených pozemků. Aktuální informace jsou uváděny
v textu dokumentace (viz kapitola C.II.3. Půda a horninové prostředí).
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9) Připomínka k ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ (strana 41)
Je podivné, že poměrně velká obec Vyskytná n/Jihl. nemá schválený územní plán. Daleko menší
okolní obce mají ÚP schválený. Máme podezření, že tento stav (bez ÚP) byl záměrně držen až do
doby schválení 2. etapy skládky, protože při schvalovacím procesu ÚPD jsou daleko přísnější kriteria
posuzování využití jednotlivých lokalit. To, že současný zákon dovoluje realizovat stavbu technické
infrastruktury bez schváleného ÚP, je podle nás legislativní paskvil, který je pak zneužíván, možná
i v tomto případě.
Za současného stavu legislativy, nemůže v obci Vyskytná n/Jihlavou až do doby schválené ÚPD, nikdo
postavit žádnou, ani tu nejmenší stavbu, ale tak velkou stavbu, jako je skládka odpadů, ano.
Tento případ má bohužel oporu v nedokonalém zákoně a firma A.S.A. společně s obcí Vyskytná
n/Jihlavou pravděpodobně hodlá této mezery v zákoně využít.
Je paradox, že obec, která má schválený ÚP, by stavbu skládky realizovat nemohla. To na
vysvětlenou, proč obec Vyskytná n/Jihlavou pravděpodobně nemá dosud schválený ÚP.
V oznámení i v dokumentaci je uvedeno vyjádření příslušného stavebního úřadu, který realizaci
posuzovaného záměru s odkazem na příslušnou právní úpravu nevylučuje (viz. zákon č. 183/2006 Sb. § 18
odst. 5. s odkazem dále na § 2 odst. 1 písm. k) bod 2).
Problematika územního plánování je v potřebných souvislostech a rozsahu brána v úvahu i při hodnocení
vlivů na životní prostředí a s ohledem na závěry tohoto hodnocení jsou v dokumentaci navržena opatření k
eliminaci nepříznivých vlivů na životní prostředí (viz kapitola D.IV. dokumentace) tak, aby nedošlo ani
k dotčení jiných zájmů v oblasti územního plánování.

10) Ke kapitole D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví, sociální a ekonomické dopady (strany 44,45,46,)
má obec Plandry následující připomínky:
Vzhledem k převládajícím západním větrům je obec permanentně ohrožena imisemi a aerosoly ze
skládky. Dokládají to časté stížnosti občanů na nesnesitelný zápach. Vyskytly se případy srdeční
arytmie, což nelze vyloučit, že je důsledkem zvýšené koncentrace sirovodíku. V obci Plandry jsou také
astmatici, kteří mohou býti imisemi ohroženi.
Vzhledem k tomu, že stávající skládka byla realizována bez systému odplynění, mohlo za předchozího
provozu k obtěžování zápachem docházet. Odplynění stávající skládky bude realizováno jako součást
rekultivace s předpokládaným provedením v roce 2008. U navrhované II. etapy výstavby bude systém
odplynění vybudován v rámci výstavby skládky, aby mohl plnit svoji funkci ihned od zahájení provozu.
Problematika vlivů na veřejné zdraví je předmětem samostatné přílohy dokumentace – autorizovaného
hodnocení zdravotních rizik (viz příloha č. 5). Hodnocení se zabývá i působením sirovodíku, resp. vlivem
skládky na jeho koncentrace v okolí. Podkladem pro dané hodnocení je aktualizovaná rozptylová studie,
která je rovněž uváděna v přílohách dokumentace (viz příloha č. 3).

11) Na straně 46 se mimo jiné píše :
„Rozšíření a další provoz skládky nepředstavuje zdravotní riziko pro obyvatele okolí a při dodržování
standardních zásad skládkování odpadů, by neměl představovat ani příčinu významnějšího
obtěžování."
Občané obce Plandry mají bohužel zkušenosti, že na předmětné skládce se provozní řád vůbec
nedodržuje a zdravotní rizika jsou tedy vysoká a co se týče pachových vjemů, na ty určitě budou
reagovat samotní občané, žijící na jižní straně obce Plandry a kterých se to nejvíce dotýká. Hlavně v
letních měsících, kdy dochází k hnilobným procesům biologických složek skládky. Zápach byl tak silný,
že se nemohou otevřít okna domů a větrat.
Z hlediska ochrany veřejného zdraví – viz komentář k předchozí připomínce.
Otázka dodržování provozního řádu i předchozího provozu skládky je komentována v předchozím textu.

12) Na straně 47 se píše:
„Realizace záměru znamená prodloužení provozu skládky o cca 8 let. Po tuto dobu budou odváděny
poplatky za ukládání odpadů stanovené platnou legislativou, které jsou i příjmem rozpočtu obce.“
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Obec Plandry chápe snahu obce Vyskytná n/Jihlavou za každou cenu o rozšíření tohoto vředu v
přírodě, protože jí z toho plyne významný přínos do rozpočtu obce, ale nemůže to být, za každou
cenu, na úkor obce sousední a jejich obyvatel, tedy obce Plandry.
95% dopravy je vedeno přes obec Plandry, téměř 3x častěji v roce je západní proudění vzduchu, než
jinými směry a tím větší šíření nežádoucích látek na obec Plandry, než na obec Vyskytná n/Jihlavou.
Obec Plandry zásadně nesouhlasí s dalším rozšířením skládky a pokračováním nehorázného
obtěžování občanů na úkor prospěchu obce Vyskytná n/Jihlavou.
Skutečnost, že obec Plandry je provozem skládky zatěžována minimálně stejně (v některých oblastech více,
v jiných méně) jako obec Vyskytná n/J je evidentní a není nijak zastírána. Určení poplatků je však stanoveno
zákonem a v rámci posuzování vlivů lze pouze doporučit, aby tato otázka byla určitým způsobem narovnána
či kompenzována. Podrobnější dohoda je věcí mezi obcí (obcemi) a provozovatelem.

13) Na straně 58 v odstavci „D.I.9. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice" se mimo
jiné píše:
„Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z
důvodu jejich absence tedy nebudou ovlivněny.“
Zájmovou oblastí je také příjezdová komunikace přes obec Plandry, proto ještě jednou připomínáme
poničenou, státem chráněnou památku, hráz rybníka „DVORSKÝ", jejíž opravu bude obec Plandry
uplatňovat u firmy A.S.A.
Problematika dopravy a poškození uvedené nemovité památky je komentovány v předchozím textu (viz.
připomínka č. 4).

14) Obec Plandry utrpěla ztrátu při prodeji stavební parcely č. 45/31, protože parcela je na jižní straně
obce, o které je všeobecně známo, že je nejvíce ohrožena imisemi ze skládky. Obec o prodej stavební
parcely usilovala 2 roky. Každý nový zájemce se vždy dozvěděl, že je v ohrožené zóně a o pozemek
ztratil zájem. Nakonec byl pozemek prodán se značnou ztrátou.
Uvedená připomínka spadá do oblasti sociálně-ekonomických důsledků, které je třeba vnímat zejména ze
strany provozovatele skládky (viz komentář k připomínce č. 12).

15) Závěr
Obec Plandry, v zájmu svých občanů nesouhlasí s dalším provozováním této skládky a také nesouhlasí
se záměrem rozšíření do 2. etapy. Důvody jsou uvedeny v připomínkách. Závady svědčí o
nekompetentnosti dosavadního provozovatele, který nezajistil provoz podle předepsaných norem a
tedy neskýtá záruku, že by je dodržoval při provozu ve 2. etapě.
Obec požaduje urychlenou rekultivaci stávající části a důsledné plnění následných povinností
spojených s touto skládkou.
V průběhu roku 2007 došlo k významné změně v provozu skládky (mimo dočasné přerušení provozu – trvá
doposud), kdy na její severní části (s přesahem na západní i východní svahy skládky) byla provedena
technická rekultivace. Současně s tím byla provedena řada opatření směřujících ke snížení či vyloučení
nejvýznamnějších negativních důsledků existence a provozu skládky. Hodnocení vlivů je zaměřeno na
navrženou II. etapu skládky se znalostí předchozího provozu. Je třeba důsledně vyžadovat dodržování
provozního řádu.
4. ARNIKA, občanské sdružení

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru
- v dokumentaci zcela chybí zmínka o souladu záměru s POH Kraje Vysočina. Plán odpadového
hospodářství Kraje Vysočina předpokládá ukončení skládkování na stávající skládce ve Vyskytné a její
uzavření v roce 2010. Zároveň je v plánu doloženo, že kapacita skládek komunálního odpadu v kraji je
dostatečná, není proto třeba otvírat novou skládku a provozovat ji až do roku 2015. Podnikatelský
záměr investora nelze brát jako řádné zdůvodnění pro vznik nové skládky.
Záměr nepředstavuje vznik nové skládky, ale rozšíření skládky stávající a pokračování v jejím provozu po
dobu cca 8 let životnosti navržené II. etapy skládky. Skládka Vyskytná je v POH kraje zahrnuta jako existující
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zařízení pro odstraňování odpadů. Plán odpadového hospodářství stanovuje pro jednotlivé typy zařízení
konkrétní povinnosti, které je třeba respektovat. Plnění těchto povinností je předmětem kontroly ze strany
příslušného úřadu (KÚ KV), který bude v navazujících správních řízeních rozhodovat o vydání příslušných
povolujících rozhodnutí.
V průběhu zpracování dokumentace požádal oznamovatel o vyjádření příslušného správního úřadu (KÚ KV)
z hlediska souladu záměru s POH Kraje Vysočina. Vyjádření je uvedeno v příloze č. 8 dokumentace.

B.II.1. Ovzduší
- předpokládá se, že těleso skládky bude průběžně zakrýváno inertním materiálem a rekultivováno.
Současná praxe je však zcela odlišná. Nelze předpokládat. že by se v II. etapě výstavby firma A.S.A.
chovala výrazně jinak. To platí jak pro úlety lehčích odpadů, tak pro úniky pachových látek.
Provozování skládky v období zpracování oznámení (10/2006 – 04/2007) bylo problematické a tato
skutečnost nebyla v oznámení nijak zastírána. Naopak byla navržena opatření ke zlepšení tohoto stavu. V
průběhu roku 2007 došlo k významnému zlepšení situace na skládce (zahájení rekultivace části skládky).
Hodnocení jak v oznámení tak v dokumentaci je zaměřeno na II. etapu skládky se znalostí předchozího
provozu skládky.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
- riziko vzniku požáru na skládce je silně podceněno. Je velká pravděpodobnost rozšíření požáru
unášením hořícího materiálu větrem. Požár by se snadno rozšířil do blízkého lesního porostu (převládající
směr větru!) nebo přes okolní pole až k obci. Většina požárů na skládkách vzniká v letním období, kdy je
větší pravděpodobnost dalšího šíření požáru.
Požár je vždy havarijní situací a musí být jako havárie řešen. Požárně bezpečnostní řešení zabezpečení tělesa
skládky i ostatních objektů je posuzováváno specialistou v této problematice a je posuzováno příslušnou
služebnou HZS. Požadavky HZS jsou vždy respektovány a zapracovány do PD a provozního řádu skládky.
Postupy pro omezení rizika havárií včetně požáru jsou dále podrobněji specifikovány v systému řízení
skládky.
Za posledních 5 let došlo k zahoření skládky jen v jednom případě dne 25.6.2007. Požár byl nahlášen HZS
v Jihlavě, jehož pracovníci požár uhasili. Požár vznikl pravděpodobně zahořením odpadu přivezeného tentýž
den. Za posledních pět let jde o jediný požár na skládce Vyskytná. Hlášení o posledním požáru je doloženo
v přílohách dokumentace (příloha č. 8 Doklady).

- při porušení těsnosti technické bariéry stávající monitorovací systém kontaminaci podzemních vod
nemusí zachytit, neboť monitoruje pouze těsnost ve svarech, nikoliv mimo ně. Monitoring těsnosti bariéry
se v podstatě neprovádí (naposledy prý v roce 1999). Firma Geotest Brno opakovaně upozorňuje na
nevhodné umístění kontrolních vrtů. Pro monitoring nové skládky již sloužit nemohou, neboť těleso
skládky se posune cca o 300 m.
Problematika zabezpečení skládky a monitorování těsnících prvků je popsána v předchozím textu (viz
komentář k připomínkám obce Vyskytná n/J a Plandry, str. 10-13).
V září 2007 vyhotovila firma GEOtest Brno, a.s. pro zjištění aktuálního stavu jakosti podzemní vody
v hlubších partiích hydrogeologického kolektoru dva hydrogeologické vrty – MŠ-1 a MŠ-2 v prostoru
skládky („Vyskytná nad Jihlavou – skládka společnosti .A.S.A., Hydrogeologické monitorovací vrty“, Ing.
Pavel Benkovič, Mgr. M. Novotný, Brno, říjen 2007). Pro situování vrtů bylo jako jeden z hlavních parametrů
zvoleno mimo jiné i plánované budoucí rozšíření tělesa skládky a vrty byly navrženy tak, aby při případném
rozšíření skládky mohly být začleněny do pravidelného monitorovacího systému. Vrt MŠ-1 (referenční) byl
vybudován nad současným tělesem skládky a slouží tak k monitorování jakosti podzemní vody přitékající na
lokalitu, vrt MŠ-2 (indikační) byl situován pod těleso skládky ve vztahu k předpokládanému směru proudění
podzemní vody na lokalitě a charakterizuje tak podzemní vodu opouštějící předmětnou lokalitu. Z výsledků
chemických analýz, které byly provedeny v rámci vrtných prací vyplynuly následující závěry.
•

Voda z nově vyhloubeného vrtu MŠ-1, situovaného nad tělesem skládky, je slabě kyselá, slabě
mineralizovaná, s přirozeným zvýšeným obsahem železa a manganu, v rozsahu provedených analýz
bez přítomnosti cizorodých látek. Látky typu stopové kovy a organické látky, tj. složky vyskytující se
v přirozené formě v podzemní vodě v mikrokoncentracích, se ve vzorku vody MŠ-1 nevyskytují, resp.
jsou pod mezí analytické detekce.
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•

Voda z nového vrtu MŠ-2, situovaného ve směru předpokládaného proudění podzemní vody pod
skládkou, je kyselá (pH=5,97), v porovnání s vodou MŠ-1 více mineralizovaná s výskytem jen velmi
nízkých stopových koncentrací zinku (0,0492 mg/l Zn), tenzidů (0,07 mg/l PAL-A) a ropných látek
(0,05 mg/l NEL). Výše uvedené koncentrace jsou však jen těsně nad limit detekce analytické metody,
což odpovídá přirozeným obsahům látek v přírodě (zdaleka nepřekračují limit „A“ MP MŽP). Zároveň
je třeba upozornit na skutečnost, že vrt MŠ-2 je situován v místě budoucího předpokládaného
rozšíření skládky a je vzdálen cca 110 m JV od současného tělesa skládky. Vzhledem k puklinové
propustnosti v hydrogeologickém kolektoru i předpokládanému směru proudění podzemní vody na
lokalitě je však předpoklad, že případný vliv tělesa skládky v současném stavu a rozsahu by měl být
tímto vrtem podchycen. Hodnoty stanovené nad detekční limity splňují limity českých předpisů. Jejich
další vývoj bude vhodné sledovat v následujícím monitorování v případně realizace záměru II. etapy
skládky.

V závěru výše citované zprávy bylo uvedeno, že podzemní voda z referenčního vrtu MŠ-1 v celé škále
rozsahu anorganické části provedených analýz nevykázala přítomnost cizorodých látek. Látky typu stopových
kovů a organické látky nebyly ve vzorku vody MŠ-1 zaznamenány, resp. byly pod mezí analytické detekce.
Voda z indikačního vrtu MŠ-2, situovaného ve směru předpokládaného proudění podzemní vody pod
skládkou, prokázala výskyt jen velmi nízkých stopových koncentrací několika málo vybraných složek, které
jsou jen těsně nad limit detekce analytické metody a nepřekračují limity platných českých předpisů. Lze
tedy konstatovat, že ani podzemní voda z hlubších partií hydrogeologického kolektoru pod
inkriminovanou lokalitou nevykazuje známky znečištění skládkovou činností.
Vzhledem k puklinové propustnosti v hydrogeologickém kolektoru i předpokládanému směru proudění
podzemní vody na lokalitě (není možné určit přesný směr, neboť není dostatek hydrogeologických objektů
pro vytvoření mapy hydroizohyps) doporučujeme vyvrtat ještě jeden hydrogeologický vrt do hlubších partií
hydrogeologického kolektoru v místech vyústění drenáže M1. Nový vrt může sloužit i pro zachycení možného
znečištění ze stávající skládky.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- celá kapitola je zpracována na základě pozorování v zimním období (říjen - březen), tím se stávají zde
uvedené údaje prakticky nepoužitelné. Je třeba doplnit dokumentaci o průzkum v letním období (hnízdění
ptactva, výskyt rostlin, hmyzu a obojživelníků) a o průzkum Bělokamenského potoka, do kterého ústí
zatrubněná vodoteč zpod tělesa stávající skládky.
Součástí předkládané dokumentace je aktualizovaný biologický průzkum (celá zpráva v příloze č. 6),
zahrnující období od července 2007 do první dekády května 2008. Tento průzkum mj. prokázal, že vodoteč,
vytékající od východního okraje skládky lesem do nivy Bělokamenského potoka, neústí přímo do tohoto toku
v prostoru východně od skládky, ale volně difunduje vysokobylinnou vegetací zarostlou terénní depresí nivy
souběžně s tokem Bělokamenského potoka ve směru jih-jihovýchod. Než se vody z malé vodoteče,
protékající původní depresí pod skládkou, dostanou do vlastního toku, jsou tak prakticky pročištěny
makrofytní vegetací uvedené terénní deprese.
Bělokamenský potok východně od skládky je standardní přírodě blízkou vodotečí s relativně dobrou kvalitou
vody (i přes zátěž od prostoru velkokapacitních stájí Plandry), poněvadž byly dokladovány např. i ploštěnky
rodu Dugesia a blešivci rodu Gammarus. Podle názoru zpracovatelského týmu dokumentace větší riziko
z hlediska znečištění vodního toku představuje v současné době deponie u SV předpolí skládky .A.S.A.
(provozovatel p. Kučera). Svahy této deponie totiž živelně přepadají přímo do širší nivy Bělokamenského
potoka.

C.I.
- záměr se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru a v oblasti, která je navržena k
vyhlášení přírodního parku Plandří. Přírodní park slouží k ochraně krajinného rázu a negativní krajinná
dominanta skládky může vyhlášení přírodního parku ohrozit či zcela znemožnit.
Ekologicko-stabilizační funkce nadregionálního biokoridoru (jeho ochranného pásma) nemůže být
posuzovaným záměrem výrazněji negativně ovlivněna s ohledem na polohu, charakter a rozsah záměru. Na
základě konzultací provedených na Magistrátu města Jihlavy a KÚ kraje Vysočina není zatím přírodní park
Plandří v žádné oficiální podobě připravován či registrován k vyhlášení. To ale neznamená, že krajinná
dominanta tělesa skládky může být rekultivována méně účinně. Důraz je v dokumentaci položen i na
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zapojení tohoto tělesa do krajiny jak sadovými úpravami, tak rekultivací vlastního povrchu skládky. Určitá
pozitivní změna, daná jen přerušením provozu a rekultivací západní části skládky, je oproti stavu
dokladovanému v oznámení, jasně patrná.

C.I.3. Voda
- kvalita povrchových vod může být kontaminována úniky skládkových vod podobně, jak již bylo
prokázáno v březnu 2007.
Z výsledků vývoje chemismu (viz přílohy dokumentace) je patrné, že povrchová voda nejevila nikdy známky
kontaminace. Občasné navýšení koncentrací některých sledovaných látek v povrchové vodě nelze
jednoznačně připisovat vlivu skládky, neboť znečištění se projevilo už v místě nad soutokem.
Výjimka nastala pouze u výše uvedené události z března 2007, kdy se jednalo o nahodilou událost (viz
odvolávka na ČIŽP). Kontaminace povrchové vody nebyla prokázána ani v průběhu běžného monitoringu ani
v případě jednorázových kontrol na skládce ze strany státní správy.

C.II.4. Půda
- nelze souhlasit s odejmutím tak velké rozlohy bonitně nejcennější zemědělské půdy,
zařazené do I. třídy ochrany. Pozemek bude i po rekultivaci pro zemědělství bezcenný, skrývku ornice
a podorniční vrstvy nelze považovat za zásah napravující vzniklé škody.
Dotčení vysoce chráněné zemědělské půdy bylo v rámci oznámení vyhodnoceno jako jeden z hlavních
negativních aspektů záměru. Na základě žádosti, zpracovaného znaleckého posudku a provedeného
správního řízení byla provedena změna bonitace dotčených pozemků. Aktuální informace jsou uváděny
v textu dokumentace (viz kapitola C.II.3. Půda a horninové prostředí).

- vzhledem k archeologickým nálezům v okolí a prokázané těžbě stříbra ve 13. století lze předpokládat, že
území mohlo být v minulosti poddolováno. Podložní vrstvy i horninový masiv mohou být narušeny.
V prostoru navrženého rozšíření skládky nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani sesuvná
území (viz vyjádření MŽP v příloze č. 8). Otázka týkající se území těžby stříbra je komentována v dalším
textu.

C.II.5. Fauna a flóra
- je třeba provést průzkum v letním období (viz výše).
V zájmovém území je předpoklad výskytu ohrožených druhů chřástala polního a křepelky polní. Další
druhy zde mohou sbírat např. potravu pro mláďata, tedy mohou být ohroženi onemocněním nebo
otravou. Na Bělokamenském potoce hnízdí skorec vodní (druh Červeného seznamu, druh silně závislý na
čistotě vody.
Územní systém ekologické stability
V okolí skládky se šíří ruderální rostlinné druhy, tím se snižuje kvalita okolních ekosystémů
Další rozšíření skládky může poškodit svahovou louku (200 m JV od tělesa skládky) s fragmentem
mokřadního ekosystému, zejména šířením invazních a ruderálních druhů.
Podrobný biologický průzkum byl pro účely dokumentace proveden v období červenec 2007 až první dekáda
května 2008, jak je komentováno v analogické připomínce výše.
Předpoklad výskytu chřástala polního v zájmovém území a okolí nebyl zatím aktuálně potvrzen, plocha
v okolí skládky a v bylinotravních porostech části nivy nepředstavuje optimální biotop pro tento druh, i
s ohledem na izolovanost enklávy pásy polí (obecně bez ploch pícnin) a lesů a vysoké zabuřenění stávajících
mokřadních luk (vysoký podíl tužebníku, chrastice, kopřivy, skřípiny apod.) nepředstavuje pro druh atraktivní
lokalitu. Výskyt křepelky polní v uvedeném území nelze skutečně zcela vyloučit, v létě 2007 byl akusticky
zaznamenán 1 exemplář SZ od školy na polích nad silnicí na Hlávkov/Bílý Kámen, dosud provedené
průzkumy na jaře 2008 výskyt přímo v zájmovém území nepotvrdily.
Výstupy dokumentace jednoznačně doporučují řešení přípravy území (skrývek) výhradně mimo reprodukční
období. Jak bylo již konstatováno výše, vodoteč od skládky přímo neústí do Bělokamenského potoka ve
smyslu vyjádřené obavy o skorce vodního. Tok vykazuje i z hlediska oživení přírodě blízké parametry
s ohledem na značnou samočistící schopnost (peřejky, spád, balvany apod.). Riziko sběru potravy ptáky na
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skládce platí pro každý takový prostor, kde jsou ukládány odpady. V tomto kontextu je nutno v rámci
provozního řádu řešit minimalizaci aktivní plochy skládky, vyloučení odpadů živočišného původu již v rámci
odpadů povolených k příjmu a zabezpečovat operativní překrývání zeminami. Vlastní provozní ruch na
skládce do jisté míry může tlumit trofickou aktivitu ptáků na aktivních plochách. Pokud by byl indikován
častější trofický výskyt některého ze vzácnějších druhů ptáků s preferencí sběru organických odpadů
živočišného původu (např. krkavec), je vhodné ve spolupráci s odborníky ČSO řešit alternativní přikrmování,
jako se to dařilo na podzim roku 2007 při vícetýdenní návštěvě supa bělohlavého.
Kontext negativního dotčení ekologicko-stabilizační funkce ÚSES při dokumentací požadovaném především
vodohospodářském zabezpečení skládky i jejího výhledu lze v zásadě vyloučit. Šíření ruderálních
euryvalentních druhů v okolí sládky je patrné již v současné době (viz biologický průzkum), na druhé straně
ruderální lada s určitou bylinnou vegetací představují i místně významnou součást trofické základny pro
některé druhy živočichů. Součástí výstupů dokumentace je i požadavek na tlumení ruderalizace území.
Fragmenty mokřadní louky a části nivy Bělokamenského potoka, jak prokázal biologický průzkum, jsou již
v současnosti částečně degradovanými až ruderalizovanými tužebníkovými lady, což je dáno především
splachy z výše položených polí. To ale neznamená, že by neměly být předmětem ochrany před dalšími vlivy i
rozšířené skládky. Poloha lad i uvedených mokřadních luk je důsledně požadována k ochraně z hlediska
územního vymezení II. etapy výstavby skládky jen na plochu orné půdy nad hranou svahu a je požadováno i
posunutí oplocení výše do svahu. Je vhodné doporučit i biomonitoring okolí skládky s cílem při indikaci
nežádoucí sukcese požadovat po provozovateli skládky odpovídající zásah. Analogii je ale třeba uplatnit i vůči
provozovateli deponie v SV předpolí skládky, kde dochází k přepadávání materiálů bez zabezpečení do
okrajové části nivy Bělokamenského potoka.

C.II.6. Hmotný majetek a kulturní památky
- unikátní nález hornického hrádku ze 13. století se nachází 150 m od tělesa skládky. V okolí
hrádku bývala hornická osada, je tedy možné, že pod tělesem plánované skládky mohou být další
archeologické nálezy.
Vztah záměru k prokázaným archeologickým nálezům a zejména k hornicko-hutnickému areálu v prostoru
cca 150-200 m JV od skládky a na soutoku Bělokamenského potoka s řekou Jihlavou je komentován ve
vyjádření Muzea Vysočiny Jihlava (viz příloha č. 8) a současně v textu dokumentace. Na území dotčeném
rozšířením skládky jsou předpokládány stopy po antropogenních aktivitách a před realizací záměru je
nezbytný záchranný archeologický průzkum.

D.I.1. Biologické riziko
- trvalé úlety lehčích biologicky kontaminovaných předmětů ze skládky toto riziko ještě zvyšuje.
Vzdálenost mateřské a základní školy od skládky je pouhých 560 m.
Problematika biologických rizik je hodnocena v rámci vlivů na veřejné zdraví (viz. příloha č. 5) a v textu
dokumentace. V každém případě je však nutno trvat na takových opatřeních, aby k úletům jakýchkoli
předmětů ze skládky za běžného provozu nedocházelo.

Sociální dopady stavby
- nelze vycházet z předpokladu, že obyvatelé blízkých obcí jsou na skládku „již zvyklí". Zejména obyvatelé
nově postavených rodinných domků, kteří odešli z města za „čistším" bydlením, mohou vidět ve výstavbě
nové skládky velký problém.
- obdobně je možné polemizovat o rekreačním a turistickém využití nejbližšího okolí skládky.
Skládka je v provozu od roku 1996 a v žádném případě se nejedná o výstavbu skládky nové. Záměrem je II.
etapy výstavby představující rozšíření stávajícího areálu skládky o cca 2 ha a prodloužení provozu skládky po
dobu její životnosti, která je při současném kapacitním vytížení cca 8 let.

D.I.7. Vlivy na ovzduší
- s ohledem na dosavadní technologickou nekázeň provozovatele skládky je možné se obávat, že
skládkové plyny nebudou ani spalovány, ani filtrovány, ale vypouštěny volně do ovzduší.
Skládka byla vybudována a zkolaudována bez založení základu plynového hospodářství - plynových studní.
Po přejímce do provozování fy .A.S.A. bylo na základě výsledků monitoringu vzniku CH4 rozhodnuto o
vybudování odplynění skládky současně s prováděním rekultivačních prací. Poslední měření (05/2007)
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prokázalo zatřídění do kategorie II. Odplynění skládky je prováděno v souladu s provozním řádem a s
platnou legislativou. Bude použito technologie vrtaných plynových studní s vystrojením na ploše vrchlíku
skládky s jímacím trubním systémem vedeným po povrchu rekultivace skládky a doplněním o technologické
zařízení pro likvidaci plynu. Provádění těchto prací se předpokládá v roce 2008.
Pachové složky na skládkách KO a vývin bioplynu se do budoucna budou snižovat spolu se snižováním podílu
ukládaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) do tělesa skládky.
Dle Metodického návodu pro zpracování plánu odpadového hospodářství původce vydaného MŽP v 10/2004
je omezení BRKO plánováno v následujících termínech:
r. 20010

nepřesáhne podíl skládkované složky BRKO

23%

r. 20013

nepřesáhne podíl skládkované složky BRKO

15%

r. 20020

nepřesáhne podíl skládkované složky BRKO

10%

Závazek je dán vládou ČR vůči EU.

D.I.4. Vlivy na povrchové vody
- úniky skládkových vod nelze zcela vyloučit (viz výše). Realizace záměru prodlouží toto nebezpečí o 8 let
a zvýší tak pravděpodobnost znečištění povrchových i podzemních vod.
Problematika vodního hospodářství skládky je podrobně rozebrána v předchozím textu (viz komentář
k připomínce č. 2 obce Plandry, str. 12). Znečištění povrchových a podzemních vod pocházející ze skládky
nebylo v žádném z provedených sledování prokázáno. Současně je třeba zdůraznit, že vlastní záměr musí být
zabezpečen tak, aby uvedené riziko kontaminace povrchových a podzemních vod bylo zcela vyloučeno jak za
běžného provozu, tak za mimořádné situace.

D.I.5. Vliv na půdu
- bude znehodnocen pozemek s vysoce kvalitní zemědělskou půdou, zařazenou v I. třídě ochrany.
Na základě žádosti, zpracovaného znaleckého posudku č. 92-71/2007 a provedeného správního řízení byla
provedena změna bonitace dotčených pozemků. Tím došlo k přeřazení většiny dotčené plochy z I. třídy
ochrany do II. a III. třídy ochrany zemědělských půd.

D.I.6. Vliv na dřeviny rostoucí mimo les
- nelze hodnotit dřeviny rostoucí mimo les z dendrologického a sadovnického pohledu jako málo
hodnotné. Náletové dřeviny mají velký význam z pohledu ekologického - jedná se většinou o původní
druhy, stanovištně vhodné, které tak vytvářejí životní podmínky řadě dalších druhů. Jejich poškození lze
tedy hodnotit jako významně nepříznivý zásah.
Vlivy na floru a faunu
- bude možno zhodnotit po vypracování kompletního biologického hodnocení.
V rámci vlastního zásahu do porostů dřevin jde o zásah do plošně nepříliš rozsáhlého pásu mladších
náletových bříz s osikou, jívou podél JV okraje skládky, které nelze pokládat za ekologicky stěžejní porosty
pro přežívání řady živočišných druhů, proto není nutno výrazněji měnit původní klasifikaci vlivů. V rámci
provedeného biologického průzkumu nebyl prokázán v těchto porostech hnízdní výskyt některých
ochranářsky hodnotnějších druhů ptáků, včetně druhů zvláště chráněných. Do podmínek pro postupnou
rekultivaci je naopak požadováno řadu druhů dřevin jak po obvodu tělesa, tak i na svahy (zde jen mělce
kořenící keře) uplatnit. Podrobný biologický průzkum, ze kterého lze přesněji odvodit míru významnosti vlivů
na floru a faunu, byl pro účely dokumentace proveden a je dokladován v přílohách dokumentace (příloha č.
6).

D.I.7. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
- lze hodnotit jako významně nepříznivý.
Na tomto hodnocení není důvod nic výrazněji oproti oznámení měnit, důraz může být položen především na
preciznost a formy rekultivace pro zmírnění uvedeného vlivu.
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5. Občanské sdružení ZVONY

Zvýšený důraz by měl být kladen na:


Hodnocení vlivu na životní prostředí - podzemní vody, povrchové vody, půda, ovzduší, fauna



Hodnocení vlivu na infrastrukturu (silnice)



Hodnocení vlivu na obyvatelstvo (zdravotní, obtěžování provozem)



Hodnocení vlivu na přilehlé obce (finanční přínos/ztráta, hodnota pozemků, hodnota nemovitostí,
renomé obcí, zájem o stavební pozemky, vliv na zalidňování obcí).

Všechny z uvedených oblastí jsou řešeny v rámci textu a příloh dokumentace. Některé otázky lze vyhodnotit
s konkrétními závěry a porovnat očekávané vlivy s limity stanovenými legislativou či navazujícími předpisy.
Některé z uvedených otázek však lze vyhodnotit pouze v obecné rovině, protože jejich hodnocení je svou
podstatou subjektivní. Z tohoto důvodu je důraz kladen na oblasti, které lze vyhodnotit na základě
konkrétních a ověřitelných výsledků (měření, analýzy, monitoring, matematické modelování apod.).

Str.8 Stat' B.I.4., odst.3 - z tohoto odstavce je jednoznačně patrná snaha autora na základě
nepodložených tvrzení („živelně provozovaná") odvést pozornost od daleko většího problému, kterým je
samotný předmět posuzování záměru. Provozovatel zmiňované skládky má na tuto stavební povolení a
dle jeho vyjádření „sám na sebe poslal ČIŽP".
V době zpracování oznámení byl stav na sousedním pozemku takový, jak bylo popsáno. Zařízení nebylo nijak
označeno (ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.), bylo volně přístupné bez ohraničení či jakékoli zábrany. Cílem
autorů oznámení nebylo odvést pozornost, což ani jednoduše nelze, ale upozornit na současný stav, který je
třeba hodnotit v rámci kumulovaných vlivů a dopadů na životní prostředí.
V současné době je vjezd do sousedního areálu omezen. Podle informací na uzamykatelné bráně vlevo vedle
vjezdu do skládky fy .A.S.A. provozuje uvedenou deponii pan Daniel Kučera, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
čp. 57, IČ 46263888 jako povolené zařízení na využití odpadů v rámci terénních úprav v k.ú. Vyskytná.
Reálnost stavu popsaného v oznámení dokladuje současný stav na lokalitě, který podle názoru zpracovatele
biologického průzkumu znamená patrný zásah do ekosystémů přímo navazujících na nivu Bělokamenského
potoka, zejména s ohledem na volné přepadávání zemin z nezajištěného svahu deponie do nivy a provedené
kácení u paty svahu.

Str.8 Stať B.I.5., odst.1 - sám autor oznámení záměru (který byl zpracován v únoru až březnu 2007)
tvrdí, že kapacita skládky je již naplněna - jak je možné, že se na tuto skládku v současné době (květen
2007) stále ještě navážejí odpady? Kdo je kompetentní toto navážení zastavit? Kdo je kompetentní
zhodnotit, zda nebyla kapacita skládky překročena? V této souvislosti jsme zjistili, že v období zahájení
skládkování nebyl na skládku zajištěn přívod elektrické energie, tudíž nemohl být na skládce přivezený
odpad vážen. Neznáme přesně jak dlouho tak bylo. Ale jistě lze tuto skutečnost zjistit u příslušných
energetických závodů. Není nám jasná skutečnost, zda v mimopracovní době může být na skládku
vyvážen odpad (toto bylo zaznamenáno).
Informace o kapacitě skládky byla brána rámcově, což potvrdilo ukončení navážení odpadů v průběhu roku
2007 a zahájení rekultivace části skládky. Podrobněji jsou otázky související s kapacitou skládky a navážení
odpadů uvedeny v předchozím textu (viz komentář k připomínce obce Vyskytná n/J, str. 10).
Provozní doba je stanovena v provozním řádu skládky. V pracovních dnech je příjem odpadů umožněn
v době od 7:00 do 15:00 hod. Ve dnech pracovního volna, klidu a o svátcích je skládka mimo provoz.
Rozšíření doby provozu mimo stanovenou provozní dobu je možné v mimořádných případech nebo při práci
související s technologií skládky.

Str.11 Stať B.I.6., odst.S-07 - oplocení je nedostatečné, protože nezabraňuje úletům odpadů do okolí (a
systém dosavadního skládkování těmto úletům nezabraňoval taktéž) Viz naše příloha 1 – obr. 8, 9, 11.
Účelem oplocení není primárně zabraňování úletům odpadů ze skládky, nýbrž bránit ve vstupu nepovolaným
osobám a event. zcizování a neoprávněnému nakládání s odpady na skládce. Samozřejmě oplocení má i
doplňující funkci v ochraně okolí před úlety lehkých frakcí odpadů, nicméně je třeba se soustředit na primární
příčiny těchto úletů a upravit provoz skládky tak, aby k nim za běžného provozu nedocházelo. Je nutné
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minimalizovat aktivní plochu skládky, provádět překrývání zeminou a inertním materiálem, a doplňkově zřídit
mobilní vyšší oplocení kolem aktivní plochy.
Výška oplocení v horní části je podle stavebního povolení stanovena na 2 m v horní části doplněné 2 řadami
ostatného drátu. Dále se používají mobilní sítě se stojany o výšce 4 m.

Str.11 Stať B.I.6., odst.S-09 - do výsledné figury měl být odpad navážen již na současné skládce - není
tomu tak - zjevně nejsou dodrženy například násypové úhly - jaké jsou záruky, že firma toto bude na
rozšířené skládce dodržovat? Viz naše příloha 1- obr. 8, 9,11.
Citovaný odstavec popisuje provoz a rekultivaci až v rámci navržené II. etapy výstavby skládky, nikoli
stávající situaci, resp. stav v době zpracování oznámení.
Výška skládky – z provedeného geodetického zaměření 05/2007 lze dokladovat výšku na vrchlíku skládky
v rozmezí 537,0-538,0 m n.m. Výška skládky s odpady (provozní řád, projekt Hydroprojektu) je stanovena
na 535,50 m n.m. po sesednutí a konsolidaci. Výška povrchu uloženého odpadu v tělese skládky po
převýšení výšky (o 20%) na vliv sesednutí a konsolidace je 539,50 m n.m.
To znamená, že v konečném tvaru po konsolidaci bude skládka na kótě 535,50 m n.m.
Stabilita tělesa skládky - projektovaný sklon povrchu tělesa skládky 1:2,5 až 1:4 (dle tvaru kopule) je
nahrubo nastaven při ukládání odpadu provozovatelem skládky, povinnost z provozního řádu konstrukce
svahových laviček a vizuální kontroly. Konečná úprava sklonitosti a rovinatosti povrchu tělesa skládky je
prováděna při zatěsnění a rekultivaci tělesa skládky.
Svahy tělesa skládky komunálního odpadu S-OO jsou při ukládání samy stabilní až do sklonu 1:0,2 – dáno
strukturou odpadu, provázání (vyztužení) plastovými výrobky, textiliemi, apod. Při ukládce odpadu v tělese
skládky může dojít krátkodobě, při vytváření aktivní plochy, k vytvoření svahů o sklonu větším než 1:2,5 aniž
by byla porušena celková stabilita jeho tělesa.

Str.16 Stať B.II.4. - intenzita dopravy se nezmění - znamená to, že bude zrychleným tempem pokračovat
devastace komunikace Jihlava - Plandry - Vyskytná nad Jihlavou (značné místní výtluky, vyjeté koleje,
narušení hráze rybníka Dvorský v Plandrech - tento rybník je chráněnou památkou, vlivem provozu těžké
techniky byla zbořena kamenná propusť tohoto rybníka a tím došlo k jejímu ucpání - při jarním tání
přetéká voda přes hráz a ohrožuje provoz na komunikaci a domy pod rybníkem).
Vlastní posuzovaný záměr nepředstavuje další zvýšení této dopravy, nýbrž pokračování v prováděné činnosti
ve stejné či obdobné intenzitě po dobu životnosti II. etapy skládky. Podíl dopravy na skládku na celkových
intenzitách činí v průjezdu obcí Plandry u nákladní dopravy cca 30 až 40 %, což je poměrně významná
hodnota. Nelze však říci, že skládka je jediným producentem dopravy stejně tak, že dopravní provoz skládky
sám o sobě vede k poškozování komunikací nebo dalších zařízení.
Průměrná hmotnost nákladu na skládku byla za poslední 3 roky (dle doložené vážní statistiky vedené na
skládce) 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 však prakticky nevyskytují. Dopravní
obsluhu skládky tak tvoří převážně vozidla kategorie lehká a střední nákladní, u kterých nevzniká významné
riziko poškozování silnice resp. dalších zařízení (pokud jsou tato v odpovídajícím technickém stavu).
Ve smyslu § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, představuje dopravní provoz skládky tzv.
obecné užívání komunikace, to znamená užití komunikace k obvyklým účelům. Na takovéto užívání má nárok
každý a není k němu třeba povolení silničního správního orgánu. Z toho zároveň vyplývá, že za stavebně
technický stav komunikace (včetně souvisejících zařízení - propust na rybníku v Plandrech) neodpovídají
jednotliví uživatelé silnice, ale její vlastník resp. správce (tj. příslušná SÚS Jihlava).

Str. 13 Stať B.I.6. Údaje o provozu: Přivážený odpad je kontrolován, zda odpovídá deklarované kategorii
a poté ukládán podle druhu a kategorie tak, aby nemohlo dojít k nežádoucím vzájemným reakcím. Dle
vyjádření zástupců firmy z jednání v Jiříně (na místě byl pořízen zvukový záznam) nemohou přehrabávat
každou popelnici a nezodpovídají za to, co do nich občané vyhodí. Jak tedy bude zabráněno nežádoucím
reakcím? Když na stávající skládce nebyl odpad průběžně zakrýván inertním materiálem tak, jak ukládá
provozní řád? O tom mimo jiné svědčí fotografie boků skládky. Viz naše příloha 1- obr.8,9,11.
Připomínka se týká provozního řádu skládky a jeho dodržování. Obecně je nutno zdůraznit, že směsný
komunální odpad (katalogové číslo 20 03 01, kategorie O) představuje jeden z druhů odpadů ukládaných na
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skládce. Kontrola se tedy zaměřuje na ověření, zda dovážený odpad odpovídá deklarovaného druhu odpadu
(směsný komunální odpad, zeminy, stavební odpady apod.), aby se zabránilo příjmu a uložení odpadů,
jejichž vlastnosti neumožňují uložení na daný typ skládky. Další otázky související s předchozím provozem
skládky jsou komentovány v předchozím textu.

Str.17 Stať B.III.1., Plošné zdroje odst. 3 - Pokud bude pracovní postup stejný jako dosud (nedostatečné
zakrývání vysypaného odpadu, příliš velká aktivní plocha - i na bocích skládky) - bude okolí opět
obtěžováno zápachem a úlety odpadů.
S připomínkou lze plně souhlasit a v oznámení bylo na tento stav upozorněno (viz kapitola D.IV oznámení).
Jedním z cílů hodnocení vlivů na životní prostředí je nastavit taková opatření a režim jejich kontroly, aby
k takovému stavu již nedocházelo.

Str.18 Stať B.III.2. Odpadní vody. „Průsaková jímka 670 m3 je dimenzována pro zachycení přívalových
srážek." Když objem této jímky srovnáme s objemem v současné době jediné funkční jímky na stávající
skládce, jejíž objem je 54 m3 a spočítáme-li průměrné srážky dopadající na plochu tělesa skládky
dojdeme k závěru, že tato jímka rozhodně nemůže stačit k pojmutí těchto skládkových vod v období
dešťů (vůbec se nemusí jednat o deště přívalové), dle našeho výpočtu je zkrátka nedostatečná.
Stávající jímka o objemu 54 m3 není určena pro provoz navržené II. etapy výstavby skládky. Nelze proto
tento objem srovnávat s nově navrženou jímkou průsakových vod o objemu 670 m3.
Dimenzování jímky je závislé na několika faktorech:
-

množství průsakových vod a četnosti odvozu na ČOV;

-

lokalitě skládky s ohledem na vydatnost srážek a ročním výparu;

-

celková kubatura uloženého odpadu a jeho složení – nasákavost, množství BRKO;

-

velikosti těsněného dna tělesa skládky;

-

možnosti separovaného odvodu čistých (nepřišly do styku s opadem) a průsakových vod z tělesa
skládky (např. dělení na sektory, předělení plochy);

-

množství ukládaného odpadu do tělesa skládky (t/rok);

-

technologie skládkování;

-

kapacita a technologie recirkulace průsakových vod zpět do tělesa skládky.

Z těchto faktorů vychází výběr teoreticky nejméně příznivého stavu při provozu tělesa skládky a tím vzniklé
množství průsakových vod. Během provozování se požadavky na kapacitu jímky výrazně liší. Při návrhu
kapacity nové jímky byly tyto okolnosti brány v úvahu a projektová dokumentace je zpracována v souladu s
požadavky provozovatele.
Dimenzování jímky průsakových vod pro II. etapu výstavby o objemu 670 m3 je provedeno s ohledem na
nastavení jiných vstupních požadavků s upřednostněním minimalizace odvozu vod na ČOV a maximalizaci
recirkulace zpět do tělesa skládky. Proto je objem jímky větší než by bylo po provoz skládky nezbytné.
Snižování objemu však zvyšuje nároky na odvoz průsakových vod na vhodnou ČOV a tím i dopravní zatížení
vyvolané provozem skládky (i když nepříliš významně).

Str.18 Stať B.III.1., odst. Úlet odpadů ze skládky - nejedná se o potenciální sekundární zdroj, ale o
naprosto reálný stav, kterým je okolní obyvatelstvo obtěžováno. Současný platný provozní řád
problematiku úletů dostatečně neřeší a pokud ano, firma ho jednoznačně nedodržovala. V provozním
řádu bohužel není dána četnost sběru těchto úletů. Například úlety po orkánu Kyrill, slibovala firma slovy
své tiskové mluvčí 26.1.2006 v článku zveřejněném pro Jihlavské Listy „Důkladný úklid okolí bude
proveden hned, jakmile roztaje sníh". Všichni víme, jak „tuhá" zima letos na Vysočině byla. Tyto úlety
byly vysbírány až v půli března po rozšíření a medializaci petice.
Výrazem potenciální bylo zdůrazněno, že je nutné rozlišovat současný (dnes již překonaný) stav provozu
skládky a stav při realizaci II. etapy výstavby. Současně bylo uvedeno jak je nutné postupovat, aby k úletům
odpadů nedocházelo. V provozním řádu musí být stanovena podmínka průběžné kontroly okolí skládky (v
pravidelných časových intervalech) a stanovení časového horizontu pro provedení úklidu úletů v případě
mimořádné situace.
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Str.19 Stať B.III.2. - citace: „Neznečištěné vody jsou odváděny drenážním systémem do povrchového
toku (Bělokamenský potok)" - pokud se jedná o drenážní systém, který byl přerušen viz naše příloha 2,
tak tímto systémem nejsou v současné době odváděny žádné vody, které by pocházely z drenážního
systému, pouze z jeho cca 6-ti posledních metrů a vývěru pramene pod hrází! (dne 28.4.2007 jsme
fotograficky zdokumentovali skutečnost, že firma při výkopových pracích drenážní trubky přerušila a
jednatel firmy nám tuto skutečnost popřel, teprve po zhlédnutí fotografií tuto skutečnost potvrdil.) Z
jedné drenážní trubky voda stále vytéká, jedná se však - jak je zřejmé z fotografie pořízené 28.4.2007 ve
velmi suchém období - zřejmě o průsak vývěru pod hrází. V současné době tak dle našeho názoru
kontaminovaná voda sice nevytéká volně do lesního prostoru (za toto zahájila ČIŽP s ASA správní řízení
viz naše příloha 3), nýbrž se dle našeho laického názoru může vsakovat přímo do podloží). Je alarmující,
že ASA vyzývá ČIŽP ke komisionálnímu odběru z nově zbudovaných skruží viz naše příloha 4, do nichž
tyto drenážní trubky napojeny nebyly!) Důvodně se obáváme, že toto přerušení bylo záměrné. Z těchto
drenážních trubek byl před jejich přerušením totiž ČIŽP při neohlášené inspekci dne 28.3.2007 prokázán
únik kontaminované vody viz naše příloha 3.
Pokud je myšlen drenážní systém u nově zamýšlené skládky, máme důvodné obavy, aby v případě
možného problému s vodami, nedošlo opět k takto hrubému porušení stavebního a kolaudačního
rozhodnutí! Jak bude zabezpečeno, že u rozšířené skládky k tomuto nedojde? Pro ilustraci uvádíme
vyjádření firmy ASA v Jihlavských Listech dne 27.3. dotaz: "největší obavu však mají občané z možnosti
prosáknutí odpadů do spodních vod dané lokality. „U moderních sládek odpadů, mezi které patří
bezesporu i skládka ve Vyskytné toto není možné" tvrdí Pánková (v příloze 6 studie EIA monitoring
Geotestu Brno za rok 2006 se uvádí, že podzemní vody nebyly dostatečně monitorovány). Pánková ve
zmiňovaném článku dodává: „Tomu slouží celé technické řešení, spočívající v kombinovaném těsnění dna
skládky prostřednictvím stabilizovaného a přehutněného podloží s vysokohustotní fólií PE-HD CARBOFOL
tl. 2mm". Na jednání v Jiříně nám zástupci firmy tvrdili, že fólie je pravidelně monitorována. Když jsme
tedy chtěli po firmě výsledek posledního monitoringu této fólie, nezískali jsme ho. Oznámili nám pouze,
že poslední monitoring této fólie byl prováděn dle vyjádření firmy v říjnu roku 1999, v době, kdy se
skládka zakládala. Od té doby ne! Jak si můžeme být jistí, že je tato v pořádku? Jednatel firmy nám navíc
potvrdil, že tento monitoring může zachytit pouze porušení fólie ve svarech, nikoli lokální porušení např.
ostrým předmětem. „Uklidnil" nás vyjádřením, že toto by se zcela jistě projevilo na kvalitě podzemních
vod. Tyto, jak bylo výše uvedeno nejsou dostatečně testovány. Podzemní vody však mohou být v
podzemí propojeny, máme být jako občané odkázáni pouze na případné dostatečné naředění? Nemohla
by se případná kontaminace podzemních vod projevit na kvalitě pitné vody? Kdo toto riziko vzhledem ke
zmiňovaným skutečnostem vyloučí?
Ve vztahu k citovanému textu (část B.III.2. oznámení) se jedná o navrhovanou část skládky a o srážkové
vody, které nepřišly do kontaktu s odpady a nemohou být tedy kontaminovány. V žádné případě se nejedná
o vody průsakové, ani o neznečištěné podzemní vody, které jsou drénovány v okolí stávající jímky
průsakových vod. Popis stavby byl v příslušné části dokumentace upřesněn.
Problematika zabezpečení skládky a ochrany povrchových a podzemích vod je komentována v předchozím
textu (viz str. 10 - 13).

Str.20 Stať B.III.2. Recipient, čistící zařízení - Bělokamenský potok jako odběrné místo byl u stávající
skládky vypuštěn a u nové skládky má být opět zaveden. Jak bude zabezpečeno, že si firma podle své
potřeby neupraví (nezruší) i ostatní odběrná místa v průběhu provozu skládky? Proč nebyly v minulosti
nikdy testovány vody, které vytékají z drenážních trubek pod hrází (jedna vede pod izolací pod tělesem
skládky, druhá kolem jímky - opět upozorňujeme na fakt, že v současné době jsou tyto přerušeny, chybí
několikametrový úsek). Firma ASA nám tuto skutečnost - netestování vod vytékajících z těchto trubek
volně do lesního prostoru - potvrdila s tím, že z nich nikdy nic nevytékalo. Na základě četných svědectví
při komunikaci s lidmi při rozšiřování petice, víme, že tomu tak nebylo, voda často vytékala vizuálně
znečištěná a zapáchala obdobně jako voda skládková. O tom, že se zřejmě nejedná o nahodilý únik,
svědčí v současné době prakticky mizivá vegetace v těchto místech.
Rozsah a způsob monitorování stanovuje svým rozhodnutím příslušný Krajský úřad. Provozovatel skládky
nemůže podle své potřeby upravovat rozsah monitorování. Vody z drenážních trubek nebyly vzorkovány
proto, že jsou určeny pro odvádění neznečištěné podzemní vody z okolí jímky průsakových vod při vyšších
hladinách podzemních vod. Do drenáže byly nově vloženy tzv. čerpací jímky, které umožní jak kontrolu
těchto vod, tak jejich odčerpání v případě potřeby (podrobněji viz str. 12 - 14).
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Povrchová voda
Na základě závěrečné zprávy za rok 2005, vypracované společností GEOtest Brno, a. s. („Praha - .A.S.A.,
monitoring, skládka Vyskytná nad Jihlavou“, Ing. Pavel Benkovič, Brno, prosinec 2005) bylo doporučeno
ukončit vzorkování recipientu. Důvodem byla značná vzdálenost místa odběru od potenciálního zdroje
kontaminace (cca 150 m) a znečištění povrchové vody již v místě nad soutokem, a z toho plynoucí
nejednoznačné vyslovení závěru o případném ovlivnění jakosti vody v Bělokamenském potoce skládkou.
Příslušný Krajský úřad toto doporučení akceptoval a vydal nové Rozhodnutí - Rozhodnutí Kraje Vysočina ze
dne 10. 2. 2006 pod č. j. KUJ/20188/2005-028-KO/2.
Podzemní voda
Koncentrace všech dlouhodobě sledovaných látek vykazují stabilizovanou úroveň. Většina z nich ve vzorcích
podzemní vody byla detekována ve velmi nízkém množství, popřípadě pod mezí detekce analytické metody.
V případě stanovených látek (Na+, K+, Cl- , PO43-, SO42-) byly zjištěné hodnoty přibližně na úrovni pozadí pro
podzemní vodu hodnocené lokality. Většina sledovaných indikátorů mají v čase stabilizovanou tendenci (září
2000 – srpen 2008 – viz přiložená tabulka). Výjimkou jsou hodnoty vodivosti a rozpuštěných látek, jejichž
hodnoty rostou a pH, kde naopak jeho hodnoty klesají.
Flóra a fauna
Biologický průzkum údolnice malého toku potvrdil určitou bohatost flóry vlastní údolnice při jižním okraji lesa
(podbílek šupinatý, konvalinka vonná, kopytník evropský aj.), nacházejícího se východně od skládky (mj. i
určité prosvětlení v lemu od jihu), na rozdíl od výrazně ochuzeného podrostu tohoto jinak převážně
smrkového lesa.

Str.20 Stat' B.III.3. odst.2 - jak bude zabezpečeno třídění odpadů, když dle vyjádření zástupců firmy
.A.S.A nemohou prohlížet každou popelnici a neručí za to, co lidé vyhodí? (Takto se vyjádřili na veřejném
společném jednání petičního výboru a zastupitelstva v Jiříně dne 12.4.2007). Na stávající skládku byly
prokazatelně vyváženy i odpady, které bylo možné dále využívat. O tomto našem tvrzení se můžete na
místě přesvědčit ještě v současné době, v lese pod skládkou najdete stopy vypalování elektroinstalačních
materiálů, který před zajištěním skládky ostrahou „získávali nepřizpůsobiví občané" přímo ze skládky a
využitelné kovy pak odváželi do sběrných surovin. Tímto jejich jednáním vznikaly v lesním prostoru pod
skládkou dle vyjádření firmy „černé skládky, které musela na své náklady odstranit" viz naše příloha 1,
obr č.20. V těchto místech se však vzhledem k jejich nepřístupnosti od silnice skutečně nemohlo jednat o
černé skládky neukázněných občanů, protože by při tomto postupu museli překonat Bělokamenský
potok. Mimochodem požadavek na střežení skládky v mimopracovní době vznesl petiční výbor na setkání
v Jiříně.
Na vlastní skládce by třídění odpadů v pravém smyslu nemělo probíhat. Kontrolou by mělo být zajištěno
ověření deklarovaného druhu odpadu a určení místa k jeho uložení nebo v případě nepřípustného druhu
odpadu k jeho vrácení před vpuštěním na skládku.
Třídění odpadů je třeba zacílit na místa jejich vzniku, kde je rovněž nejúčinnější, ať se jedná o komerční
nebo komunální sféru. Neoprávněnému vstupu na skládku a zcizování využitelných složek odpadů je nutno
jednoznačně zabránit technickými i organizačními opatřeními při provozu skládky.
Co se týče využitelných odpadů (skupiny 15, 16, 17, 19 a některých odpadů skupiny 20 typu plasty, sklo,
kovy, textil, dřevo), takové odpady je možno přijmout pouze v případě, že byly odmítnuty v zařízeních
k jejich využití (vyžaduje se písemný doklad), za podmínky jejich nevyužitelnosti z důvodu znečištění nebo
v případě, že se jedná o odpady komunálního charakteru z živnostenské sféry po vytřídění všech
využitelných složek.

Str.21 Stať B.III.5., odst. Požár - nelze souhlasit s tvrzením, že „Rozšíření požáru do okolních porostů,
například unášení hořícího materiálu větrem, je málo pravděpodobné" - poletující odpad byl za provozu
současné skládky jasně dokumentován, četnost silnějšího větru v této lokalitě je vysoká (2-3 týdně) a
jeho směr je z 90% od skládky k lesnímu porostu (směr Vyskytná - Plandry). Dále se zde uvádí, že požár
může vzniknout v důsledku nedodržení zásad požární ochrany a technologické kázně. Jsme v kontaktu s
občanským sdružením Calla cituji z jejich dopisu: „Rovněž se potýkáme od roku 2000 s provozovatelem
skládky .A.S.A. České Budějovice. V současné době prošla přes MŽP EIA a máme v odvolání územní
rozhodnutí. Porušování provozního řádu, sliby, v loňském roce čtyřikrát zahoření skládky, ale místní
zastupitelstvo prodloužení životnosti o další tři roky podpořilo, stejně jako město České Budějovice, které
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je podílníkem společnosti a do Lišova ukládá vesměs netříděný odpad". Nechceme tu druhý Líšov. Vždyť
skládka je pouhých 560 m od místní školy!
Požární nebezpečí skládky závisí na celé řadě faktorů a problémy jedné skládky nelze bez podrobnější
analýzy přenášet na jiné obdobné provozy. Nebezpečí zahoření skládky je reálné a nelze je nijak podceňovat.
Přesto za posledních pět let došlo pouze k jednomu požáru na skládce (25.6.2007). Požár byl nahlášen HZS
v Jihlavě, jehož pracovníci požár uhasili. Požár vznikl pravděpodobně zahořením odpadu přivezeného tentýž
den.
Při respektování požadavků příslušných úřadů (HZS), zabezpečení provozu a důsledné trvalé kontrole lze toto
nebezpečí snížit na úroveň, která bude pro všechny dotčené strany akceptovatelná.

Str.22 Stať B.III.5. odst. Porušení těsnosti technické bariéry - citace „Projevy kontaminace podzemních
vod budou zachyceny stávajícím monitorovacím systémem" - jinými slovy nebudou zachyceny monitoring vod se provádí dvakrát ročně, je na objednávku, předem ohlášený a dosud nic nezjistil (na
rozdíl od jedné neohlášené kontroly ČIZP). Tento „monitoring" nemůže zachytit skutečný stav.
Domníváme se, že četnost 2x ročně je nedostatečná. Navíc odběrná místa nemohou zachytit stav
podzemních vod - viz závěrečná zpráva monitoringu firmy Geotest Brno za rok 2006 - konkrétně jejich
nerespektované opakované doporučení doplnit stávající odběrná místa o „jeden až dva hydrogeologické
vrty s indikační funkcí náhradou za objekt pramenního vývěru M1... " - viz příloha 6 - doporučení.
Monitoring vod na lokalitě provádí akreditovaná společnost, čímž je garantována objektivita a nestrannost
prováděných prací i reprezentativnost odběrů vzorků. Četnost vzorkování 2× ročně je dána Rozhodnutím
příslušného Krajského úřadu.
Práce musí být vždy na objednávku, protože jde o vztah mezi dvěma subjekty (objednatel – zhotovitel).
Takto je systém monitorování nastaven pro všechny subjekty v ČR a jeho objektivita je zaručena právě
akreditací subjektů provádějících monitorování.
Nahlášení monitorovacích prací je nutné jak z hlediska bezpečnosti práce tak zejména pro zajištění přístupu
na soukromé pozemky a do prostoru areálu skládky.
Problematika výsledků prováděného monitorování je podrobněji komentována v předchozím textu,
v dokumentaci i v přílohách této dokumentace.

Str.22 Stať B.III.5. odst. Přeplnění jímky průsakových vod odst.3 - jinými slovy není zabezpečena
kapacita na zachycení přívalových dešťů - to odporuje nutnosti zabezpečení, aby se povrchová voda
kontaminovaná odpady nedostala mimo prostor skládky! Není přece možné se spoléhat na „naředění". S
tímto stavem souvisí i naše následující pochybnosti: Na základě čeho a kdy byla zrušena „dočasná" horní
jímka průsakových vod (o objemu 610 m3)? Tato jímka společně s druhou (spodní o objemu 54 m3) měla
podle Kolaudačního rozhodnutí ze dne 5.12.2000, č.j. C/00/003181 vydaného SÚ Magistrátu města
Jihlavy, zajišťovat bezpečné nakládání s průsakovými vodami ve skládce. Dle jednoduchého výpočtu,
zbylá jímka o kapacitě 54 m3 není schopna ani při průměrných srážkách pojmout skládkovou vodu z
obvodového příkopu pod skládkou. Nová jímka plánovaná při rozšíření skládky má mít objem 670 m3, což
náš výpočet jen potvrzuje.
Otázka kapacity nově navrhované jímky průsakových vod je komentována v předchozím textu (viz str. 25).
Provizorní akumulační jímka průsakových vod v tělese skládky byla zrušena z důvodu nutnosti skládkování
v nižších polohách ve větrném období a nedostatku manipulačního místa na aktivní skládkovací ploše.
Tato jímka byla určena jako dočasná (Průvodní zpráva z PD z 03/2000, kapitola 3., poslední odstavec na
str.3). Jako stavba dočasná byla tedy po určitém čase – dle provozních potřeb - odstraněna, což je v souladu
s projektovou dokumentací. V době odstranění provizorní jímky byla kapacita čerpací jímky pod skládkou
navýšena na 54 m3 (1,8 násobek kapacity původní akumulační jímky). Na nátoku do čerpací jímky byla
instalována rychlouzavírací klapka se záložním zdrojem elektrické energie, která v případě hrozícího přeplnění
jímky, nátok automaticky uzavře. Uzavírání je řízeno plovákem v jímce nastaveným na max. přípustnou
hladinu.
V současné době je část skládky zrekultivována, tudíž je částečně omezena tvorba průsakových vod. Jímka
dostačuje jen se souběžným odvážením vod na ČOV (po dešti), proto je pro rozšíření skládky uvažováno
s větší jímkou, aby se omezilo odvážení a likvidace vod na ČOV.
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Str.26 Stať C.II.1. - údaj o počtu obyvatel je zkreslující, protože počet 604 u obce Vyskytná zahrnuje i
obce spádové (Rounek, Hlávkov, Jiřín), které nejsou provozem skládky dotčeny a jsou motivovány pouze
finančním přínosem z provozu skládky plynoucím. Oproti tomu nejvíce provozem dotčená obec Plandry
(znečištění komunikace, 95% dopravy na skládku vede přes tuto obec, poničení komunikace, zápach
který bude v budoucnu podpořen skutečností vykácení pruhu lesa pro vedení vysokého napětí a
prořídnutí lesa po orkánu Kyrill) z provozu skládky žádný finanční přínos nemá. Takto autorem podaný
údaj o počtu obyvatel dotčených provozem skládky ztrácí na věrohodnosti a zpochybňuje i celou studii
jako celek.
Počet obyvatel v textu oznámení byl převzat z veřejně dostupných zdrojů a podle názoru zpracovatele nijak
neovlivňuje závěry oznámení či věrohodnost celého materiálu. Aktuální údaje o dotčené populaci jsou
uváděny v rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví a zdravotních rizik (viz příloha č. 5).

Str.33 Stať C.II.4. odst. Půda, odst.2 – I. třída ochrany ZPF - jak je možné tuto půdu vyjmout ze ZPF pro
stavbu skládky? Jedná se snad o záměr související s obnovou ekologické stability krajiny nebo liniovou
stavbu zásadního charakteru?
Na základě žádosti, zpracovaného znaleckého posudku č. 92-71/2007 a provedeného správního řízení byla
provedena změna bonitace dotčených pozemků. Tím došlo k přeřazení většiny dotčené plochy z I. třídy
ochrany do II. a III. třídy ochrany zemědělských půd.

Str.33 Stať C.II.4. odst. Půda, odst.5 - Důvod neřešení kontaminace půd je naprosto scestný. Autor se
opírá pouze o výsledky ohlášených kontrol a průzkumů na objednávku. Kontaminace byla potvrzena
ČIZP.
Z šetření ČIŽP (03-05/2007) nevyplývá, že by provozem skládky došlo ke kontaminaci půd v jejím okolí.
V závěrech je uvedeno, že vody odtékající dne 28.3.2008 z odvodňovacího systému jímky průsakových vod
měly charakter vod, které mohou ohrozit jakost povrchových vod.

Str.33 Stať C.II.4. odst. Geomorfologické poměry, charakter terénu, odst.3 - autor konstatuje, že
stávající skládka je výrazným antropogenním tvarem - jak toto tvrzení a samozřejmě i skutečnost
korespondují se stavebním povolením, podle kterého měla současná skládka zapadnout do okolní krajiny
a nenarušit její ráz? „Zapadne" stejným způsobem i skládka uvažovaná?
V oznámení byl pouze konstatován stav, který je na lokalitě průkazný. V oznámení je současně s tím popsán
a vyhodnocen dopad na krajinný ráz skládky v době jeho zpracování (01-04/2007) a navržené rozšíření,
které bylo hlavním předmětem posouzení. Hodnocení stavebního povolení, ani ostatních rozhodnutí
souvisejících s provozem skládky zpracovateli oznámení a dokumentace nepřísluší.
Otázka výsledného stavu jak u současné skládky tak u navrženého rozšíření musí být směřována k situaci po
provedené rekultivaci, jejímž cílem je právě přizpůsobit skládku okolí a výrazně snížit její negativní působení
v oblasti krajinného rázu. Provádění rekultivace však musí být postupné, aby byly vyloučeny negativní
důsledky popsané v oznámení.

Str.34 Stať C.II.4. odst. Stabilita území, seismicita, odst. l - citace „Území není poddolováno" - vzhledem
k blízkosti tzv. „Hornického hrádku" a dolování stříbra v této oblasti je reálný předpoklad, že uvažované
území je součástí důlní oblasti a je nutné je archeologicky prozkoumat.
V prostoru navrženého rozšíření skládky nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani sesuvná
území (viz vyjádření MŽP v příloze č. 8).
Vztah záměru k prokázaným archeologickým nálezům a zejména k hornicko-hutnickému areálu v prostoru
cca 150-200 m JV od skládky a na soutoku Bělokamenského potoka s řekou Jihlavou je komentována ve
vyjádření Muzea Vysočiny Jihlava (viz příloha č. 8) a současně v textu dokumentace. Na území dotčeném
rozšířením skládky jsou předpokládány stopy po antropogenních aktivitách a před realizací záměru je
nezbytný záchranný archeologický průzkum.

Str.35 Stať C.II.5. odst. Fauna - Plazi Obojživelníci - citace „zatím nezjištěni" - důvod naprosto
jednoznačný, potvrzený ČIZP - kontaminovaná voda vytékající z drenáže do vodního toku!
Biologický průzkum byl dělán v období říjen 2006 - březen 2007, ale potenciálně nejvzácnější druhy
ptáků se mohou na lokalitě vyskytovat převážně duben - září. Obáváme se, že se jedná o záměr autora,
aby se nejvzácnější druhy nezaznamenaly. Jedná se zejména o silně ohrožené druhy Křepelku polní a
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Chřástala polního. Ze zimovišť se oba druhy vracejí obvykle teprve začátkem května. Křepelka polní se
na katastru obce vyskytuje pravidelně každoročně a Chřástal polní byl zaznamenán na katastrech
sousedních obcí a jeho výskyt na lokalitě je tedy možný. Neprovedení biologického průzkumu v hnízdní
sezóně je hrubý závažný nedostatek a takové biologické hodnocení je pro vyhodnocení dopadů na
vyskytující se druhy v podstatě nepoužitelné. Není zde vůbec hodnocen vliv samotné skládky - ptáci sem
zaletují za potravou, hrozí jim zde možnost onemocnění či přímo otrav, sbírají zde krmení pro mláďata,
která jsou mnohem citlivější než dospělci. Součástí biologického průzkumu by mělo být sledování druhů
ptáků v hnízdním období, které sem zaletují lovit.
Obojživelníci nemohli být zjištěni s ohledem na dobu průzkumů. Součástí dokumentace je podrobný
biologický průzkum v období červenec 2007 – květen 2008. Komentář ostatních připomínek je shodný s
komentářem analogické připomínky sdružení Arnika (viz str. 20 - 21).

Str.37 Stať C.II.5. odst. Ve studii se uvádí "Zvláště chráněná území nejsou polohou oznamovaného
záměru dotčena, a to ani prostorově, ani zprostředkovně. Nejbližší ZCHÚ je přírodní rezervace Zaječí
skok (vyhlášeno 1933, výměra 2,31 ha), předmětem ochrany jsou skalní výchozy navazující sutě a
porosty nad pravým břehem řeky Jihlavy, jde o botanickou lokalitu. Poloha cca 2 km jižně)." Důrazně
nesouhlasíme s tím, že tento záměr se nebude zprostředkovaně dotýkat této lokality. Protože z našich
zkušeností i ze zkušeností dalších občanů plyne, že tato lokalita je znečišťována úlety ze skládky již v
současné době a navíc až tam zaměstnanci firmy samozřejmě úklid neprovádějí. Realizace záměru by
toto zprostředkované dotčení této lokality ještě podpořila.
Problematika znečišťování okolí úlety lehkých frakcí odpadů ze skládky a souvisejících opatření včetně
dodržování provozního řádu a jeho kontroly je komentována v předchozím textu. Text připomínky je vázán
na stav skládky v době zpracování oznámení (04/2007), kdy nedocházelo k překrývání aktivních ploch
skládky. V opatřeních pro plánovaný provoz II. etapy je jednoznačný požadavek na plynulé překrývání
aktivní plochy a postupnou rekultivaci skládky. Tím je dle názoru zpracovatelského týmu dokumentace zcela
vyloučen zprostředkovaný vliv na PR Zaječí skok.

Str.37 Stať C.II.5. odst. Významné krajinné prvky - nejsou dotčeny přímo, ale pokud bude provoz
probíhat jako dosud budou dotčeny významně - úlety odpadů, které jsou na skládce v souladu s
provozním řádem prolévány skládkovou vodou, nelze vyloučit ani únik znečištěné vody.
Problematikou prevence znečištění vod se dokumentace podrobně zabývá a je řešena i v komentářích k řadě
výše podaných připomínek k oznámení. Ve vztahu k biotě představuje systém funkčního vodohospodářského
zabezpečení základní předpoklad pro akceptování vlastního řešení II. etapy skládky. Úlety odpadů a tím
zprostředkované ovlivňování VKP v okolí skládky je nutno řešit zejména minimalizací aktivní plochy skládky a
důsledným překrýváním zeminami v součinnosti s dalšími opatřeními (druhy ukládaných odpadů apod.).

Str.38 Stať C.II.5. odst.3,4,5 - naprosto souhlasím s autorem - jak jeho hodnocení ale koresponduje se
stavebním povolením a provozním řádem k současné skládce, kde je jednoznačně stanoveno, že skládka
svým tvarem nesmí narušit ráz krajiny a musí do ní zapadnout? „Zapadne" stejně i nová skládka?!
V oznámení byl konstatován stav skládky a její působení v době jeho zpracování. Rovněž byly uvedeny hlavní
příčiny tohoto stavu – velká odkrytá část skládky a aktivní plocha, prakticky neprováděná rekultivace.
Otázka výsledného stavu jak u současné skládky tak u navrženého rozšíření musí být směřována k situaci po
provedené rekultivaci, jejímž cílem je právě přizpůsobit skládku okolí a výrazně snížit její negativní působení
v oblasti krajinného rázu. Provádění rekultivace však musí být průběžné, aby byly vyloučeny negativní
důsledky popsané již v oznámení.
Ve výstupech dokumentace jsou vytvořeny předpoklady k tomu, aby vlivy tělesa skládky na krajinu byly
sníženy formováním tvaru tělesa, důrazem na principy a metody postupné rekultivace včetně důrazu na
vnější ozelenění prostoru skládky.

Str.40 Stať C.II.6. odst. Osídlení - citace - „Zájmové území není vzhledem k současnému funkčnímu
využití (zemědělské plochy) rekreačně využíváno" - autor zde zcela tendenčně zmiňuje pouze
zemědělské plochy, zde je nutné brát v úvahu i okolí skládky - meandr Bělokamenského potoka k
rekreaci přímo vybízí. Zdejší krásné údolí s hornickým hrádkem a meandrem Bělokamenského potoka,
dříve nazývaného Pstruhový, by mohlo být součástí naučné stezky. Ta by procházela 7,5 km dlouhým
vodním náhonem od Böhmova mlýnu pod Vyskytnou až do Starých Hor, kde náhon končil a kde v roce
1315 poháněl vodotěžné stroje ve zdejších dolech. Cesta by vedla zalesněnou strání pod obcí Plandry,
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kde baron Wiedesperg začal realizovat lesopark podobný jihlavskému Heulosu. Návštěvník by mohl projít
obcí Vyskytná, kde stojí raně gotický kostel sv. Vavřince a řada dalších drobných pamětihodností a
putování zakončit návštěvou krásné barokní kaple sv. Jana Nepomuckého v lesíku nad obcí Plandry.
Otázkou zůstává využití této krásné lokality v tak těsné blízkosti hory odpadů.
Existence skládky zásadně nevylučuje popsané rekreační a turistické využívání okolních údolí a lesních
porostů jak v období jejího provozu, tak ani po jeho ukončení a rekultivaci skládky. Pokud bude rekultivace
provedena tak, aby skládka byla výsadbami začleněna do okolní krajiny, půjde sice vždy o antropogenní
útvar, který však nemusí v konečné podobě působit pouze negativně.

Str.40 Stať C.II.6. odst. Hmotný majetek a kulturní památky odst. 1 - před pár lety zde došlo k objevu
ojedinělého objektu ze 13. st. tzv. Hornického hrádku, který se nachází v těsné blízkosti záměru. V
současné době je tento objekt navržen na zapamátnění - viz naše příloha 5. Tento objekt se nachází
pouhých 400 m od stávající skládky. Po rozšíření skládky by se tato přiblížila hrádku cca na 150 m a jeho
existence i turistické využití by bylo znemožněno. Před případným rozšířením je nutné dle vyjádření
muzea provést archeologický průzkum celého pozemku, kam se má tato skládka rozšířit.
Hornický hrádek či jinak motte je nevelké kruhové opevnění o průměru asi 25 m, v jehož středu je
vyvýšenina, na které v minulosti stála dřevěná stavba ukrývající zpracované stříbro před odvozem do
mincovny v Jihlavě. Tento jakýsi sejf byl chráněn dvojitou palisádou a příkopem. Byl zbudován někdy ve
druhé polovině 13. století, kdy se v jeho bezprostředním okolí dolovalo stříbro. Po zániku zdejších dolů
zaniklo i dřevěné opevnění a tak v místě zůstala dodnes jen oblá vyvýšenina obehnaná příkopem. Přesto,
že jde o nevelké opevnění, je v jihlavském rudném revíru ojedinělé a jedinečné. Podobné je jako vejce
vejci jinému opevnění, které se dodnes nachází ve Štítkách na Želetavsku, kde probíhala těžba zlata od
poloviny 13. století.
Dle vyjádření muzea na zájmovém území pro rozšíření skládky (směrem od Hrádku ke stávající skládce)
bude nutno provést archeologický průzkum, na něž v současné době nemá muzeum finanční, ani lidské
zdroje.
Komentář k otázce archeologických památek je uveden v předchozím textu (viz str. 21).

Str.41 Stať C.II.6. odst. Dopravní infrastruktura - komunikační systém je naprosto nevyhovující komunikace mezi Plandry a Vyskytnou je zničená průjezdy nákladních aut, v zimě je téměř nesjízdná díky
třem vyjetým kolejím, mostek v údolí mezi Plandry a Vyskytnou i úsek mezi rybníky v Plandrech jsou
místy častých dopravních nehod (silnice je zde úzká, poničená a naprosto nevhodná pro těžkou nákladní
techniku).
Podíl dopravy na skládku na celkových intenzitách činí v průjezdu obcí Plandry u nákladní dopravy cca
30 až 40 %, což je poměrně významná hodnota. Nelze však říci, že skládka je jediným producentem dopravy
stejně tak, že dopravní provoz skládky sám o sobě vede k poškozování komunikací nebo dalších zařízení.
Průměrná hmotnost nákladu na skládku byla za poslední 3 roky (dle doložené vážní statistiky vedené na
skládce) 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 však prakticky nevyskytují. Dopravní
obsluhu skládky tak tvoří převážně vozidla kategorie lehká a střední nákladní, u kterých nevzniká významné
riziko poškozování silnice resp. dalších zařízení (pokud jsou tato v odpovídajícím technickém stavu).
Ve smyslu § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, představuje dopravní provoz skládky tzv.
obecné užívání komunikace, to znamená užití komunikace k obvyklým účelům. Na takovéto užívání má nárok
každý a není k němu třeba povolení silničního správního orgánu. Z toho zároveň vyplývá, že za stavebně
technický stav komunikace (včetně souvisejících zařízení - propust na rybníku v Plandrech) neodpovídají
jednotliví uživatelé silnice, ale její vlastník resp. správce (tj. příslušná SÚS Jihlava).

Str.41 Stať C.II.6. odst. Územní plánování odst. (5) - je skládka svým charakterem v souladu s tímto
nezastavěným územím (zemědělské plochy)?! Je možné na tuto stavbu použít zemědělskou půdu bonity
1 ?!
V oznámení i v dokumentaci je uvedeno vyjádření příslušného stavebního úřadu, který realizaci
posuzovaného záměru s odkazem na příslušnou právní úpravu nevylučuje (viz. zákon č. 183/2006 Sb. § 18
odst. 5. s odkazem dále na § 2 odst. 1 písm. k) bod 2).
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Problematika územního plánování je v potřebných souvislostech a rozsahu brána v úvahu i při hodnocení
vlivů na životní prostředí v rámci této dokumentace.
Otázka bonity dotčených pozemků je komentována v předchozím textu (viz str. 22) a v dokumentaci (viz
kapitola C.II.3. Půda a horninové prostředí).

Str.46 Stať D.I.1. odst. předposlední („Rozšíření a další provoz ... ") - pokud bude skládka provozována
jako dosud, bude představovat značné riziko - když ne zdravotní tak určitě bude svým provozem
obtěžovat obyvatele - autor se odvolává na zkušenosti obyvatel - při provozu současné skládky byl
naprosto běžný dlouhotrvající zápach (pro pěší i cyklisty bylo téměř nemožné užívat tuto komunikaci,
tento obtěžující zápach byl podstatně zmírněn až díky medializaci, kdy firma ASA odčerpala jímku a
začala odpady zavážet hlínou. Kde máme záruky že firma po odeznění nepřistoupí opět k „úspornému
režimu"?). Krom zápachu zde byly i další problémy, např. nepořádek v širokém okolí, střety automobilistů
a cyklistů s úlety ze skládky, značný provoz těžké nákladní techniky. Místní obyvatelé sepsali začátkem
března (v době, kdy autor prováděl studii) petici „Vyskytenský Říp, aby bylo líp“, poukazující na
dlouhodobý neutěšený stav skládky, za 14 dní tuto petici podepsalo téměř 700 lidí. Nutno konstatovat,
že požadavky petice, byly naplněny pouze z 50%, to podstatné změněno nebylo. Lze přehlédnout názor
téměř 700 lidí z Vyskytné a okolních obcí? Znění petice - viz naše příloha 1.
Z citace oznámení je zřejmé, že autoři neměli a nemají snahu problémy spojené s existencí a provozem
skládky nijak zakrývat. Jejich snahou bylo a zůstává objektivně posoudit navržený záměr na II. etapu
výstavby skládky, který samozřejmě navazuje na určitý předchozí stav, v době zpracování dokumentace však
již diametrálně odlišný od situace, kdy se zpracovávalo oznámení (tj. 01-04/2007).
Problematika předchozího provozu skládky je komentována v předchozím textu. Otázka kontroly a
dodržování provozního řádu a souvisejících předpisů nemůže být v rámci posouzení řešena. Tato oblast je
v kompetenci příslušných úřadů a územně samosprávných celků.

Str.51 Stať D.I.4. odst. Vlivy na jakost povrchových vod - Je zde psáno: Stavba vlastní skládky je
zajištěna dle příslušných norem tak, aby bylo zabráněno přítoku vod z okolí na území skládky - tážeme
se, proč tak nebylo učiněno již na v současné době provozované části skládky - jak plyne z naší přílohy č.
6 - rozborů vzorků vody prováděných firmou Geotest Brno z 13.3., kde se na tyto splachy, coby možný
zdroj znečištění tato firma odvolává. Toto je však nesmyslné tvrzení, protože jsme si zjistili, že majitel
přilehlých polností hnojil až v následných dnech, konkrétně 14. a 15.3.2007.
- autor tvrdí, že významné ovlivnění kvality povrchového toku vypouštěním neznečištěných vod z areálu
skládky nebylo zjištěno monitoringem stávajícího provozu skládky. Toto však dokazuje dle našeho názoru
výsledek šetření neohlášené inspekce ČIŽP ze dne 28.3.2007, která označila vodu vytékající z drenážních
trubek skládkovými vodami a ty nemá firma povolení volně do lesního prostoru vypouštět, a zahájila tedy
s firmou .A.S.A. správní řízení (viz naše příloha 3).
Citovaná pasáž se zabývá vlivy navržené II. etapy skládky. Současně je v oznámení uvedeno, že riziko
havarijního úniku nelze zcela vyloučit ani při dokonalém technickém zabezpečení skládky a jako
nejvýznamnější faktor se jeví technologická nekázeň spojená s nedodržováním stanovených postupů.
Zmíněný výsledek šetření ČIŽP je komentován v předchozím textu. Na základě všech zjištěných informací lze
doložit, že šlo o jednorázový stav, jehož příčiny nebyly zcela objasněny. V žádném případě nejde o trvalé
vypouštění odpadních či znečištěných vod do vod povrchových. Za účelem lepší kontroly a možnosti
podchycení byl drenážní systém doplněn o kontrolní (indikační) jímky.

Str. 52 Stať D.I.4. Vliv na kvalitu podzemních vod.
- je zde popsáno zabezpečení skládky technickou bariérou. Pro osvětlení stávajícího stavu. Na jednání v
Jiříně se zastupiteli nám provozní ředitel firmy .A.S.A. sdělil, že kvalita této fólie se pravidelně
monitoruje. Podali jsme požadavek na upřesnění a dostalo se nám odpovědi, že poslední monitoring
izolační fólie se prováděl v roce 1999, tedy v době, kdy .A.S.A. skládkování zahajovala. Tato skutečnost
je pro nás velmi alarmující. Jednatel firmy nám navíc potvrdil, že tento monitoring by zachytil pouze
porušení fólie ve svarech, nikoli protržení této fólie ostrým předmětem, což by se ale zcela jistě projevilo
na kvalitě podzemních vod. Ty však nejsou testovány (viz závěrečná zpráva monitoring 2006, příloha 6).
Také nám není jasné, proč není žádným způsobem (např. ojetými pneumatikami) označen okraj izolační
fólie, aby tato fólie nemohla být porušena při průjezdech těžké techniky. Navíc minulý týden firma začala
provádět rekultivaci skládky. Přímo nad touto fólií jezdila (od obvodového příkopu směrem do středu
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tělesa skládky) těžká technika, tento stroj zařezával hranu svahu skládky. Obáváme se, že při této
činnosti bylo poškození fólie bohužel velmi reálné. Zajímalo by nás, kdo dohlíží nad správným postupem
rekultivačních prací.
Můžeme souhlasit s tvrzením autora, že „ovlivnění kvality podzemní vody provozem stávající skládky
nebylo zjištěno", ale opět podotýkáme, že ze závěrečné zprávy monitoringu Geotestu Brno za rok 2006
jasně plyne, že jakost podzemní vody je monitorována nedostatečně celých 6 let, přesněji řečeno vůbec.
Dále uvádíme naše zjištění a pochybnosti, týkající se systému odběrů a kontroly veškerých vod na
skládce. Tyto odběry provádí dvakrát do roka firma Geotest Brno formou předem ohlášených odběrů.
Odběrná místa (studna a vývěr pod hrází) nezachycují stav podzemních vod (viz monitoring Geotestu
2006, příloha 6, závěrečná zpráva). Z drenážních trubek pod skládkou nebyly vzorky odebírány nikdy.
Dle vyjádření zástupců .A.S.A. z nich voda nikdy nevytékala. Na základě četných svědectví, víme, že
tomu tak není, nejen že vytékala, ale byla často velmi znečištěná a zapáchající obdobně jako skládka - o
tom svědčí i stav vegetace v okolí těchto trubek. Pro odběr chybí opakovaně doporučovaná sonda pod
skládkou, bylo vypuštěno odběrové místo M2 (30 m pod hrází), netestuje se ani Bělokamenský, dříve
Pstruhový potok. Jsme přesvědčeni, že zřejmě záměrně nevhodně zvolená místa i jejich nedostatečné
množství nemohou zachytit kvalitu podzemních vod, ani skutečný stav. Dále jsme přesvědčeni, že
četnost těchto kontrol je nedostatečná. Navíc skutečnost jejich předchozího ohlášení značně zkresluje
výsledky. Chceme prosadit předem neohlášené, namátkové kontroly, zvýšit jejich četnost a změnit či
rozšířit odběrová místa. O tom, že ohlášená kontrola nemůže zachytit skutečný stav jsme se přesvědčili
začátkem března. Dne 7. a 8.3.2007 vytékala z drenážních trubek hnědá tekutina zapáchající velmi
podobně jako skládková voda. 12.3.2007 již tato voda byla vizuálně čistá. Bylo to období bez dešťů. V
této době jsme zaznamenali na skládce zvýšený pohyb cisteren, které odčerpaly jímku (toto je v souladu
s provozním řádem) a domníváme se, že systém byl důkladně propláchnut vodou (nemůžeme prokázat),
okolí jímky však propláchnuto vodou bylo - v okolí jímky jsme v tomto období zdokumentovali značně
polehlou trávu. Následně, dne 13.3. firma Geotest odebrala vzorky vody s výsledkem, který nám .A.S.A.
prezentovala v Jiříně viz naše příloha 6. Dne 28.3.2007 vytékala stále voda pohledově čistá, přesto v ní
ČIŽP objevila i po třech týdnech při neohlášené kontrole znečištění (viz naše příloha 3).
- autor se odvolává na absenci přímých výstupů do vodních toků - jako jednoduchý příklad uvádím
obvodové příkopy kolem současné skládky, sloužící k odvodu srážkové vody mimo prostor skládky do
údolí Bělokamenského potoka a potažmo přímo do něho - vzhledem k tomu, že tyto příkopy byly v
minulosti (před medializací problému) běžně zaplněny kontaminovanými odpady ze skládky, jedná se o
přímý výstup a ohrožení vodního toku! Viz naše příloha 1 obr. 2,10,12.
Problematika monitorování je komentována v předchozím textu. Rovněž tak otázka drenáže kolem stávající
jímky průsakových vod a šetření ČIŽP (viz str. 11 - 13).
Zdroj znečištěné tekutiny z počátku března nebyl jednoznačně identifikován - viz zápisy a vyjádření
uskutečněné k této události.
Je faktem, že jedno drenážní potrubí je vedeno pod dnem tělesa skládky a monitoruje těsnost kombinované
těsnící bariéry dna tělesa skládky. Vývod tohoto potrubí (kamenina) pod skládkou je jedním z pravidelně
monitorovaných míst. Druhé drenážní potrubí (žluté PVC) snižuje hladinu podzemní vody u jímky
průsakových vod pod skládkou.
Příkop po obvodu skládky je provozní úpravou, která zabraňuje tomu, aby průsaková voda tekoucí po
obvodu nepřetekla přes okraj zatěsněné plochy tělesa skládky. Voda tekoucí do jímky odtéká přes štěrkovou
drenážní vrstvu ve dně skládky k drenážnímu potrubí odvodu průsakových vod, umístěnému v nejnižším
místě dna. Plným potrubím, s prostupovým kusem v kombinovaném těsnění, je pak voda přiváděna do jímky
průsakových vod. Popis funkce plnění jímky a zabezpečení proti úniku průsakových vod jsou komentovány
v předchozím textu (viz str. 12 - 13).
Kontrola nepropustnosti celé plochy fóliového těsnění byla provedena naposledy v 10/1999. Další jeho
monitorování není opodstatněné a je v souladu s platnými ČSN. Vyjádření jednatele společnosti bylo
nepřesné, protože měl na mysli pravidelný monitoring těsnění dna skládky, který je prováděn 2x ročně a
prokazuje těsnost celého kombinovaného zatěsnění dna skládky- provedeno stabilizováním a přehutněním
podloží na kf≤10-9 ms-1 a PE-HD fólií tl. 2 mm. Tento monitoring signalizuje jakékoliv porušení těsnění dna
skládky.
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Princip, přesnost a provádění monitoringu fóliového těsnění jsou uvedeny v předchozím textu (viz str. 10 11).
Okraje fólie není nutno označovat, funkční část fólie se nachází ve vzdálenosti min. 1,5 m od jízdního pruhu
vnitřní komunikace. Pokud dojde v průběhu rekultivačních prací (napojení těsnících prvků na sebe)
k poškození okraje fólie, je tato fólie dle rozsahu opravena záměnou fólie nebo zavařením průrazu
přeplátováním. Opravená část je vždy kontrolována jednorázovým prověřením těsnosti mobilním systémem
fy SENSOR s protokolárním vyhodnocením.
Pokud jsou odpady z jakéhokoli důvodu ve vnějším příkopu kolem skládky, jedná se o jednoznačné porušení
provozních předpisů a v případě teoretického znečištění tedy o havarijní situaci. V žádném případě nesmí jít
o běžný provozní stav, jakkoli se tento předpoklad může zdát ve vztahu k předchozímu provozu skládky
problematický. Proto ani nelze hodnotit vlivy na povrchové vody odtokem srážkových vod z tohoto vnějšího
příkopu jako běžné výstupy s dopadem na kvalitu povrchových vod.

Str.53 Stať D.I.5. odst. Vliv na půdu - chceme zdůraznit, že záměr bude realizován na plochách orné
půdy pozemcích zařazených do různých tříd ochrany půdy. V I. třídě ochrany jsou zařazeny půdy vysoce
chráněné a jen podmínečně odnímatelné. Vzhledem k tomu, že v dalším odstavci je v podstatě návod jak
toto obejít, obáváme se i v tomto bodě zaujatosti studie ve prospěch prosazení záměru.
V oznámení byl konstatován stav platný v době jeho zpracování. V textu nebyl návod jak obejít skutečnost,
že dotčené pozemky jsou zařazeny v I. třídě ochrany zemědělské půdy. Pouze byl uveden názor zpracovatelů
oznámení, že odnětí ze ZPF je za jistých podmínek možné provést.
V současné době je nutno konstatovat, že navržený postup nebude uplatněn, neboť byla provedena změna
bonitace dotčených pozemků. Tím došlo k přeřazení většiny dotčené plochy z I. třídy ochrany do II. a III.
třídy ochrany zemědělských půd.

Str.53 Stať D.I.5. odst. Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky. Zde se jasně uvádí,
jak nepřirozený útvar rozšířením skládky vznikne a jak bude stávající, okolní krajinu výrazně narušující
tvar tělesa skládky, ještě umocněn.
Dále se v tomto odst. Uvádí: „Pro zajištění vlastní stability tělesa skládky je nutné dodržet předepsané
spády bočních svahů rekultivovaných násypů.“ Není nám z tohoto zřejmé, zda se mají dodržovat
násypové úhly ihned nebo až po rekultivaci. Na stávající skládce nejsou tyto úhly dodrženy a z toho
plynou i naše obavy, zda tím nebyla narušena stabilita tělesa skládky.
Projektovaný sklon povrchu tělesa skládky 1:2,5 až 1:4 (dle tvaru kopule) je nahrubo nastaven při ukládání
odpadu provozovatelem skládky. Konečná úprava sklonitosti a rovinatosti povrchu tělesa skládky je
prováděna při zatěsnění a rekultivaci tělesa skládky.
Svahy tělesa skládky komunálního odpadu S-OO jsou při ukládání samy stabilní až do sklonu 1:0,2 – dáno
strukturou odpadu, provázáním (vyztužením) plastovými výrobky, textiliemi, ….). Při ukládce odpadu v tělese
skládky může dojít krátkodobě, při vytváření aktivní plochy, k vytvoření svahů o sklonu větším než 1: 2,5
aniž by byla porušena celková stabilita jeho tělesa. Na požadovaný sklon lze svah srovnávat pouze ve větších
plochách, může být proto po delší časový úsek sklon svahu viditelně neurovnaný. Sklon daný stavebním
povolením je dán pro konečný tvar zrekultivovaného tělesa skládky po dosednutí a konsolidaci, v době
vlastní ukládky odpadu může být překročen – z hlediska stability je potřebný pro zajištění stability
rekultivační vrstvy nikoli vlastního uloženého odpadu.

Str.53 Stať D.I.5. odst. Vlivy na jiné přírodní zdroje - nelze souhlasit s autorem, že nelze předpokládat
ztrátu či poškození památek - v těsné blízkosti se nachází, již dříve zmiňovaný historický objekt před
zapamátněním ze 13. století hornický hrádek a směrem od něj ke stávající skládce předpokládá muzeum
provedení archeologického průzkumu.
Problematika památek v okolí stavby je komentována v předchozím textu a v dokumentaci (viz kapitola
C.II.5 Ostatní charakteristiky zájmového území). Záchranný archeologický průzkum je jednou z podmínek
uvedených v dokumentaci.

Str. 55 Stať D.I.6 odst. Vlivy na významné krajinné prvky. V tomto odstavci je požadováno důsledně
zajistit ochranu lesního prostoru pod východním čelem skládky. Proč tomu tak nebylo na v současné
době provozované části skládky a jaké jsou tedy záruky, že k tomu bude nyní jinak? Úlety by znamenaly
znečišťování prostoru lesa v okolí hornického hrádku i Bělokamenského potoka.
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Důvody nedostatečné ochrany okolních porostů jsou dostatečně komentovány v předchozím textu. Pro
plánovanou II. etapu je nutné přijmout jednoznačná opatření, včetně důsledné kontroly ze strany obcí a
jejich obyvatel, aby k situaci, jaká nastala na jaře r. 2007, již nedocházelo.

Str.56 Stať D.I.7. - autor sám hodnotí, že „stávající těleso skládky s ohledem na tvarovou odlišnost
tělesa od okolní krajiny, praktickou absencí překrývání zeminami a prakticky žádným zahájením postupné
rekultivace, vytváří nápadný dominantní novotvar v území, patrný i v dálkových pohledech" - v této větě
je jasně vyjádřeno že firma nedodržovala provozní řád a stavební povolení, máme tedy důvodné obavy,
že při provozu rozšířené skládky tomu bude stejně - skládka svým tvarem nezapadne, naruší ráz krajiny,
odkryté nerekultivované boky budou zdrojem úletů a zápachu. Kdo z kontrolních orgánů a jak zajistí, že
tomu tak nebude? Proč toto nebylo zajištěno na stávající skládce? Proč musí obyvatelé snášet úlety? Proč
není řešena příčina, ale důsledek? Jaké postihy za minulé období za tyto úlety firma měla - minimálně
prokazatelně od ledna do začátku března byla tato situace velmi obtěžující. Bylo ostudou pozvat si do
obce návštěvu bez toho, aby se nezačala obávat, že tudy snad ani žádná cesta do vesnice vésti nemůže,
že se zřejmě spletli a jedou na skládku. Přesně takto jedni naši známí, kteří k nám jeli na návštěvu, v
tomto období prvně, reagovali při přiblížení se ke skládce.
Skutečnost, že při předchozím provozu nebyl důsledně dodržován provozní řád je zjevná a byla v oznámení
popsána. Od doby zpracování oznámení došlo na skládce k významné pozitivní změně a je nutné trvat i
nadále na dodržování všech parametrů a postupů, aby byly vyloučeny popsané negativní důsledky provozu
skládky.
Role kontrolních orgánů a jejich kompetence vyplývá z příslušných zákonů na ochranu životního prostředí.
Mimo to se v kontrolní funkci mohou významně angažovat okolní obce a jejich obyvatelé, kteří tak mohou
mít přímý vliv na provozování skládky. Takový model je uplatňován také na jiných lokalitách a podle
dostupných informací může být realizován i v případě předmětné skládky.

Str.56 Stať D.I.7. - Souhlasíme s autorem, že z hlediska významnosti lze tento antropogenní útvar
označit za významný až velmi významný. Není nám zřejmé, co měl autor na mysli tvrzením, že by „mohly
být zmírněny svahy rekultivovaného skládkového tělesa... ". Tyto totiž, dle našeho názoru neodpovídají
projektové dokumentaci. Firma ASA snad není povinna dodržet sklon těchto úhlů, neměl být dodržen již
v průběhu sládkování? Proč tomu tak není? Kdo toto dodržení posoudí a zhodnotí? Jaká opatření budou
přijata, aby tak bylo učiněno?
Zpracovatelé oznámení měli na mysli cílový stav skládky po rekultivaci (včetně II. etapy), aby došlo
k přirozenějšímu navázání tělesa skládky na okolní terén.
Při ukládce odpadu v tělese skládky může dojít krátkodobě, při vytváření aktivní plochy, k vytvoření svahů o
sklonu větším než je projektovaný stav (1: 2,5), aniž by byla porušena celková stabilita jeho tělesa. Sklon
daný stavebním povolením je dán pro konečný tvar zrekultivovaného tělesa skládky po dosednutí a
konsolidaci, v době vlastní ukládky odpadu může být překročen – z hlediska stability je potřebný pro zajištění
stability rekultivační vrstvy nikoli vlastního uloženého odpadu.
V rámci dotvarování figury tělesa skládky technickou rekultivací může dojít ke zmírnění sklonu oproti aktuální
figuře ve smyslu platné ČSN, sklon musí především zajišťovat bezpečný odtok srážkových vod, dopadajících
na rekuktivované těleso skládky.

Str.58 Stať D.I.B. - vliv na dopravní infrastrukturu se očekává v nezměněné míře - je tedy zřejmé, že
bude pokračovat devastace komunikace mezi Vyskytnou a Plandry provozem těžké nákladní techniky.
Přestože podíl dopravy na skládku na celkových intenzitách na silnici III/13112 je poměrně významný (u
nákladní dopravy představuje cca 30 až 40 %), nelze říci, že skládka je jediným producentem dopravy stejně
tak, že dopravní provoz skládky sám o sobě vede k poškozování komunikací nebo dalších zařízení.
Stavebně technický stav silnice III/13112 mezi Plandry a Vyskytnou není uspokojivý. Za tento stav však
nezodpovídají jednotliví uživatelé silnice, ale její vlastník resp. správce. Vlastníkem silnice je Kraj Vysočina,
stavební a sezónní údržbu provádí příslušná SÚS Jihlava. Tyto subjekty by tedy měly zajistit údržbu
komunikace a souvisejících zařízení.
Průměrná hmotnost nákladu na skládku byla za poslední 3 roky (dle doložené vážní statistiky vedené na
skládce) 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 však prakticky nevyskytují. Dopravní
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obsluhu skládky tak tvoří převážně vozidla kategorie lehká a střední nákladní, u kterých nevzniká významné
riziko poškozování silnice resp. dalších zařízení (pokud jsou tato v odpovídajícím technickém stavu).
Ve smyslu § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, představuje dopravní provoz skládky tzv.
obecné užívání komunikace, to znamená užití komunikace k obvyklým účelům. Na takovéto užívání má nárok
každý a není k němu třeba povolení silničního správního orgánu. Z toho zároveň vyplývá, že za stavebně
technický stav komunikace (včetně souvisejících zařízení - propust na rybníku v Plandrech) neodpovídají
jednotliví uživatelé silnice, ale její vlastník resp. správce (tj. příslušná SÚS Jihlava).

Str. 59 Stať D.IV. „Budou navržena a realizována účinná technická a organizační opatření k zabránění
úletů lehkých frakcí odpadů ze skládky do okolí." V současné době opatření, které jsou v této stati
uvedena, rozhodně nezabraňují úletům. Rozhodně není dostatečná výška oplocení pozemku skládky, sítě
na vrcholu také úletům nebrání, vítr je lehce a často kácí. Boky skládky jsou otevřené, nejsou
zasypávány hlínou, ani jinak proti úletům zabezpečeny (např. sítěmi). Protože nejsou boky skládky
zasypávány dostatečnou vrstvou zeminy, jeví se jako otevřená plocha, pokud je tedy dodržen při
stávajícím provozu provozní řád, musíme konstatovat, že překrývání jiným vhodným materiálem (jak se
nám zástupci firmy v Jiříně vyjádřili „těžším odpadem, a nikoli hlínou, aby měla obec vyšší zisky") se
ukázalo jako nedostatečné a úletům nezabraňující. Vzhledem k tomu, že provozní řád neukládá četnost
sběru těchto úletů, je dle našeho názoru celé toto opatření koncepčně špatné, neřešící příčinu, ale
následek, a to pouze nedůsledně. Navíc o stavu okolí skládky se při nedostatečném sběru úletů (údajně
vlivem vysoké nemocnosti zaměstnanců) v období od začátku ledna do začátku března mohl přesvědčit
každý. Nerozumíme také tomu, proč není příčina, dle našeho názoru nedodržení správného postupu
technologie skládkování ani tento důsledek úletů řešen například ve formě sankcí.
V připomínce jsou popsány negativní důsledky předchozího provozu skládky. Od zpracování oznámení došlo
k významnému posunu v přístupu provozovatele a ke zlepšení provozu skládky (i přes dočasné přerušení
návozu odpadů). Pro případnou II. etapu výstavby je nutné se z toho poučit jak na straně provozovatele ve
formě technických a organizačních opatření (i za cenu vyšších investičních či provozních nákladů), tak na
straně dotčených obcí a obyvatel ve smyslu účinnější kontroly provozu zařízení.

Str. 60 „Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize nádrží a jímek na odpadní vody"
není nijak specifikováno - četnost, ohlášenost či neohlášenost těchto kontrol, ani kdo je bude provádět.
Byly tyto kontroly důsledně prováděny na stávající skládce? Znovu se v této souvislosti tážeme: na
základě čeho a kdy byla zrušena „dočasná" horní jímka průsakových vod (o objemu 610 m3)? Tato jímka
společně s druhou (spodní o objemu 54 m3) měla podle Kolaudačního rozhodnutí ze dne 5.12.2000, č.j.
C/00/003181 vydaného SÚ Magistrátu města Jihlavy, zajišťovat bezpečné nakládání s průsakovými
vodami ve skládce. V archivu nám bylo řečeno, že toto je poslední oficiálně platný dokument a žádná
změna tohoto rozhodnutí neexistuje. Domníváme se, že je to porušení kolaudačního rozhodnutí, které
tedy žádná „kontrola“ nejspíš ani nezaznamenala. Nebo se mýlíme a toto bylo zaznamenáno a učiněna
nějaká opatření pro nápravu tohoto stavu? Vzhledem k tomu, že jímka o objemu 610 m3 je zahrnuta
odpady, nelze i tedy žádným způsobem kontrolovat, snad jen v případě poškození by se toto mohlo
projevit na kvalitě podzemní vody. Ta však na stávající skládce není dostatečně testována.
„Vozidla budou v případě potřeby očištěna" - na stávající skládce tomu tak není, nebo alespoň není toto
opatření důsledně dodržováno (o tom svědčí znečišťování komunikace), navíc si lze jen těžko představit
ruční očištění těchto automobilů (mycí linka zmíněna není).
V souvislosti s uváděnými časovými údaji a pohybem automobilů na skládce se chceme zeptat, zda bude
v mimopracovní době možné, aby byl na skládku vyvážen odpad (v současné době tomu tak bylo, je to v
souladu s provozním řádem?) a zda tomu tak bude i po rozšíření. Jak bude v tomto případě zajištěna
důsledná evidence navezeného množství odpadu? Jak toto lze kontrolovat? Pouze namátkově?
„Bude aktualizován provozní řád a havarijní plán skládky" Věříme pevně, že tato aktualizace bude velmi
důsledná, aby se při každém problému nemohl provozovatel odvolávat na to, že mu to umožňuje tento
řád, který Kraj schválil, tak jak tomu bylo dosud.
Kontrola vodotěsnosti a konstrukce jímky průsakových vod se provádí pravidelně dle ČSN 83 8033 nejméně
1x za dva roky. V příloze č. 8 Doklady je doložen protokol z poslední provedené kontroly (8.5.2007). Kontrolu
je oprávněna provádět pouze osoba autorizovaná v daném oboru.
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Problematika stávající jímky průsakových vod je komentována v předchozím textu (viz str. 12 - 13). Podle
vyjádření provozovatele byla zmíněná jímka o objemu 610 m3 určena jako provizorní a dočasná a proto byla
v souladu s projektovou dokumentací podle potřeby odstraněna. O zrušení jímky byl proveden záznam
v provozním deníku skládky ze dne 7.10.2005. Jímka byla situována uvnitř skládky a proto není nutné ji
nadále monitorovat. Případné poškození by bylo zachyceno těsněním skládky, které je monitorováno a jeho
těsnost je 2x ročně vyhodnocována.
Očistu vozidel musí zajistit dopravce společně s provozovatelem skládky tak, aby ke znečišťování příjezdové
veřejné komunikace nedocházelo. Mycí linky ani box nejsou na skládce uvažovány. V krajním případě (při
dlouhodobějších srážkách a rozbahnění příjezdové komunikace) přichází do úvahy i omezení provozu
skládky.
Navážení odpadů mimo uvedenou provozní dobu skládky je přípustné pouze v mimořádných případech. Za
běžného provozu musí být dodržována provozní doba.
Evidence odpadů přijatých na skládku musí být prováděna v souladu s platnými předpisy a její kontrolu
provádí příslušný správní úřad v oblasti odpadového hospodářství. Příjem odpadů je evidován, hlášení o
druzích a množství uložených odpadů se podává jednou za rok na příslušný úřad (Magistrát města Jihlavy).
Každoročně se na MŽP nahlašuje výše poplatků odvedených obci. Kontrolu množství a druhů ukládaných
odpadů lze provést rovněž přes fakturační doklady provozovatele skládky.

Str.62 Stať E.I.1. - citace „Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního
plánování" - samozřejmě, protože záměr je mimo schválený regulační i územní plán - na základě čeho je
tedy možné stavbu provést mimo schválený území plán?
V oznámení i v dokumentaci je uvedeno vyjádření příslušného stavebního úřadu, který realizaci
posuzovaného záměru s odkazem na příslušnou právní úpravu nevylučuje (viz. zákon č. 183/2006 Sb. § 18
odst. 5. s odkazem dále na § 2 odst. 1 písm. k) bod 2).

Str.63 Stať E.II. - firma nebyla schopna provozovat skládku tak, aby neobtěžovala okolí předpokládáme, že doporučená opatření měla i při provozu současné skládky, nejsou tedy záruky, že
navrhovaná opatření dodrží a splní při provozu rozšířené skládky!
Otázku záruk musí řešit příslušné zákony z hlediska sankcí. V rámci procesu posuzování je nutné upozornit
na možné problémy a navrhovat opatření k vyloučení či omezení nepříznivých důsledků provozu skládky.
Nelze však řešit záruky správného provozování skládky ani jiného typu zařízení.

Příloha 6, str. 9 - firmě bylo opakovaně doporučeno doplnit systém o 1-2 hydrogeologické vrty - proč
tomu tak dosud není?
-

současná skládka byla zařazena do II.-III. třídy dle ČSN 83 8034; u těchto skládek je nepřípustná
volná ventilace plynu do ovzduší - viz příloha 6.

Pro provádění monitoringu skládky platí v současné době Rozhodnutí Kraje Vysočina ze dne 10. 2. 2006
pod č. j. KUJ/20188/2005-028-KO/2.
V případě rozšíření skládky bude nutné zpracovat nový návrh monitorování, který bude posouzen a povolen
novým rozhodnutím KÚ.
Skládka byla vybudována a zkolaudována bez založení základu plynového hospodářství - plynových studní.
Po přejímce do provozování fy .A.S.A. bylo na základě výsledků monitoringu vzniku CH4 rozhodnuto o
vybudování odplynění skládky současně s prováděním rekultivačních prací. Poslední měření (05/2007)
prokázalo zatřídění do kategorie II. Odplynění skládky je prováděno v souladu s provozním řádem a s
platnou legislativou. Bude použito technologie vrtaných plynových studní s vystrojením na ploše vrchlíku
skládky s jímacím trubním systémem vedeným po povrchu rekultivace skládky a doplněním o technologické
zařízení pro likvidaci plynu. Provádění těchto prací se předpokládá v průběhu roku 2008.

Nelze opomenout ani další závažné skutečnosti, které členové petičního výboru, později pak z něho
založeného občanského sdružení Zvony 2007 o.s. zjistili při monitoringu provozování stávající skládky
(provádíme fyzické kontroly na místě několikrát týdně) a vycházíme ze zpřístupněných materiálů.
1) Nedodržování násypových úhlů a jejich nezasypávání hlínou vede k narušení statiky tělesa skládky.
Dle stavebního povolení mají být 1:2,5. V současné době nejsou dodrženy a obáváme se, že takto
prudké svahy neumožní rekultivaci.
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Při ukládce odpadu v tělese skládky může dojít provozně, při vytváření aktivní plochy v jednotlivých vrstvách
ukládky odpadu, k vytvoření svahů o sklonu větším než 1: 2,5. Na požadovaný sklon lze svah srovnávat
pouze ve větších plochách, může být proto po delší časový úsek sklon svahu viditelně neurovnaný. Sklon
daný stavebním povolením je dán pro konečný tvar zrekultivovaného tělesa skládky po dosednutí a
konsolidaci, v době vlastní ukládky odpadu může být překročen – z hlediska stability je potřebný pro zajištění
stability rekultivační vrstvy nikoli vlastního uloženého odpadu.
Projektovaný celkový sklon povrchu tělesa skládky 1:2,5 až 1:4 (dle tvaru kopule) je nahrubo nastaven při
ukládání odpadu provozovatelem skládky. Konečná úprava sklonitosti a rovinatosti povrchu tělesa skládky je
prováděna při zatěsnění a rekultivaci tělesa skládky.

2) Máme obavy z překročení kapacity skládky - vycházíme z konstatování autora „skládka je v současné
době již naplněna" (období únor-březen), dále z našeho zaměření celkového tvaru tělesa a výšky
skládky. Kdo je schopen tuto kapacitu v této fázi co nejpřesněji vypočítat, zda odpovídá evidenci firmy?
Navíc nás uvedla do rozpaků nejednoznačná, ne-li protichůdná tvrzení OŽP a Magistrátu města Jihlavy,
stran našeho dotazu, zda se do kapacity skládky započítává i rekultivační vrstva - Viz příloha 7. Prosíme o
uvedení na pravou míru včetně odkazu na patřičnou dokumentaci.
Informace o kapacitě skládky byla brána rámcově, což potvrdilo ukončení navážení odpadů v průběhu roku
2007 a rekultivace části skládky.
Z provedeného geodetického zaměření 05/2007 lze dokladovat výšku na vrchlíku skládky v rozmezí 537,0538,0 m n.m. Výška skládky s odpady (provozní řád, projekt Hydroprojektu) je stanovena na 535,50 m n.m.
po sesednutí a konsolidaci. Výška povrchu uloženého odpadu v tělese skládky po převýšení výšky (o 20%)
na vliv sesednutí a konsolidace je 539,50 m n.m.
To znamená, že v konečném tvaru po konsolidaci bude skládka na kótě 535,50 m n.m.

3) V Kolaudačním rozhodnutí ze dne 5.12.2000, č.j. C/00/003181, bylo povoleno stavebním úřadem
Magistrátu města Jihlava užívání skládky tuhého komunálního odpadu (TKO) - Vyskytná nad Jihlavou, na
pozemku p.č. 239/4, katast. území Vyskytná nad Jihlavou, po stavebních úpravách. P.č. 239/5, není na
tomto KR uvedena. Stejně je tomu i na Stavebním povolení, vydaném Městským stavebním úřadem
Jihlava, vydaným dne 6.6.2000, pod č.j. C/00/001279, kde p.č. 239/5 není uvedena! Užívá firma .A.S.A.
tento pozemek oprávněně? Na tomto pozemku se nachází technické zařízení - buňka, váha a studna.
Obecně pozemky nejsou ve vlastnictví fy .A.S.A.. Pozemek pod vlastní skládkou je majetkem obce (dříve byl
složen z více pozemků). Pozemek pod příjezdovou komunikací je ve vlastnictví PF ČR. Tento pozemek p.č.
239/5 je také například pod příjezdovou komunikací. Pozemek byl v minulosti dán obcí k užívání na dobu
trvání skládky, po uzavření skládky z něj budou stavby odstraněny (například panelová vozovka) a pozemek
bude uveden do původního stavu. Doklad k užívání pozemku obcí (nájemní smlouvu s PF ČR) se nepodařilo
najít, proto byl vztah obce k pozemku upraven (obnoven) novou nájemní smlouvou č. 118N07/20.
Proč se toto číslo pozemku nevyskytuje ve stavebním povolení je otázka nejspíše pro stavební úřad. Ve
stavebním řízení byl PF ČR zahrnut, tudíž minimálně o stavbě věděl. Bez nějaké dohody o užívání pozemku
p.č. 239/5 by zřejmě nemohlo být stavební povolení vydáno, nicméně písemný doklad z této doby se ve
spisech nenašel.

4) Jednatel firmy ASA nám tvrdil, že firma údajně nezná zdroj znečištěné tekutiny z počátku března. Z
projektové dokumentace skládky vyplývá, že jedna drenážní trubka je vedena pod tělesem skládky,
druhá pod jímkou. Víme a máme zdokumentováno, že 7.3.2007 byl obvodový příkop místy až po okraj
zaplněn odpady (v provozním řádu není dána četnost udržování tohoto příkopu) a ty bránily plynulému
odtoku skládkové vody do jímky. Jedinou možností zdroje znečištění tedy podle nás je únik přes okraj
hráze nad jímkou (o tom svědčí ještě nyní pruh spálené trávy). Viz příloha 2 obr. 1,2,4. Druhá možnost
je podle nás porušení izolační fólie. Od firmy ASA jsme se dozvěděli, že poslední monitoring byl prováděn
v říjnu 1999 (v Jiříně tuto informaci zkreslili, tvrdili, že se fólie monitoruje pravidelně). Zjistili jsme, a
jednatel firmy nám potvrdil, že tento monitoring může zachytit pouze přerušení fólie ve svaru, nikoli
lokální protržení.
Problematika jímky průsakových vod a těsnění skládky včetně monitorování jeho neporušenosti je podrobně
komentována v předchozím textu (viz str. 12 – 13, 25).
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Řešení situace z března 2007 je v kompetenci příslušných správních úřadů a je třeba vycházet z provedených
šetření a jejich závěrů.

5) Dle našeho názoru při provozu stávající skládky je z našeho hlediska a vyjádření nejbližšího
kontrolního orgánu - vedení obce Vyskytná velmi neprůhledný systém evidence uskladněného odpadu.
Jak je zajištěna kontrola tohoto stavu? Je na základě nějaké kontroly vyloučena situace, že faktické
množství uloženého odpadu neodpovídá nahlášeným údajům na příslušných orgánech, či příjmů obce
Vyskytná za uložený odpad?
Kontrola evidence odpadů by měla být zcela běžnou rutinní záležitostí. Při ověřování evidovaných údajů je
třeba vycházet z vážní statistiky a celkové provozní dokumentace na skládce. Evidence odpadů přijatých na
skládku musí být prováděna v souladu s platnými předpisy a její kontrolu provádí příslušný správní úřad
v oblasti odpadového hospodářství.
Příjem odpadů je evidován, hlášení o druzích a množství uložených odpadů se podává jednou za rok na
příslušný úřad (Magistrát města Jihlavy). Každoročně se na MŽP nahlašuje výše poplatků odvedených obci.
Kontrolu množství a druhů ukládaných odpadů lze provést rovněž přes fakturační doklady provozovatele
skládky.

6) Také musíme konstatovat, že se seznam lidí, kteří podepsali petici dostal do rukou pracovníkům
skládky a ti je zneužívají. Podepsaní občané se setkali s např. s výhrůžkami odmítnutí přijetí odpadu na
skládce, či se záměrným nevstřícným přístupem. Je toto v souladu se zákonem?
Vyjadřovat se k otázkám souvisejícím s uvedenou peticí není v kompetenci zpracovatelů dokumentace.
Odmítnutí přijetí odpadu na skládce ze strany provozovatele je možné z různých důvodů, především ve
vazbě na vstupní kontrolu charakteru přiváženého odpadu. Zde je na místě zdůraznit význam dohody mezi
obcemi a provozovatelem, jaké služby provozovatel skládky dotčeným obcím nabídne.

7) Skládka je kvalifikována jako S03 - mohou se zde skladovat nebezpečné odpady v kontejnerech, jedná
se např. o azbest. Jaký vliv mohou mít tyto skutečnosti na zdraví obyvatelstva v budoucnosti?
Skladování vybraných druhů nebezpečných odpadů jako např. azbestu (ale i jiných) v kontejnerech nemá
žádný negativní vliv na veřejné zdraví. Konkrétně azbest, resp. materiál azbest obsahující, je rizikový při
manipulaci, kdy dochází k úniku jeho nepatrných částic (prachu) do ovzduší a k jejich vdechování. V případě
skladování v kontejnerech nebo trvalém uložení na skládce nepředstavuje žádné zdravotní riziko.

8) Skládka v minulosti již několikrát hořela. Jaká opatření tam budou navíc, aby se požár dal eliminovat.
Jak bude zaručeno dodržování technologické kázně, která má požárům zabránit, když tomu tak nebylo v
současné době. Jaké následky v případě požáru nastanou pro obyvatelstvo Vyskytné a Plandrů?
Podle zjištěných informací byl za posledních pět let byl na skládce hlášen pouze jeden požár a to dne
25.6.2007. Je nutné zajistit, aby byl důsledně dodržován provozní řád skládky, počínaje kontrolou odpadů na
příjmu a při uložení do tělesa skládky, zajištěním dostatečného množství inertních materiálů, průběžným
střežením a kontrolou skládky, konče včasným zásahem v případě, že se objeví možný zdroj zahoření či
požáru. Všechna opatření jsou v rovině technického a organizačního zabezpečení provozu skládky.
Odhadovat případné důsledky požáru v nejbližších obytných oblastech je velmi obtížné neboť záleží na
mnoha faktorech (velikost plochy zahoření, délka trvání, druhy odpadů postižené hořením apod). Vzhledem
k předpokládanému krátkodobému působení nelze očekávat negativní dopady na veřejné zdraví v okolních
obcích. Riziko je v takovém případě spíše v místě zahoření a při jeho likvidaci.

9) Chceme upozornit také na rekreační chatovou a zahrádkářskou oblast Rantířovského údolí. Budou se
tam lidé v budoucnu koupat v kontaminované vodě, budou s ní zalévat zahrádky?
Znečištění povrchových i podzemních vod jak současnou skládkou i případným rozšířením musí být zcela
vyloučeno. Proto nelze ani uvažovat o kontaminaci vod v oblasti Rantířovského údolí. Musí být jasné záruky
dané technickým řešením záměru, organizací provozu a dostatečným objektivním monitorováním, které jsou
základním předpokladem realizace záměru.

10) Zemědělští prvovýrobci mají již nyní problémy s obděláváním půdy. Ucpané kombajny, pluhy, atd.
Polétávající plast. pytlíky. Jaký vliv bude mít skládka na zemědělskou prvovýrobu z hlediska ekologie?
Budou se moct pást zvířata na kontaminované půdě? Budou dostávat zemědělci dotace z EU na pozemky
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přilehlé ke skládce? Jaký režim zemědělské prvovýroby bude provozován v okolí skládky? Jaká je vůbec
bezpečná izolační vzdálenost pro pěstování zemědělských plodin a chovu zvířat od skládky?
Provoz stávající skládky ani její případné rozšíření není a nebude příčinou kontaminace půdy v jejím okolí.
Znečištění plasty apod. lehkými frakcemi je samozřejmě nepřípustné, nelze je však považovat za kontaminaci
cizorodými látkami, která může způsobit vyloučení zemědělské produkce na těchto pozemcích.
V obecné rovině není mezi skládkami a pozemky určenými k zemědělské produkci stanoveno žádné pásmo
nebo izolační vzdálenost, ve které by byla zemědělská činnost nepřípustná. Ochranné pásmo se vztahuje
k obytné zástavbě a jeho důvodem jsou možné nepříznivé projevy vůči obyvatelům (zvýšený výskyt
živočichů, zápach apod.).

11) Musíme opět zdůraznit fakt, že pouhých 560 m od skládky je budova, v níž se nachází škola a školka.
Jaký vliv má stávající skládka na školu? Skládka byla, je a bude zdrojem zápachu. Dále je tam hřiště, děti
při sportování dýchají zápach ze skládky.
Posouzení vlivů na veřejné zdraví (kam spadá i škola a školka) je předmětem samostatného autorizovaného
hodnocení, které je v plném znění uvedeno v přílohách dokumentace.
Problematika zápachu stávající skládky bude řešena v rámci její rekultivace odplyněním. Budou vybudovány
vrtané plynové studny s vystrojením na ploše vrchlíku skládky s jímacím trubním systémem vedeným po
povrchu rekultivace skládky a doplněním o technologické zařízení pro likvidaci plynu. Realizace se
předpokládá v roce 2008.
U II. etapy skládky je navrženo vybudování odplyňovacího systému již při výstavbě skládky formou 5 ks
jímacích studní. Studny umožní jímání bioplynu již v průběhu provozu skládky a nikoli až po její rekultivaci.
Pachové složky na skládkách KO a vývin bioplynu se do budoucna budou rovněž snižovat spolu se
snižováním podílu ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) do tělesa skládky.
Cílem je snížit podíl BRKO pod 10% ukládaných odpadů. Tomu napomáhají nové investice do kompostáren a
třídění odpadů.

12) Také chceme upozornit na leták firmy .A.S.A., který minulý týden obdrželi místní lidé do schránek.
Vyšel v době připomínkovacího řízení EIA a vzhledem k tomu, že zdůrazňuje finanční přínos pro obec,
jsou zde vypsány jednotlivé obcí zrealizované projekty na kterých se „částečně" firma podílela a dále zde
jsou obyvatelé varováni před možným zdražováním odvozu odpadů apod., obáváme se, že mohla velkou
část obyvatel, kteří jsou neutěšeným stavem skládky zneklidněni, odradit od zapojení se do
připomínkovacího řízení. Krom jiného jsou tam uvedeny nepravdivé skutečnosti, které lze doložit. Je zde
přehlídka cílené manipulace, citujeme: „obec zkrátka jen s daněmi a dotacemi nevystačí" dále jsou zde
obecně napadána občanská sdružení a tímto se mimo jiné snaží zlehčit námi zjištěné a dle našeho
názoru závažné skutečnosti. Jsou tyto metody firmy v souladu s platnou legislativou?
Otázky na kampaň z jedné či druhé strany nelze objektivně posoudit a není v kompetenci zpracovatelů
dokumentace, aby se k nim vyjadřovali.

V závěru chceme zhodnotit, jak z našeho pohledu byly splněny či nesplněny požadavky petice, kterou již
počátkem března podepsalo téměř 700 lidí – viz naše příloha 1. Firma tvrdí, že vše splnila i nad rámec
svých povinností. K jednotlivým bodům:
- okamžité zabezpečení skládky tak, aby nedocházelo ke znečišťování okolí úlety odpadů ze skládky firma pouze provedla rozšíření systému záchytných sítí na vrcholu skládky - tyto při větrném počasí
padají. Vzhledem k tomu, že firma nezajistila boky skládky a vzhledem k nedodržování technologie
skládkování jsou tyto otevřenou plochou z níž odpady ulétávají i v současné době musíme konstatovat,
že tento požadavek splněn rozhodně nebyl;
V současné době je nutné tento požadavek vztahovat na II. etapu výstavby. Navážení odpadu je
pozastaveno do doby rozhodnutí o této etapě, na části skládky byla provedena technická rekultivace, zbytek
byl překryt zeminou či obdobným inertním materiálem.

- okamžité odstranění stávajícího mechanického znečištění okolí skládky i příjezdových komunikací firma provádí pravidelný sběr úletů a stav okolí skládky se zlepšil. Tento bod firma splnila. Tedy alespoň
prozatím. Obáváme se toho, že až přestane být ve středu pozornosti, přejde k „úsporným opatřením";
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Provozní řád nezná žádná úsporná opatření. Je nutné nastavit v novém provozním řádu taková pravidla a
mechanismy, aby byl v případě potřeby úklid zajištěn neodkladně.

- okamžité zabezpečení skládky tak, aby systém shromažďování a zneškodňování průsakových vod
neohrožoval životní prostředí a dále provedení sanace znečištěných ploch v okolí skládky - považujeme
za nedostatečné až zmatečné vyjádření firmy že původ znečištění vody vytékající z drenážních trubek
pod skládkou pocházel z okolních polností či přilehlého skládkování vyzrálého hnoje (ten tam již v
současné době není). Firma nám nevysvětlila příčinu či zdroj znečištěné tekutiny, která vytékala z
drenážních trubek přímo do lesního prostoru a jejíž zápach byl dne 7.3. i 8.3.2007 identický se zápachem
skládky. Na základě četných svědectví víme, že tento stav nebyl v minulosti ničím výjimečným. Jsme
přesvědčeni, že předem ohlášené kontroly odpadních vod jsou nedostatečné a jejich výsledky nemohou
zachytit skutečný stav. V tomto bodě firma nejen, že požadavky nesplnila, dokonce se obáváme, že při
přerušení drenážních trubek porušila stavební povolení a obáváme se možných dopadů na kvalitu
podzemních vod.
Problematika ochrany podzemních vod, drenáží a jímky průsakových vod je komentována opakovaně
v předchozím textu (viz např. str. 12 - 13, 25). Vložení čerpacích jímek do drenáže kolem jímky nemůže mít
žádný vliv na znečištění podzemních vod, neboť do tohoto prostoru nezasahuje těleso skládky a tedy ani
žádné těsnící prvky, které by tímto mohly být narušeny. Při nakládání s průsakovými vodami je však nutné
dodržovat provozní řád a v případě přebytku odvážet tyto vody na vhodnou ČOV.

- okamžité zabezpečení skládky tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí zápachem ze skládky - zápach
byl zmírněn, firma požadavek splnila (zřejmě vyvezením jímky a zavážením odpadů hlínou tak, jak jí to
ukládá provozní řád).
Důvodů zmírnění zápachu je celá řada, největší podíl na tom má zahájení rekultivace na části skládky a
zmenšení aktivní plochy. Současně s těmito opatřeními bude provedeno odplynění stávající skládky, které
rovněž přispěje k podstatnému snížení volné emise bioplynu do ovzduší a obtěžování okolí zápachem.
V rámci navržené II. etapy bude systém odplynění budován již v rámci výstavby skládky a bude postupně
uváděn do činnosti společně s provozem skládky (podrobněji výše viz str. 21 - 22) a v textu dokumentace.

Příloha 3
Výsledek šetření podnětu ČIŽP- doplněk (výsledek neohlášené kontroly ze dne 28.3. týkající se odběru
vod)
Vzorek číslo 1 - pramenní vývěr - tento byl v minulosti testován, jedná se dle vyjádření Geotestu Brno v
závěrečné zprávě monitoringu za rok 2006 o vodu mělkého oběhu, která je zranitelnější k povrchovým
splachům. Když v této vodě byly objeveny nežádoucí látky, bylo to přičítáno okolní zemědělské činnosti.
Geotest opakovaně doporučil v tomto prostoru provést 1-2 hydrogeologické vrty, které by mohly zachytit
kvalitu podzemních vod.
Vzorek číslo 2 - z drenážních trubek nebyl v minulosti nikdy testován, dle vyjádření firmy z nich voda
nikdy nevytékala, dle vyjádření tiskové mluvčí z nich voda vytékala pouze po deštích a čistá. (Na základě
četných svědectví, víme, že z nich často vytékala voda vizuálně znečištěná a zapáchající obdobně jako
voda skládková).
Vzorek číslo 3 - Domníváme se, že jde o místo, které bylo z provozního řádu vypuštěno. Zajímalo by nás,
na základě čeho tak bylo možno učinit?
K místu odběru vzorku č. 3 lze uvést následující: Na základě závěrečné zprávy za rok 2005, vypracované
společností GEOtest Brno, a. s. („Praha - .A.S.A., monitoring, skládka Vyskytná nad Jihlavou“, Ing. Pavel
Benkovič, Brno, prosinec 2005) bylo doporučeno ukončit vzorkování recipientu. Důvodem byla značná
vzdálenost místa odběru od potenciálního zdroje kontaminace (cca 150 m) a znečištění povrchové vody již
v místě nad soutokem. Proto bylo obtížné vyslovit jednoznačný závěr o případném ovlivnění jakosti vody
v Bělokamenském potoce skládkou. Příslušný Krajský úřad toto doporučení akceptoval a vydal nové
Rozhodnutí - Rozhodnutí Kraje Vysočina ze dne 10. 2. 2006 pod č. j. KUJ/20188/2005-028-KO/2.
Otázku záruk musí řešit příslušné zákony z hlediska sankcí. V rámci procesu posuzování je nutné upozornit
na možné problémy a navrhovat opatření k vyloučení či omezení nepříznivých důsledků provozu skládky.
Nelze však řešit záruky správného provozování skládky ani jiného typu zařízení.
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6. Lubomír Böhm, Vyskytná nad Jihlavou

Samotná tato zpráva uvádí ve všech hodnoceních, že produkce škodlivin vznikajících při provozu skládky
je sice pod limitními hranicemi, ale produkované škodliviny mají negativní vliv na své okolí ! Všechny
hodnoty produkovaných škodlivin se postupně navyšují, jak je i v této zprávě uvedeno!
Množství emitovaných látek při provozu skládky (i jiných typů zařízení) lze hodnotit buď na základě výpočtu
nebo na základě provedených měření. Měřením se u skládek zjišťuje pouze vývin skládkového plynu
(bioplynu), ale pouze v případě provedeného odplyňovacího systému s možnosti jímání bioplynu lze skutečně
získat objektivní data o jeho množství. Ostatní látky emitované do ovzduší v rámci provozu skládky (tuhé
látky, NO2, SO2, a další) měřit prakticky nelze, protože jsou produkovány zejména související dopravou a
technikou na skládce.
Cílem posouzení navržené II. etapy skládky je naopak snižovat emise látek znečišťujících ovzduší jak
technickým řešením (odplyňovací systém), tak provozními a organizačními opatřeními (prach, úlety, apod.).

Posuzování vlivů na vyskytující se živočichy a ptactvo v dané lokalitě bylo vypracováno na základě
zjišťovaných (krátkodobých) skutečností v období, kdy se zde vzácné, případně chráněné druhy logicky
nemohly objevit (křepelka atd.). Doba hnízdění např. probíhá v jiném časovém období, než ve kterém
byly potřebné skutečnosti zjišťovány, pravděpodobně záměrně!
Jak je již uvedeno v předchozím textu (komentář k obdobným připomínkám viz str. 20 - 21), pro účely
dokumentace byl proveden komplexní biologický průzkum (viz příloha č. 6).

Likvidace náletových dřevin, které mají pro místní podmínky dané lokality nepochybně veliký význam,
jako dřeviny původní, z hlediska dendrologického, jsou v oznámení o záměru hodnoceny zcela opačným
způsobem, což je naprosto nepřípustné, a nesmyslné.
Hodnocení v rámci oznámení nezpochybnilo původnost uvedeného náletového porostu pionýrských dřevin
v JV předpolí stávající skládky. Analogické porosty v SV předpolí skládky zůstávají zachovány a mohou být
součástí vnějšího ozelenění. Podrobněji viz komentář k analogické připomínce Arnika (viz str. 22).

Ochrana zemědělského půdního fondu I. a II. tř. zákonem je v této lokalitě jednoznačně dána a neměla
by být v žádném případě porušena.
Na základě žádosti, zpracovaného znaleckého posudku č. 92-71/2007 a provedeného správního řízení byla
provedena změna bonitace dotčených pozemků. Tím došlo k přeřazení většiny dotčené plochy z I. třídy
ochrany do II. a III. třídy ochrany zemědělských půd.

Obtěžování okolního obyvatelstva silným zápachem (projíždějící, obyvatelé Vyskytné nad Jihlavou,
zejména děti ve školce a škole, nová zástavba za uvedenou školou, obyvatelé Plandrů), se dotýká určitě
většího počtu lidí, než uvádí přísl. zákon - 20 více.
Problematika zápachu stávající skládky bude řešena v rámci její rekultivace odplyněním. Podrobně je o této
otázce pojednáno výše (viz str. 21 – 22).

Provoz těžkých vozidel dopravujících odpady velice ovlivňuje poškozování místních komunikací v obou
směrech - Plandry i Ježená-Pelhřimov. Účastníci dopravy jsou mnohdy ohrožováni rozšířenými odpady úlety, znečištěná vozidla dopravující odpady atd.
Podrobně je o dopravní problematice pojednáno výše, např. na str. 14. Úlety odpadů z vozidel přepravujících
odpad je nutno řešit přímo s dopravci. Odpady musí být zabezpečeny proti úniku z vozidla. Bez takové
podmínky nelze odpady dopravovat na žádnou skládku, tedy ani na skládku v k.ú. Vyskytná n/Jihlavou.

Nedůvěra k firmě .A.S.A. vycházející ze zkušeností s dosavadním působením v provozované skládkynedodržování platného Provozního řádu skládky v naprosto zásadních povinnostech (tvorba mocnostních
vrstev tělesa skládky, vytváření stabilního tělesa skládky, aby nemohlo dojít k případnému sesunu tělesa
skládky v budoucnosti, a tím k ekologické havárii), stejně tak jako z jednání pracovníků této Fy s ohledem
na závady v provozování současné skládky, celá skládka je provozovaná jako aktivní plocha (nepravdy,
zastírání, manipulace, atd.), čímž jsou dány prokazatelné příčiny negativního působení na okolí.
Problémy související s předchozím provozováním skládky (uvedené výše) jsou komentovány v předchozím
textu (např. na str. 14, 18).
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Z hlediska stability tělesa skládky je třeba konstatovat, že při ukládce odpadu v tělese skládky může dojít
provozně, při vytváření aktivní plochy v jednotlivých vrstvách ukládky odpadu, k vytvoření svahů o sklonu
větším než 1: 2,5. Na požadovaný sklon lze svah srovnávat pouze ve větších plochách, může být proto po
delší časový úsek sklon svahu viditelně neurovnaný. Sklon daný stavebním povolením je dán pro konečný
tvar zrekultivovaného tělesa skládky po dosednutí a konsolidaci, v době vlastní ukládky odpadu může být
překročen – z hlediska stability je potřebný pro zajištění stability rekultivační vrstvy nikoli vlastního uloženého
odpadu.
Projektovaný celkový sklon povrchu tělesa skládky 1:2,5 až 1:4 (dle tvaru kopule) je nahrubo nastaven při
ukládání odpadu provozovatelem skládky. Konečná úprava sklonitosti a rovinatosti povrchu tělesa skládky je
prováděna při zatěsnění a rekultivaci tělesa skládky.

V současné době je tento Záměr i v rozporu s omezováním počtu malých skládek na území ČR,
nevyužíváním vznikajících plynů, negativně působících na okolí, atd.
Skládka jako zařízení k odstraňování odpadů musí být v souladu s plánem odpadového hospodářství na
všech úrovních. V daném případě se jako rozhodující jeví Plán odpadového hospodářství (POH) kraje
Vysočina, za jehož naplňování odpovídá krajský úřad. Ten rovněž posoudí soulad záměru s POH kraje
v rámci navazujících správních řízení.
Otázka odplynění skládky je komentována v předchozím textu (viz str. 21 - 22) a v textu dokumentace,
včetně opatření navržených k realizaci záměru (viz kapitola D.IV.)

Únik kontaminovaných průsakových vod ze skládky do okolí, prokázaný ČIŽP Havlíčkův Brod v současné
době, je možný i u zamýšleného rozšíření skládky (je uvedeno i v samotném oznámení záměru).
Havarijní únik nelze vyloučit u žádné stavby, tedy ani u žádné skládky. Je však zapotřebí minimalizovat riziko
vzniku havarijní situace jak na straně vzniku, tak na straně následných opatření. Za tím účelem se
zpracovává Plán havarijních opatření, který schvaluje příslušný správní úřad. Nicméně je třeba zdůraznit, že
bez odpovědného přístupu provozovatele je obtížné jakýkoli plán naplnit. Proto jsou na místě kontroly
provozu a připravenosti na případné havarijní situace.

Požáry na skládce - různé zdroje - blesk, nezodpovědnost, vznícení skladovaného odpadu, atd., v
kontaktní blízkosti lesního porostu! Nejsou vůbec uvažovány požární nádrže. Skládkovou vodou nelze
hasit požáry skládky.
Požár na skládce patří jednoznačně mezi havarijní situace a jako takový musí být řešen. Technické
zabezpečení skládky z hlediska protihavarijních opatření musí odpovídat požadavkům příslušného úřadu
(HZS). Na skládce není uvažováno s požární nádrží. Požární vodu lze v případě potřeby čerpat z vlastního
zdroje (vrtu) užitkové vody na skládce.

Archeologické nálezy v bezprostřední blízkosti uvažovaného území jsou v této době již ohrožovány
současnou skládkou, co by bylo při dalším rozšíření ? Podle mého názoru je nutné vynaložit všechny síly k
prosazování nulové varianty, a ukončení provozu současné skládky, s řádným provedením rekultivace,
aby těleso skládky nerušilo tak závažným způsobem krajinu, v souladu s Provozním řádem, Stavebním
povolením a Kolaudačním rozhodnutím z roku 2000, což v daleko větší míře hrozí v případě rozšíření
skládky!
Vztah záměru k prokázaným archeologickým nálezům a zejména k hornicko-hutnickému areálu v prostoru
cca 150-200 m JV od skládky a na soutoku Bělokamenského potoka s řekou Jihlavou je komentován ve
vyjádření Muzea Vysočiny Jihlava (viz příloha č. 7) a současně v textu dokumentace. Na území dotčeném
rozšířením skládky jsou předpokládány stopy po antropogenních aktivitách a před realizací záměru je
nezbytný záchranný archeologický průzkum.
Rekultivace skládky byla v roce 2007 zahájena a bude pokračovat podle platných rozhodnutí. Narušení
krajiny v míře předchozího provozu skládky nelze očekávat. V současném rozsahu skládky je nereálné a
v případě realizace II. etapy je nutné jej zcela odmítnout formou podmínek stanovených pro provoz a jeho
kontrolu.
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7. Libor Čonka, Plandry

Nedodržování provozního řádu provozovatelem a s tím související šíření zápachu na obec Plandry,
povalující se odpadky kolem silnice na celé trase z Jihlavy, přes Plandry, až ke skládce. Firma A.S.A.
hrubě porušovala provozní řád skládky. Neprováděla předepsanou překrývku inertním materiálem atd.
Tím docházelo k zamořování obce Plandry nesnesitelným zápachem.
Uvedené problémy související s předchozím provozováním skládky jsou komentovány v předchozím textu.
Problematika zápachu stávající skládky bude řešena v rámci její rekultivace odplyněním (podrobně např. viz
str. 21 - 22) a v textu dokumentace, včetně opatření navržených k realizaci záměru (viz kapitola D.IV.)

Další připomínkou je velký provoz těžkých nákladních vozidel přes obec Plandry. Následkem toho došlo ke
zboření propustě v hrázi rybníka Dvorský a její ucpání. Při jarních záplavách dochází k přetečení rybníka
přes hráz a k záplavám domů pod hrází, kde bydlím v rodinném domku.
Firma A.S.A. hrubě porušovala provozní řád a neskýtá záruky, že v tom nebude pokračovat.
Problematika dopravy je podrobně komentována v předchozím textu, např. na str. 14.
Od zpracování oznámení došlo k významnému posunu v přístupu provozovatele a ke zlepšení provozu
skládky (i přes dočasné přerušení návozu odpadů). Pro případnou II. etapu výstavby je nutné se z toho
poučit jak na straně provozovatele ve formě technických a organizačních opatření (i za cenu vyšších
investičních či provozních nákladů), tak na straně dotčených obcí a obyvatel ve smyslu účinnější kontroly
provozu zařízení.
Otázku záruk musí řešit příslušné zákony z hlediska sankcí. V rámci procesu posuzování je nutné upozornit
na možné problémy a navrhovat opatření k vyloučení či omezení nepříznivých důsledků provozu skládky.
Nelze však řešit záruky správného provozování skládky ani jiného typu zařízení.
8. František a Libuše Doležálkovi

1) Firma při své činnosti nedodržela základní princip technologie skladování. Je zřejmé, že boky skládky
nebyly a nejsou zabezpečeny proti úletům.
Problémy související s předchozím provozováním skládky (uvedené výše) jsou komentovány v předchozím
textu. Zabezpečení skládky proti úletům za běžného provozu je jednou ze základních podmínek správného
provozu skládky. Jedná se jak o překrývání, tak o snížení rozsahu aktivní plochy, kde jsou odpady ukládány a
další technická a organizační opatření. Rekultivace skládky byla v roce 2007 zahájena a bude pokračovat
podle platných rozhodnutí.

2) Velikost skládky má podle stavebního povolení i provozního řádu svým tvarem a výškou zapadat do
okolní krajiny a nenarušit její ráz. Všichni víme a z předběžné studie EIA jasně plyne, že tato skládka
ráz okolní krajiny závažným způsobem narušuje.
V oznámení byl konstatován stav skládky a její působení v době jeho zpracování. Rovněž byly uvedeny hlavní
příčiny tohoto stavu: velká odkrytá část skládky a velká aktivní plocha, prakticky neprováděná rekultivace.
Otázka výsledného stavu jak u současné skládky tak u navrženého rozšíření musí být směřována k situaci po
provedené rekultivaci, jejímž cílem je právě přizpůsobit skládku okolí a výrazně snížit její negativní působení
v oblasti krajinného rázu. Provádění rekultivace však musí být postupné, aby byly vyloučeny negativní
důsledky popsané v oznámení.

3) Porovnali jsme vyjádření firmy ASA s vyjádřením stavebního úřadu a jsme přesvědčeni, že konečná
výška skládky, musí být dosažena ihned po dokončení rekultivace. Zástupci firmy však tvrdí, že až po
letech, po sesednutí.
Z provedeného geodetického zaměření 05/2007 lze dokladovat výšku na vrchlíku skládky v rozmezí 537,0538,0 m n.m. Výška skládky s odpady (provozní řád, projekt Hydroprojektu) je stanovena na 535,50 m n.m.
po sesednutí a konsolidaci. Výška povrchu uloženého odpadu v tělese skládky po převýšení výšky (o 20%)
na vliv sesednutí a konsolidace je 539,50 m n.m.
To znamená, že v konečném tvaru po konsolidaci bude skládka na kótě 535,50 m n.m.
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4) V současné době nejsou dodrženy násypové úhly, které znemožní rekultivaci.
Provedení rekultivace rozhodně znemožněno není, o čemž svědčí současný stav skládky (04/2008).
Projektovaný sklon povrchu tělesa skládky 1:2,5 až 1:4 (dle tvaru kopule) je nahrubo nastaven při ukládání
odpadu provozovatelem skládky. Konečná úprava sklonitosti a rovinatosti povrchu tělesa skládky je
prováděna při zatěsnění a rekultivaci tělesa skládky.
Svahy tělesa skládky komunálního odpadu S-OO jsou při ukládání samy stabilní až do sklonu 1:0,2 – dáno
strukturou odpadu, provázáním (vyztužením) plastovými výrobky, textiliemi, apod. Při ukládce odpadu
v tělese skládky může dojít krátkodobě, při vytváření aktivní plochy, k vytvoření svahů o sklonu větším než 1:
2,5 aniž by byla porušena celková stabilita jeho tělesa.
Projekt postupné rekultivace musí obsahovat mj. i technické způsoby zajištění sklonu svahu tělesa skládky,
který rekultivaci ve smyslu příslušné normy stabilně umožní.

5) Není nám zřejmé, na základě čeho a kdy byla zrušena „dočasná" horní jímka průsakových vod (o
objemu 610 m3)? Tato jímka, společně s druhou, měla zajišťovat bezpečné nakládání s průsakovými
vodami ve skládce.
Problematika stávající jímky průsakových vod je komentována v předchozím textu. Podle vyjádření
provozovatele byla zmíněná jímka o objemu 610 m3 určena jako provizorní a dočasná, a proto byla v souladu
s projektovou dokumentací podle potřeby odstraněna. O zrušení jímky byl proveden záznam v provozním
deníku skládky ze dne 7.10.2005 (viz příloha č. 8 Doklady).

6) Přerušení drenážních trubek v okolí jímky jsme dne 28. 4. 2007 zdokumentovali, což je hrubé
porušení stavebního povolení. V současné době jsou přerušené drenážní trubky zahrnuty drenáží a
kontaminovaná voda se dle našeho názoru od této doby vsakuje do podloží.
Upravený systém drenáže měl původně jako stavební opatření snížit hladinu podpovrchových vod, aby
nedošlo k poškození konstrukcí jímky (stavební úpravy v r. 2000). Drenážní trubky PVC okolo čerpací jímky
jsou po celé délce perforované obsypané drenážní vrstvou štěrku.
V dubnu 2007 (na základě ohlášení stavby) byla drenáž na dvou místech přerušena a instalovány na ní
kontrolní (identifikační) jímky. V těchto jímkách může provozovatel kvalitu podzemní vody průběžně vizuelně
kontrolovat a v případě podezření na znečištění a potřeby monitoringu je zde možno odebrat vzorky vody
k laboratornímu rozboru.
Drenážní systém nadále plní svoji úlohu stejně jak ji plnil a navíc existuje možnost kontroly a zásahu
v případě, že by v jímce bylo zjištěno znečištění způsobené havárií. V identifikační jímce je trvale instalováno
čerpadlo, které umožňuje vodu přečerpat do jímky průsakových vod a tím zabránit úniku do vodoteče. Před
zřízením identifikačních jímek tato možnost nebyla.

7) Firma ASA po přerušení drenážní trubek do okolí jímky instalovala dvě betonové skruže, do těchto
však drenážní trubky rozhodně napojeny nejsou a žádá od ČIŽP nový tzv. komisionální odběr.
Komentováno v předchozím odstavci.

8) Velmi alarmující je již zmiňovaná skutečnost, že poslední monitoring izolační folie pod skládkou byl,
dle sdělení tiskové mluvčí ASA, prováděn v říjnu r. 1999, tzn. Při zakládání stávající skládky. Porušení
folie se časem může projevit na kvalitě podzemních vod. Toto tvrzení nás naplňuje obavou, protože
dle monitoringu Geotestu Brno tyto v podstatě nejsou monitorovány. (Viz závěrečná zpráva
monitoringu Geotestu Brno za rok 2006 v předběžné studii EIA).
Podrobně je tato problematika komentována v předchozím textu, např. na str. 10 - 11.

9) Okraje folie nejsou označeny - není zabezpečena ochrana této folie proti protržení při průjezdu těžké
techniky kolem ní.
Okraje fólie není nutno označovat, funkční část fólie se nachází ve vzdálenosti min. 1,5 m od jízdního pruhu
vnitřní komunikace. Pokud dojde v průběhu rekultivačních prací (napojení těsnících prvků na sebe)
k poškození okraje fólie, je tato fólie dle rozsahu opravena záměnou fólie nebo zavařením průrazu
přeplátováním. Opravená část je vždy kontrolována jednorázovým prověřením těsnosti mobilním systémem
fy SENSOR s protokolárním vyhodnocením.
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10) Dle výsledku monitoringu z r. 2006 produkuje skládka takové množství metanu, že spadá do třídy II III, to jsou skládky, u nichž volná ventilace plynů do ovzduší není přípustná a musí mít odplyňovací
systém. Ten stávající skládka nemá. Vliv velmi závažných důsledků unikajících plynů na zdraví lidí je
uveden ve studii EIA.
Problematika zápachu stávající skládky bude řešena v rámci její rekultivace realizací systému odplynění
skládky. Podrobně je tato otázka komentována výše na str. 21 - 22) a v textu dokumentace, včetně opatření
navržených k realizaci záměru (viz kapitola D.IV.)

11) V případě rozšíření stávající skládky by byl dotčen unikátní objekt ze 13. století - Hornický hrádek.
Celá oblast by měla být v této souvislosti podrobena archeologickému průzkumu.
Vztah záměru k prokázaným archeologickým nálezům a zejména k hornicko-hutnickému areálu v prostoru
cca 150-200 m JV od skládky a na soutoku Bělokamenského potoka s řekou Jihlavou je komentována ve
vyjádření Muzea Vysočiny Jihlava (viz příloha č. 8) a současně v textu dokumentace. Na území dotčeném
rozšířením skládky jsou předpokládány stopy po antropogenních aktivitách a před realizací záměru je
nezbytný záchranný archeologický průzkum.

12) Pouhých 560 m od stávající skládky se nachází škola a tudíž skládka provozovaná tímto způsobem
snižuje renomé obce.
Lze souhlasit s tím, že způsob provozování skládky v předchozím období nebyl bezproblémový a v souvislosti
s důsledky na okolí se může projevit i oprávněná obava z poklesu atraktivity lokality a snížení prestiže
dotčených obcí. Současně je však třeba konstatovat, že v současné době byla zahájena rekultivace skládky,
a v případě realizace II. etapy skládky je nutno nastavit taková opatření a pravidla, aby k popsaným
negativním důsledkům nedocházelo.
9. Petr a Renáta Dudáčkovi, Vyskytná nad Jihlavou

Domníváme se, že firma .A.S.A, nedodržující nyní provozní řád, nebude provozovat dle provozního řádu
ani rozšířenou skládku z níže uvedených důvodů:
- ze současné skládky neustále odlétá odpad, zabezpečení proti úletům je nedostačující - šíří se
nesnesitelný pach
- silnice Plandry - Vyskytná je neustále rozbitá a znečištěná
- po velkých lednových větrech byly úlety částečně odklizeny až v měsíci dubnu
Problematika zabezpečení skládky, úletů odpadů a úklidu v okolí skládky je komentována v předchozím
textu (viz obdobné připomínky např. na str. ). Provozování skládky do jara roku 2007 bylo problematické a
tato skutečnost nebyla v oznámení nijak zastírána. Naopak byla navržena opatření ke zlepšení tohoto stavu.
V průběhu roku 2007 došlo k významnému zlepšení situace na skládce (rekultivace severní části skládky a
překrytí zbylé části). Hodnocení je zaměřeno na II. etapu skládky se znalostí předchozího provozu skládky.
Skládka byla vybudována a zkolaudována bez založení základu plynového hospodářství - plynových studní.
Po přejímce do provozování fy .A.S.A. bylo na základě výsledků monitoringu vzniku CH4 rozhodnuto o
vybudování odplynění skládky současně s prováděním rekultivačních prací. Poslední měření (05/2007)
prokázalo zatřídění do kategorie II. Odplynění skládky je prováděno v souladu s provozním řádem a s
platnou legislativou. Bude použito technologie vrtaných plynových studní s vystrojením na ploše vrchlíku
skládky s jímacím trubním systémem vedeným po povrchu rekultivace skládky, doplněným o technologické
zařízení pro likvidaci plynu. Provádění těchto prací se předpokládá v roce 2008.
Pachové složky na skládkách KO a vývin bioplynu se do budoucna budou snižovat spolu se snižováním podílu
ukládaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) do tělesa skládky.
Dopravní problematika související s obsluhou skládky je podrobně komentována výše, např. na str. 14.
Podle výpisu z provozního deníku z roku 2007 probíhal úklid okolí skládky průběžně od ledna až do dubna.
Doba úklidu je úměrná rozsahu postiženého území a jeho znečištění úlety ze skládky po lednové vichřici.

Z několika veřejných jednání zastupitelstva OÚ ve Vyskytné nad Jihlavou vyplynulo, že:
- skládka je již naplněná (přesto se odpad naváží dál)
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- ze skládky vytéká znečištěná odpadní voda přímo do Bělokamenského potoka
- z povrchu skládky uniká metan, který několikanásobně převyšuje normy
- neprovádí se monitorování fólie, zabraňující úniku kontaminované vody do podloží
- po rekultivaci „umělý kopec" nezapadne do rázu krajiny.
Ke všem připomínkám je uváděn komentář v předchozím textu. Jako stručnou rekapitulaci lze uvést:
-

naplnění skládky bylo završeno jejím dočasným uzavřením;

-

výtok znečištěné podzemní vody není běžný a rozhodně nesmí jít o standardní provozní podmínky;

-

únik skládkového plynu bude pro stávající skládku řešen v rámci rekultivace, pro navrženou II. etapu
již ve fázi výstavby realizací odplyňovacího systému (viz str. 20 - 21);

-

monitorování těsnící fólie bylo celoplošně provedeno 2x v rámci realizace skládky; pravidelný
monitoring těsnění dna skládky, který je prováděn 2x ročně a prokazuje těsnost celého
kombinovaného zatěsnění dna skládky; tento monitoring signalizuje jakékoliv porušení těsnění dna
skládky (podrobně viz str. 10 - 11);

-

jedním z cílů rekultivace musí být maximální přizpůsobení tělesa skládky okolí a tím výrazné snížení
jejího negativního působení v oblasti krajinného rázu.

Obáváme se kontaminace nejen ovzduší, ale i půdy a vody. Obáváme se poklesu hodnoty naší
nemovitosti. Obáváme se poklesu zájmu o náš mikroregion.
Otázky znečištění ovzduší, vod a půdy jsou komentovány v předchozím textu na analogické připomínky. Ve
všech oblastech musí být realizována taková opatření, která jednoznačně vyloučí znečišťování či poškozování
životního prostředí. Návrh opatření je uveden v kapitole D.IV. této dokumentace.
Otázky sociálně-ekonomických dopadů jsou v rámci dokumentace rovněž uvažovány jako jeden z obtížně
postižitelných, nicméně významných faktorů, spojených jak s předchozím provozem skládky, tak s realizací
navržené II. etapy výstavby.

Z těchto a jiných důvodů jsme přesvědčeni, že rozšířením stávající skládky by se zvýšilo ohrožení
životního prostředí a zdraví obyvatel přilehlých obcí.
Posouzení vlivů na životní prostředí je předmětem předložené dokumentace. Posouzení vlivů na veřejné
zdraví je předmětem samostatného autorizovaného hodnocení, které je v plném znění uvedeno v přílohách
dokumentace. Za podmínky respektování opatření navržených v kapitole D.IV. lze vyloučit významné
negativní vlivy na životní prostředí spojené s jeho znečišťováním nebo poškozováním.
10. MUDr. Miloš Holub a MUDr. Jitka Holubová, Plandry

Nepořádek kolem skládky a kolem silnice v čís. III/13 112. Spadlé pytle s odpadem u silnice, poletující
igelitové sáčky v polích a v korunách stromů, šířící se zápach na obec Plandry atd.
Firma A.S.A. hrubě porušovala provozní řád skládky. Neprováděla předepsanou překrývku inertním
materiálem, překročila výšku navezené hmoty, nezajistila funkčnost systému hospodaření s vodami atd. Z
důvodu neplnění základních povinností docházelo mimo jiné také k únikům imisí a k zamořování obce
Plandry nesnesitelným zápachem vzniklým rozkladnými procesy.
Kontrolní orgány by měly provést sondáže a zjistit, zda tam nějaké vrstvy inertního materiálu vůbec jsou
a kolik.
Firma A.S.A. hrubě porušovala provozní řád při I. etapě a jistě by se nerozpakovala chovat se stejně i ve
II. etapě. Provozovatel neskýtá záruku řádného dodržování předpisů.
V připomínce jsou popsány negativní důsledky předchozího provozu skládky, které jsou komentovány
v předchozím textu. Od doby zpracování oznámení došlo na skládce k významnému pozitivnímu posunu a ke
zlepšení provozu skládky (i přes dočasné přerušení návozu odpadů). Byla zahájena rekultivace severní části
skládky a na jižní části byly odpady částečně překryty inertním materiálem.
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Pro případnou II. etapu výstavby je nutné se z toho poučit jak na straně provozovatele ve formě technických
a organizačních opatření (i za cenu vyšších investičních či provozních nákladů), tak na straně dotčených obcí
a obyvatel v důslednější a pravidelné kontrole provozování skládky.
Otázku záruk musí řešit příslušné zákony z hlediska sankcí. V rámci procesu posuzování je nutné upozornit
na možné problémy a navrhovat opatření k vyloučení či omezení nepříznivých důsledků provozu skládky.
Nelze však řešit záruky správného provozování skládky ani jiného typu zařízení.
11. Olga Chudobová, Vyskytná nad Jihlavou

Dotýká se mně a celé naší rodiny přímo bytostně fakt, že výše zmíněná skládka odpadů je tak velká, že
hyzdí obzor z mého rodiště - Rounku, kde je a vždy byla rekreační oblast.
Rozšíření skládky mi vadí nejen proto, že skládka narušuje krajinu, ale také proto, že již několik let
příšerně zapáchá a stále šíří po okolí uletující odpadky a rovněž to, že silnice je ve špatném stavu a velmi
často znečištěná od vozidel ze skládky.
Věřím, že dohlédnete na to, aby stávající skládka byla řádně zrekultivována.
Otázka rušení krajinného rázu je komentována v předchozím textu (např. str. 30). S připomínkou lze
souhlasit v tom, že v době zpracování a projednávání oznámení (10/2006 - 04/2007) byla skládka v důsledku
nevhodného provozování (popsáno výše) velmi viditelná i ze vzdálenějších míst se silným negativním
dopadem na okolní krajinu. Rovněž ostatní otázky s tím související (úlet odpadů, zápach apod.) jsou
komentovány v předchozím textu.
Od doby zpracování oznámení došlo na skládce k významnému pozitivnímu posunu a ke zlepšení provozu
skládky (i přes dočasné přerušení návozu odpadů). Byla zahájena rekultivace severní části skládky a na jižní
části byly odpady částečně překryty inertním materiálem.
Těleso skládky je vždy nepochybně antropogenním útvarem, který určitým způsobem naruší krajinu
z hlediska krajinného rázu. Proto je pro II. etapu třeba formulovat podmínky, které zejména v souvislosti s
pojetím tvaru a pojetím rekultivací mohou zmírnit přímé působení tohoto tělesa.
12. Miloslav Matoušek, Plandry

Bydlíme s početnou rodinou na jižním okraji obce Plandry a tato část obce bývá nejvíce zasahována
nesnesitelným zápachem, šířícím se při západním proudění vzduchu od lokality skládky odpadů
provozované firmou .A.S.A. Zápach je tak intenzivní, že není možno otevřít okna domu a není možno
venku ani sušit prádlo.
Uvedená připomínka, která se týká předchozího provozu skládky, bude řešena v rámci započaté a probíhající
rekultivace stávající skládky. V roce 2008 je plánováno odplynění stávající skládky. Bude použito technologie
vrtaných plynových studen s vystrojením na ploše vrchlíku skládky s jímacím trubním systémem vedeným po
povrchu rekultivace skládky a doplněným o technologické zařízení pro likvidaci plynu.
V rámci plánované II. etapy je navrženo, aby systém odplynění byl vybudován již v rámci výstavby skládky a
byl postupně uváděn do činnosti společně s provozem skládky.

Jsou předpisy na provoz skládky dostatečné, aby ochránily přírodu i občany před škodlivými účinky,
šířícími se ze skládky, nebo tyto předpisy nejsou provozovatelem řádně plněny a příslušnými orgány
kontrolovány?
Úroveň právní ochrany životního prostředí a veřejného zdraví je dána zákony a souvisejícími předpisy, které
vycházejí z poznatků a doporučení mezinárodních organizací (např. Evropské unie a Světové zdravotnické
organizace). Tato úroveň je podle zkušeností postupně zvyšována na základě nových poznatků o škodlivosti
či závadnosti jednotlivých posuzovaných faktorů či aktivit.
Dodržování provozního řádu je předmětem kontroly ze strany příslušných úřadů a dotčených samospráv, a
není obecně otázkou řešitelnou v rámci procesu posuzování vlivů záměru. Posuzování může přinést
poznatky, zda je provozní řád z hlediska působení skládky na okolí dostačující a zda není třeba jej
v některých oblastech doplnit či upřesnit.
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Podle poskytnutých podkladů proběhly na skládce od roku 2000 do roku 2007 čtyři kontroly ze strany ČIŽP a
čtyři kontroly ze strany KHS. Ze strany ČIŽP byla provozovateli uložena pokuta na základě kontroly v období
03-05/2007, ze strany KHS byla provozovateli uložena pokuta v 10/2001. Ostatní kontroly byly shledány bez
závad nebo s dílčími nedostatky a drobnými závadami bez pokut.

Firma hrubě porušovala provozní řád skládky a měla by být řádně potrestána a další činnost, minimálně v
této lokalitě, by jí měla být zakázána.
Otázka míry porušení provozního řádu předchozím provozem skládky musí být směřována na kontrolní
orgány a není v rámci zpracování dokumentace řešitelná, neboť k tomu není zpracovatelský tým
kompetentní. Současně je však třeba vnímat pozitivní posun na straně provozovatele a při rozhodování o
realizaci navrženého záměru zvažovat všechny skutečnosti. Tím samozřejmě nesmí být dotčeny povinnosti
provozovatele na jedné straně, ani právo kontroly ze strany jak úřadů státní správy, obcí a veřejnosti na
straně druhé.

Obci Vyskytná n/Jihlavou plynou nemalé finanční prostředky z provozu skládky, ale nejvíce je ohrožena
obec Plandry. Spravedlivé by bylo, aby část fin. prostředků, plynoucích z poplatků, byla poskytnuta
nejvíce poškozené obci, Plandry.
Skutečnost, že obec Plandry je provozem skládky zatěžována minimálně stejně (v některých oblastech více,
v jiných méně) jako obec Vyskytná n/J. je evidentní a není nijak zastírána. Určení poplatků je však
stanoveno zákonem a v rámci posuzování vlivů lze pouze doporučit, aby tato otázka byla určitým způsobem
narovnána či kompenzována. Podrobnější dohoda je věcí mezi obcí (obcemi) a provozovatelem.

Zásadně nesouhlasím s dalším provozováním skládky a už vůbec ne s dalším rozšířením.
Další provozování skládky bez navrženého rozšíření je v podstatě bezpředmětné. Provoz bude buď ukončen
a postupně bude dokončena rekultivace skládky nebo bude realizována navržená II. etapy výstavby.
Předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí je vyhodnocení vlivů této navržené II. etapy na
jednotlivé složky a faktory životního prostředí.
13. Mgr. Zdeňka Matýšková, Ing. Lubomír Jonáš, Vyskytná nad Jihlavou

a/ Oznámení záměru bylo zpracováno v době, kdy autor musel při svých návštěvách vidět neutěšený stav
skládky a jejího okolí!! Úlety odpadů až stovky metrů od skládky na stromech můžeme dokladovat
digitální fotodokumentací.
Provozování skládky v období zpracování oznámení 10/2006 – 04/2007 bylo problematické a tato skutečnost
nebyla v oznámení nijak zastírána. Naopak byla navržena opatření ke zlepšení tohoto stavu. V průběhu roku
2007 došlo k významnému zlepšení situace na skládce (částečná rekultivace severní části tělesa skládky,
úprava komunikací a systému odvodnění apod.).
Současný stav na skládce byl v průběhu zpracování dokumentace prověřen řadou kontrol včetně společné
prohlídky skládky za účasti zástupců dotčených obcí.
Oznámení a dokumentace jsou zaměřeny na záměr II. etapy skládky se znalostí předchozího provozu
skládky, který však není prioritním předmětem posuzování. V textu obou materiálů je však na podstatné
nedostatky v provozu upozorněno a jsou navržena opatření, která mají za cíl eliminovat negativní projevy
provozu skládky.

b/ Oznámení záměru bylo zpracováno, resp. podklady pro něj bylo sbírány především v období 10/2006 3/2007, tj. v době vegetačního klidu. V tom případě nechápeme, může mít zejména biologický rozbor
(rostliny, živočichové) vůbec dostatečnou vypovídací schopnost?? Vždyť jistě podstatná část fauny a flory
v tuto dobu není dosažitelná!
Problematika vlivu záměru na flóru a faunu je řešena podrobným biologickým průzkumem, který je přílohou
dokumentace (příloha č. 6).

c/ V dokumentaci chybí odkazy a vazba na Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina nebo na jiný
POH. Pokud existují, je s nimi předložený záměr v souladu?
Skládka Vyskytná je v plánu odpadového hospodářství (POH) kraje zahrnuta jako existující zařízení pro
odstraňování odpadů. POH stanovuje pro jednotlivé typy zařízení konkrétní povinnosti, které je třeba
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respektovat. Plnění těchto povinností je předmětem kontroly ze strany příslušného úřadu (KÚ KV), který
bude v navazujících správních řízeních rozhodovat o vydání příslušných povolujících rozhodnutí.
V průběhu zpracování dokumentace požádal oznamovatel o vyjádření příslušného správního úřadu (KÚ KV)
z hlediska souladu záměru s POH Kraje Vysočina. Vyjádření je uvedeno v příloze č. 8 dokumentace.

d/ Rozšíření skládky je plánováno v území, které podle nás neřeší žádný územní plán. Pokud tento plán
přesto existuje, je s ním záměr v souladu? Obec Vyskytná nad Jihlavou má podle našich informací
Regulační plán (ten však řeší intravilán obce, nikoliv katastr. tedy ani území skládky).
V oznámení i v dokumentaci je uvedeno vyjádření příslušného stavebního úřadu, který realizaci
posuzovaného záměru s odkazem na příslušnou právní úpravu nevylučuje (viz. zákon č. 183/2006 Sb. § 18
odst. 5. s odkazem dále na § 2 odst. 1 písm. k) bod 2).

e/ Záměr rozšíření skládky je vztažen (str. 32. oddíl C.II.4) také na pozemky v I. třídě ochrany ZPF (parc.
239/40), výměra 12.746 m2), které nelze k tomuto účelu trvale vyjmout ! (viz str. 33). Jak může být
takový záměr vůbec uvažován ?
Na základě žádosti, zpracovaného znaleckého posudku č. 92-71/2007 a provedeného správního řízení byla
provedena změna bonitace dotčených pozemků. Tím došlo k přeřazení většiny dotčené plochy z I. třídy
ochrany do II. a III. třídy ochrany zemědělských půd.

f/ Rozšíření skládky přiblíží těleso skládky na cca 150 m od tzv. Hornického hrádku („motte“) ze 13.
století. Oznámení záměrů toto vůbec nezmiňuje a tedy nijak neřeší ! Na str. 40. oddíl C.II.6. se uvádí, že
na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. Hornický hrádek je však
údajně před zapamátněním a jeho vzdálenost od budoucí skládky je velmi malá (viz výše).
Vztah záměru k prokázaným archeologickým nálezům a zejména k hornicko-hutnickému areálu v prostoru
cca 150-200 m JV od skládky na soutoku Bělokamenského potoka s řekou Jihlavou je komentován ve
vyjádření Muzea Vysočiny Jihlava (viz příloha č. 8) a současně v textu dokumentace. Na území dotčeném
rozšířením skládky jsou předpokládány stopy po antropogenních aktivitách a před realizací záměru je
nezbytný záchranný archeologický průzkum.

g/ Dle údajů v oznámení (s odkazem na Geotest Brno) se dodnes vůbec netestoval vliv stávající skládky
na podzemní vody v okolí. Případný negativní vliv tedy není (měřením) rozhodně vyloučen - to
považujeme za nutnou podmínku pro pokračování skládkování.
Monitoring vlivů skládky na vody probíhá v souladu s rozhodnutím příslušného úřadu (Krajský úřad kraje
Vysočina ze dne 10. 2. 2006 pod č. j. KUJ/20188/2005-028-KO/2).
Za účelem meziročního srovnání zjištěných koncentrací sledovaných látek v odebraných vzorcích podzemních
vod a posouzení vývoje chemismu, jsou zpracovány výsledky laboratorních rozborů vzorků těchto vod
v rámci standardně prováděného monitoringu dle provozního řádu skládky (objekty: studna, M1, M2, potok
nad a pod) za rok 2000 až 2007 v přehledné tabulce (viz přílohy dokumentace). Analyzované hodnoty jsou
porovnány s doporučenými hodnotami kritérií B a C Metodického pokynu MŽP ČR, respektive s nařízením
vlády č. 61/2003 Sb. Při porovnání laboratorních rozborů 2000 – 2007 je možné konstatovat poměrně stálé
chemické složení nepřekračující limity dané legislativou.
V září 2007 vyhotovila firma GEOtest Brno, a.s. pro zjištění aktuálního stavu jakosti podzemní vody
v hlubších partiích hydrogeologického kolektoru dva hydrogeologické vrty – MŠ-1 a MŠ-2 v prostoru
skládky („Vyskytná nad Jihlavou – skládka společnosti .A.S.A., Hydrogeologické monitorovací vrty“, Ing.
Pavel Benkovič, Mgr. M. Novotný, Brno, říjen 2007). Při situování vrtů bylo jako jeden z hlavních parametrů
zvoleno mimo jiné i plánované budoucí rozšíření tělesa skládky a vrty byly navrženy tak, aby při případném
rozšíření skládky mohly být začleněny do pravidelného monitorovacího systému. Vrt MŠ-1 (referenční) byl
vybudován nad současným tělesem skládky a slouží tak k monitorování jakosti podzemní vody přitékající na
lokalitu, vrt MŠ-2 (indikační) byl situován pod těleso skládky ve vztahu k předpokládanému směru proudění
podzemní vody na lokalitě a charakterizuje tak podzemní vodu opouštějící předmětnou lokalitu. Výsledky
provedených průzkumů jsou komentovány v předchozím textu, podrobněji v dokumentaci a v jejích
přílohách.

h/ Podle údajů z Oznámení (str.8. oddíl B.I.5.) i podle hrubých propočtů z evidence Magistrátu města
Jihlavy (odbor odpadového hospodářství) je kapacita skládky v současné době již naplněna. Pokud tomu
tak je, proč neprobíhá rekultivace I. etapy? Proč se stále naváží odpad ? Přehrne se pak do II. etapy...?
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Naplnění kapacity skládky potvrdilo ukončení navážení odpadů v průběhu roku 2007 a zahájení rekultivace
části skládky. V průběhu roku 2007 (06-12) byl do tělesa skládky navážen odpad určený k dotvarování
povrchu tělesa skládky dopravní technikou provozovatele.

i/ V těsné blízkosti skládky je lesní porost, a to ještě ve směru převládajících větrů. Je možné v Oznámení
charakterizovat rozšíření požáru do okolních porostů, například unášením hořícího materiálu větrem, jako
málo pravděpodobné? (str.21, oddíl B.III.5.) Podle nás naopak! Je tu lesní porost, v okolí může být přece
pěstováno i obilí, případně trávy!
Požár je vždy havarijní situací a musí být jako havárie řešen. Požárně bezpečnostní řešení zabezpečení tělesa
skládky i ostatních objektů je posuzováváno specialistou na danou problematiku a je posuzováno příslušnou
služebnou HZS. Požadavky HZS jsou vždy respektovány a zapracovány do PD a provozního řádu skládky.
Postupy pro omezení rizika havárií včetně požáru jsou dále podrobněji specifikovány v systému řízení
skládky.
Za posledních 5 let došlo k zahoření skládky jen v jednom případě dne 25.6.2007. Požár byl nahlášen HZS
v Jihlavě, jehož pracovníci požár uhasili. Požár vznikl pravděpodobně zahořením odpadu přivezeného tentýž
den. Za posledních pět let jde o jediný požár na skládce Vyskytná. Hlášení o posledním požáru je doloženo
v přílohách dokumentace (příloha č. 8 Doklady).
Skládce byla v rámci schvalovacího řízení udělena výjimka z dodržení 50 m ochranného pásma od lesního
porostu, vzdálenost stávajícího tělesa od okraje lesa je 30 m. Okraj plochy navrženého rozšíření tělesa
skládky je proto navržen ve vzdálenosti 31 m (napojení ploch) a více.

j/ Podle autora Oznámení (viz str. 9, oddíl B.I.5.) se rozšířením skládky nemění dosavadní míra rizika vůči
okolnímu prostředí a pro obyvatelstvo. To přece není pravda, vždyť s každou další novou tunou
uloženého odpadu tato míra narůstá ! Dále nesouhlasíme s tvrzením (opět str. 9, oddíl B.l.5.), že je
skládka zabezpečena tak, aby nedocházelo k působení škodlivých vlivů z uložených odpadů na složky
životního prostředí - viz stávající provozní závady - úlety, únik kontaminované vody z drenáží, zápach.
Jak vyplývá z uvedeného odkazu, citované pasáže se týkají navrhovaného záměru II. etapy výstavby skládky
a otázka zabezpečení stávající skládky je hodnocena v jiné části oznámení a dokumentace. Z pohledu
zpracovatele dokumentace nelze v žádném případě připustit realizaci posuzovaného záměru v případě
nedostatečného zabezpečení skládky jako celku, ani v případě pochybností o zabezpečení stávající skládky.
Informace jak o zabezpečení skládky, tak o vlivech na povrchové a podzemní vody byly doplněny
v dokumentaci formou rozšířených průzkumných prací.
Míra rizika vůči životnímu prostředí je vyhodnocena v dokumentaci a na základě posouzení jsou navržena
opatření ke snížení, eliminaci či vyloučení negativních vlivů na životní prostředí.

k/ Pro případ požáru (str. 15, oddíl B.II.2.) je uvažován mj. stávající zdroj pitné vody (= studna). Skládka
nemá externí přípojku vody. Studnu není ale možno považovat z technického hlediska (dispoziční tlak a
průtočné množství) za regulérní zdroj požární vody pro stavbu takového rozsahu.
Využití studny jako zdroje vody v případě požáru musí být prověřeno v projektové dokumentaci stavby a
posouzeno příslušným úřadem (služebna HZS), stejně tak musí být stanoveny případně další požadavky na
protipožární zabezpečení skládky a dostupnost zásahových prostředků.

l/ Na str. 16, oddíl B.III.1. jsou uvedeny předpokládané emise škodlivin, např. při spalování skládkového
plynu. Hodnoty, zejména NOx a CO odpovídají při průměrné účinnosti spalování a průměrné výhřevnosti
hodnotám výkonu zdroje vysoko nad 500 kW. tj: VELKÝ ZDROJ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ dle Zákona č.
86/2002 Sb. V Oznámení je však uvedeno střední zdroj znečišťování ovzduší (viz str. 17, oddíl B.III.1).
Výkon VTP a produkce skládkového plynu nejsou uvedeny, jak tedy došel autor ke konkrétním číslům o
emisích ??
Produkce skládkového plynu byla vypočtena na základě údajů o produkci plynu z 1 t uloženého odpadu na
jiných skládkách a obsahu metanu naměřeného na této skládce. Výpočet uvažoval plnou kapacitu skládky,
tedy prakticky cílový stav. Jednalo se tedy o maximální odhad produkce skládkového plynu.
Celková emise znečišťujících látek vycházela z výpočtu jejich produkce při spálení vypočteného množství
metanu, výpočet emise SO2 vycházel z obsahu H2S ve skládkovém plynu. Podrobněji je výpočet popsán
v textu dokumentace a v rozptylové studii.
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Co se týče kategorizace zdroje, zde se jedná pouze o informativní údaj, neboť proces posuzování není k
tomu určen. Kategorizaci zdroje navrhuje autorizovaná osoba v odborném posudku v rámci řízení podle
zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb. v platném znění) a návrh kategorizace schvaluje příslušná ČIŽP. Skládka je
s ohledem na svou kapacitu kategorizována v souladu s Nařízením vlády č. 615/2006 Sb., jako zvláště velký
zdroj znečišťování ovzduší (dle přílohy č. 1, bod 5.1. je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší skládka
přijímající více než 10 t odpadu denně nebo mající celkovou kapacitu nad 25 000 t, mimo skládky inertního
odpadu).
Zařízení pro spalování skládkového plynu bude pravděpodobně dosahovat výkonu v rozmezí 0,2 až 5 MW
(střední zdroj znečišťování dle zákona č. 86/2002 Sb.), nebo i nižší, neboť uvažované hodnoty produkce
skládkového plynu je nutno chápat jako horní odhad.

m/ autor Oznámení jasně píše, že (cituji) „...nelze vyloučit poškození těsnící folie podložní izolační vrstvy
skládky ...únik průsakových vod do podloží v důsledku rozsáhlého požáru však nelze vyloučit..." Takový
fakt je pro nás zcela nepřijatelný. Pokud k tomu dojde, je vůbec technicky možné detekovat a opravit
místo poškození pod mnohametrovou vrstvou odpadu? Dále se píše (str. 22, oddíl B.III.5.) že se v
předpokládaném směru šíření kontaminace nenacházejí domovní studny nebo jiné objekty určené k
individuálnímu zásobování pitnou vodou. To neumíme posoudit, ale víme, že v tomto směru teče
Bělokamenský potok (pod skládkou), a následně řeka Jihlava (dle str. 29, oddíl C.II.3.) jde o významný
tok dle vyhl. MZ č.470/2001 Sb.).
Citovaná pasáž z oznámení se vztahuje k popisu rizik pro navržený záměr II. etapy výstavby. Současně bylo
uvedeno, že poškození přichází do úvahy při pokládání izolační fólie a výstavbě skládky. Za účelem vyloučení
takové situace se provádí opakované ověřování těsnících schopností fólie, které v případě detekce závady
umožní její odstranění ještě před zahájením provozu a zavezením odpady. Fólie je před zahájením navážení
odpadů chráněna geotextilií s vrstvou štěrku.
Nepropustnost dna tělesa skládky je zajištěna dvěmi bariérami - vrstvou zeminy s kf≤10-9 ms-1 a fólií PE-HD
tl. 2 mm. Takže i v případě poškození foliového těsnění je únik průsakových vod mimo vlastní skládku
prakticky vyloučen.

n/ Dále je v Oznámení uvedeno, že retenční jímka bude mít dostatečnou kapacitu (670 m3) pro zachycení
přívalových dešťů. Upozorňujeme, že dosavadní praxe provozovatele je taková, že např. stávající jímku
610 m3 (uvedena ve Stavebním povolení, vydaném dne 6.6.2000, pod č.j. C/00/001279. v Kolaudační
rozhodnutí ze dne 5.12.2000. č.j.C/00/003181 a v Provozním řádu) zřejmě svévolně zrušil - zavezl
odpady. Máme obavu, že ve II. etapě bude provozovatel skládky postupovat stejně, aby získal další
prostor pro odpady.
Problematika stávající jímky průsakových vod je komentována v předchozím textu (např. na str. 12 - 13)
Podle vyjádření provozovatele byla zmíněná jímka o objemu 610 m3 určena jako provizorní a dočasná a
proto byla v souladu s projektovou dokumentací podle potřeby odstraněna. O zrušení jímky byl proveden
záznam v provozním deníku skládky ze dne 7.10.2005. Tato dočasná jímka byla situována v tělese skládky a
její zrušení bylo prakticky nevyhnutelné z důvodu postupného zavezení odpady.
Zavezení nově navrhované jímky průsakových o objemu 670 m3 odpady je zcela vyloučeno. Jímka je
situována mimo zabezpečené těleso skládky a nelze ji do tělesa skládky zahrnovat.

o/ Plocha výstavby záměru se nachází v území archeologického zájmu - citace viz str. 26. oddíl C.I. Podle
nás je tím jednoznačně definována nevhodnost území pro skládkování.
Vztah záměru k prokázaným archeologickým nálezům a zejména k hornicko-hutnickému areálu v prostoru
cca 150-200 m JV od skládky a na soutoku Bělokamenského potoka s řekou Jihlavou je komentován ve
vyjádření Muzea Vysočiny Jihlava (viz příloha č. 8) a současně v textu dokumentace. Na území dotčeném
rozšířením skládky jsou předpokládány stopy po antropogenních aktivitách a před realizací záměru je
nezbytný záchranný archeologický průzkum.

p/ Autor Oznámení uvádí, že nehrozí riziko sesuvů a že území není poddolováno (str. 34, oddíl C.II.4.).
Přítomnost Hornického hrádku a nálezy o dolování (běžně přítomné v okolí) svědčí podle nás spíše o
opaku! Lze je předpokládat i pod skládkou.
V prostoru navrženého rozšíření skládky nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani sesuvná
území (viz vyjádření MŽP v příloze č. 8).
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q/ Na str. 38. oddíl C.II.5. se uvádí, že „... novým, výrazně rušícím prvkem v území .je právě stávající
těleso skládky....které tvoří negativní krajinnou dominantu v rámci krajinného rázu místa a projevuje se
negativně i v některých dálkových pohledech (např. od Rounku ...." Podle nás je to velmi závažné
konstatování. V příloze 2, část 2.5 Vizualizace - Pohled P3 je vidět, že pohledově (od obce Vyskytná)
naroste těleso skládky na více než dvojnásobek - původně krásné zalesněné údolí Bělokamenského
potoka se v pohledu téměř zcela ztratí.
Kontext dotčení krajinného rázu představuje rozhodně jeden z nejvážnějších dopadů skládek, které jsou
provozně řešeny formou elevace skládkového tělesa. Pro II. etapu lze mírně snížit výšku tělesa tak, aby
pohledově nepřekrývala kulisu lesních porostů na svazích údolí Bělokamenského potoka. Na druhé straně lze
konstatovat, že v období přerušení provozu skládky a provedení částečné rekultivace působení tělesa skládky
(i od Rounku) došlo ke zmírnění tohoto jevu oproti stavu dokládanému v oznámení.

r/ Nesouhlasíme s tvrzením oznamovatele, že odpad bude tříděn, shromažďován, využíván či odstraňován
podle jednotlivých druhů a kategorií (viz str. 22, oddíl B.III.3.), provozovatel takto nečiní ani na stávající
skládce (vozí se i využitelné a recyklovatelné odpady) a pro II. etapu rovněž pro toto neplánuje podle
Oznámení záměru žádná technická zařízení a pracovníky.
Zmíněná citace se primárně vztahuje k nakládání s odpady produkovanými při provozu skládky, tedy nikoli
odpady určenými k uložení na skládku. Z hlediska provozu skládky je nezbytné respektovat rozhodnutí
příslušného úřadu, kterým je schválen provozní řád a seznam odpadů povolených k ukládání na skládku.
Otázka nakládání s recyklovatelnými odpady souvisí především s dostupnými kapacitami k jejich zpracování a
plánem odpadového hospodářství platným pro dané území.
Na vlastní skládce by třídění odpadů v pravém smyslu nemělo probíhat. Kontrolou by mělo být zajištěno
ověření deklarovaného druhu odpadu a určení místa k jeho uložení, nebo v případě nepřípustného druhu
odpadu k jeho vrácení před vpuštěním na skládku.
Třídění odpadů je třeba zacílit na místa jejich vzniku, kde je rovněž nejúčinnější, ať se jedná o komerční
nebo komunální sféru. Co se týče využitelných odpadů (skupiny 15, 16, 17, 19 a některých odpadů skupiny
20 typu plasty, sklo, kovy, textil, dřevo), takové odpady je možno přijmout pouze v případě, že byly
odmítnuty v zařízeních k jejich využití (vyžaduje se písemný doklad), za podmínky jejich nevyužitelnosti
z důvodu znečištění nebo v případě, že se jedná o odpady komunálního charakteru z živnostenské sféry po
vytřídění všech využitelných složek.
Z pohledu celospolečenského by kapacity skládek měly být využívány v maximální míře pro ukládání odpadů
již nevyužitelných či využitelných obtížně. Tato otázka však souvisí rovněž s cenami za služby v odpadovém
hospodářství a má tedy více faktorů, než které lze řešit v rámci posuzování konkrétního záměru.

s/ Podle autora probíhá návoz odpadů z 95% přes obec Plandry. Z vlastní zkušenosti víme, že silnice mezi
Plandry a odbočkou na skládku je v nejnižším místě (propustek nad Bělokamenskym potokem) tak úzká,
že je komplikovaný průjezd dvou, byt' jen osobních aut z protějších směrů. Při setkání s nákladním vozem
(návoz odpadů) tento současný průjezd je nebezpečný až nemožný. Za poslední roky (jezdíme zde cca 5
let) se v tomto místě stalo několik ohlášených nehod (neohlášené nepočítaje).
Stavebně technický stav silnice III/13112 mezi Plandry a Vyskytnou není uspokojivý. Za tento stav však
nezodpovídají jednotliví uživatelé silnice, ale její vlastník resp. správce. Vlastníkem silnice je Kraj Vysočina,
stavební a sezónní údržbu provádí příslušná SÚS Jihlava. Tyto subjekty by tedy měly zajistit údržbu
komunikace a souvisejících zařízení.
Současný průjezd vozidel není podmínkou pro možnost dopravního provozu (takovýchto míst je na
komunikační síti celá řada). Pokud je úsek veden jako nehodový, je možné osazení značek omezení rychlosti
případně upravení přednosti v jízdě mezi protijedoucími vozidly. Tyto úpravy by měl řešit vlastník resp.
správce komunikace (tj. Kraj Vysočina resp. SÚS Jihlava).
14. Ing. Ladislav Novák, Plandry

Provoz v první etapě neprobíhal podle předpisů, protože stav skládky a na příjezdových komunikacích po
celou dobu provozu se diametrálně lišil od toho, co se píše v dokumentaci.
Otázka dodržování provozního řádu je komentována v předchozím textu (např. na str. 14). Oznámení a
dokumentace jsou zaměřeny na záměr II. etapy výstavby skládky a prioritně nehodnotí předchozí
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provozování skládky. V textu obou materiálů je však na podstatné nedostatky v provozu upozorněno a jsou
navržena opatření, která mají za cíl eliminovat negativní projevy provozu skládky.

Obec Plandry byla zasahována nesnesitelným zápachem, šířícím se při západním proudění vzduchu od
skládky. To je dokladem toho, že provozovatel skládky neplnil předpisy uložené zákonem.
Připomínku k obtěžování zápachem vůči předchozímu provozu skládky je třeba brát v úvahu. Problematika
zápachu stávající skládky bude řešena v rámci její rekultivace odplyněním. Budou vybudovány vrtané
plynové studny s vystrojením na ploše vrchlíku skládky s jímacím trubním systémem vedeným po povrchu
rekultivace skládky a doplněním o technologické zařízení pro likvidaci plynu. Realizace se předpokládá v roce
2008.
U II. etapy skládky je navrženo vybudování odplyňovacího systému již při výstavbě skládky formou 5 ks
jímacích studní. Studny umožní jímání bioplynu již v průběhu provozu skládky a nikoli až po její rekultivaci.

Kapitola C.II. Půda a horninové prostředí (str. 32) - Jak je možné, že se počítá s tak velkou plochou
12 746 m2 kvalitní orné půdy pro umístění skládky odpadů? To odporuje zákonu o ochraně ZPF. Jak
mohla projít tato lokalita schvalovacím procesem ÚPD? Nebo obec Vyskytná nad Jihlavou nemá
schválenou ÚPD vůbec? Nebo existuje nějaká skulina v zákoně? Při projednávání ÚP obce Plandry a
zařazování pozemků pro zástavbu rodinných domků OŽP OZPF menší lokalitu pro zástavbu RD zamítlo a
jedním z hlavních argumentů nepovolení byla ochrana ZPF.
Dotčení vysoce chráněné zemědělské půdy bylo v rámci oznámení vyhodnoceno jako jeden z hlavních
negativních aspektů záměru. Na základě žádosti, zpracovaného znaleckého posudku a provedeného
správního řízení byla provedena změna bonitace dotčených pozemků. Aktuální informace jsou uváděny
v textu dokumentace.
V oznámení i v dokumentaci je uvedeno vyjádření příslušného stavebního úřadu, který realizaci
posuzovaného záměru s odkazem na příslušnou právní úpravu nevylučuje (viz. zákon č. 183/2006 Sb. § 18
odst. 5. s odkazem dále na § 2 odst. 1 písm. k) bod 2).

Nesouhlasím s dalším rozšiřováním skládky z výše uvedených důvodů.
15. Karel Pejčoch, Vyskytná nad Jihlavou

V oznámení záměru je několikrát zmíněno, že kapacita skládky je již naplněna. Je proto s podivem, že
navážení odpadu pokračuje. Asi nebude v tomto smyslu vše v pořádku.
Oplocení kolem skládky je v žalostném stavu, často byli viděni bezdomovci vytahující různé zbytky
odpadů mimo prostor skládky.
Ze skládky odletují nekontrolovatelně odpadky do okolí. Okolní les i pole připomínají často smetiště.
Skládka obtěžuje okolí silným zápachem.
Potok pod skládkou bývá často znečištěn a na jeho povrchu bývá vidět pěnu. V takovém potoce nemůže
logicky existovat žádný život.
Skládka je umístěna blízko lesa a určitě existuje vysoké nebezpečí požáru. Nesouhlasím se zprávou, která
uvádí nebezpečí nízké.
V neposlední míře skládka vůbec nezapadá do okolní krajiny a působí doslova rušivě.
Velké množství aut s odpadem také obtěžuje a navíc devastuje už tak mizerné silnice. Od odbočky na
Plandry jsou plné struhy odpadků, které z těchto vozů padají. Když jedete po této silnici, připadáte si, že
jedete na smetiště a ne do malebné obce.
Uvedená zpráva mi nepřipadá zcela objektivní a neodráží pravou realitu. Přál bych autorům této zprávy
bydlet a pohybovat se v blízkosti naší skládky.
Rozhodně nejsem přesvědčen, že v případě rozšíření skládky bude vše tak, jak je zmiňováno ve zprávě.
Provozovatel skládky neplní základní povinnosti, které mu ukládá zákon.
Naplnění kapacity skládky potvrdilo ukončení navážení odpadů v průběhu roku 2007 a zahájení rekultivace
části skládky. V průběhu roku 2007 (06-12) byl do tělesa skládky navážen odpad určený k dotvarování
povrchu tělesa skládky dopravní technikou provozovatele.
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Ve vyjádření jsou popsány především negativní důsledky předchozího provozu skládky, které jsou
komentovány v předchozím textu. Rovněž na otázky související s navrženou II. etapou výstavby je
reagováno v předchozím textu u řady analogických připomínek.
Problematika vod – viz str. 12 - 13, požáry – str. 18, vliv na krajinu – str. 29, dopravní situace – str. 14, a
příslušné kapitoly dokumentace.
Jak je uvedeno v předchozím textu, oznámení a dokumentace jsou zaměřeny na záměr II. etapy výstavby
skládky a prioritně nehodnotí předchozí provozování skládky. V textu obou materiálů je však na podstatné
nedostatky v provozu upozorněno a jsou navržena opatření, která mají za cíl eliminovat negativní projevy
provozu skládky.
Autoři neměli a nemají snahu problémy spojené s existencí a provozem skládky nijak zakrývat. Jejich snahou
bylo a zůstává objektivně posoudit navržený záměr na II. etapu výstavby skládky, který samozřejmě
navazuje na určitý předchozí stav, v době zpracování dokumentace však již diametrálně odlišný od situace,
kdy se zpracovávalo oznámení (tj. 01-04/2007).Od doby zpracování oznámení došlo na skládce
k významnému pozitivnímu posunu a ke zlepšení provozu skládky (i přes dočasné přerušení návozu odpadů).
Byla zahájena rekultivace severní části skládky a zbytek byl částečně překryt inertním materiálem.
Pro případnou II. etapu výstavby je nutné se poučit z předchozího provozu jak na straně provozovatele ve
formě technických a organizačních opatření (i za cenu vyšších investičních či provozních nákladů), tak na
straně dotčených obcí a obyvatel v důslednější a pravidelné kontrole provozování skládky.
16. Alena Sovová, Plandry

Při veřejném projednávání o stavu skládky v dubnu 2007 jsem se dozvěděla o hrubém porušování
provozního řádu skládky firmou .A.S.A. Jednání provozovatele se výrazně lišilo od provozního řádu a
dokumentace.
Bydlím s rodinou na okraji obce Plandry, kde převažující větry, které vanou směrem k Jihlavě, šíří do vsi
ohromný zápach po většinu roku.
Po širokém okolí se povalují igelitové sáčky.
Na jaře jsem byla několikrát svědkem toho, jak je potok znečištěn a silně zapáchá. Když jsem šla po
proudu až k nedaleké skládce, ze záchytné jímky vytékala tekutina silně zapáchající.
Pokud už teď nedodržuje firma .A.S.A. provozní řád a příslušnou dokumentaci, tak v žádném případě
nesouhlasím s rozšířením skládky!
Provozování skládky v období zpracování oznámení (10/2006 – 04/2007) bylo problematické a tato
skutečnost nebyla v oznámení nijak zastírána. Naopak byla navržena opatření ke zlepšení tohoto stavu. V
průběhu roku 2007 došlo k významnému zlepšení situace na skládce (zahájení rekultivace severní části
skládky). Hodnocení je zaměřeno na II. etapu skládky se znalostí předchozího provozu skládky.
Problematika znečišťování okolí úlety lehkých frakcí odpadů ze skládky a souvisejících opatření včetně
dodržování provozního řádu a jeho kontroly je komentována v předchozím textu. Text připomínky dokladoval
dřívější stav skládky. Nedocházelo k překrývání aktivních ploch skládky, přičemž zmenšení aktivní plochy
postupným překrýváním je jedním z požadavků dokumentace na provoz skládky.
Problematika zápachu souvisí s odplyněním skládky, které bude řešeno v rámci její rekultivace. Budou
vybudovány vrtané plynové studny s vystrojením na ploše vrchlíku skládky s jímacím trubním systémem
vedeným po povrchu rekultivace skládky a doplněním o technologické zařízení pro likvidaci plynu. Realizace
se předpokládá v roce 2008.
U II. etapy skládky je navrženo vybudování odplyňovacího systému již při výstavbě skládky formou 5 ks
jímacích studní. Studny umožní jímání bioplynu již v průběhu provozu skládky a nikoli až po její rekultivaci.
Problematika znečištění povrchových vod je komentována výše, viz např. 13.
Skutečnost, že při předchozím provozu nebyl zcela dodržován provozní řád je zjevná a byla v oznámení
popsána. Od doby zpracování oznámení došlo na skládce k významné pozitivní změně a je nutné trvat i
nadále na dodržování všech parametrů a postupů, aby byly vyloučeny popsané negativní důsledky provozu
skládky.
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17. Bc. Ivana Svobodová, Vyskytná nad Jihlavou

U silnice Vyskytná - Plandry si není možné nevšimnout úletů ze skládky po okolí, včetně zachycených
mikrotenových sáčků na stromech u silnice v příkopech...
Manžel se pokoušel komunikovat cca před pěti měsíci s firmou A.S.A. elektronicky, ale marně - nikdo mu
neodpověděl.
Po zveřejnění jednání petičního výboru a zástupců nově založeného občanského sdružení ZVONY 2007 se
z našeho pohledu situace na skládce částečně zlepšila (na pohled a co se týče ovzduší). Máme však i
nadále vážné pochybnosti o tom, že by skládka byla uvedenou firmou provozována tak, aby nebyl
narušen krajinný ráz a nebylo narušeno životní prostředí.
S připomínkami vztahujícími se k předchozímu provozu skládky lze souhlasit a jsou podrobně komentovány
v předchozím textu.
Není v kompetenci zpracovatelů dokumentace, aby se vyjadřovali k otázkám komunikace provozovatele
s jednotlivými stranami včetně obyvatel dotčených obcí.
18. Václav a Jana Vackovi, Vyskytná nad Jihlavou

Záměr by měl být posouzen podle zákona.
Není dodržován provozní řád skládky ze strany provozovatele (A.S.A. Dačice s.r.o.). Navezený odpad není
průběžně zasypáván zeminou a tím dochází k úletům do okolní krajiny. Tyto úlety jsou firmou posbírány
až na urgence obce.
Od skládky jde také silný zápach. Domníváme se, že skládka je již naplněna, ale firma stále naváží další
odpad.
S připomínkami vztahujícími se předchozímu provozu skládky lze souhlasit a jsou komentovány v předchozím
textu. V současné době je provoz skládky dočasně zastaven a další postup bude záviset na výsledku procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
Otázka zápachu souvisí s odplyněním skládky – podrobně viz str. 21 – 22, komentář k obdobné připomínce
na str. 55.
Naplnění kapacity skládky potvrdilo ukončení navážení odpadů v průběhu roku 2007 a zahájení rekultivace
části skládky. V průběhu roku 2007 (06-12) byl do tělesa skládky navážen odpad určený k dotvarování
povrchu tělesa skládky dopravní technikou provozovatele.
19. František Vácha, Vyskytná nad Jihlavou

1. Jsem soukromý zemědělec a některé pozemky obhospodařuji velice blízko současné skládky. Vzhledem
k tomu, že hodlám přejít na výrobu biopotravin, znepokojuje mne již současný stav skládky a chování
firmy A.S.A. při skládkování. Téměř po každém větru jsou pozemky znečištěny ulétajícím odpadem, který
je zcela určitě vlivem používání odpadních vod na skrápění skládky kontaminován. Tímto odpadem jsou
znečišťovány i vzdálenější pozemky (podle síly větru) až u Bílého kamene. Za takového stavu by určitě
nebylo možné se ucházet o certifikát výrobce biopotravin. Při sklizni obilním kombajnem se igelity
napichují na žací ústrojí a mnohdy obsluha stroje každých 10 metrů musí tyto odstraňovat. Jako bývalý
starosta obce (1990 - 2002) chci připomenout, že problémy s úletem odpadků začaly, jakmile se těleso
skládky začalo objevovat nad terénem. Velmi zřídka se stalo, že firma sama úlety posbírala. Většinou až
po urgencích, a to pouze kolem silnice mezi Vyskytnou a Plandry (na okolních pozemcích a lesích to nebyl
jejich problém).
S připomínkami vztahujícími se předchozímu provozu skládky je nutno souhlasit a jsou komentovány
v předchozím textu (úlety odpadů a pod). Znečištění plasty aj. lehkými frakcemi je samozřejmě nepřípustné
a provozovatel musí zajistit, aby k úletům nedocházelo. Nicméně je nelze zcela vyloučit a v takovém případě
musí provozovatel zajistit úklid v takové míře, kterou vyžaduje konkrétní situace.
Provoz stávající skládky ani její případné rozšíření není a nebude příčinou kontaminace půdy v jejím okolí.
Odpady nejsou na skládce skrápěny, průsakové vody jsou pouze vypouštěny do tělesa skládky podmokem,
nikoli rozstřikem.
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Jako zemědělec považuji za velice závažný faktor zábor zemědělské půdy s nejvyšší bonitou. Myslím, že
pro tyto účely je třeba vyhledávat lokality s nejhorší bonitou. Pokud se bude uvažovaná skládka
realizovat, bude to nevratný hřích...
Dotčení vysoce chráněné zemědělské půdy bylo v rámci oznámení vyhodnoceno jako jeden z hlavních
negativních aspektů záměru. Na základě žádosti, zpracovaného znaleckého posudku a provedeného
správního řízení byla provedena změna bonitace dotčených pozemků. Aktuální informace jsou uváděny
v textu dokumentace.

2. Uvažovaný záměr zcela nedoceňuje situaci v případě požáru - nezmiňuje les, který je téměř v těsné
blízkosti.
Požárně bezpečnostní řešení zabezpečení tělesa skládky i ostatních objektů je posuzováváno specialistou
v této problematice a je posuzováno příslušnou služebnou HZS. Požadavky HZS jsou vždy respektovány a
zapracovány do PD a provozního řádu skládky.
Skládce byla v rámci schvalovacího řízení udělena výjimka z dodržení 50 m ochranného pásma od lesního
porostu, vzdálenost stávajícího tělesa od okraje lesa je 30 m. Okraj plochy navrženého rozšíření tělesa
skládky je proto navržen ve vzdálenosti 31 m (napojení ploch) a více.

3. Není možné vyloučit poškození folie podložní izolační vrstvy skládky a tím únik průsakových vod do
podloží a následně do vodního toku "Planderský potok".
Poškození izolační fólie přichází do úvahy při jejím pokládání a výstavbě skládky. Za účelem vyloučení takové
situace se provádí opakované ověřování těsnících schopností fólie, které v případě detekce závady umožní
její odstranění ještě před zahájením provozu a zavezením odpady. Fólie je před zahájením navážení odpadů
chráněna geotextilií s vrstvou štěrku.
Nepropustnost dna tělesa skládky je zajištěna dvěmi bariérami - vrstvou zeminy s kf≤10-9 ms-1 a fólií PE-HD
tl. 2 mm. Takže i v případě poškození foliového těsnění je únik průsakových vod mimo vlastní skládku
prakticky vyloučen (podrobněji viz str. 10 – 11), kapitoly B.I.6. a D.IV. této dokumentace.

4. Uvažovaný záměr by byl vážným zásahem do krajiny, poněvadž by výška skládkového tělesa téměř
zcela zastínila les nacházející se východním směrem od uvažovaného záměru.
Kontext dotčení krajinného rázu představuje rozhodně jeden z nejvážnějších dopadů skládek, které jsou
provozně řešeny formou elevace skládkového tělesa. Pro II. etapu lze mírně snížit výšku tělesa tak, aby
pohledově nepřekrývala kulisu lesních porostů na svazích údolí Bělokamenského potoka. Současně je třeba
vnímat záměr i ve finální podobě po rekultivaci s provedenými výsadbami, kdy negativní působení tělesa
skládky v oblasti krajinného rázu není zdaleka tak významné jak v období provozu. Z toho důvodu je
nezbytná postupná rekultivace skládky, která zmírní negativní dopad i pro období aktivního provozu skládky.

Domnívám se, že by záměr měl být rozhodně posouzen podle zákona (proces EIA včetně stadia
zpracování dokumentace a posudku).
Požadavek byl akceptován v rámci závěru zjišťovacího řízení (Krajský úřad kraje Vysočina dne 1.6.2007, č.j.
KUJI 35138/2007).
20. Ing. Tomáš Vácha, Vyskytná nad Jihlavou

1. Připadá mi podivné, aby na půdě s tak vysokou bonitou byla vystavěna skládka. Jedná se o pozemky s
nejvyšší přirozenou úrodností půd v katastru, a ty budou skládkou trvale znehodnoceny. K výstavbě
skládek mají být přednostně využity pozemky s nižší mírou ochrany půd.
Dotčení vysoce chráněné zemědělské půdy bylo v rámci oznámení vyhodnoceno jako jeden z hlavních
negativních aspektů záměru. Na základě žádosti, zpracovaného znaleckého posudku č. 92-71/2007 a
provedeného správního řízení byla provedena změna bonitace dotčených pozemků. Tím došlo k přeřazení
většiny dotčené plochy z I. třídy ochrany do II. a III. třídy ochrany zemědělských půd. Aktuální informace
jsou uváděny v textu dokumentace.

2. Jako soukromý zemědělec, který hospodaří na blízkých pozemcích, se cítím ohrožen jako podnikatel. V
situaci, kdy zákazník myslí stále více na své zdraví a ptá se po kvalitě potravin, snižuje přítomnost skládky
200 m od mých pozemků moji možnost uplatnit se na trhu.
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Provoz stávající skládky ani její případné rozšíření není a nebude příčinou kontaminace půdy v jejím okolí.
Problematika úletů odpadů a znečišťování okolí skládky tímto způsobem je komentována v předchozím textu.
Zemědělská produkce v bezprostředním okolí skládky není nijak vyloučena a je běžnou praxí, že pozemky
v okolí skládek jsou využívány pro pěstování zemědělských plodin. Skládky obecně, a v tomto není
posuzovaný záměr výjimkou, nemají vliv na kvalitu zemědělské produkce a tedy ani na kvalitu potravin
z nich pocházejících.

3. Od letošního roku jsem část farmy převedl na ekologické hospodaření. Kontrolní orgány mají pravomoc
a dokonce povinnost kontrolovat moje hospodaření bez vstupů na chemické bázi. Pozemky v k.ú. Plandry,
na které hodlám v příštím roce rozšířit ekologické hospodaření, sousedí s potokem, do kterého vytéká
vodoteč pod skládkou. Zde byla už v minulosti kontaminace organickými látkami. Už nyní dochází po
větších větrech k úletu částí ze skládky na tyto pozemky. Přítomnost těchto materiálů se neshoduje se
správnou zemědělskou praxí při obdělávání pozemků zařazených do ekologického režimu hospodaření.
Počítal jsem s ukončením skládky v původním termínu, kdy by rekultivace negativní vlivy výrazně snížila.
V případě schválení rozšíření skládky mi hrozí nesplnění kriterií vyžadovaných po ekologických
zemědělcích z důvodu nesplnění čistoty a transparentnosti vstupů. Tím by mi vznikla finanční újma,
případně bych byl nucen systém ekologického zemědělství opustit. Domnívám se, že by měl mít přednost
podnikatelský subjekt udržující přírodu ve stavu člověku přátelském před firmou, která okolí naší vesnice
zaveze odpadem (i nebezpečným).
S připomínkami vztahujícími se k předchozímu provozu skládky lze souhlasit a jsou komentovány
v předchozím textu (úlety odpadů a pod).
Problematika znečištění povrchových a podzemních vod je komentována v předchozím textu (viz str. 13, 18
a 19). Z pohledu zpracovatele dokumentace nelze v žádném případě připustit realizaci posuzovaného záměru
bez dostatečného zabezpečení skládky jako celku, ani v případě pochybností o zabezpečení stávající skládky.
Informace o zabezpečení skládky i o vlivech na povrchové a podzemní vody byly doplněny v dokumentaci
formou rozšířených průzkumných prací.

4. Přítomnost skládky omezuje rozvoj obce. Jednak svým umístěním 550 m od zástavby a tím nemožností
rozšiřování východním směrem a dalším faktorem je menší chuť případných zájemců o bydlení usadit se v
naší obci. V předešlých letech poptávka převyšovala nabídku, v současné době na velmi vhodné lokalitě
není po zhruba 3 letech prodej parcel dokončen. Snížení zájmu o pozemky sebou nese rovněž snížení cen
nemovitostí v obci.
Otázku nabídky a poptávky po nemovitostech nelze zužovat na problém skládky. Spíše se jedná o celkový
vývoj na trhu s nemovitostmi vzhledem k cenám a dalším sociálně-ekonomickým faktorům v daném regionu.
Vzhledem k tomu, že skládka je provozována od roku 1996, lze předpokládat, že rozvoj obce v předchozí
dekádě nebyl existencí skládky nijak negativně ovlivněn. Je pravdou, že s přibývajícím objemem skládky a
problémy s jejím provozováním (komentováno v předchozím textu) nabývá tento faktor na významu a je
třeba jej zohlednit v rámci posuzování a projednávání navrženého záměru.

5. Provozovatel současné a zároveň případné budoucí skládky nebyl schopen v průběhu plnění skládky po
několik let zavést ani tak provozně jednoduchá opatření jako je zavážení boků skládky, což je jistě
součástí provozního řádu. Tím by byl snížen úlet lehčích částí ze skládky. Dlouhodobá ignorace tohoto
problému mě zbavila jakékoliv důvěry ve firmu A.S.A. s.r.o. Dačice. Podle mého mínění není žádná
záruka, že firma nebude ve svém chování pokračovat.
V připomínce jsou popsány negativní důsledky předchozího provozu skládky, které jsou komentovány
v předchozím textu. Od doby zpracování oznámení došlo na skládce k významnému pozitivnímu posunu a ke
zlepšení provozu skládky (i přes dočasné přerušení návozu odpadů). Byla zahájena rekultivace severní části
skládky a na jižní části byly odpady částečně překryty inertním materiálem.
Pro případnou II. etapu výstavby je nutné se z toho poučit jak na straně provozovatele ve formě technických
a organizačních opatření (i za cenu vyšších investičních či provozních nákladů), tak na straně dotčených obcí
a obyvatel v důslednější a pravidelné kontrole provozování skládky.
Otázku záruk musí řešit příslušné zákony z hlediska sankcí. V rámci procesu posuzování je nutné upozornit
na možné problémy, přinést návrhy opatření k jejich zmírnění či úplné eliminaci, nicméně nelze řešit záruky
správného provozování skládky ani jiného typu zařízení.
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6. Poslední znepokojující připomínka se týká stavu naší legislativy. Několik týdnů se snažím zjistit
mechanismus kontroly fungování skládky v naší obci. Jsou sice vytvořeny mechanismy, ale způsob
vymáhání uložených opatření je podle mých zjištění problematický. Chybí možnost uložení pokut (tu má
pouze ČIŽP) a okamžité nápravy zjištěných pochybení. To je pro mne další významný podnět, abych se
vyslovil důrazně proti dalšímu rozšíření skládky TKO v katastru obce. Jistě existují i firmy, které dokáží
provozovat skládky TKO bez možného obtěžování obyvatel, jednání firmy A.S.A. Dačice však do této
kategorie firem patří pouze vzdáleně.
Domnívám se, že by měl být záměr posouzen podle zákona (proces EIA - dokumentace a posudek).
Věřím, že krajský úřad, jako orgán dohlížející na zachování životního prostředí, bude preferovat zachování
současného rázu krajiny před jeho znehodnocením pod tunami odpadků.
Dodržování provozního řádu a samozřejmě všech podmínek a požadavků stanovených platnou legislativou je
předmětem kontroly ze strany příslušných úřadů a dotčených samospráv, a není obecně otázkou řešitelnou
v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Posuzování může přinést poznatky, zda je provozní
řád z hlediska působení skládky na okolí dostačující a zda není třeba jej v některých oblastech doplnit či
upřesnit.
Podle poskytnutých podkladů proběhly na skládce od roku 2000 do roku 2007 čtyři kontroly ze strany ČIŽP a
čtyři kontroly ze strany KHS. Ze strany ČIŽP byla provozovateli uložena pokuta na základě kontroly v období
03-05/2007, ze strany KHS byla provozovateli uložena pokuta po kontrole v 10/2001. Ostatní kontroly byly
shledány bez závad nebo s dílčími nedostatky a drobnými závadami bez pokut.
Požadavek na posouzení v režimu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (tzv. proces EIA) byl akceptován
v rámci závěru zjišťovacího řízení (Krajský úřad kraje Vysočina dne 1.6.2007, č.j. KUJI 35138/2007). Závěr
procesu posuzování bude uveden ve stanovisku KÚ KV podle §10 zákona č. 100/2001 Sb.
21. Ladislav Vilímek, Rounek

1. Jako archivář SOkA Jihlava jsem již v roce 2004 upozornil v odborném článku na zajímavé opevnění v
jihovýchodní části katastru obce Vyskytná nad Jihlavou, které obdrželo pracovní název "hornický hrádek".
Dopisem ze dne 8.5. 2007 jsem požádal Ministerstvo kultury ČR o zapsání této lokality do seznamu
nemovitých kulturních památek. Jde prozatím o jedinou památku tohoto druhu v celém jihlavském rudním
revíru, která navíc leží při doposud značně dochovaném vodním náhonu z roku 1315. Je znám více než 10
let a je s podivem, že dosud nebyl zapsán do seznamu technických či kulturních památek našeho kraje.
2. Jižně od hornického hrádku archeologové Muzea Vysočiny v Jihlavě zachytili a potvrdili existenci hutě
na zpracování vytěžené stříbronosné rudy a tím nepřímo potvrdili, že hornický hrádek sloužil k ukládání
stříbra před odvozem do mincovny. Další nálezy umožňují datovat vznik hrádku a provoz hutě do druhé
poloviny 13. století.
3. V kronice se píše o zdejší lokalitě jako malebném hlubokém údolí, v němž se klikatily vody potoka v
minulosti nazývaného Pstruhový. Jde o krásný kout s dodnes nedotčeným meandrem Bělokamenského
potoka.
4. K hornickému hrádku se váže i místní pověst o zlém rytíři. Katastrální plán z roku 1780 zachytil v
prostoru hrádku malou, téměř okrouhlou parcelu, náležící k usedlosti č.p. 1 ve Vyskytné. Za zmínku stojí
také pomístní názvy. Vše ukazuje na zde probíhající hornickou činnost, což by měl mít i stavebník na
zřeteli. Celý prostor by měl být prozkoumán pracovníky archeologického oddělení Muzea Vysočiny.
5. Na žádosti o zařazení hornického hrádku (motte) na seznam nemovitých kulturních památek jsem
vyjádřil obavu, aby nedošlo k narušení či dokonce ke zničení a zasypání této významné lokality, a to
právě v důsledku uvažovaného prodloužení stávající skládky odpadků, kterou v bezprostředním
sousedství provozuje v současnosti firma ASA s.r.o. Dačice. Nejde jen o prodloužení a nové hromadění
odpadu, které by bylo nedůstojnou kulisou této památky. Dále by pokračovalo ničení této přírodní lokality,
nemluvě o možné ekologické havárii a kontaminaci vod Bělokamenského potoka, který se nedaleko odtud
vlévá do řeky Jihlavy. Právě údolí řeky Jihlavy je dnes vyhledávaným cílem turistů. V krátkém čase k nim
jistě přibude i návštěva hornického hrádku a hutě. V zahraničí jsou památky tohoto typu opatřeny
krásným trávníkem a dokonce parkovou úpravou celého okolí.
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Existenci výše uvedených památek v prostoru cca 150-200 m JV od skládky a na soutoku Bělokamenského
potoka s řekou Jihlavou je komentována ve vyjádření Muzea Vysočiny Jihlava (viz příloha č. 8). Byl potvrzen
vztah záměru k prokázaným archeologickým nálezům a zejména k hornicko-hutnickému areálu. Na území
dotčeném rozšířením skládky jsou předpokládány stopy po antropogenních aktivitách a před realizací záměru
je nezbytný záchranný archeologický průzkum, který je jednou z podmínek pro realizaci navrženého záměru
stanovených v dokumentaci.
Problematika znečištění povrchových a podzemních vod je komentována v předchozím textu (viz str. 13, 18
a 19). Z pohledu zpracovatele dokumentace nelze v žádném případě připustit realizaci posuzovaného záměru
bez dostatečného zabezpečení skládky jako celku, ani v případě pochybností o zabezpečení stávající skládky.
Informace o zabezpečení skládky i o vlivech na povrchové a podzemní vody byly doplněny v dokumentaci
formou rozšířených průzkumných prací.

Současná skládka se přímo hrozivě vypíná nad údolím. Za nešťastné považuji i další skládku stavebního
odpadu při silnici Vyskytná - Plandry. Rozhodně se stavím proti realizaci II. etapy, proti prodloužení
skládky odpadů S - 003 v katastru obce Vyskytná nad Jihlavou.
Problematika krajinného rázu je komentována v několika výše prezentovaných textech s tím, že ve
výstupech dokumentace je odpovídající pozornost věnována především formě tělesa a zejména pak
způsobům a formám postupné rekultivace.
Skládka stavebního odpadu v SZ předpolí skládky .A.S.A. je řešena především jako deponie zemin a inertních
odpadů, i když nemá stabilizovaný čelní svah a při pohledech od přemostění Bělokamenského potoka silnicí
Plandry – Vyskytná představuje rovněž významný prvek, zesilující pohledové působení vlastí skládky fy
.A.S.A.. Dle informací na uzamykatelné bráně vlevo vedle vjezdu do skládky fy .A.S.A. uvedenou deponii
provozuje pan Daniel Kučera, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou čp. 57, IČ 46263888 jako povolené zařízení na
využití odpadů v rámci terénních úprav v k.ú. Vyskytná. Nelze však dovodit, k jakému účelu tyto terénní
úpravy mají sloužit.
22. Věra Zemanová, Plandry

Jako vlastník pozemků v dotčené oblasti provozované skládky jsem osoba přímo dotčená plánovaným
záměrem. Do našeho lesa v sousedství skládky chodíme často pracovat a jsme přímo ohrožováni
nesnesitelným zápachem, prachem i aerosoly. Po prostudování materiálu jsem si uvědomila, jaké škodlivé
látky jsem při práci v lese pravděpodobně vdechovala.
Dalším průvodním jevem skládky jsou odpadky, válející se kolem silnice už od Jihlavy a všude poletující
igelitové sáčky i po našem pozemku, které musíme neustále sbírat.
Je divné, že taková firma, která nedodržuje provozní řád, může dostat licenci na tuto činnost a má tu
drzost, že chce v této činnosti dokonce pokračovat rozšiřováním skládky.
Kdo provádí kontrolní činnost nad tímto provozovatelem?
Vzhledem k uvedeným skutečnostem a zkušenostem s tímto nezodpovědným provozovatelem,
nesouhlasím s dalším rozšiřováním skládky a požaduji urychlenou rekultivaci skládky současné. Inspekce
životního prostředí by se měla na činnost tohoto provozovatele zaměřit.
S připomínkami vztahujícími se k předchozímu provozu skládky lze souhlasit a jsou komentovány
v předchozím textu (úlety odpadů, zápach a pod). Od doby zpracování oznámení došlo na skládce
k významnému pozitivnímu posunu a ke zlepšení provozu skládky (i přes dočasné přerušení návozu odpadů).
Byla zahájena rekultivace severní části skládky a na jižní části byly odpady částečně překryty inertním
materiálem.
Podle poskytnutých podkladů proběhly na skládce od roku 2000 do roku 2007 čtyři kontroly ze strany ČIŽP a
čtyři kontroly ze strany KHS. Ze strany ČIŽP byla provozovateli uložena pokuta na základě kontroly v období
03-05/2007, ze strany KHS byla provozovateli uložena pokuta po kontrole v 10/2001. Ostatní kontroly byly
shledány bez závad nebo s dílčími nedostatky a drobnými závadami bez pokut.
Pro případnou II. etapu výstavby je nutné se poučit z předchozí situace jak na straně provozovatele ve
formě technických a organizačních opatření (i za cenu vyšších investičních či provozních nákladů), tak na
straně dotčených obcí a obyvatel v důslednější a pravidelné kontrole provozování skládky.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
.A.S.A. HP, spol. s r.o.

A.2. IČ
49623877

A.3. Sídlo
Ďáblická 791/89
182 00 Praha 8

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Pavel Tomášek
tel: 724 270 300
e-mail: to@asa-cz.cz
oprávněný na základě plné moci
Ing. Zdeněk Krejčí
tel: 724 010 180
e-mail: kre@asa-cz.cz
oprávněný na základě plné moci
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU – zařízení k odstraňování odpadů
II. ETAPA VÝSTAVBY
Záměr lze dle přílohy č. 1 zákona k č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném
znění) zařadit do následujícího bodu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.1
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních
odpadů.
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo 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 posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Základní kapacitní údaje jsou následující:
celková plocha II. etapy výstavby:

19 990 m2

užitečný objem odpadu:

110 000 m3

roční nominální kapacita návozu odpadu:

10 – 20 tis. tun/rok (odpovídá stávajícímu stavu1)

předpokládaná životnost:

cca 8 let, uzavření v roce 2016

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn ve východní části katastru obce Vyskytná nad Jihlavou v návaznosti na stávající skládku
odpadů.
kraj:

Vysočina

okres:

Jihlava (3707)

obec:

Vyskytná nad Jihlavou (588172)

katastrální území: Vyskytná nad Jihlavou (787779)
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).

1

K datu před 30.9.2007, kdy došlo k dočasnému uzavření skládky.
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Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je rozšíření areálu skládky a vybudování nových skládkových sekcí v návaznosti na
stávající těleso skládky.
Stávající skládka i prostor navrhovaného rozšíření se nachází při okraji katastru obce Vyskytná na Jihlavou
mimo zástavbu obce. Záměr je situován do prostoru jižně od stávající skládky a ve své podstatě představuje
pokračování skládkové činnosti v rozšířeném areálu skládky bez navýšení celkové kapacity návozu odpadu
(ke stavu před dočasným uzavřením skládky).
V SV předpolí skládky mimo její stávající oplocení se nachází v současnosti již označená a legálně
provozovaná2 deponie zemin, stavebních sutí a materiálů, dřev a jiných materiálů (např. zbytků nábytku,
železných konstrukcí, zařízení koupelen, zbytků oken, skla, autovrak apod.) s tím, že svah této deponie
zasahuje až do okraje nivy Bělokamenského potoka a do části ovsíkových luk pod silnicí Výskytná – Plandry.
Na jaře roku 2008 došlo k zásahu do části dřevinných porostů pod patou svahu SV od posuzované skládky fy
.A.S.A.
Synergicky může tato deponie působit na podzemní a povrchové vody v předpolí řešené skládky .A.S.A. a na
biotu nivy Bělokamenského potoka (kontakt s podmáčením od vtoku malé vodoteče od skládky do prostoru
nivy před jejím difundováním terénní depresí souběžně s tokem).
Kolem deponie těchto zemin a kolem lesíka je občas živelně provozována jízda na terénních motocyklech –
patrná stopa zasahuje až do okraje nivy Bělokamenského potoka.
Podél severního okraje prochází rekonstruované vedení VN 22 kV, které se promítlo zásahem v průmětu
ochranného pásma tohoto vedení do lesního porostu podél silnice Vyskytná – Plandry, v blízkosti SV předpolí
skládky (cca 200 m) a do doprovodného porostu toku Bělokamenského potoka.
2

Dle informací na uzamykatelné bráně vlevo vedle vjezdu do skládky fy A.S.A. uvedenou deponii provozuje pan Daniel
Kučera, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou čp. 57, IČ 46263888 jako povolené zařízení na využití odpadů v rámci terénních
úprav v k.ú. Vyskytná. Dle informace tamtéž při vstupu je vydán souhlas s provozem zařízení KÚ kraje Vysočina dne
1.10.2007, pod čj. KUJI 43103/2007.
Dle názoru zpracovatelů dokumentace současný stav znamená patrný zásah do ekosystémů přímo navazujících na nivu
Bělokamenského potoka, zejména s ohledem na volné přepadávání zemin z nezajištěného svahu deponie do nivy a
provedené kácení dřevin u paty svahu této deponie.
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Obě uvedené aktivity mohou vést ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. Jiné aktivity, které by
mohly vést ke kumulaci případných negativních vlivů, se v zájmovém území nenacházejí ani nejsou
připravovány.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Kapacita stávající skládky je v současné době již naplněna, skládka je dočasně uzavřena a provozovatel řeší
pokračování skládkové činnosti na lokalitě.
V současné době má skládka vybudován 1 samostatný sektor (dále jen "sektor č. 1") včetně jímání
průsakových vod z tělesa skládky do akumulační jímky s možností zpětného rozlivu do tělesa. V tomto
plošném rozsahu skládky se předpokládá v souvislosti s výstavbou II. etapy skládky současné uzavíraní a
zrekultivování stávajícího tělesa včetně ozelenění (tj. na ploše cca 1,55 ha). V současné době je provedena
technická rekultivace na cca 1/3 stávajícího tělesa skládky. Zbytek tělesa je překryt inertním materiálem.
Záměrem investora je další možnost skládkování, tj. rozšíření kapacity těsněné skládky s rozšířením
stávajícího oploceného areálu skládky Vyskytná. Projektová dokumentace předpokládá ve II. etapě výstavbu
čtyř nových sektorů tělesa skládky, které budou realizovány ve dvou fázích výstavby (současná výstavba
dvojice sektorů).
Zařízení bude sloužit k odstraňování odpadů uložením na skládce, která bude zabezpečena tak, aby
nedocházelo k působení škodlivých vlivů z uložených odpadů na složky životního prostředí.
Umístění II. 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 č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)
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Rozšíření skládky o II. etapu výstavby by prodloužilo možnost ukládání do r. 2016 s tím, že stávající těleso
skládky bude uzavřeno a rekultivováno. Při rozšíření tělesa skládky zůstane infrastruktura skládky pro provoz
zachována. Za podmínek realizace navržených opatření vztahujících se jak ke stávající skládce, tak
k navrhovanému rozšíření, se podstatně nezmění ani dosavadní míra rizika vůči okolnímu prostředí a pro
obyvatelstvo žijící na území nejbližších obcí Vyskytná n/J. a Plandry. Mění se pouze celkový rozsah areálu
skládky.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Rozsah záměru a kapacitní údaje
Základní údaje o II. etapě výstavby:
plocha tělesa II. etapy výstavby

14 580 m2

1. fáze výstavby (2 sektory č.2, č.3)

7 925 m2

2. fáze výstavby (2 sektory č.4, č.5)

6 655 m2

Plocha infrastruktury (komunikace, nádrž, zeleň)

5 410 m2

Plocha pro II. etapu výstavby celkem (oplocení)

19 990 m2

užitečný objem odpadu II.etapy výstavby

110 000 m3

Celkové údaje o těsněné skládce včetně rozšíření a II. etapy výstavby:
plocha tělesa skládky celkem

30 080 m2

celkový objem odpadu skládky

252 000 m3

maximální výška zrekultivovaného povrchu
(po sesednutí a konzolidaci)

537,00 m n.m.

Celková rozloha areálu skládky po II.etapě výstavby 40 910 m2

Členění stavby a technický popis jednotlivých objektů
Stavební objekty:
SO 01 Složiště
SO 02 Příjezdová komunikace
SO 03 Obslužná komunikace
SO 04 Jímka průsakových vod
SO 05 Kontrolní vrty
SO 06 Provozní objekty s mostovou váhou
SO 07 Oplocení
SO 08 Výtlačné potrubí průsaků-recirkulace
SO 09 Rekultivace
SO 10 Nádrž průsakových vod II.
SO 11 Jímací a svodné plynové potrubí
Provozní soubory :
PS1 - Čerpací stanice bioplynu (dle množství a složení skládkového plynu)
PS2 - Vysokoteplotní pochodeň, biofiltr (dle množství a složení skládkového plynu)
POZN.: tučně jsou vyznačeny SO a PS, které budou předmětem stavebních prací II. etapy výstavby.
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SO 01 Složiště - těleso skládky
Stávající těleso skládky je přibližně ve tvaru trojúhelníkového půdorysu o stranách cca 350 m. Úložný prostor
skládky je ze dvou stran ohraničen zemním násypem tělesa štěrkové komunikace, ze třetí strany je
vytvořena opěrná hrázka z hutněné zeminy. Stávající těleso skládky bylo navrženo jako jeden úložný prostor
- sektor č.1. Těsnění dna skládky bylo provedeno prostřednictvím stabilizovaného a přehutněného podloží na
kf≤10-9 m.s-1 a folií PE - HD o tloušťce 2 mm. Pod těsnícím prvkem dna se nachází drenážní systém, který
odvádí spodní vody mimo těleso skládky. Pod fólií je osazen monitorovací systém SENZOR Bratislava. Nad
folií je položena ochranná geotextilie Geofiltex 600 g/m2, drenážní potrubí odvádějící průsakovou vodu do
jímky průsakových vod pod tělesem skládky a drenážní vrstva štěrkopísku.
II. etapa výstavby bude svým technickým řešením (včetně izolačních vrstev) navazovat na sektor č. 1.
Podloží rozšířeného tělesa skládky bude upraveno do požadovaného tvaru a přehutněno. Těsnění bude
tvořeno minerálním těsněním tl. 2 x 250 mm a fólií PE-HD tl. 2 mm. Těsnění bude chráněno ochrannou
geotextilií a vrstvou drenážního štěrku kulatého zrna fr. 16-32 mm s odvodňovacím drénem z perforovaného
potrubí PE-HD 225x20,5 mm. Na svazích bude ve štěrkové vrstvě vytvořena kostra z ojetých automobilových
pneumatik, zajišťující stabilitu.
Rozšíření tělesa bude sestávat ze čtyř sektorů (sektory č. 2 - č. 5). Každý sektor bude opatřen jedním
gravitačním drénem, který bude svádět vody ze sektoru do sběrače průsakových vod. Dno každého sektoru
bude plošně spádováno k jednotlivým drénům, tak aby byl zabezpečen plynulý a kontrolovaný odtok
průsakových vod z tělesa. Dno tělesa bude ohraničeno obvodovou hrázkou, která bude v místě přiléhající
obslužné komunikace rozšířena.
SO 03 Obslužná komunikace
Stávající obslužná komunikace navazuje na příjezdovou komunikaci a pokračuje okolo složiště po jeho levé
straně ve směru od příjezdu až k čerpací jímce průsakových vod. V rámci II.etapy výstavby bude stávající
obslužná komunikace prodloužena. Nově navržený úsek bude navazovat na stávající komunikaci přibližně v
místě dnešní záchytné jímky a bude pokračovat podél tělesa skládky až k nově navržené záchytné nádrži
průsakových vod ve východním rohu areálu skládky. Při nádrži bude komunikace zakončena obratištěm
vozidel.
SO 07 Oplocení
Oplocení skládky bude prodlouženo po obvodu kolem celého areálu. Jedná se o typové oplocení výšky 2,5 m
z drátěného pletiva a 2 ostnatých drátů na železných sloupcích. Součástí oplocení je i stávající uzamykatelná
vjezdová brána šířky 6 m, která bude nadále využívána jako jediný vjezd do areálu. Délka nové části
oplocení bude činit 475 m.
SO 08 Výtlačné potrubí průsaků - recirkulace
Recirkulace slouží pro manipulaci a zpětnou dopravu průsakových vod do tělesa skládky. Skládá se z čerpací
šachty, čerpadla, výtlačného potrubí a výustního objektu s bajonetovým uzávěrem požární hadice na okraji
tělesa skládky. V rámci II. etapy výstavby bude při nové nádrži průsakových vod II. vybudována čerpací
šachta pro recirkulaci, která bude pomocí horizontálního čerpadla, umístěného v šachtě, zajišťovat zpětné
přečerpávání průsakové vody recirkulačním potrubím do tělesa skládky. Recirkulační potrubí bude podzemní,
bude vedeno při patě skládky při obslužné komunikaci a bude opatřeno výustními objekty s bajonetovými
uzávěry požární hadice. V rámci výstavby čerpací šachty bude od stávající jímky k šachtě vedena v zeleném
pásu elektro přípojka zakončená rozvodnou skříní.
SO 09 Rekultivace
Rekultivace skládky bude probíhat v závislosti na navážení odpadu. Odpad bude navážen přímo do výsledné
figury a po první fázi sesednutí zrekultivován. Přímo na upravený a přehutněný povrch odpadu se uloží 15-20
cm uzavírací a vyrovnávací vrstvy ze zeminy. Na ní bude rozprostřena plošně vrstva pro odplynění, tvořená
geosyntetickými materiály nebo štěrkovou vrstvou tl. 0,25 m s ochranou geotextilií. Nad plynovou drenáž
bude položena vrsva 2 x 25 cm těsnícího materiálu z výkopu, nebo alternativně bentonitová rohož, případně
fólie PE-HD. Odvodňovací vrstva bude opět tvořená z geosyntetických materiálů nebo 20 cm drenážní
vrstvou ze štěrkopísku 0 - 16 mm s ochrannou geotextilií k zajištění filtrační stability. Na tyto vrstvy se uloží
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80 cm rekultivační vrstva zeminy (podorničí) a 20 cm vrstva ornice (materiál ze skrývky). Povrch bude
zatravněn a osázen skupinkami křovin.
SO 10 Nádrž průsakových vod II.
Ve východním rohu areálu pod patou tělesa skládky bude vybudována zemní jímka, do které budou pomocí
sběrače průsakových vod a čerpací šachty tlakově přiváděny průsakové vody z tělesa skládky II. etapy
výstavby (sektory č. 2 - 5). Stávající přečerpávací jímka o objemu 54 m3 (vody ze stávajícího tělesa) bude s
novou nádrží propojena za pomoci zaústění větve recirkulačního potrubí do šachty nového sběrače. Ten
odvádí gravitačně skládkové vody do čerpací šachty a odtud jsou čerpány do NPV II. Tento odtok bude
kontrolovaný a bude ho možné regulovat prostřednictvím šoupěte.
Těsnění dna nádrže bude provedeno prostřednictvím uložení stabilizovaného a hutněného minerálního
těsnění (2x250mm, kf≤10-9 m.s-1) a folie PE - HD o tloušťce 2 mm. Čerpací šachta bude s nádrží ve dně
gravitačně propojena, bude vystrojena čerpadlem s automatikou na hlídání výšky hladiny. Akumulační objem
jímky činí 670 m3, při výšce hladiny 0,5 m pod úrovní horního okraje folie. Z nádrže je možno čerpat vodu
zpět do tělesa skládky nebo v případě přebytků odvážet k likvidaci do příslušné ČOV.
Nádrž bude provedena v násypu, bude oddělena od obslužné komunikace skládky pomocí železobetonového
prefabrikovaného svodidla výšky 1,2 m. Jímka bude v prostoru u čerpací šachty rekultivace opatřena
zábradlím výšky 1,1 m.
V rámci výstavby čerpací šachty bude od stávající jímky k šachtě vedena v zeleném pásu elektro přípojka
zakončená rozvodnou skříní.
Do prostoru jímky a obratiště bude umístěna lampa uličního osvětlení napojená na přípojku.
SO 11 Jímací a svodné plynové potrubí
Stávající skládka byla vybudována a zkolaudována bez založení základu plynového hospodářství - plynových
studní. Po přejímce do provozování fy .A.S.A. bylo na základě výsledků monitoringu vzniku CH4 rozhodnuto o
vybudování odplynění skládky současně s prováděním rekultivačních prací. Poslední měření (05/2007)
prokázalo v některých sondách zařazení do II. třídy, kdy je požadováno pasivní odplynění a volná ventilace
plynu není přípustná. Pro odplynění stávajícího tělesa skládky bude použito technologie vrtaných plynových
studen s vystrojením na ploše vrchlíku skládky s jímacím trubním systémem vedeným po povrchu rekultivace
skládky a doplněním o technologické zařízení pro likvidaci plynu. Předpokládá se provádění těchto prací
v roce 2008.
Ve II. etapě výstavby budou jímací studny bioplynu budovány současně s tělesem skládky a zakládány na
povrchu štěrkového drénu ve dně skládky. V průběhu výstavby II. etapy skládky, bude vybudováno na ploše
4 nových sektorů 5 ks jímacích studní bioplynu, které vytvoří základní prvek odplynění II. etapy skládky.
Studny svojí konstrukcí umožní jímat bioplyn v celé výšce tělesa skládky a odebírat pomocí koncového
uzávěru vzorky k rozborům. Od jímacích studní bude plyn odsáván potrubím PE-HD uloženým na povrchu
skládky (tzv. horní odtah) k okraji skládky, kde je potrubí podzemním vedením přivedeno přes kondenzační
šachtu do čerpací stanice bioplynu (ČSB). Po nastavení poměru odsávání z jednotlivých studní pomocí
klapkových uzávěrů, je pak trubním vedením bioplyn odváděn k ČSB a vysokoteplotní pochodni. Jednotlivé
svodné větve bude možné odstavit klapkovým uzávěrem s aretací, umístěným v plastové šachtičce
s poklopem v patě skládky. Alternativním řešením je použití biooxidačních filtračních jednotek.
PS 1 - Čerpací stanice bioplynu
Slouží k odsávání bioplynu z tělesa skládky. Zařízení je instalováno do kontejnerové buňky, skládá se
z dmychadel, signálního a regulačního zařízení, filtrů , čidel (tlak, koncentrace, teplota) a PC s programem
pro automatické řízení a záznam hodnot. V závislosti na množství plynu může být čerpání nahrazeno
biooxidačními filtračními jednotkami.
PS 2 - Vysokoteplotní pochodeň (dále jen VP)
Konstrukce pochodně je samonosná s vnějším krytem z nerezového plechu. Spalovací komora je z žáropevné
oceli vybavena izolací z keramických vláken do teploty 1250 °C. Je opatřena dvěma hrdly pro odběr spalin a
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rovnoměrně po výšce pláště rozmístěnými prostupy pro umístění teplotního čidla. Proti atmosférickým vlivům
je vnitřní prostor pochodně chráněn kruhovým krytem.
Spalovací vzduch je regulován pomocí dvou žaluziových klapek ovládaných servopohonem dle teploty ve
spalovacím prostoru. Injektorový zapalovací a hlídací hořák je provozován též na bioplyn. Hlídání plamene je
zajištěno UV sondou. Hlavní přívod plynu je vybaven pojistnou protiexplozní armaturou s teplotním čidlem a
rychlouzavíracím elektromagnetickým ventilem. Řídící automatika je umístěna v rozvaděči u pochodně,
nadřízený okruh je umístěn v kontejneru měření a regulace (MaR). V pochodních VTP lze kromě skládkového
plynu ekologicky spalovat též bioplyn z čistíren odpadních a cukrovarnických vod.
Navržená pochodeň VTP je schválena Českým ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního
prostředí a Inspektorátem technické inspekce Praha.

Údaje o provozu
Provoz v rámci II. etapy skládky se bude řídit aktualizovaným provozním řádem stanovujícím povinnosti a
odpovědnost provozovatele a uživatelů skládky, a příslušnými platnými předpisy, normami a platnou
legislativou v oblasti nakládání s odpady a provozování skládek.
Přivážený odpad bude kontrolován, zda odpovídá deklarované kategorii a poté ukládán podle druhu a
kategorie tak, aby nemohlo dojít k nežádoucím vzájemným reakcím. Místo uložení bude evidováno. Odpad
bude po uložení zpracován - hutněn kompaktorem a postupně vrstven a zakrýván inertním materiálem.
Provoz na skládce je stanoven jako jednosměnný, s provozní dobou v pracovních dnech 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.
Provoz skládky zajišťují 3 pracovníci + odpadový hodpodář.
Podrobnější situace skládky a technického řešení jsou prezentovány v příloze č. 9 této dokumentace.

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

09/2008

Předpokládaný termín dokončení:

01/2009 (uvedení do provozu)
12/2016 (ukončení skládkování)

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

Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Obec:

Vyskytná nad Jihlavou

Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou
č. 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Plandry

Obecní úřad Plandry
č. 30, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Jihlava
Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Jihlava

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí, stavební povolení

Magistrát města Jihlavy, Stavební úřad

rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst.
1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění

Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP
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rozhodnutí z hlediska ochrany krajinného rázu dle
§ 12 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění

Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP

souhlas se záborem ZPF

Magistrát města Jihlavy
KÚ kraje Vysočina – podle výměry

Integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.,
v platném znění

Krajský úřad, odbor životního prostředí

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

B.II.1. Půda
Celková plocha pozemku staveniště je 19.990 m2.
Záměr je situován na pozemku p.č. 239/40 v katastrálním území Vyskytná nad Jihlavou (787779). Hranice
dotčeného pozemku je patrná z následujícího obrázku (podrobněji v přílohách č. 9 dokumentace).
Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
číslo

druh pozemku

způsob ochrany

239/40

orná půda

ZPF

výměra
(m2)
19 990

Obrázek č. 3: Dotčené pozemky – zákres do katastrání mapy
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Záměr předpokládá trvalé odnětí dotčeného pozemku ze ZPF v celkové výměře 19.990 m2.
Záměr nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Záměr se nachází mimo kontakt s lesními
pozemky, navrhované rozšíření se od stávajícího lesa ve východním předpolí stávajícího prostoru skládky
vzdaluje.

Ochranná pásma
V zájmovém území záměru se vyskytují následující ochranná pásma:
Ochranné pásmo lesa
Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru
Ochranné pásmo technické infrastruktury

50m od hranice porostu

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

Pitná voda
Záměr je 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 bude zajištěna dovozem balené vody.

Užitková voda
Pro osobní hygienu pracovníků je používána voda z vlastního zdroje (studna v areálu skládky), která je trvale
dezinfikována. Tato voda není používána jako pitná.
Užitková voda může být podle potřeby užívána voda k protiprašnému postřiku komunikací v areálu, případně
k zavlažování zelených ploch v době sucha.

Technologická voda
Záměr je bez potřeby technologické vody.

Požární voda
Potřeba požární vody pro provoz stavby není specifikována. Pro zásah obsluhy skládky v případě požáru
(před příjezdem HZS) budou k dispozici 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.
Navrhovaná stavba předpokládá zásobení elektrickou energií pro čerpací šachty recirkulace průsakových vod
a pro osvětlení prostoru u jímky. Rozvody elektrické energie budou navazovat na stávající areálový rozvod,
stávající podzemní vedení bude prodlouženo.
Z hlediska výkonu a odběru zůstává prakticky zachován současný stav bez významnějšího navýšení.

Zemní plyn
Odběr zemního plynu není uvažován.

Tepelná energie
Vytápění buňky s kanceláří a sociálním zázemím v areálu skládky je řešeno elektrickou energií beze změny
současného stavu.
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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 18 000 tun za
rok (s variabilitou cca 10 000 až 20 000 tun/rok). Intenzita dopravní obsluhy i dopravní trasy proto budou
odpovídat stávajícímu stavu (před dočasným uzavřením skládky).
Údaje o dopravních nárocích jsou následující:
Dopravní obsluha:

celkový počet vozidel:

příjezd cca 4500 voz/rok (18 voz/den),
stejný počet odjezdů

Z doložené vážní evidence skládky vyplývá tento počet vozidel:
rok 2005:

4185 vozidel, průměrný náklad 3,44 t/vozidlo

rok 2006:

4626 vozidel, průměrný náklad 3,71 t/vozidlo

rok 20073

2984 vozidel, průměrný náklad 3,54 t/vozidlo

druh vozidel:

převážně lehká a střední nákladní

Průměrná hmotnost nákladu byla za poslední 3 roky 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.
V oznámení záměru byly uvedeny hodnoty vyšší, konzervativně (tedy ve prospěch bezpečnosti posouzení)
stanovené. Prokazatelná vážní evidence skládky však svědčí o nižších hodnotách.
V předchozích letech (roky 2000 až 2004) byla průměrná hmotnost nákladu cca 5,5 t, od roku 2005 skokově
poklesla na uvedených 3,5 t na vozidlo. To je důsledkem zahájení provozu zavážky inertního odpadu v okolí
(jiný provozovatel), takže inertní odpad se přestal na skládku firmy .A.S.A. prakticky přivážet.

Zaměstnanci, ostatní:
Výstavba:

3

dopravní trasy:

vjezd na skládku 100% (4500 voz/rok)
směr Plandry 95% (4275 voz/rok)
směr Vyskytná 5% (225 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

Do 30.9.2007 (dočasné uzavření skládky).
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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
Jako nový bodový zdroj znečišťování ovzduší je uvažováno zařízení pro spalování skládkového plynu vysokoteplotní pochodeň (VTP). Množství produkovaných škodlivin bude závislé na množství a složení
skládkového plynu. Za současného provozu je emise skládkového plynu ze stávající části skládky pravidelně
sledována. Měření provádí firma GEOtest Brno, a.s., sledována je tvorba plynu, včetně jeho složení
s důrazem na obsah metanu (CH4).
Ve vyhodnocení monitorovacích prací za rok 2006 je uváděn naměřený obsah CH4 v odebraných vzorcích
plynu v rozmezí od 0,59 (sonda NV-3) až 38,95 % obj. (sonda NV-5), obsah O2 kolísal v proměřovaných
bodech od 5,36 do 19,42 % obj. (s maximem v NV-3, minimem v NV-5). Obsah CO2 dosahoval hodnot 4,07
(NV-3) až 26,63 % obj. (NV-5). Na třech místech byl zaznamenán i výskyt H2S v koncentracích od 1,10 až
7,00 mg/m3.
Měření v roce 2007 prokázalo obsah CH4 v odebraných vzorcích plynu v rozmezí od 0,00 (sonda NV-1 a NV5) až 33,30 % obj. (sonda NV-2), obsah O2 kolísal v proměřovaných bodech od 2,00 do 20,00 % obj. (s
maximem v NV-1, minimem v NV-4). Obsah CO2 dosahoval hodnot 0,40 (NV-1) až 28,20 % obj. (NV-2). Na
jednom místě byl zaznamenán i výskyt H2S, a to v sondě NV-1 o koncentraci 1,00 ppm.
K vývinu skládkového plynu v tělese stávající deponie tedy dochází. Podle výsledků prováděného měření
intenzity tvorby methanu v roce 2006 (CH4) je nutno skládku zařadit do třídy III4 (NV-5), popřípadě II5 (NV-1
a NV-2). Podle výsledků měření za rok 2007 lze body NV-1 a NV-5 zařadit do třídy I6 a body NV-2 až NV-4 do
třídy II.
Proces tvorby plynu začíná po započetí metanogenních procesů v uloženém odpadu a intenzita tvorby
postupně narůstá a po dosažení maxima opět postupně klesá až ustane. Celková produkce skládkového
plynu je závislá na složení odpadů uložených na skládce, především na podílu organické složky schopné za
příznivých podmínek produkovat metan a další plynné složky skládkového plynu.
Pro účely vyhodnocení prováděných v rámci této dokumentace bylo pro odhad produkce skládkového plynu
využito studie „Review of Environmental and Health Effects of Waste Management: Municipal Solid Waste
and Similar Wastes“. Tato studie uvádí celkovou produkci skládkového plynu na 200 m3 z jedné tuny
uloženého odpadu. Celková doba vývinu plynu ve skládce je uvažována až na 20 let. Maximální roční
produkce skládkového plynu z celé hodnocené skládky byla uvažována ve výši 3,6.106 m3 (za rok)
s maximálním obsahem metanu 60%. Toto množství však bude produkováno pouze v době úplného zaplnění
skládky včetně navrženého záměru II. etapy výstavby, průměrná produkce skládkového plynu bude činit cca
1,44.106 m3 (za rok).
Předpokládaná emise škodlivin vznikající při spalování uvažovaného množství skládkového plynu je uvedena
v následující tabulce.
Tab.: Emise ze spalování skládkového plynu

NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

2764,8

460,8

649,7

184,3

13,8

4

třída III - odplynění je nutné, volná ventilace plynu není přípustná ani za provozu skládky ani po jeho ukončení, plyn je
možno za určitých podmínek i využít.

5

třída II - odplynění je nutné, volná ventilace plynu není přípustná, plyn však většinou nelze energeticky využívat.

6

třída I – není nutno navrhovat žádný odplyňovací systém.
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Alternativním řešením pro odstraňování skládkového plynu je použití biooxidačních filtračních jednotek. Toto
řešení přichází do úvahy v případě nižší produkce bioplynu, event. menším obsahu metanu.

Liniové zdroje
Rozšířením skládky odpadů nevznikne žádný nový liniový zdroj znečišťování ovzduší. Navrhovaný záměr
nepředpokládá nárůst intenzity skládkování, pouze řeší pokračování skládkování v dalším období. Doprava
odpadů bude probíhat po stávající trase s prakticky nezměněnou intenzitou dopravy, emise škodlivin bude
tedy prakticky shodná jako za předchozího provozu skládky (před dočasným uzavřením). Předpokládaná
emise škodlivin je uvedena v následující tabulce.
Tab.: Emise z dopravy

NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

g/km.den

g/km.den

g/km.den

g/km.den

g/km.den

551,3

167,0

0,5

59,0

18,0

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.

Plošné zdroje
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude působit samotná plocha rozšířené skládky. Z hlediska
kategorizace zdroje je navrhovaná skládka dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. zvláště velkým zdrojem
znečišťování ovzduší (dle přílohy č. 1, bod 5.1. je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší skládka
přijímající více něž 10 t odpadu denně nebo mající celkovou kapacitu nad 25 000 t, mimo skládky inertního
odpadu).
Zdrojem emisí je jednak samotný provoz na ploše skládky, tedy doprava a vykládka odpadu, jeho
rozhrnování a hutnění a následné překrývání inertním materiálem. Dále bude zdrojem emise škodlivin odpad
uložený na úložišti, respektive procesy probíhající v uloženém odpadu jejichž produktem bude skládkový
plyn.
Emise z manipulace s odpadem budou produkovány především spalovacími motory vozidel a mechanismů
pohybujících se po ploše skládky. Z hlediska množství emitovaných škodlivin lze konstatovat, že za podmínky
zmenšení aktivní plochy a zlepšení oproti předchozímu provozu by mělo dojít i ke snížení emise odpadů
(úlety lehkých frakcí). Z hlediska ostatních škodlivin nedojde ke změně, neboť použité mechanismy a jejich
nasazení bude obdobné jako v předcházejícím provozu.
Možná emise pachových látek7 bude záviset na složení odpadu či stupni zhutnění a bude se v průběhu času
měnit v závislosti na stupni rozkladných procesů uvnitř skládky. Pro účely vyhodnocení pachové zátěže jsme
uvažovali jako pachový markant sirovodík (H2S). Pro jeho kvantifikaci jsme vycházeli z údajů studie „Review
of Environmental and Health Effects of Waste Management: Municipal Solid Waste and Similar Wastes“,
která uvádí produkci H2S 48-64 g.t-1 odpadu.
Za skutečného provozu bude k emisi H2S docházet pouze z plochy, kde nebude ještě plně funkční systém
odplynění, tedy v sekci, která bude aktivně využívána k ukládání odpadu (tedy nebude ještě utěsněna), ale
odpady zde již budou uloženy po dobu nutnou k započetí vývinu plynu. Převážná většina produkovaného H2S
bude odčerpána z tělesa skládky spolu se skládkovým plynem. Sirovodík obsažený ve spalovaném
skládkovém plynu se spálí na oxid siřičitý (SO2) a je započten v celkové bilanci emisí ze spalování
skládkového plynu.

7

Emise pachových látek (uvažováno jako H2S) je hodnocena pro teoretickou situaci rozšíření skládky bez odplynění
stávajícího tělesa i navržené II. etapy skládky. Tato varianta je uvažována jako čistě teoretická a není reálná. Podmínkou
realizace posuzovaného záměru je odplynění jak stávajícího tělesa skládky, tak realizace odplyňovacího systému již
v rámci výstavby II. etapy skládky.
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Výstavba
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých
bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
V průběhu výstavby pochopitelně dojde ke krátkodobému nárůstu emisí produkovaných dopravou stavebních
surovin a materiálů. Předpokládaná maximální emise škodlivin je uvedena v následující tabulce.
Tab.: Emise z výstavby

NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

109,4

33,2

0,1

11,7

3,6

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR

Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů obsluhujících stavbu.

Úlet odpadů ze skládky
Zdrojem znečišťování okolí skládky může být za provozu navrhované II. etapy úlet odpadů lehkých částí z
ukládaného odpadu v aktivní části skládky. Na základě zkušeností z předchozího provozu je nezbytné
přijmout taková opatření, aby znečišťování úletem odpadů bylo maximálně předcházeno. Skládka musí být
průběžně zakrývána inertním materiálem (zeminy) a rekultivována, čímž se snižuje možnost úletu odpadů.
Problematika úletu odpadů musí být rovněž řešena v rámci aktualizovaného provozního řádu, kde musí být
popsán způsob ukládání odpadů (podle charakteru odpadů a povětrnostních podmínek) a stanoven
maximální rozsah aktivní plochy skládky. V případě, že přes stanovené postupy přesto dojde k úletu odpadů,
nebo nejsou tyto postupy zcela respektovány, je obsluha skládky povinna provést úklid okolí.

Zápach
Průběžná rekultivace a překrývání odpadů snižuje možnost úniku pachových látek i riziko působení zápachu v
širším okolí skládky. V rámci rekultivace stávajícího tělesa skládky bude vybudován odplyňovací systém.
Bude použito technologie vrtaných plynových studní s vystrojením na ploše vrchlíku skládky s jímacím
trubním systémem vedeným po povrchu rekultivace skládky doplněným o technologické zařízení pro likvidaci
plynu. Realizace se předpokládá v roce 2008.
U navržené II. etapy výstavby bude systém odplynění vybudován již v rámci výstavby a bude tedy možné jej
uvádět do činnosti postupně podle navážení odpadů a vývinu skládkového plynu.
Vznikající bioplyn bude podle jeho množství a kvality jímán a zneškodněn spalováním nebo průchodem přes
biooxidační filtry. Tyto postupy povedou k minimalizaci volné emise pachových látek ze skládky a k vyloučení
obtěžování okolních obcí tímto negativním faktorem.

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 s postupem skládky po čtyřech samostatných sekcích, které
budou napojeny na kanalizaci průsakových vod. Vody budou svedeny do nově vybudované bezodtoké nádrže
průsakových vod o objemu 670 m3. Vody budou jednak čerpány zpět do tělesa skládky (výlučně podmokem)
a v případě přebytku budou odváženy ke zneškodnění na vhodnou ČOV.
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 průměrná plocha jedné sekce ze čtyř [m2] - F = 3 620 m2
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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 = 3 620 × 0,1 × 0,63 = 228,06 m3
Uvedený objem průsakových vod z jedné sekce odpovídá průměrnému nátoku ve výši 0,007 l.s-1.
Průsakové vody budou produkovány vždy pouze ze dvou sekcí (celkem jsou navrženy 4 sekce). Sekce ve
výstavbě a následně sekce uzavřené budou odvodněny jiným způsobem. Provoz dvou sekcí bude probíhat
přibližně 4 roky, celková doba provozu II. etapy činí cca 8 let.
Průsaková jímka (objem 670 m3) je dimenzována pro zachycení přívalových srážek.

Srážkové vody
V souvislosti s výstavbou II. etapy skládky dojde k rozšíření areálu skládky směrem k jihu o 1,999 ha. Nároky
na jednotlivé funkční plochy pak budou činit zhruba:
−

plocha prodloužené komunikace (F1):

−

celková plocha skládky druhé etapy - 4 sekce) (F2):

570 m2
14 480 m2

Zbývající rozloha připadá na zatravněné plochy, které v převážné míře nebudou napojeny na odvodnění
areálu.
Objem srážek zachycených na nově vybudovaných zpevněných plochách komunikací a provozních objektů
v průměrném klimatickém roce lze přiblížit pomocí vztahu:
V=F×ψ×h
kde:
V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
F je zastavěná plocha [m2]
ψ je odtokový koeficient
ψ1 = 0,9 (zastavěné plochy a komunikace s možností odtoku do kanalizace)
ψ2 = 0,15 (plochy pokryté vegetací s možností odtoku do kanalizace, spád terénu nad 5 %)
h je průměrná roční výška srážek [m]
- h = 0,63 m (dlouhodobý průměr 1905 - 1950, srážkoměrná stanice Jihlava)
Z hlediska odtoku z území je nutné rozlišit následující základní provozní situace:
-

-

období provozu II.etapy skládky
Skládka bude budována postupně ve dvou fázích po dvou sektorech, vždy max. dva sektory budou
aktivní, zbývající před výstavbou nebo po rekultivaci. Aktivní sekce skládky budou zapojeny do
uzavřeného systému nakládání s průsakovými vodami (tj. srážkové vody spadlé na plochu aktivních
sekcí budou vyloučeny z odtoku povrchových vod).
období po rekultivaci skládky II. etapy
Srážkové vody z areálu po rekultivaci skládky, tj. zatěsnění povrchu tělesa skládky, budou beze
změny kvality, veškerý odtok z areálu bude odveden do přirozené spádnice a následně do
povrchového toku.

V období po rekultivaci II. etapy skládky bude odtok z území v průměrném klimatickém roce činit:
V1 = F1 × ψ1 × h = 570 × 0,9 × 0,63 = 323,19 m3
V2 = F2 × ψ2 × h = 14 480 × 0,15 × 0,63 = 1 368,36 m3
V = V1 + V2 = 323,19 + 1 368,19 = 1 691,55 m3
Průměrný odtok z areálu skládky (jedná se o teoretickou hodnotu představující rovnoměrný odtok objemu
vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
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kde:
q je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ] - V =
t je 1 rok [s] – t = 31 536 000 s

1 691 550 l

q = 1 691 550/31 536 000 = 0,053639 ≈ 0,05 l.s-1.
V období provozu skládky II. etapy bude odtok z území nižší než činí výpočet pro stav po rekultivaci. Během
provozu bude vždy část II. etapy skládky vyřazena z povrchového odtoku.
Neznečistěné vody budou odváděny na terén a do přirozené spádnice pod skládkou, a dále do povrchového
toku jihozápadně od skládky (pravostranný přítok Bělokamenského potoka).

Odpadní vody splaškové
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 jímány v bezodtoké podzemní jímce o kapacitě 2 m3. Odpadní
vody budou odváženy k likvidaci na vhodné ČOV.

Recipient, čistící zařízení
Případné přebytky vody v nádrži průsakových vod budou odváženy na smluvně zajištěnou vhodnou ČOV.
Recipientem neznečistěných srážkových vod bude místní vodoteč jihozápadně od skládky, která je
pravostranným přítokem Bělokamenského potoka8.

B.III.3. Odpady
Skládka je zařízením pro odstraňování odpadů jejich ukládáním do tělesa skládky. Odpady kategorie I a 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 (event. i příslušná střediska vlastní společnosti) 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. 106/2005 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.

B.III.4. Ostatní
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 ke změně. Obdobně tak poloha zdrojů hluku ve vztahu k venkovnímu chráněnému prostoru se
oproti stávajícímu stavu významně nemění.

8

Podle průzkumu zájmového území není tento tok přímo zaústěn do toku Bělokamenského potoka, nýbrž se v údolí stáčí
do souběžné pravobřežní terénní deprese a difunduje podmáčenými plochami.

STRANA 76 z 155

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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. Doplňující údaje
Záměr představuje relativně významné terénní úpravy a zásah do krajiny. Úpravy terénu spočívají v odtěžení
zeminy a podložních hornin při tvarování dna a svahů skládky pod terénem. Navržené rozšíření, které
navazuje na stávající těleso skládky, představuje realizaci významného technického prvku v krajině, tvořícího
výraznou prostorovou dominantu. Podrobnější informace o navrženém prostorovém a výškovém řešení II.
etapy výstavby skládky jsou patrné z příloh dokumentace č. 9 (Situace stavby).
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený záměr na II. etapu výstavby skládky odpadu je situovaný v návaznosti na stávající provozovanou
skládku na katastrálním území Vyskytná nad Jihlavou, které je součástí obce Vyskytná nad Jihlavou. Vlastní
rozšíření je navrženo jižně od současného areálu skládky.
Záměr je situován ve volném prostoru mezi obcemi Vyskytná nad Jihlavou a Plandry, který je využíván
zejména k zemědělským účelům, západně od zalesněného údolí Bělokamenského potoka a severně od údolí
řeky Jihlavy.
Vlastní území záměru je lokalizováno na svažitém území se směrem spádnice k jihovýchodu. Nadmořská
výška se na lokalitě pohybuje od 510 do 525 m n.m. Výrazným antropogenním tvarem v charakteru terénu
zájmového území a jeho okolí je hřbet stávající skládky. Pozemek hodnocené II. etapy výstavby skládky
navazuje na stávající těleso na jihu.
Situace zájmového území je patrná z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.2. dokumentace).
Obrázek č. 4: Situace zájmového území (1:25 000)
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Vlastním areálem ani plochou navrhované výstavby neprotéká žádný přirozený vodní tok, území je suché a
nenachází se v něm žádná vodní plocha, prameniště ani mokřad. Pod stávající skládkou prochází zatrubněná
místní vodoteč, která je východně od skládky vyústěna do údolí podél okraje lesního porostu.
Na zájmové území nezasahuje žádná z chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) podle platné
legislativy.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody. V širším okolí lokality se
nenachází ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje, zdroje minerálních vod, přírodních léčivých lázní a
lázeňských míst. Přímo v areálu skládky se nachází vlastní využívaný zdroj vody pro zásobování užitkovou
vodou.
Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 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.
Regionální a vyšší úroveň ÚSES je podle původního vymezení (Bínová a kol., 1996) lokalizována do údolí
Jihlavy. V roce 2004 byla v rámci nedoprojednaného Konceptu ÚP VÚC kraje Vysočina (Mackerle a kol.,
2004) modifikována ve smyslu trasování nadregionálního biokoridoru k 124 MB (mezofilní bučinná řada)
podél Bělokamenského potoka (funkčně tedy složený NRBK) do RBC 1981 Kamenitý vrch mezi sídly Bílý
Kámen, Smrčná a Hybrálec. Řešené území tak leží v ochranném pásmu tohoto NRBK.
Nově zveřejněné Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (M. Svoboda a kol., DHV CR, s.r.o., duben 2008)
v širším zájmovém území (i území posuzovaného záměru) návrh nadlokálních ÚSES nemění (viz www.krvysocina.cz).
Lokální úroveň ÚSES není vázána na okolí skládky ani na prostor jejího rozšíření.
Podle těchto podkladů není zájmové území pro rozšíření sládky součástí žádných skladebných prvků ÚSES.
Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona
ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně. Nejbližším ZCHÚ je přírodní rezervace Zaječí skok (vyhlášeno 1933, výměra 2,31 ha),
předmětem ochrany jsou skalní výchozy, navazující sutě a porosty nad pravým břehem řeky Jihlavy, jde o
botanickou lokalitu. Poloha cca 2 km jižně.
Zvláště chráněná území přírody velkoplošného typu (národní parky, CHKO) do posuzovaného území
nezasahují, ani nejsou s ním v přímém kontaktu. Nejbližším je CHKO Žďárské vrchy cca 20 km S-SV.

Zájmy ochrany přírody podle Evropských společenství
Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c
zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh NV č.
132/2005 Sb. Nejbližšími evropsky významnými lokalitami jsou:
→ EVL CZ 0615018 Šimanovské rašeliniště s předmětem ochrany srpnatka fermežová (Drepanocladus
vernicosus) se nachází SZ od lokality ve vzdálenosti cca 5 km v pramenné oblasti Maršovského potoka
(povodí Jihlavy), zcela mimo dotčené povodí.
→ EVL CZ 0613321 Jankovský potok s předmětem ochrany vydra říční (Lutra lutra) se nachází za hlavním
evropským rozvodím již v povodí Želivky (Sázavy) cca 10 km západně.
Zájmové území záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na území ČR podle § 45e
tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na
území České republiky.
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Území přírodních parků
nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Hranice přírodního parku Čeřínek probíhají cca 6 km jižně až jihozápadně.
Na základě konzultace na KÚ kraje Vysočina a odboru ŽP Magistrátu města Jihlavy lze konstatovat, že návrh
na řešení přírodního parku Plandří, zmiňovaný v připomínkách k oznámení záměru, není zatím oficiálně
registrován a tudíž ani projednáván.
Významné krajinné prvky
nejsou polohou posuzovaného záměru přímo dotčeny, zájmové území pro rozšíření skládky je navrženo
mimo kontakt s VKP toku a lesa, které se nacházejí pod východním okrajem skládky. Konkrétně jde o VKP
„ze zákona“ (§ 3 písm.b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění) vodních toků a údolních niv:
→ Vodní tok bezejmenného pravobřežního přítoku Bělokamenského potoka, protéká úzkou údolnicí v lesním
porostu (přírodě blízký stav, bez technických úprav, s proměnnou morfologií koryta). V údolnici je
vyvinuta úzká niva v lesním porostu, v závislosti na spádových poměrech. Tok se nevlévá přímo do
Bělokamenského potoka, ale při vtoku do nivy Bělokamenského potoka se stáčí nejdříve k severu a
následně difunduje podle spádových poměrů volně prostřednictvím makrofyty zarostlé terénní deprese
pravobřežní částí nivy souběžně s osou toku Bělokamenského potoka k jihu.
→ Niva Bělokamenského potoka není v přímém kontaktu se stávající skládkou ani územím navrhovaným
k jejímu rozšíření v rámci posuzovaného záměru. V severní částí pod lesíkem u skládky je zalesněna ve
spádu, dále se přírodě blízký tok Bělokamenského potoka vine levobřežní částí širší nivy, částečně opět
zalesněné; pravobřežní část nivy je porostlá olšinou, případně jde o podmáčené, částečně ruderalizované
makrofytní porosty s morfologicky nevymezeným průtokem toku od skládky pravobřežní terénní depresí.
Nad skládkou pod čelem deponie zemin (provozovatel p. Kučera) jde o olšinu se střemchou, jasanem,
břízou, s lokálně podmáčenými tužebníkovými lady a mokřady sv. Calthion.
→ Lesní porost tvořený dominantně smrkem, s příměsí jeřábu, břízy, lísky, v jižním lemu s trnkou, osikou,
břízou, střemchou, bezem hroznatým a černým, dále k JV pás mlazin a náletů dřevin (bříza, smrk aj.)
s pozvolným přechodem do mírně ruderalizované nivy Bělokamenského potoka).
V dotčeném území se nenacházejí VKP rybníků, jezer a rašelinišť, ani se zájmovým územím nejsou v žádném
kontaktu.
Zájmové území záměru nevykazuje parametry na registraci VKP podle § 6 zákona č.114/1992 Sb., v platném
znění. Jiné registrované VKP v zájmovém území záměru v návaznosti na skládku nebo v jejím blízkém okolí
nejsou zpracovatelům dokumentace známy.
Památné a jinak významné stromy a skupiny stromů
Památné stromy se v kontaktu se zájmovým územím záměru nenacházejí. Nejbližší je lipové stromořadí
v Plandrech podél cesty ke kapli sv. Jana Nepomuckého, cca 800 m východně (Čech L. a kol., 2002).
Území historického a archeologického významu
V údolí Bělokamenského potoka ve vzdálenosti cca 150 – 200 m od hranice uvažovaného rozšíření skládky
jsou situovány nemovité archeologické objekty, které souvisí s hornickou činností a s počátky osidlování
regionu během 13. století. V prostoru přibližně 150 – 200 m jihovýchodním směrem od skládky a cca 200 m
od soutoku Bělokamenského potoka s řekou Jihlavou byl rozpoznán hornicko – hutnický areál datovaný do
období druhé poloviny 13. až první poloviny 14. století.
Na celé ploše uvažovaného rozšíření skládky lze očekávat stopy po antropogenních aktivitách a plocha
výstavby záměru se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. (v platném
znění).
Staré ekologické zátěže a extrémní poměry
V území nejsou známy žádné staré ekologické zátěže, které by bylo nutné sanovat před realizací
posuzovaného záměru. V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
proveditelnost navrhovaného záměru.
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C.II.
CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území obce Vyskytná nad Jihlavou spadá pod působnost stavebního úřadu v Jihlavě, jehož 17% území je
(dle sdělení č. 4 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 3 z března 2007) vymezeno jako oblast se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO). Z připojeného mapového zákresu OZKO však vyplývá, že prostor hodnoceného
záměru do této oblasti nezasahuje.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1477 – Jihlava; dále jsou pro porovnání využity
hodnoty ze stanice Košetice reprezentující kvalitu ovzduší v imisně významně nezatíženém území. Naměřené
hodnoty imisních koncentrací za rok 2006 jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Oxid dusičitý (NOx) - 2006

Stanice v Jihlavě naměřila v roce 2006 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci přibližně na úrovni
45% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima
dosahovala hodnot 123,4 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 62% imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
Pro porovnání lze uvést, že citovaná stanice naměřila v roce 2005 u oxidu dusičitého roční průměrnou
koncentraci přibližně na úrovni 49% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3).
Naměřená hodinová maxima dosahovala hodnot 108,1 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 54% imisního
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
Na stanici v Košeticích pak byly naměřeny hodnoty přibližně na úrovni 25% imisního limitu pro průměrné
roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima dosahovala hodnot 76,5 µg.m-3, tedy
hodnot, na úrovni cca 38% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
Oxid siřičitý (SO2) - 2006
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Stanice v Jihlavě naměřila v roce 2006 u oxidu siřičitého průměrnou denní koncentraci přibližně na úrovni
29% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LV24h=125 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima
dosahovala hodnot 53,3 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 15% imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace (LV1h=350 µg.m-3).
Na stanici v Košeticích pak byly naměřeny hodnoty přibližně na úrovni 23% imisního limitu pro průměrné
roční koncentrace (LV24h=125 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima dosahovala hodnot 55,4 µg.m-3, tedy
hodnot, na úrovni cca 16% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=350 µg.m-3).
Tuhé látky frakce PM10 - 2006

Stanice v Jihlavě naměřila v roce 2006 u prachu frakce PM10 roční průměrnou koncentraci přibližně na úrovni
75% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24hodinová maxima
přesahovala hodnotu imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV24h=50 µg.m-3) s nadlimitní
četností.
Na stanici v Košeticích pak byly naměřeny hodnoty přibližně na úrovni 67% imisního limitu pro průměrné
roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24hodinová maxima přesahovala hodnotu imisního limitu pro
maximální hodinové koncentrace (LV24h=50 µg.m-3) s podlimitní četností.
Další údaje ke stávající kvalitě ovzduší jsou uvedeny v rozptylové studii, které je součástí této dokumentace
(viz příloha č. 3). Zejména se jedná o interpolace výsledků z měřících stanic, údajů z rozptylové studie
Krajského programu snižování emisí a výpočtu nejbližších lokálních bodových a liniových zdrojů.

Klimatické faktory
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti – MT3, kterou je možno
stručně charakterizovat následně:
MT 3 – krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s
mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá
s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

20 až 30
120 až 140
130 až 160
40 až 50

-3 až -4
16 až 17

6 až 7
6 až 7

110-120
350-450
250-300
60 až 100

120 -150
40 až 50
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Jihlavsko se nalézá v oblasti, v níž v celoročním průměru převládají větry jihovýchodního směru. Tento stav
však jednoznačně vyplývá z vysoké četnosti proudění z východního kvadrantu v zimním období. V letním
období je vítr ze západních, resp. severozápadních směrů jednoznačně nejčetnější. Pro severojižní směr
proudění jsou položeny dobré předpoklady díky nadregionální morfologii terénu (usměrňující účinek
Jihlavských vrchů).
Tab.: Průměrná četnost směrů větru v okrese Jihlava podle Quitt, E. (1984)

Období

D

Calm

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

ROK

9.0

4.4

7.9

21.4

6.7

10.2

21.2

12.9

6.3

VI-VIII

9.8

4.8

7.0

13.9

5.3

11.3

23.2

15.9

8.8

XII-II

8.2

3.2

6.0

25.2

7.9

10.5

22.4

11.9

4.7

Průměrné roční úhrny globálního záření v období 1971 - 1980 pohybovaly kolem 3800 MJ.m-2, když v
ročním chodu dosahují maxima průměrné úhrny globálního záření v červnu (580 - 600 MJ.m-2) a minima v
prosinci (60 - 70 MJ.m-2). Na zimní měsíce též připadá největší proměnlivost měsíčních úhrnů globálního
záření (do 20 %), zatímco v letních měsících je cca čtyřikrát (do 5 %) menší.
Průměrné roční teploty vzduchu se v zájmovém území pohybují mírně pod hodnotou 7,0 °C.
Roční chod teploty vzduchu je však velmi nerovnoměrný, a to dokonce i v dlouhodobém průměru.
Nejchladnějším měsícem roku je leden a nejteplejším červenec. Na křivce ročního chodu teploty vzduchu
však lze vypozorovat výraznější ochlazení v první polovině února, v první polovině dubna a od první poloviny
května („ledoví muži") do konce června (evropský letní monzun) a výraznější oteplení v polovině října a ve
druhé polovině prosince (vánoční oteplení).
Tab.: Průměrná teplota vzduchu ve °C ve výškových pásmech okresu Jihlava v období 1961 – 1990 podle Květoň, V.,
2001

Výškové stupně (m
n.m.)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ROK

400 - 500

-3,4

-1,7

1,9

6,7

11,8

15,0

16,4

15,8

12,3

7,5

2,2

-1,6

6,9

500 - 600

-3,6

-1,9

1,7

6,4

11,5

14,7

16,1

15,6

12,1

7,3

1,9

-1,9

6,7

Průměrná denní maxima teploty vzduchu se v okolí Jihlavy v létě pohybují kolem 22 °C, v zimě kolem –1 °C
a průměrná denní minima dosahují v létě cca 10 °C a v zimě cca –5 °C. Zatímco průměrné denní extrémy
teploty vzduchu respektují nadmořskou výšku, u absolutních extrémů tomu tak v rozměrech Českomoravské
vrchoviny většinou není. I pro Jihlavsko pak platí, že zde teplotní minima klesají až k -30 °C a absolutní
teplotní maxima mohou překročit i 37 °C.
První sněžení lze v zájmové oblasti očekávat již koncem září, přičemž první sněhová pokrývka se může
objevit již koncem druhé říjnové dekády a poslední den se sněžením byl zaznamenán i v druhé květnové
dekádě, když se poslední sněhová pokrývka vyskytla ještě začátkem května. V průměru trvá období se
sněhovou pokrývkou jen o něco déle než 130 dní. Sníh leží v tomto období jen asi v 70 dnech, přičemž
sněhová pokrývka v období od prosince do března v průměru nepřevyšuje výšku 15 - 30 cm. Absolutní
maxima však mohou dosahovat podstatně vyšších hodnot.
Z hlediska celkového objemu atmosférických srážek je významná poloha zájmového území v lokálním
srážkovém stínu Jihlavských vrchů, resp. jejich severní části, reprezentované masívem Křemešníku a
Čeřínku. Její průměrný roční srážkový úhrn tedy bude poněkud nižší než na okolních „reliéfově otevřených“
stanicích. Pro výpočty orientačních hodnot objemu průsakových vod lze srážkový úhrn 630 mm za rok
akceptovat.
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Tab.: Průměrný úhrn srážek v mm za období 1901 - 1950 podle Podnebí ČSSR, Tabulky (1961) a za období 1951 1980* (Demek,J. - Novák,V., 1992)

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ROK

Brtnice

43

41

36

49

63

76

84

74

46

52

42

49

655

Jihlava*

40

35

33

44

62

79

83

72

45

45

39

39

616

Jihlava

41

38

34

47

60

74

83

73

47

48

42

43

630

Luka nad Jihlavou

41

36

33

49

64

76

85

84

47

49

45

43

652

Polná

42

34

34

45

62

75

84

76

50

47

43

40

632

Rohozná

48

42

38

54

65

76

92

81

53

56

45

50

700

Aktuální měsíční srážkové úhrny kolísají ve značném rozsahu, a to od měsíců absolutně suchých až po
měsíce s více než trojnásobkem dlouhodobého měsíčního průměru atmosférických srážek, přičemž jednotlivé
opačně polarizované extrémy mohou následovat bezprostředně za sebou. Absolutní měsíční srážková
maxima se pohybují v mezích 200 – 250 mm (podle období 1901 - 1980). Mnohé vysoké měsíční srážkové
úhrny jsou v zájmové oblasti způsobeny dešti lijákového charakteru (často s doprovodem bouřek), které
vypadnou ve velmi krátkém časovém intervalu. Vysoké denní srážkové úhrny avizují především v jarních
měsících velké potenciální riziko rozvoje plošné a stružkové eroze půdy, v prostoru skládky pak značný nápor
na odvodnění tělesa skládky. Z tohoto pohledu (tedy z pohledu extrémních srážek) je pak velmi potřebné
věnovat pozornost objemu průsakových vod ze skládky.
Ve velké většině srážkových dní v Jihlavě (70,3 % srážkových dní) jsou denní srážkové úhrny vyšší než 1,0
mm a v 10,7 % srážkových dní jsou tyto srážkové úhrny vyšší než 10,0 mm. Rozložení srážkových dní,
kterých je v průměru 150 až 160 v roce, je v průměru v průběhu roku rovnoměrné.
Mezoklimatická charakteristika zájmového území
Různorodý reliéf (tvar, sklon a jeho orientace ke světovým stranám) i aktivní povrch zájmové oblasti vedou k
vytváření místních rozdílů v mezoklimatických poměrech. Tyto rozdíly jsou mnohem významnější než
diference v makroklimatickém měřítku, zejména u teploty vzduchu, intenzity a množství dopadajícího
slunečního záření a u větrných poměrů.
Ve vrchovinném reliéfu zájmové oblasti jsou časté místní teplotní inverze, jež se vytvářejí především za
radiačního počasí s negativní energetickou bilancí v údolních polohách (jezera studeného vzduchu).
Výraznější inverzní polohy jsou zaznamenány v údolí Jihlavy. V místě skládky je riziko tvorby teplotní inverze
oproti údolí Jihlavy podstatně sníženo, nikoliv však vyloučeno. Pokud se vyskytne, je pak nejčastěji součástí
velkoplošné nadregionální teplotní inverze, při které se zintenzivní katabatické (sestupné) proudy chladného
vzduchu směřující od skládky do údolí Bělokamenského potoka a dále pak do údolí Jihlavy.
Přestože nejsou k dispozici konkrétní data, lze „a priori" označit zájmové území, s výjimkou výše popsaného
případu radiačního počasí s negativní energetickou bilancí, za většinou dobře provětrávané. Údolí je široce
rozevřené. Snížené hodnoty provětrávání zaznamenáváme jen v blízkých údolních polohách Jihlavy. Možnosti
rozptylu atmosférických příměsí do vyšších vrstev atmosféry jsou proměnlivé až dobré v závislosti na směru
a rychlosti proudění vzduchu. V zásadě jsou tyto možnosti příznivější při větrech se severozápadní, resp.
jihovýchodní složkou proudění.
Prostor celého Jihlavska s ohledem na stabilitu mezní vrstvy atmosféry zařadit do vrcholové partie
Českomoravské vrchoviny na rozhraní dvou oblastí, a to západní (K) a východní (L) část Českomoravské
vrchoviny. Četnost výskytu velmi stabilní mezní vrstvy atmosféry (vertikální teplotní gradient je nejvýše 0,3
°C/100 m) je v zájmové lokalitě největší v září a v říjnu, zatímco v ostatních měsících roku je 2 - 5 krát
menší, s minimem v květnu a červnu. Při tomto typu počasí výrazně převládá východní, resp. severovýchodní
směr větru. Velmi stabilní zvrstvení mezní vrstvy atmosféry je rovnoměrně rozloženo prakticky pro všechny
směry větru.
Typy počasí při nichž hraje významnou roli vítr a labilní teplotní zvrstvení se z podrobnějšího
mezoklimatického pohledu jeví v zájmové oblasti mnohem příznivěji.
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Labilní zvrstvení přízemní vrstvy atmosféry (vertikální teplotní gradient je 0,9 °C/100 m a větší s možností
konvektivních srážek) se díky charakteru aktivního povrchu a morfologii reliéfu terénu vyskytuje relativně
často, a to i v zimních měsících. Maximální hodnoty se vyskytují od února do června, minima pak v říjnu a
listopadu. Při tomto zvrstvení přízemní vrstvy atmosféry převládá proudění se západní, resp. severozápadní
složkou s druhotným maximem u jihovýchodního směru, tzn. u směrů, které významně modifikuje i reliéf
terénu. Počet případů s bezvětřím nebo větrem o malé rychlosti je menší, než u velmi stabilního zvrstvení.
Z hlediska makroklimatického je stabilní zvrstvení mezní vrstvy atmosféry vyvoláno především
anticyklonálními synoptickými situacemi, zejména pak Wa (západní anticyklonální), Ea (východní
anticyklonální), A (anticyklona nad střední Evropou) a Ap (putující anticyklona). S výskytem lability nejlépe
korespondují synoptické typy B (brázda nízkého tlaku nad střední Evropou) a Wc (západní cyklonální
situace).
Na rozhraní dvou synoptických oblastí, a to 5b (Českomoravská vrchovina – západ) a 5c (Českomoravská
vrchovina – východ) řadí zájmovou oblast i Křivancová S. a Vavruška F. (1997). Oba literární zdroje tak
potvrzují z hlediska počasového (a následně i klimatického) velmi komplikovaný statut Jihlavska a fakt, že
každý popis parametrů a režimních charakteristik meteorologických a klimatických jevů a dějů vycházející
z dat pozorovacích stanic je do značné míry zjednodušující.

C.II.2. Voda
Povrchové vody
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 4-16-01 - Jihlava po Oslavu, dílčímu povodí toku
Bělokamenského potoka, hydrologické pořadí č. 4-16-01-032.
Na následujícím obrázku je patrná hydrologická situace zájmového území záměru (viz příloha č. 1.5.).
Obrázek č. 5: Hydrologická situace
výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000

¨

Základní údaje o okolních tocích následují.
Jihlava
Řeka Jihlava pramení na jižních svazích Lísku u Jihlavky ve výšce 670 m n. m. a ústí zleva do Dyje ve
střední nádrži soustavy Nové Mlýny ve výšce 170 m n. m. Délka toku činí 184,6 km, plocha povodí činí
3 117 km2, p r ů m ě r n ý p r ů t o k u ú s t í č i n í 11,75 m3.s-1.
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Řeka Jihlava je významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Správcem toku je Povodí Moravy, s.p..
V území protéká řeka Jihlava hluboce zaříznutým údolím generelně ve směru JZ – SV. Záměr se nachází
v povodí levého břehu toku, řeka Jihlava protéká zhruba 500 m jihovýchodně od okraje lokality záměru.
Záměr je umístěn na úrovni ř.km 147,5 toku.
Bělokamenský potok
Bělokamenský potok pramení severně od Bílého kamene na jižním svahu Roháče a vlévá se zleva do Jihlavy
na úrovni ř.km 147,5 toku Jihlavy. Délka toku činí cca 5,6 km, plocha povodí 10,965 km2.
Bělokamenský potok není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Bělokamenský potok protéká ve směru SZ - JV zhruba 250 m severovýchodně od lokality záměru.
Jiné povrchové toky a akumulace
Na pozemku záměru se nenachází žádný přirozený vodní tok nebo akumulace povrchové vody.
Pod stávajícím tělesem skládky je vedena zatruběná místní vodoteč s vyústěním do nivy Bělokamenského
potoka JV od současného areálu skládky. Tok není přímo zaústěn do Bělokamenského potoka nýbrž v nivě se
stáčí s osou toku do souběžné pravobřežní terénní deprese k jihu a difunduje podmáčenými plochami.
Kvalita povrchových vod
Odběry vzorků povrchových vod k laboratorním analýzám byly prováděny v rámci monitoringu provozu
skládky. Pro účely dokumentace kvality vody v povrchovém toku Bělokamenského potoka, který protéká
západně od skládky, jsou v následující tabulce uvedeny výsledky analýz vzorků povrchové vody z potoka,
odebíraných v letech 2000 - 2005. Odběry byly provedeny ve dvou profilech – nad skládkou a pod skládkou
(pod vyústěním drenáže neznečistěných vod z areálu stávající skládky). Pro srovnání jsou uvedeny imisní
standardy dle přílohy č. 3 Nařízení vlády č. 229/2007 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění
povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o
citlivých oblastech (platné od 18.7.2007).
Tab.: Kvalita povrchové vody – Bělokamenský potok 2001 - 2005
Parametr

Jednotka

NV
229/2007

Potok nad skládkou
2001

2002

2003

27.09.

21.03.

6.09.

2004

2005

21.03.

25.09.

29.03.

28.07.

29.03.

23.08.

sodík

mg/l

10,30

5,40

8,20

6,70

11,40

7,00

10,40

6,10

6,90

-

draslík

mg/l

2,40

2,80

2,50

1,70

2,40

2,70

2,50

1,90

5,60

-

+
4

mg/l

0,51

0,21

0,35

0,11

0,15

0,18

<0,1

<0,10

<0,10

0,64

chloridy

mg/l

7,00

8,00

8,00

10,00

20,00

9,00

13,00

9,00

11,00

250,00

NH

bromidy

mg/l

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,50

-

fosforečnany

mg/l

<0,25

<0,25

0,12

0,08

0,32

0,13

0,25

<0,05

1,28

0,46

As

mg/l

<0,005

<0,01

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

0,02

Cd

mg/l

<0,001

<0,001 <0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,0007

Crcelk.

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,035

V

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,035

B

mg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,50

CHSKCr

mg/l

19,00

27,00

23,00

15,00

19,00

20,00

21,00

35,00

51,00

35,00

∑ fenoly

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,005

tenzidy

mg/l

<0,04

<0,04

<0,04

0,05

0,25

<0,04

0,08

0,06

0,14

0,60
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Parametr

Jednotka

Potok nad skládkou
2001

2002

2003

2004

NV
229/2007

2005

27.09.

21.03.

6.09.

21.03.

25.09.

29.03.

28.07.

29.03.

23.08.

NEL

mg/l

nest.

nest.

nest.

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,05

0,10

benzen

μg/l

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

20,00

toluen

μg/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

10,00

ethylbenzen

μg/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

2,00

∑ xyleny

μg/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

30,00

benzo(a)pyren

μg/l

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,10

μg/l

<0,02

<0,02

<0,012

<0,02

<0,02

<0,012

<0,012

0,012

∑ PCB

Parametr

sodík

0,028

0,025

Potok pod skládkou

Jednotka
mg/l

<0,001 <0,001

2001

2002

2003

2004

NV
229/2007

2005

23.03.

27.09.

21.03.

6.09.

21.03.

25.09.

29.03.

28.07.

29.03.

23.08.

7,50

9,90

9,50

8,40

6,80

12,50

7,90

10,70

6,30

12,20

-

draslík

mg/l

1,80

2,40

2,80

2,60

1,60

2,50

2,90

2,30

1,90

10,10

-

NH4+

mg/l

0,34

2,27

0,43

0,38

<0,1

<0,1

0,22

<0,10

<0,10

0,38

0,64

chloridy

mg/l

8,50

6,00

6,00

9,00

15,00

18,00

12,00

13,00

9,00

22,00

250,00

bromidy

mg/l

<0,30

<0,20

<0,20

<0,20

<0,2

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,50

-

fosforečnany

mg/l

<0,05

<0,25

<0,25

0,13

0,07

0,32

0,11

0,26

<0,05

1,09

0,46

As

ng/l

<0,005

<0,005

<0,01

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005 <0,005

<0,005

<0,005

0,02

Cd

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001 <0,001

<0,001

<0,001

0,0007

Crcelk.

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,035

V

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,035

B

mg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,0523

0,50

CHSKCr

mg/l

33,00

22,00

30,00

22,00

21,00

14,00

25,00

23,00

25,00

43,00

35,00

∑ fenoly

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,005

tenzidy

mg/l

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

0,06

0,19

0,06

0,13

0,04

0,17

0,60

NEL

mg/l

nest.

nest.

nest.

nest.

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,05

0,10

benzen

μg/l

<1

<1

1,00

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

20,00

toluen

μg/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

10,00

ethylbenzen

μg/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

2,00

∑ xyleny

μg/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

30,00

benzo(a)pyren

μg/l

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001 <0,001

<0,001

<0,001

0,10

∑ PCB

μg/l

0,045

0,022

0,027

0,026

<0,02

<0,012

<0,02

<0,012

<0,012

0,012

<0,02

Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)

K překročení imisních standardů dle NV č. 229/2007 Sb. došlo v roce 2001 a 2002 v obsahu PCB a v roce
2005 v ukazateli fosforečnany a CHSKCr. Měření v profilu pod skládkou zhruba odpovídá hodnotám,
stanoveným nad skládkou, dle zprávy o monitoringu (Benkovič, 2005) nevykazují povrchové vody známky
kontaminace provozem skládky.

Podzemní vody
Okolí lokality je tvořeno krystalickými horninami moldanubika, které jsou na zájmovém území zastoupeny
granity centrálního plutonu a pararulami jednotvárné série.
Podle hydrogeologického rajónování náleží zájmové území krystaliniku Českomoravské vrchoviny, rajónu 655
- " Krystalinikum v povodí Jihlavy ". Zájmové území se nachází v západní části tohoto rajónu. Území rajónu je
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charakterizováno monotónními hydrogeologickými poměry, které jsou podmíněny geologickou stavbou.
Hlubší zvodnění je vázáno na puklinově propustné prostředí krystalických hornin a je závislé na míře jejich
rozpukání, otevřenosti puklin a na typu výplně puklin. Významnější akumulace podzemních vod jsou vázány
na tektonicky porušená pásma, kde je předpokládán hlubší dosah oběhu podzemních vod a kde dochází
k drenáži okolních puklinových systémů.
Celkově lze označit prostředí krystalinika jako prostředí nepříznivé pro oběh a akumulaci podzemních vod,
případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí slouží pouze k lokálnímu zásobování pitnou vodou.
Zóna přípovrchového rozvolnění krystalických hornin tvoří spolu s eluviem a kvartérním souvrstvím kolektor
mělké zvodně. Z kvartérních hornin lze zvodnění očekávat v prostředí hlinitých, hlinitopísčitých a hlinito
kamenitých deluviálních sedimentů a říčních náplavů v údolích vodních toků. Svahové sedimenty a eluvia v
jejich podloží na svazích tvoří kolektor s převážně tranzitní funkcí s občasným zvodněním zejména v
obdobích zvýšených srážek. Pro akumulaci podzemní vody mají největší význam mocnější polohy svahových
sedimentů na úpatích svahů a zejména fluviální sedimenty v údolích vodních toků, z nichž nejvýznamnější je
v širším okolí zájmového území tok Jihlavy.
Směr proudění podzemní vody na zájmovém území sleduje spád reliéfu a v údolích pak směr proudění
povrchové vody ve vodních tocích.
Vlastní skládka je lokalizována ve svahových partiích, ve kterých nejsou předpokládány významnější
akumulace podzemních vod. V podloží stavby II. etapy nebyla podzemní voda v rámci inženýrsko
geologického průzkumu (Moric, 2007) do hloubky 5 m p.ú.t. zastižena.
Tab.: Výskyt podzemní vody

vrt

úroveň terénu hloubka hladiny podzemní vody
[m n.m.]
naražená [m]
ustálená [m]

naražená [m n.m.]

K1

523,29

do 5,1 m nezastižena

do 518,19 m nezastižena

K2

523,27

do 5,0 m nezastižena

do 518,27 m nezastižena

K3

519,48

do 4,7 m nezastižena

do 514,78 m nezastižena

K4

520,27

do 4,8 m nezastižena

do 515,47 m nezastižena

K5

520,02

do 5,0 m nezastižena

do 515,02 m nezastižena

K6

516,40

do 4,8 m nezastižena

do 511,6 m nezastižena

K8

511,66

do 4,0 m nezastižena

do 507,66 m nezastižena

Poznámka:

úroveň hladiny podzemní vody
ustálená [m n.m.]

převzato podle Moric 2007

Kvalita podzemní vody
Údaje o kvalitě podzemních vod na lokalitě získané na základě výsledků monitoringu z let 2000 – 2007 jsou
prezentovány v souhrnných tabulkách v příloze č. 7.1. Srovnání výsledků chemických analýz vzorků
podzemní vody. Vzorky byly odebírány ze studny u vjezdu do areálu (informace o pozadí) a z vývěru vody
v zářezu pod skládkou.
Za účelem meziročního srovnání zjištěných koncentrací sledovaných látek v odebraných vzorcích podzemních
vod a posouzení vývoje chemismu, jsou zpracovány výsledky laboratorních rozborů vzorků těchto vod
v rámci standardně prováděného monitoringu dle provozního řádu skládky (objekty: studna, M1, potok nad a
pod) za rok 2000 až 2007 v přehledné tabulce (viz přílohy č. 7.1.). Analyzované hodnoty jsou porovnány s
doporučenými hodnotami kritérií B a C Metodického pokynu MŽP ČR, respektive s nařízením vlády č. 61/2003
Sb.
Při porovnání laboratorních rozborů z let 2000 – 2007 je možné konstatovat poměrně stálé chemické složení
nepřekračující limity dané legislativou. Při porovnání analýz vzorků vody odebíraných ze studny v roce 2007 a
v letech předchozích je patrný mírný nárůst obsahu rozpuštěných látek a posun pH vody z oblasti prakticky
neutrální do oblasti kyselé.
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Posun pH vody do oblasti kyselé je patrný i z výsledků analýz vzorků vody z vyústění drenážovaných
podzemních vod na povrch terénu (M1) pod skládkou, avšak v menší míře než v případě studniční vody.
Z hlediska obsahu rozpuštěných látek zde obdobná změna zřejmá není.
Protože se jedná o první zjištění posunu acidobazické rovnováhy do oblasti kyselé, a to jak u studny, která
plní funkci referenční, tak u objektu M1 s funkcí indikační, je třeba tomuto věnovat pozornost. V daném
momentě je problematické se vyjádřit, zda zjištěná změna souvisí se skládkovou činností či nikoliv, neboť
v zájmovém území je horninové prostředí, v němž se uskutečňuje oběh podzemní vody, tvořeno granodiority
s puklinovou propustností, tedy kyselými intruzívy. Pro podzemní vodu vázánou na kyselé vyvřeliny je
charakteristická spíše nízká mineralizace a pH v oblasti slabě kyselé až kyselé. Absence
cizorodých látek typu stopových kovů a organických polutantů svědčí tedy spíše o přirozeném
charakteru kyselého pH vody. Jediným indikátorem možného ovlivnění kvality podzemní vody je ukazatel
CHSKcr. Vzorky vody odebírané v srpnu 2007 obsahovaly 27 mg/l (studna) a 30 mg/l (M1) oxidovatelných
látek. S ohledem na zanedbatelný rozdíl mezi stanovenou hodnotou CHSKCr u vody z objektu referenčního a
indikačního ani ukazatel CHSKcr není v daném případě důkazem ovlivnění podzemní vody
skládkou.
V září 2007 byly společností GEOtest Brno, a.s., realizovány dva hydrogeologické vrty MŠ-1 a MŠ-2
v prostoru skládky a jejím okolí pro zjištění aktuálního stavu jakosti podzemní vody v hlubších partiích
hydrogeologického kolektoru. Závěrečná zpráva „Vyskytná nad Jihlavou – skládka společnosti .A.S.A.,
Hydrogeologické monitorovací vrty“, Ing. Pavel Benkovič, Mgr. M. Novotný, Brno, říjen 2007“ je v plném
znění součástí příloh této dokumentace (příloha č. 7.4.). Pro situování vrtů byl jako jeden z hlavních
parametrů zohledněn i posuzovaný záměr na rozšíření tělesa skládky a vrty byly navrženy tak, aby při
případném rozšíření skládky mohly být začleněny do pravidelného monitorovacího systému. Vrt MŠ-1
(referenční) byl vybudován nad současným tělesem skládky a slouží tak k monitorování jakosti podzemní
vody přitékající na lokalitu, vrt MŠ-2 (indikační) byl situován pod těleso skládky ve vztahu
k předpokládanému směru proudění podzemní vody na lokalitě a charakterizuje tak podzemní vodu
opouštějící předmětnou lokalitu. Z výsledků chemických analýz, které byly provedeny v rámci vrtných prací
vyplynuly následující závěry (podrobněji viz příloha č. 7.4.).
•

Voda z nově vyhloubeného vrtu MŠ-1, situovaného nad tělesem skládky, je slabě kyselá, slabě
mineralizovaná, s přirozeným zvýšeným obsahem železa a manganu, v rozsahu provedených analýz
bez přítomnosti cizorodých látek. Látky typu stopové kovy a organické látky, tj. složky vyskytující se
v přirozené formě v podzemní vodě v mikrokoncentracích, se ve vzorku vody MŠ-1 nevyskytují, resp.
jsou pod mezí analytické detekce.

•

Voda z nového vrtu MŠ-2, situovaného ve směru předpokládaného proudění podzemní vody pod
skládkou, je kyselá (pH=5,97), v porovnání s vodou MŠ-1 více mineralizovaná s výskytem jen velmi
nízkých stopových koncentrací zinku (0,0492 mg/l Zn), tenzidů (0,07 mg/l PAL-A) a ropných látek
(0,05 mg/l NEL). Výše uvedené koncentrace jsou však jen těsně nad limit detekce analytické metody,
což odpovídá přirozeným obsahům látek v přírodě (zdaleka nepřekračují limit „A“ MP MŽP). Současně
je třeba upozornit na skutečnost, že vrt MŠ-2 je situován v místě pod navrhovaným rozšířením
skládky a je vzdálen cca 110 m JV od současného tělesa skládky. Vzhledem k puklinové propustnosti
v hydrogeologickém kolektoru i předpokládanému směru proudění podzemní vody na lokalitě je však
předpoklad, že případný vliv tělesa skládky v současném stavu a rozsahu by měl být tímto vrtem
podchycen. Hodnoty stanovené nad detekční limity splňují limity českých předpisů. Jejich další vývoj
by bylo nutné ověřit následnými monitoringy v případě realizace posuzovaného záměru rozšíření
skládky.

V závěru výše citované zprávy bylo uvedeno, že podzemní voda z referenčního vrtu MŠ-1 v celé škále
rozsahu anorganické části provedených analýz nevykázala přítomnost cizorodých látek. Látky typu stopových
kovů a organické látky nebyly ve vzorku vody MŠ-1 zaznamenány, resp. byly pod mezí analytické detekce.
Voda z indikačního vrtu MŠ-2, situovaného ve směru předpokládaného proudění podzemní vody pod
skládkou, prokázala výskyt jen velmi nízkých stopových koncentrací několika málo vybraných složek, které
jsou jen těsně nad limit detekce analytické metody a nepřekračují limity platných českých předpisů. Lze
tedy konstatovat, že ani podzemní voda z hlubších partií hydrogeologického kolektoru pod
inkriminovanou lokalitou nevykazuje známky znečištění skládkovou činností.
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Zátopová území
Území záměru se nachází mimo zátopová území vodních toků.

Vodní zdroje
Území záměru se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

C.II.3. Půda a horninové prostředí
Půda
Záměrem jsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (trvalý zábor). Pozemky určené k plnění
funkcí lesa (PUPFL) záměrem dotčeny nejsou.
Vývoji půdního pokryvu zájmové oblasti výrazně ovlivnily klimatické, geologické a geomorfologické poměry.
Na základě Komplexního průzkumu zemědělských půd (KPZP) a Bonitace zemědělského půdního fondu
(BZPF) dotčené oblasti, je území tvořeno kambizeměmi oglejenými (BPEJ: 7.50.11) a v menší míře
kambizeměmi modálními eubazickými (BPEJ: 7.29.44, 7.32.11). Zrnitostně se jedná o půdy středně těžké až
lehčí, slabě štěrkovité na výlevných kyselých horninách.
Základní charakteristika půdního představitele
Kambizem (KM) je 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° C. Původní vegetací byly
listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují téměř všechny horniny
skalního podkladu (žuly, ruly, svory, fylity, čediče, pískovce, břidlice, odvápněné "opuky" a mnohé jiné).
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 hnědé půdy na terasových štěrcích a píscích, které se
naopak nejvíce vyskytují v nízkých rovinatých polohách. Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku
kambizemí je intenzivní vnitropůdní zvětrávání a metamorfóza půdního materiálu in situ. Dochází k
uvolňování železa z primárních minerálů a k tvorbě sekundárních jílových minerálů, avšak bez jejich
translokace. Tak se vytváří pro tyto půdy typický kambický hnědý (braunifikovaný) horizont (Bv), vyvinutý
převážně v hlavním souvrství svahovin magmatických, metamorfických a sedimentárních hornin, ale i jim
odpovídajících souvrstvích, např. v nezpevněných lehčích až středně těžkých sedimentech.
Podle specifických substrátových, klimatických a vegetačních podmínek nalézáme u kambizemí veškeré
formy nadložního humusu. Vedle běžného horizontu Ah je možný vznik melanického, umbrického i andického
humusového horizontu, určujícího variety až subtypy kambizemí. Směrem k chladnějším a humidnějším
oblastem narůstá obsah humusu v ornicích (1 – 6 %) i v horizontech Bv (0,4 až nad 1,0 %). Spolu s tím se
při narůstání acidifkace snižuje poměr HK : FK, zvyšuje podíl slaběji vázaných HK (humnové kyseliny) a
volných agresivních FK (fulvokyseliny), migrujících do horizontu Bv a zvyšuje se barevný kvocient Q 4/6 jako
indikátor slabé kondenzace humusových látek. Obsah a kvalita humusu stoupá od nejlehčích k těžším půdám
a půdám z eutrofních substrátů.
Široká škála substrátů a klimatických podmínek se odráží v nasycenosti sorpčního komplexu. Podle
nasycenosti VM v horizontu Bv můžeme půdy zařadit k eu- (VM > 60 %), meso – (60 – 35 %) až
oligobázickému (< 35 %) stadiu. V diagnostice těchto stadií nám pomáhá nasycenost sorpčního komplexu
výměnným hliníkem. Acidifikace se odráží i v nárůstu amorfního Feo a na půdní reakci závislé na kationtové
výměnné kapacitě.
Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitých terénních podmínkách po delší době přešly v jiný
půdní typ jako např. hnědozem nebo luvizem (illimerizovaná půda). 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 při
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. Půdy jsou lehké (pískovec, žula), středně těžké (čedič, svor, některé ruly) nebo
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i těžké (většina břidlice, lupky). 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 humusu a
zrnitostním složení. Podobně kolísají i fyzikální vlastnosti; u silně zastoupených středně těžkých půd jsou
však poměrně příznivé.
Intenzita zvětrávání závisí na mineralogickém složení substrátu a hydrotermických podmínkách půdního
prostředí. Kvalita půd a základní fyzikální, chemické a biologické vlastnosti jsou velmi rozdílné, v závislosti na
substrátu. Kambizemě mají nejvíce subtypů, často charakterizujících přechodové formy k dalším půdním
typům. Nejčastěji se vyskytují v subtypu typická, dystrická a pseudoglejová.
Zařazení půdních představitelů do BPEJ
Výchozími podklady pro výzkum a hodnocení podmínek zemědělské výroby jsou materiály a mapy
komplexního průzkumu zemědělských půd. Pro bonitaci zemědělského půdního fondu bylo však potřeba
vyhodnotit nejen základní půdní vlastnosti, ale i další agroekologické faktory (klima, reliéf terénu atd.). Proto
byla pro účely bonitace vypracována podle jednotlivých principů soustava bonitovaných půdně ekologických
jednotek ČR (BPEJ). V obecném pojetí se pod tímto pojmem chápe specifický územní celek, který má v
důsledku interaktivního působení jednotlivých složek přírodního prostředí (půda, klima, reliéf terénu a pod.)
konkrétní agroekologické vlastnosti, projevující se určitou hodnotou produkčního potenciálu. Při vyčleňování
BPEJ byla dodržována zásada, že všechny složky prostředí jsou rovnocenné a při určování příslušnosti určité
lokality ke konkrétní BPEJ nejsou rozhodující genetické vlastnosti půd, klimatu reliéfu, ale stejně významné
jsou i obsah skeletu, hloubka půdy, expozice a další fyzikální a chemické vlastnosti půd.
Parcela p.č. 239/40 je podle aktuálních údajů z KN v celé své výměře vedena jako orná půda a je součástí
zemědělského půdního fondu (ZPF). Na pozemku jsou vymezeny následující bonitní půdně ekologické
jednotky (BPEJ):
Parcela

Kód BPEJ

Výměra

Třída ochrany

239/40

7.29.44

4.546 m2

V. třída ochrany ZPF

2

7.32.11

530 m

II. třída ochrany ZPF

7.50.11

14.914 m2

III. třída ochrany ZPF

Na následujícím obrázku jsou zakresleny hranice jednotlivých BPEJ na podkladu katastrální mapy.
Obrázek č. 6: Hranice BPEJ na katastrální mapě zájmového prostoru
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Zařazení půd do BPEJ
BPEJ

Půdní představitel

7.29.44

kambizem modální

7.32.11

kambizem modální

7.50.11

kambizem oglejená (pseudoglejová)

Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek

1. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region
07 - region mírně teplý, vlhký, se sumou teplot (nad + 10° C) 2200 - 2400, průměrnou roční teplotou 6 –
1°C, průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 650 - 750 mm, pravděpodobností suchých
vegetačních období v rozmezí 5 - 15 a vláhovou jistotou 10;

2. 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 modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech,
fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s
převažujícími dobrými vláhovými poměry
32 Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně
chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším
obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu
50 Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které
nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k
dočasnému zamokření
Pozn.: Hlavní půdní jednotky (HPJ) jsou charakterizovány v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 327/1988
Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a
aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb.

3. Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice
Kód 1 - kategorie sklonitosti: 2 (3 - 7o, mírný svah), kategorie expozice: 0 (0 - 1 o, rovina, expozice
všesměrná)
Kód 4 - kategorie sklonitosti: 3 (7 - 12o, střední svah), kategorie expozice: 1 (jih JZ-JV)

4. Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy
Kód 1 - kategorie skeletovitost: 0 - 1 (bezskeletovitá až slabě skeletovitá), kategorie hloubky půdy: 0 1 (hluboká až středně hluboká)
Kód 4 - kategorie skeletovitost: 2 (středně skeletovitá), kategorie hloubky půdy: 0 - 1 (hluboká až
středně hluboká)
Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění zákona ČNR
č. 10/1993 Sb., je půdní pokryv zájmového území tvořen půdami zařazenými do II., III. a V. třídy ochrany
zemědělské půdy.
Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné,
jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na území plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. zástavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy
pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o
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půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů
ochrany životního prostředí.

Podle odolnosti vůči znečištění lze půdy začlenit do pěti kategorií. Prezentovaná kategorizace je účelovou
klasifikací půd, která umožňuje využití výsledků komplexního průzkumu půd pro současné potřeby ochrany
zemědělského půdního fondu. Představuje seskupení půd v kategorie, charakterizované určitým stupněm
podobnosti důležitých agronomických vlastností a ekologického chování. Podkladem pro její vypracování je v
obecné půdoznalecké rovině geneticko-agronomické seskupování půd, uzpůsobené tak, že bylo přihlédnuto k
taxonům klasifikační soustavy bonitace. Systém konstrukce této kategorizace je zaměřen tak, aby jednak
respektoval specifiku půdního pokryvu (tj. zastoupení, míru rozšíření nebo absenci půdně ekologických
jednotek) v jednotlivých klimatických oblastech a jednak umožňoval převádění a konkretizaci nových
poznatků na půdní areály.
Zranitelnost půd vůči antropogenním vlivům (kontaminace rizikovými škodlivinami, acidifikace) je dána
především jejich odolností proti vyluhování, kterou nejlépe vystihují sorpční vlastnosti půdy (kationtová
výměnná kapacita a stupeň nasycenosti sorpčního komplexu). Čím jsou sorpční vlastnosti půd vyšší, tím je
vyšší i jejich odolnost vůči antropogenním znečištění.
Pokryv zájmového území půdy tvoří podle uvedené kategorizace z větší části půdy silně náchylné až
neodolné k antropogennímu znečištění.
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.
Znečištění úlety lehkých frakcí odpadů (papír, plasty), které bylo projevem předchozího provozu skládky,
není považováno za kontaminaci ve smyslu chemickém, ale jde o fyzikální znečištění ploch včetně
zemědělských pozemků, kterému je nutné předcházet formou technických a organizačních opatření při
provozování skládky. V současné době, kdy je skládka dočasně uzavřena a překryta zeminou či jiným
inertním materiálem, je otázka znečištění úlety prakticky vyloučena.
Problematika úletů odpadů a znečištění okolí skládky včetně okolí příjezdových komunikací je jednou
z nejvíce kritizovaných oblastí v rámci předchozího provozování skládky. Na připomínky vzešlé ze zjišťovacího
řízení je reagováno v úvodní části dokumentace (část Vypořádání připomínek) a návrhem opatření (viz
kapitola D.IV.).

Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území stavby k následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Česká vysočina
soustava Česko - moravská
Českomoravská vysočina
celek Křemešnická vrchovina
podcelek Humpolecká vrchovina
okrsek Vyskytenská pahorkatina.

Celek Křemešnická vrchovina náleží západní části Českomoravské vrchoviny. Humpolecká vrchovina je
východní částí Křemešnické vrchoviny. Jedná se o plochou vrchovinu, střední výška činí 580,2 m n.m.,
střední sklon 4°16’. Nejvyšším bodem humpolecké vrchoviny je Křemešník o výšce 765 m n.m.
Vlastní území záměru je lokalizováno na svažitém území se směrem spádnice k západu. Nadmořská výška se
na lokalitě pohybuje od 510 do 525 m n.m. Výrazným antropogenním tvarem v charakteru terénu zájmového
území a jeho okolí je hřbet stávající skládky. Pozemek hodnocené etapy rozšíření úložiště navazuje na
stávající těleso na jihu.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území soustavě Český masív - krystalinikum a prevariské
paleozoikum, moldanubické oblasti. Zájmové území náleží severozápadní části moldanubického plutonu. V
širším okolí území dochází ke styku hornin centrálního plutonu s horninami jednotvárné série Moldanubika,
které tvoří metamorfický plášť granitických hornin centrálního plutonu. Petrograficky jsou horniny
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centrálního plutonu tvořeny dvojslídnou žulou charakteru drobnozrnné horniny s masivní, granoblastickou
strukturou. Horniny jednotvárné série moldanubika jsou v oblasti zastoupeny biotitickými a sillimanit –
biotitickými pararulami, které jsou převážně středně zrnité, místy i drobně zrnité s lepidoblastickou až
granolepidoblastickou strukturou a s nepravidelnými texturními liniemi - intenzivní fluidální zvrásnění.
Krystalické horniny skalního podkladu přecházejí směrem do nadloží v hlinitopísčité eluvium s úlomky
matečné horniny. Oblast náleží západní části Českomoravské vrchoviny, která podléhá intenzivní denudaci, z
tohoto důvodu je mocnost kvartérního pokryvu malá, kvartér je zastoupen převážně hlinitými písky a jílovito
písčitými hlínami.
Charakter kvartérního pokryvu je na zájmovém území podmíněn reliéfem terénu. Na úbočích a úpatích svahů
lze očekávat svahové sedimenty hlinitého, případně hlinitopísčitého charakteru, případně sutě. Deprese
bývají vyplněny deluviofluviálními sedimenty.
V rámci inženýrsko-geologického průzkumu pro potřebu rozšíření skládky (Moric, 2007) bylo v prostoru
staveniště vyhloubeno 7 kopaných sond o hloubce 4,0 - 5,1 m. Všemi sondami byl při jejich bázi zasažen
navětralý až silně zvětralý plášť krystalických hornin, které jsou tvořeny dvojslídnými žulami a biotitickými
rulami. V nadloží rozrušených hornin se nachází jejich písčité eluvium s převahou písčité frakce středně až
hrubě zrnité a s obsahem štěrkovité frakce, tvořené úlomky matečné horniny. Při povrchu vystupují kvartérní
sedimenty charakteru písčitých nebo jílovito písčitých hlín deluviálního původu v mocnosti 0,5 až 1,7 m.
Vrstevní sled je ukončen vrstvou ornice o mocnosti cca 0,2 m.
Situace a geologické profily kopaných sond jsou doloženy v přílohové části dokumentace (příloha 1.6.
Situace a profily kopaných sond).

Nerostné zdroje
Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.

Stabilita území, seismicita
V prostoru navrženého rozšíření skládky nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani sesuvná
území (viz vyjádření MŽP v příloze č. 8).
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

C.II.4. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Biogeograficky patří zájmové území do kontinentální biogeografické oblasti (NV č. 132/2005 Sb.). Podle
členění území ČR do bioregionů (Culek M. /1995 ed/.) je posuzované území začleněno do provincie
středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské, nachází se v severovýchodní části bioregionu č.
1.50 Velkomeziříčského, v reprezentativní části.
Fytogeograficky území leží v oblasti českého mezofytika, v severozápadní části fytogeografického okresu č.
67 Českomoravská vrchovina.
Potenciálně přirozenou vegetací jsou zde acidofilní bučiny (Luzulo-Fagion), náhradní vegetací na mezofilních
stanovištích pak ovsíkové louky (Arrhenatherion). Vegetační stupeň dle Skalického (1988) submontánní.

Stručný popis řešeného území
Dotčený prostor pro II. etapu výstavby skládky se nachází jižně od stávající provozované skládky v k.ú.
Vyskytná nad Jihlavou na polních celcích nad hranou svahu do údolí Bělokamenského potoka a částečně
zasahuje od západu do ruderálních lad u JV oplocení stávající skládky.
Východně od čela stávající skládky se nachází lesní porost, tvořený dominantně smrkem, s příměsí jeřábu,
břízy, lísky, v jižním lemu s trnkou, osikou, břízou, střemchou, bezem hroznatým a černým, dále k JV pás
mlazin a náletů dřevin (bříza, smrk aj.) s pozvolným přechodem do mírně ruderalizované nivy
Bělokamenského potoka (východně od skládky v lese, JV pak v podmáčené ruderalizované nivě).
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Niva Bělokamenského potoka je lokalizována jednak v převážně smrkovém lesním porostu s ochuzeným
bylinným patrem podél přírodě blízkého úseku toku, jednak přechází pravobřežně do ruderalizované
podmáčené nivy. Tok od skládky přímo neústí do Bělokamenského potoka, ale stáčí se s osou toku do
souběžné pravobřežní terénní deprese k jihu a difunduje podmáčenými plochami s vysokobylinnou, částečně
ruderalizovanou vegetací. Mezi podmáčenou depresí a polními celky jižně od skládky se nachází
ruderalizovaná louka s fragmenty tužebníkových lad na místních pramenních vývěrech, rovněž mimo
zájmové území rozšíření skládky.
V SV předpolí skládky mimo její stávající oplocení se nachází provozovaná deponie zemin, stavebních sutí a
materiálů, dřev a jiných materiálů s tím, že svah této deponie zasahuje až do nivy Bělokamenského potoka a
do části ovsíkových luk pod silnicí Vyskytná – Plandry (blíže viz kapitola B.I.4).
Biologický průzkum
Na základě závěru zjišťovacího řízení byl proveden podrobnější kvalitativní biologický průzkum. Terénní
šetření pro tento průzkum byla provedena vícekrát během druhé poloviny vegetačního období roku 2007
(červenec - říjen) a několik šetření dále v období březen – květen 2008 z důvodu podchycení jarního aspektu
jako reakce na připomínky k oznámení (04/2007). Jednorázové šetření proběhlo i během zimy 2007/2008
(únor).
V rámci průzkumu byly vymezeny následující dílčí lokality prověření výskytu rostlin a živočichů:
1 - Vyskytná, pole jižně od stávající skládky
2 – Vyskytná, ruderální lada JV od stávající skládky
3 – Vyskytná, prostor stávajícího JV předpolí skládky
4 – Vyskytná, lesní porost východně od skládky s malým údolím malého toku
5 – Vyskytná, SV předpolí v okolí deponie zemin pana Kučery
6 – Vyskytná, niva Bělokamenského potoka včetně prostoru JV od skládky v mimolesní části, dotčené
vyústěním toku od skládky
7 – Vyskytná, pásy dřevin a bylinotravních porostů jižně od lesa nad nivou Bělokamenského potoka, pod
polními celky
8 – Vyskytná, prostor tělesa skládky
Zastoupení mimolesních porostů dřevin
Zájmové území záměru není prosté mimolesních porostů dřevin, poněvadž se v území nacházejí především
náletové porosty podél hranic stávající skládky a kolem východního až jižního čela skládky, jinak je území pro
navrhované rozšíření na agrocenózách a intenzivních loukách prosté dřevinných porostů.
Je nutno zdůraznit především následující prvky dřevin:
-

pás bříz s příměsí osik a jívy podél jihovýchodní hranice skládky, vesměs nálety ve stáří do 15ti let,

-

analogický porost se nachází podél SZ předpolí skládky podél oplocení,

-

místně nálety bezu černého, bezu hroznatého a růže šípkové na svazích skládkového tělesa a v JV
předpolí uvnitř oplocení.

Flora
Určujícím stanovištěm jsou ruderální lada a agrocenózy polí, kde je druhová skladba rostlin výrazně
ovlivňována aktuálním typem pěstovaných plodin a prováděnou agrotechnikou, takže lze dokládat velmi
ochuzené spektrum rostlinných druhů mimo pěstovanou plodinu. V nivě Bělokamenského potoka lze doložit
pestřejší mozaiku stanovišť, lze však konstatovat vyšší míru ruderalizace a degradace mokřadních luk
v návaznosti na rozvoj tužebníkových lad; analogie platí i pro fragmenty mokřadních luk na vývěrech
meliorací pod celky orné půdy nad pravobřežní částí nivy. Lesní porosty jsou druhově ochuzené, porost pod
skládkou je především smrčinou se silně ochuzeným bylinným patrem, bohatší floru vykazuje pouze jižní
prosvětlený okraj lesa navazující na úzkou údolnici malého toku od východního čela skládky.
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V následujícím textu jsou sumarizovány výskyty významných druhů rostlin potvrzené provedeným
biologickým průzkumem.

Druhy zvláště chráněné
V rámci provedeného průzkumu nebyly takové druhy v zájmovém území zaznamenány.

Druhy obsažené v Červeném seznamu květeny České republiky
Kategorie C4 "druh vyžadující pozornost"
Byl nalezen jediný druh této kategorie:

Lycopsis arvensis L. - prlina rolní [C4a] - 1
Relativně běžný polní plevel, často i na ruderálních stanovištích, zde zejména v předpolí skládky.
Na lokalitě bylo nalezeno 179 druhů rostlin včetně dřevin, většinově jde o euryvalentní běžné druhy, vyšší
počet je dán mozaikou stanovišť v bezprostředním okolí lokality. Z botanického hlediska je navržený záměr
rozšíření skládky o II. etapu nekonfliktní. Seznam všech zjištěných druhů rostlin je doložen v rámci
závěrečné zprávy biologického průzkumu (příloha č. 6.1. této dokumentace).

Fauna
V následujícím textu jsou sumarizovány výskyty zvláště chráněných druhů živočichů potvrzené provedeným
biologickým průzkumem.

Kriticky ohrožené
Nebyly zjištěny žádné takové druhy.

Silně ohrožené
Vydra říční (Lutra lutra)
V únoru 2008 stopy podél Bělokamenského potoka cca 400 m JV od polohy skládky.
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
V květnu 2008 na skládce zjištěn 1 ex. A. Tomanem, migrační výskyt na tahu, skládka je pro druh příliš
upravena ve smyslu absence stavebních sutí, hromad kamení, zbytků prefabrikátů apod., na skládce p.
Kučery příliš malý prostor z hlediska možnosti klidového vyhnízdění.
Čáp černý (Ciconia nigra)
S ohledem na opakovaně prokázané hnízdění v lesním porostu (A. Toman) severně – SZ od skládky
dokladovány občasné přelety jedinců druhu. Troficky území v zásadě nevyužívá, vazba spíše na toky a
rybníky (Plandry, Bělokamenský rybník, řeka Jihlava aj.).
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Přímo v zájmovém území záměru a nejbližším okolí druh přímo nepotvrzen, 1 ex. akusticky v červenci
2007 zaznamenán na poli severovýchodně od školy Vyskytná nad silnicí na Hladov /Bílý Kámen/.
V letošním roce zatím nezaznamenána. Dle Kodeta (2008) jsou v katastru Vyskytná hnízdní výskyty
doloženy. Může území pro rozšíření využívat troficky. Prevencí vlivu na populaci je řešení skrývek mimo
vegetační období (v mimohnízdním období).

Podle předběžného ornitologického průzkumu (Kodet, 2008 – viz příloha č. 6.2. dokumentace) lze v katastru
Vyskytná předpokládat výskyt chřástala polního (Crex crex), dle písemných připomínek k oznámení je okolí
skládky údajně prostorem výskytu druhu. Názorem zpracovatelského týmu dokumentace je, že přímé okolí
skládky s ohledem na bionomii druhu není vhodným prostředím pro tento druh, aby mohl být např. dotčen
při hnízdění. Louky v nivě JV od skládky představují výrazně zabuřenělé plochy, odlišné od nároků druhu na
hnízdění na mokřadních loukách (viz např. Šťastný, Bejček, Hudec 2006) a představují enklávu
bylinotravních porostů navíc oddělenou poli s minimálním zastoupením pícnin.

STRANA 96 z 155

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ohrožené
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Tento druh byl pozorován A. Tomanem v dubnu 2008 na průtahu, v lesních porostech jak v zájmovém
území, tak v širším okolí. V letošním roce bylo možno dokládat silnější průtah druhu.
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Přelet nad lesy v okolí zájmového území, možné hnízdění v lesních komplexech jižně či SV od skládky.
Koroptev polní (Perdix perdix)
Druh zastižen jak na samotné skládce (v zimě a na jaře 2008 klidový režim bez ukládání odpadů), tak i
v bezprostředním okolí, včetně ruderálu JV od skládky a na polích mezi skládkou a obcí. Hnízdění
v letošním roce v zájmovém území zatím neprokázáno, nelze v okolí vyloučit. Prevencí vlivu na populaci
je především řešení skrývek mimo vegetační období (v mimohnízdním období) a minimalizace aktivních
ploch skládky.
Krkavec velký (Corvus corax)
V dubnu 2008 registrován přelet 1 ex. nad lokalitou skládky. Nelze vyloučit případný sběr potravy i na
tělese skládky, v daném kontextu nutná minimalizace aktivních ploch, včasné překrývání, při
pravidelnějším výskytu řešit i určité přikrmování vhodnou stravou (analogie postupu, zvoleného při
potulce supa bělohlavého na podzim roku 2007 – A. Toman, V, Kodet).
Moták pochop (Circus aeruginosus)
V dubnu 2008 přelet 1 ex. nad zájmovým územím, druh byl dokladován např. na Bradelských rybnících
nebo na Bělokamenském rybníce (Kodet 2008 - viz příloha č. 6), autorem biologického průzkumu
dokladován v roce 2007 i v okolí rybníků na Plandrech.
Rorýs obecný (Apus apus)
Druh využívá vzdušný prostor i nad řešeným územím k lovu aeroplanktonu, v zájmovém území se
nenacházejí prostory pro hnízdiště, nedochází k rušení žádného hnízdního objektu.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Bezprostřední lokalita skládky a prostor navrhovaného rozšíření není vhodným biotopem pro trvalý výskyt
druhu, protože chybí vhodné hustší porosty s převahou keřů s možností zahnízdění jak na tělese skládky,
tak po obvodu území. Na vlastním tělese skládky a v okolí ale může vykazovat trofický výskyt (kontext
výskytu řady drobných pěvců), příhodnou lokalitou je např. jižní okraj lesa s přechodem do mlaziny (zde
letos nalezeno hnízdo z roku 2007 v maliníku na přechodu lesa do mlaziny). V letošním roce lze obecně
dokládat sníženou početnost druhu.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Druh využívá vzdušný prostor i nad řešeným územím k lovu aeroplanktonu, v zájmovém území se
nenacházejí prostory pro hnízdiště, nedochází k rušení žádného hnízdního objektu.
Zlatohlávek (Oxythyrea funesta)
Zjištěny výskyty druhu na květech již počátkem května zejména na smetankách, v ruderálech v JV
předpolí skládky ve dnech 7. – 9.5. až masový výskyt (viz fotodokumentace v příloze 6.1.), zjištěn i na
květech v prostoru skládky. Zájmové území neposkytuje podmínky pro přímou reprodukci druhu
(vyhledává zejména trouchnivějící dřevo), ale dospělci druhu jsou velmi mobilní.
Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
V červenci 2007 zjištěny občasné přelety jedinců nad zájmovým územím, housenky nezjištěny (chybí
plochy se soustředěným výskytem aromatických miříkovitých rostlin).
Čmeláci Bombus agrorum a Bombus pratorum
Čmelák skalní (Bombus lapidarius), Čmelák zemní (Bombus terrestris)
Výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější preference výskytu,
sporadicky po celém území; soustředěné enklávy zakládání hnízd nebylo reálné ověřit, i když ruderální
lada i vlastní prostory skládky vhodné enklávy poskytovat mohou, č. zemní navíc využívá opuštěných nor
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po hlodavcích. Významnější výskyt pouze pro č. zemního, ostatní druhy spíše sporadicky, č. skalní
s mírnou preferencí lesů.
Mravenci rodu Formica
Dokladováni pobíhající jedinci v lesních porostech jižně od skládky (včetně zalesněné části nivy),
mraveniště přímo nedokladována.
Jinak byly většinově doloženy běžné druhy, vázané na kulturní otevřenou a zemědělsky využívanou krajinu,
případně i lesní druhy. Zoologická charakteristika řešeného území a seznam zjištěných druhů je rovněž
součástí biologického průzkumu (příloha č. 6.1.)

Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, Natura 2000
Regionální a vyšší úroveň územního systému ekologické stability (ÚSES) je podle původního vymezení
(Bínová a kol., 1996) lokalizována do údolí Jihlavy, v roce 2004 byla v rámci nedoprojednaného Konceptu ÚP
VÚC kraje Vysočina (Mackerle a kol., 2004) modifikována ve smyslu trasování nadregionálního biokoridoru
k 124 MB (mezofilní bučinná řada) podél Bělokamenského potoka (funkčně tedy složený NRBK)do RBC 1981
Kamenitý vrch mezi sídly Bílý Kámen, Smrčná a Hybrálec. Území tak leží v ochranném pásmu NRBK.
Nově zveřejněné Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (M. Svoboda a kol., DHV CR, s.r.o., duben 2008)
v širším zájmovém (posouzením řešeném) území návrh nadlokálních ÚSES nemění.
Lokální úroveň ÚSES není vázána na okolí skládky ani prostor jejího rozšíření.
Podle těchto podkladů není zájmové území pro rozšíření sládky součástí žádných skladebných prvků ÚSES.
Zvláště chráněná území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně. Nejbližším ZCHÚ je přírodní rezervace Zaječí skok (vyhlášeno 1933, výměra
2,31 ha), předmětem ochrany jsou skalní výchozy, navazující sutě a porosty nad pravým břehem řeky
Jihlavy, jde o botanickou lokalitu. Poloha cca 2 km jižně.
Významné krajinné prvky nejsou polohou posuzovaného záměru přímo dotčeny, zájmové území pro
rozšíření skládky je navrženo mimo kontakt s VKP toku a lesa, které se nacházejí pod východním okrajem
skládky. Konkrétně jde o VKP „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění) vodních toků
a údolních niv:
¾

Vodní tok bezejmenného pravobřežního přítoku Bělokamenského potoka, protéká údolnicí v lesním
porostu, přírodě blízký stav, bez technických úprav, s proměnnou morfologií koryta. V údolnici je
vyvinuta úzká niva v lesním porostu, v závislosti na spádových poměrech.

¾

Niva Bělokamenského potoka není v přímém kontaktu se stávající skládkou ani územím navrhovaným
k rozšíření o II. etapu. V severní částí pod lesíkem u skládky je zalesněna ve spádu, dále se přírodě
blízký tok Bělokamenského potoka vine levobřežní částí širší nivy, částečně opět zalesněné; pravobřežní
část nivy je porostlá olšinou, případně jde o podmáčené, částečně ruderalizované makrofytní porosty
s morfologicky nevymezeným průtokem toku od skládky pravobřežní terénní depresí.

¾

Lesní porost, tvořený dominantně smrkem, s příměsí jeřábu, břízy, lísky, v jižním lemu s trnkou, osikou,
břízou, střemchou, bezem hroznatým a černým, dále k JV pás mlazin a náletů dřevin (bříza, smrk aj.)
s pozvolným přechodem do mírně ruderalizované nivy Bělokamenského potoka).

V dotčeném území se nenacházejí VKP rybníků, jezer a rašelinišť, ani se zájmovým územím nejsou
v kontaktu.
Zájmové území záměru nevykazuje parametry na registraci VKP podle § 6 zákona č.114/1992 Sb., v platném
znění. Jiné registrované VKP v zájmovém území záměru v návaznosti na skládku nebo v jejím blízkém okolí
nejsou zpracovatelům dokumentace známy.
Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a
– c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh NV č.
132/2005 Sb.
¾

EVL CZ 0615018 Šimanovské rašeliniště s předmětem ochrany srpnatka fermežová (Drepanocladus
vernicosus) se nachází SZ od lokality ve vzdálenosti cca 5 km v pramenné oblasti Maršovského
potoka (povodí Jihlavy), zcela mimo dotčené povodí.
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¾

EVL CZ 0613321 Jankovský potok s předmětem ochrany vydra říční (Lutra lutra) se nachází za
hlavním evropským rozvodím již v povodí Želivky (Sázavy) cca 10 km západně.

Zájmové území záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na území ČR podle § 45e
tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na
území České republiky.

Krajina
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná proměnlivá členitost krajiny, zvyšující se k jihu a
západu (zejména fenomén zaříznutého údolí Jihlavy a vliv dolních částí povodí Bělokamenského a
Planderského potoka). V severních částech je patrná výraznější otevřenost krajiny, zejména v prostorech
severně až severovýchodně od zemědělského areálu Plandry. Dominujícím prvkem širšího území je zalesněné
návrší, na kterém se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého, určující jsou pak kulisy lesních porostů na
severovýchodě a jihovýchodě katastrálního území Vyskytná n/J při hranici s k.ú. Plandry.
Zájmové území záměru je charakteristické otevřenou kulturní krajinou většího měřítka, dané mírou scelení
zemědělských pozemků severovýchodně až jihovýchodně od sídelního útvaru Vyskytné, zatímco v prostorech
severně a západně od obce s ohledem na výraznou výškovou členitost okolí sídla lze dokládat vysokou míru
zachování strukturních prvků krajiny drobnějšího měřítka (meze, kamenice, remízy, vyšší podíl luk a prvků
mimolesních porostů dřevin). Obec je umístěna do prudšího svahu nad levým břehem řeky Jihlavy, kterým
prochází rozvodnice dílčích povodí obou hlavních levobřežních přítoků Jihlavy - Jiřínského a Bělokamenského
potoka. Krajina se vyznačuje vysokou mírou proměnlivosti, s řadou průhledů mezi sedly, hřbítky a vrcholy,
nejvýraznějším fenoménem je zahloubené údolí J a poměrně vysoká spáditost bočních údolí obou hlavních
levobřežních přítoků, takže je tvořena pestrá mozaika v relativně členitém terénu. Charakteristické jsou ostré
přechody mezi prostory s dochovanou krajinnou strukturou a prostory se setřenými strukturními prvky –
ostrý přechod je zejména podél silnice Vyskytná – Hlávkov (výrazné scelení pozemků směrem k Bílému
kameni a bohatá textura krajiny mezi silnicí a obcí Vyskytná) a do okolí Plander (území v kontaktu s údolím
Bělokamenského potoka a s objekty středního až většího měřítka střediska živočišné výroby Plandry).
V širším kontextu se pak projevuje výrazně západní průmyslová oblast města Jihlavy (okolí Motorpalu, areál
Bosch) a urbanizace předpolí Jihlavy v okolí Horního Kosova.
Vlastní sídlo Vyskytná nad Jihlavou se vyznačuje spíše objekty menšího měřítka, většinově s typicky
venkovským charakterem usedlostí, místně neorganicky ovlivněné cizorodými prvky různorodé výstavby ze
70 – 90. let minulého století; zástavba je ovlivněna dominantou věže kostela v dolní části obce. Z běžného
venkovského rázu se vymyká novější výstavba rezidenčních domů a objekt školy ve východní části, který se
nachází v pohledově exponované poloze na okraji zastavěného území sídla.
Relativně novým, poměrně rušícím prvkem v území, je právě stávající těleso skládky směrem z Vyskytné na
Plandry, které tvoří negativní krajinnou dominantu v rámci krajinného rázu místa a projevuje se negativně i
v některých dálkových pohledech (např. od Rounku přes zahloubené údolí Jiřínského potoka od jihozápadu
nebo ze silnice od Hlávkova ze SZ), východní pohledy jsou většinově odcloněny lesními porosty na svazích
údolí Bělokamenského potoka. Oproti situaci v době vypracování oznámení, kdy těleso bylo prakticky
jediným aktivním nepřekrývaným prostorem, je působení stávajícího tělesa mírnější (s ohledem na dočasné
přerušení provozu a rekultivaci severní části skládky).
Obsah krajinného rázu v prostoru posuzované stavby tvoří zejména následující hlavní složky.
Krajinná složka

Projev

Význam, poznámka

zalesněná návrší a lesní porosty

pozitivní

střední až velký (tvoří východní kulisu tělesa skládky)

doprovodné kulisy a linie dřevin

pozitivní

nízký

vodní toky

pozitivní

nízký (poloha v zahloubených údolích)

rybníky a vodní plochy

pozitivní

nulový (absentují)

louky a travní porosty

pozitivní

nízký

větší celky orné půdy

negativní

velký

zástavba sídelních útvarů

negativní

střední (zejména stavby ve východní části obce Vyskytná)
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průmyslové objekty

negativní

střední až velký (těleso skládky)

zemědělské areály

negativní

střední (areál Plandry v průhledech)

komunikace

negativní

nízký (zapojena do krajiny doprovodnými dřevinami)

historické dominanty

pozitivní

nízký až střední (věž kostela Vyskytná, působení sníženo
polohou níže po svahu)

V kontextu ochrany krajinného rázu jde především o posouzení dopadu rozšíření stávajícího tělesa skládky o
další etapu jižně s tím, že jde o zhmotnění již existujícího antropogenního prvku v krajině. Důraz je proto
nutno položit na minimalizaci aktivního prostoru skládky (průmět barevné struktury nepřekrývaných odpadů
do krajinného obrazu) komplexní rekultivaci a maximální možnosti krajinoestetického začlenění
antropogenního útvaru do krajiny (blíže viz příslušné kapitoly v části D dokumentace.
Území přírodních parků nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně. Hranice nejbližšího přírodního parku Čeřínek probíhají cca 6 km jižně až
jihozápadně.
Blízké okolí záměru je patrné z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.4. Situace záměru na
podkladu ortofotomapy).
Obrázek č. 7: Situace záměru na podkladu ortofotomapy (1:10 000)

C.II.5. Ostatní charakteristiky zájmového území
Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje
Záměr se nachází v návaznosti na stávající těleso skládky ve Vyskytné, východně od obce, představuje
rozšíření tělesa skládky na zemědělsky využívané pozemky.
Zájmové území výstavby je využíváno jako intenzivní agrocenózy, v kontaktu se skládkou pod vlivem
ruderalizace. Především jde tedy o zemědělské využívání jako pole, v závislosti na osevních postupech.
Lesnatost širšího území je poměrně významná, nejbližší lesní porost se nachází v údolí pravobřežního
bezejmenného přítoku Bělokamenského potoka pod východním čelem skládky (smrčina, příměs dubu, břízy,
v lemu osika, bez hroznatý, bříza, líska). Jde vesměs o lesy hospodářské s prioritní funkcí produkční, i když
s ohledem na druhové složení lesů je významná i funkce lesů jako ekosystémů v území.

STRANA 100 z 155

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tok potoka pod skládkou se nachází v přírodě blízkém stavu, bez technických úprav, v zahloubené údolnici .
Prioritou trvale udržitelného rozvoje je zachování nezastavěné údolní nivy ve vazbě na protipovodňovou
ochranu sídelních útvarů v nivě a šetrné využití toku a nivy jako obnovitelných přírodních zdrojů.

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Ve vlastním zájmovém území záměru se jako obnovitelný přírodní zdroj nachází sama o sobě dotčená
zemědělská půda, která je využívána především jako orná půda, případně intenzivní trvalé travní porosty (v
kontaktu se skládkou vyšší míra ruderalizace).
Nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém území záměru. Posuzovaným
záměrem nejsou dotčeny jiné zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb., v platném znění (horní zákon).
Orná půda se vyznačuje nízkou regenerační schopností, udržitelnost je dána mírou dodatkové energie,
převážně formou hnojení a ochrany plodin, jde o nestabilní agrosystémy.

Osídlení (historie, využití území)
Obec Vyskytná n/J. se řadí mezi menší venkovská sídla. Původně zemědělská obec se postupem času měnila
a v současnosti má převážně charakter příměstského bydlení s převažující obytnou funkcí. Tato skutečnost
byla a je ovlivňována blízkostí a snadnou dostupností krajského města Jihlavy. Poloha obce způsobuje a
bude mít i nadále vliv na rozvoj bytové výstavby s velmi příznivými přírodními podmínkami.
Převážná většina obyvatel v produktivním věku vyjíždí za prací do města Jihlavy.
Rekreační aktivity se soustřeďují do poměrně rozsáhlé bývalé zahrádkářské osady, která navazuje na
zastavěnou část obce a v současné době má spíše charakter chatové osady. Individuální rekreace je
soustředěna v údolí Jihlavy, kde vytváří téměř souvislý pás nejen na katastrálních územích obce, ale i
navazujících katastrech. K občasné individuální rekreaci mohou být využívány i lesy v údolí Bělokamenského
potoka navazujícího na údolí Jihlavy.
Blízké okolí záměru a vlastní prostor navrženého rozšíření skládky nejsou vzhledem k současnému funkčnímu
využití (zemědělské plochy) významněji rekreačně využívány.
V souvislosti s dále popsanými archeologickými lokalitami je třeba zmínit, že v současné době vede stezka po
stopách starého dolování stříbra z Bedřichova u Jihlavy přes Zbornou a Hybrálec směrem na Bílý Kámen a
vrch sv. Antonína u Rounku. Lokalita na soutoku Bělokamenského potoka a řeky Jihlavy mezi obcemi
Vyskytná n/J. a Plandry může být díky svému významu do této stezky rovněž výhledově zařazena.

Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území posuzovaného záměru se nevyskytují žádné registrované nemovité kulturní a historické
památky. V prostoru záměru se rovněž nenachází žádná drobná solitérní architektura.
V okolních obcí se však nachází řada památek zapsaných v ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek (podrobněji v dalším textu).
V údolí Bělokamenského potoka v poměrně těsné blízkosti 150 – 200 m od hranice uvažovaného rozšíření
skládky byly v posledním desetiletí rozpoznány nemovité archeologické objekty, které souvisí
s hornickou činností a s počátky osidlování regionu během 13. století. Zjišťovací archeologický výzkum,
prováděný na lokalitě Muzeem Vysočiny Jihlava v letech 2005 – 2006, přinesl řadu movitých
archeologických nálezů, které jsou toho hmotným dokladem.
V prostoru přibližně 150 – 200 m jihovýchodním směrem od skládky a cca 200 m od soutoku
Bělokamenského potoka s řekou Jihlavou byl rozpoznán hornicko – hutnický areál, který v období druhé
poloviny 13. až první poloviny 14. století sestával z malé zemní fortifikace typu motte (I.), dnes suchého
vodního náhonu vedoucího z Rantířova do Starých Hor u Jihlavy (II.), velké kumulace strusky po hutnění
barevných kovů (III.) a pozůstatků po dolování v podobě několika šachtic (V.). Dalšími v terénu patrnými
archeologickými objekty jsou vodní náhon pravděpodobně pro Brandlův mlýn (IV.), dále potom nízký val
jižně od motte a cesta částečně využívající koryto starohorského náhonu. Tři posledně jmenované
antropogenní útvary se zatím nepodařilo blíže datovat. Situace výše popsaných prvků je patrná
z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha 8. Doklady).

STRANA 101 z 155

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dominantu areálu představuje hliněné opevnění, které se skládá z vyvýšeniny - kopečku (z franc. „La motte“
– hrouda, kopeček) a mělkého příkopu. Na základě pozorovaných terénních situací lze konstatovat, že vznik
fortifikace spadá do doby od 2. poloviny 13. do první poloviny 14. století a její funkce končí pravděpodobně
někdy kolem poloviny 14. století. Krátkodobé osídlení dokládá malý počet odpadu – zlomků keramiky,
absence výraznější kulturní vrstvy a poměrně jednotný charakter keramiky. Na centrální plošině stávala
pravděpodobně blíže neurčená dřevohliněná, snad věžovitá stavba. V těsné blízkosti navazuje na opevnění
zaniklá pravděpodobně dřevohliněná stavba postavená na srovnaném terénu na pravém břehu potoka.
V jejím okolí se nachází mocná vrstva strusek po tavbě barevných kovů, které pocházejí z blíže neurčeného
hutnického provozu. V rámci celého areálu lze tedy v budoucnu počítat s nálezem jedné nebo více
hutnických pecí. S hornicko hutnickým areálem souvisí i tzv.
rantířovský či starohorský vodní
náhon, který byl dokumentován již
v minulém století a je zapsán do
státního archeologického seznamu
jako území s archeologickými nálezy I.
pod č. 23-23-18/14 – 16.

Obrázek č. 8: Vymezené území
s archologickými nálezy (UAN I)

Obrázek č. 9: Hornicko-hutnický areál
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Zájmové území náleží k tzv. starému sídelnímu osídlení. V okolí archeologické lokality se předpokládají další
doposud neobjevené stopy po antropogenních aktivitách, které s areálem v minulosti souvisely. Jedná se i o
celou plochu pod uvažovaným rozšířením skládky. Lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr se nachází na
území s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění, dle metodiky
Národního památkového ústavu jde o území s archeologickými nálezy (UAN) III. Z uvedeného důvodu nelze
výskyt archeologických nálezů na dotčených plochách vyloučit.
Z okolních významných objektů zapsaných na seznam nemovitých kulturních památek je třeba zmínit
raněgotický kostel sv. Vavřince v obci Vyskytná nad Jihlavou (č. rejstříku 20448/7-5704, vyhlášeno
3.5.1958), dále kaple sv. Antonína (u osady Rounek), boží muka (v obci), polní opevnění (u osady Rounek),
nebo pozůstatky po středověkém dolování u obce Rounek (č. rejstříku 102303, vyhlášeno 1.3.2007).
V obci Plandry jsou evidovány jako nemovité kulturní památky zámek s hospodářským dvorem, 2 rybníky a
parkem (s omezením: bez budovy zámku, č. rejstříku 11882/7-8423, vyhlášeno 6.3.1997), kaple sv. Jana
Nepomuckého (č. rejstříku 33306/7-5069, vyhlášeno 3.5.1958) a socha sv. Jana Nepomuckého (č. rejstříku
19547/7-5072, vyhlášeno 3.5.1958).

Hluk
Skládka se nachází v osamocené poloze, mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost hranice skládky od nejbližšího
venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného prostoru staveb je cca 600 m (východní okraj
obytné zástavby obce Vyskytná nad Jihlavou) resp. cca 700 m (západní okraj obytné zástavby obce Plandry).
Ve směru k obci Vyskytná nad Jihlavou je skládka z větší části skryta za terénním vrcholem, ve směru k obci
Plandry je skryta za lesním porostem údolí Bělokamenského potoka.
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 (Vyskytná nad Jihlavou, Plandry) 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.

Dopravní infrastruktura
Skládka se nachází při silnici III/13112 mezi obcemi Vyskytná nad Jihlavou a Plandry, v osamoceném
prostoru. Příjezd je zajištěn účelovou zpevněnou komunikací ze silnice III/13112.
Dopravní obsluha skládky je v směrována z více než 95% směrem na silnici II/523 a dále na Jihlavu, provoz
skládky je však od 30.9.2007 dočasně zastaven.
Silnice III/13112, na kterou je napojena účelová příjezdová komunikace k záměru, zajišťuje přímou obsluhu
území. Silnice má asfaltobetonový povrch, s občasnými výtluky, šířky v koruně cca 7 m, podmínečně
vyhovující. Stavebně technický stav silnice III/13112 není uspokojivý (směrové, výškové a šířkové
uspořádání, nekvalitní povrch s častými výtluky), je však při zajištění stavební a provozní údržby vyhovující.
Vlastníkem silnice je Kraj Vysočina.
Intenzita dopravy na silnici III/13112 není pravidelně sčítána, v oznámení byla odhadem stanovena na cca
1000 až 1500 vozidel za 24 hodin. Intenzity dopravy na silnici III/13112 byly ověřeny sčítáním dopravy dne
13.12.2007 (čtvrtek). Na křižovatce se silnicí II/523 byly směrem k obci Plandry zjištěny tyto intenzity
dopravy: celkem 765 vozidel za 12 hodin (6:00 až 18:00), z toho 730 osobních, 25 nákladních vozidel a 10
autobusů. Celodenní intenzita (za 24 hodin) tak nepřekročí cca 1000 až 1500 vozidel, jak bylo odhadováno.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.
Schéma dopravní infrastruktury širšího území je zřejmé z následujícího obrázku.
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Obrázek č. 10: Umístění záměru, schéma dopravní infrastruktury dotčeného území (bez měřítka)

Územní plánování
Pro území obce Vyskytná nad Jihlavou je zpracován a schválen regulační plán obce, který řeší pouze
zastavitelné území obce. Regulační plán obce byl schválen 7.8.2002 Zastupitelstvem obce.
Stávající skládka i navržený záměr se nacházejí mimo plochy tzv. zastavitelného území obce, které není tímto
regulačním plánem řešeno. Podle vyjádření příslušného stavebního úřadu lze v nezastavěném území
umisťovat stavby, zařízení a jiná zařízení pouze v souladu s § 18 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního
zákona (citace):
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Dle § 2 odst. 1) zákona je technická infrastruktura definována následujícím způsobem (citace):

Jak vyplývá z výše uvedených definic, navržený a posuzovaný záměr není v rozporu s platnými územně
plánovacími podklady a dokumenty.

C.III.

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Z hlediska hodnocení kvality životního prostředí a schopnosti prostředí snášet danou zátěž je třeba
konstatovat, že posuzovaný záměr představuje lokální měřítko ve významnosti a rozsahu očekávaných vlivů.
Vlivy, a tím i popis a hodnocení současného a výhledového stavu okolního prostředí regionálního významu
není třeba uvažovat ani hodnotit u žádného z dotčených složek či faktorů.
Záměr je situován v oblasti s poměrně dobrou kvalitou ovzduší. Z hlediska současného stavu jsou jako
nejvýznamnější škodlivina indikovány tuhé látky frakce PM10, jejichž imisní koncentrace se zejména ve
větších aglomeracích (Jihlava) pohybují na hranici imisních limitů. V menších obcích a ve volné krajině jsou
imisní limity dodržovány.
S ohledem na charakter záměru a prostředí jeho lokalizace je nutné únosnost zátěže v oblasti povrchových a
podzemních vod zvažovat jak z hlediska přirozených struktur a prvků, na které je vázán výskyt vody
v prostředí, tak z hlediska stávajícího antropogenního narušení a kapacit antropogenních systémů.
Hydrologické a hydrogeologické podmínky na lokalitě nevykazují známky výrazného narušení (z hlediska
kvantity ani kvality). Významné dopady stávajícího provozu skládky na kvalitu podzemních nebo povrchových
vod nebyly v rámci dosavadního monitoringu zjištěny, nejsou předpokládány ani v souvislosti s rozšířením
provozu skládky.
V území nejsou situovány prvky citlivé na změny ve struktuře a charakteru povrchových nebo podzemních
vod (zdroje pitné vody nebo zdroje léčivých vod). Proto nelze žádné změny v těchto charakteristikách
očekávat.
Morfologie zájmového území je významně ovlivněna existencí tělesa stávající skládky. Navrhované rozšíření
skládky tyto změny dále zvýrazní.
Geologické podmínky území nejsou významně narušeny a determinují možnosti technického řešení založení
staveb. Na lokalitě nejsou evidována poddolovaná území. Možnost narušení geologicky nebo paleontologicky
významných lokalit je velmi nízká, zásah do zdrojů nerostných surovin je vyloučen.
Zájmové území je situováno v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru; jiné typy území chráněných
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., tj. ÚSES, VKP, ZCHÚ, EVL a PO nejsou záměrem dotčeny.
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Z botanického hlediska je prostor záměru bezkonfliktní. Z hlediska zoologického je širší území
charakterizováno výskytem několika zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž teritoria však nepředstavují
unikátní či reprezentativní místa výskytu včetně prostorů pro reprodukci.
Řešené území a jeho okolí má v současné době charakter zemědělské kulturní krajiny. Krajinný ráz místa je
významně poznamenán stávajícím tělesem skládky. To se tak stává určujícím pohledovým fenoménem
krajinného rázu posuzované lokality. Je třeba však konstatovat pozitivní vliv již provedené rekultivace severní
části skládky a alespoň částečné překrytí původního aktivního prostoru skládky zeminou v jižní až JV části.
Záměr nepředstavuje navýšení výstupů do životního prostředí (ovzduší, voda, hluk) ve srovnání
s předchozím provozem skládky (před dočasným uzavřením skládky). Důslednou realizací navržených
opatření může naopak dojít ke snížení zátěže zejména v oblasti ochrany ovzduší (zápach) a úletů odpadů,
které se jeví z pohledu předchozího provozu jako velmi závažné. Za uvedených podmínek nedojde vlivem
posuzovaného záměru k žádné významné negativní změně v zatížení jednotlivých složek a faktorů prostředí
v zájmovém území.
Z hlediska únosnosti životního prostředí lze konstatovat, že vlivy v hodnocených složkách a charakteristikách
životního prostředí jsou hodnoceny jako podmínečně akceptovatelné, a při respektování stanovených
podmínek nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími právními normami či předpisy. Záměr tak nevyvolá
překročení únosné zátěže území. Trvalé změny v dílčích charakteristikách dotčeného území, které se týkají
zejména ochrany krajiny, lze za uvedených podmínek v cílovém stavu hodnotit jako únosné.

STRANA 106 z 155

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ČÁST D

(KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Základní předpoklady a klasifikace možných vlivů
Cílem této části dokumentace je popis vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a jejich
klasifikace. Vzhledem k možným kombinacím u konkrétních hledisek jsou uvedeny metodické tabulky, které
umožní jednotný přístup k hodnocení jednotlivých vlivů v dalším textu dokumentace.
Tabulka: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí

Hlavní hlediska

Poznámka

A.

1. příprava

bez významných vlivů na ŽP

FÁZE REALIZACE

2. výstavba

časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy

3. provoz

zásadní vliv při provozu skládky a ukládání odpadů

4. likvidace

vzhledem k trvalému charakteru skládky není tato část předmětem
samotného hodnocení

B. ZPŮSOB
INTERAKCE

1. vlivy přímé

faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP

2. vlivy nepřímé

faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku

C.

1. vratné

po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému

2. částečně vratné

původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně

3. nevratné

účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit do
původního stavu

1. chvilkové

časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy

2. krátkodobé

časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný

3. střednědobé

časovou jednotkou je rok

4. dlouhodobé

časovou jednotkou je 1 generace (25 let)

5. trvalé

po dobu trvání stavby

E.

1. vyloučené

děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0

PRAVDĚPODOBNOST

2. málo pravděpodob.

pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově nepředpokládá

3. středně pravd.

pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se hovoří o
možnosti 50 na 50

4. velmi pravd.

pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově předpokládá

5. jisté

děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0

F.

1. inhibiční

při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek snižuje

SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

2. indiferentní

faktory se vzájemně neovlivňují

3. kumulativní

celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus

VRATNOST DĚJE

D.
DOBA TRVÁNÍ

VÝSKYTU

STRANA 107 z 155

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

G.

1. přímá kvantifikace

VELIKOST A
VÝZNAMNOST
VLIVU

(počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí, ekvivalentní
hladina hluku)

2. semikvantitativní
stupnice

5ti-členná stupnice (viz další tabulka), vychází z multikriteriálního
hodnocení staveb a činností

V následující tabulce je uvedena 5ti-bodová stupnice hodnocení velikosti a významnosti staveb a
činností. Jedná se o stupnici převzatou z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný
„užitek“ daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení).
Hodnocení vlivů staveb a činností

1

Výskyt
škodlivin

Impakt

Přijaté

(Plošný vliv)

riziko

vysoké
překročení

likvidace
extrémní
objektu,
zásadní
ohrožení funkce

(>200%)
2

překročení
limitu
(120-200%)

silné narušení,
nadprůměrné
funkce je vážně
ohrožena

Finanční
náklady

Důležitost

Užitečnost

Obecná
přijatelnost
řešení

nepřija-

nulová

minimální
velmi nízká

jednoznačně
nepřijatelné

vysoké

malá

malá

nepřijatelné
nebo přijatelné
s velkými
výhradami

(váha
ukazatele)

telné

3

Na
hranici průměrný může průměrné
limitu
vést k ohrožení
funkce
(80-120%)

průměrné

průměrná

průměrná
střední

přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)

4

pod limitem

podprůměrné

nízké

velká

velká

přijatelné
s dílčími
výhradami

nulové

žádné

rozhodující

maximální,
velmi vysoká

jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální

(40-80%)
5

hluboko
limitem

částečný,
neohrožuje
funkci

pod bez reálného
vlivu

<50% limitu

(nulový vliv)

Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
Záměr vyvolá jak přímé, tak nepřímé vlivy, které jsou předmětem dalšího hodnocení. Z hlediska vratnosti a
doby trvání je nezbytné rozlišovat dílčí důsledky. Z hlediska součinnosti s jinými vlivy není v současné době
žádný jiný vliv znám.
V další části budou podrobněji hodnocena kritéria pravděpodobnosti, velikosti a významnosti jednotlivých
vlivů. Vliv záměru je uvažován ve vztahu k nulové variantě (současnému stavu).

D.I.2. Vlivy na veřejné zdraví včetně sociálně ekonomických vlivů
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Vlastní provoz skládky v navrhované II. etapě výstavby neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by
způsobovala 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.
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Na základě informací zjištěných v rámci zpracování dokumentace lze vyloučit významné a postižitelné
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:


Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno postižitelné 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 II. etapy skládky nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u
nejbližší chráněné zástavby. Vliv související dopravy je rovněž nízký a nezpůsobí překračování
hygienických limitů hluku u zástavby v okolí příjezdové komunikace.



Záměr nebude zdrojem znečišťování 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 úrovni dosavadního provozu beze změny (mimo
dočasné uzavření skládky). Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků pro areál
nebude významně zvýšeno ani sníženo.

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika
V rámci dokumentace bylo zpracováno autorizované hodnocení zdravotních rizik – vlivů na veřejné zdraví
(Pokorný, 2008), které je v plném znění prezentováno v příloze č. 5 (Hodnocení zdravotních rizik).
Předmětem hodnocení je záměr na realizaci II. etapy výstavby skládky odpadů S-003 Vyskytná n/J a jeho
možné důsledky na veřejné zdraví.
Pod vlivy na veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., je teoreticky možné zahrnout kromě přímých
zdravotních rizik, daných ovlivněním a kontaminací jednotlivých složek prostředí, i vlivy sociálně
ekonomických a jiných faktorů ovlivňujících životní podmínky a způsob života a tím zprostředkovaně
působících na zdraví obyvatel.
Hlavními aspekty jsou znečištění ovzduší, úlet odpadů ze skládky, zápach a hluk. V následujícím textu jsou
uvedeny pouze závěry citovaného posudku. Podrobnější informace viz příloha č. 5.
Ovzduší
Kvalitativní odhad zdravotního rizika
Hodnocená zdravotní rizika jsou spojována s možnou expozicí prašnému aerosolu PM10 (včetně bioaerosolu),
oxidu dusičitému NO2, sirovodíku H2S a v případě spalování skládkových plynů i oxidu siřičitému SO2.
Součástí hodnocení je dále posouzení pachové zátěže spojené s činností skládky a možný psychosociální
dopad provozu skládky na obyvatelstvo přilehlých obcí.
Inhalační zdravotní rizika byla vyhodnocena na základě rozptylové studie vycházející jednak ze spalovacích
procesů, k nimž přispívá liniový (doprava), plošný (pohyb mechaniky na tělese skládky) i bodový zdroj
(spalování skládkového plynu), dále z fugitivních emisí skládkového plynu a ze sekundární prašnosti vznikající
při práci mechaniky na tělese skládky.
Zdravotní rizika vyplývající z činnosti skládky byla při respektování a dodržování technických opatření
označena za zanedbatelná, včetně pachové zátěže.
Kvantitativní odhad zdravotních rizik
Příspěvek krátkodobé expozice NO2, SO2 a H2S v důsledku realizace záměru je nevýznamný a zvýšení
akutního inhalačního rizika vztahujícího se k dýchacímu systému obyvatel obcí Vyskytná n/J., resp. Plandry je
zanedbatelné (∆HI = 0,04, resp. 0,05). Na absolutní hodnotě HI = 0,62, resp. 0,58 se podílí především
pozaďové koncentrace nesouvisející se záměrem, a to především NO2, ale akutní zdravotní rizika zůstávají
akceptovatelná i pro citlivou část populace.
Vzhledem k tomu, že vlivem záměru nedojde k navýšení dlouhodobé expozice PM10 a NO2, pak tato expozice
nepředstavuje pro populaci obou obcí ani žádné navýšení zdravotního rizika vyjádřeného jako počet případů
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předčasného úmrtí a chronického respiračního onemocnění, a to i za předpokladu konzervativního přístupu
hodnocení.
Z modelování 1/2h koncentrací sirovodíku jako vybraného zástupce pachových látek lze dále předpokládat,
že obyvatelé nejbližšího okolí nebudou pachem sirovodíku obtěžováni, neboť maximální 1/2h koncentrace
H2S zasahující do obydlené zóny obcí Vyskytná n/J a Plandry se mohou pohybovat při realizaci skládkové
činnosti na úrovni 0,1 µg/m3 s četností 100 h/rok, což je hladina, která nedosahuje ani úrovně čichového
prahu. Hodnoty 0,2 µg/m3 (čichový práh) bude na okraji obytné zástavby dotčených obcí dosahováno
s četností 1 – 10 h/rok. Nicméně, možnost pachové zátěže směsí látek vznikajících při hnilobných procesech
lze připustit, nebudou–li důsledně uplatňována technická opatření vedoucí k minimalizaci zátěže.
Hluk
Kvalitativní odhad zdravotního rizika
Vzhledem k vhodnému umístění skládky a uvažované době provozu (pouze denní provoz), nebude
způsobovat její provoz žádnou významnou hlukovou zátěž. Zdravotní riziko z imisí hluku, dané součtem
hlukových událostí uvažovaného provozu rozšiřované skládky a související dopravy (denní provoz), lze pro
obyvatele dotčené zástavby kvantifikovat jako přijatelné. Odhadovaný rozdíl nárůstu hluku před a po
rozšíření skládky je pod prahem rozlišitelnosti lidským sluchem (nedojde k žádné změně).
Kvantitativní odhad zdravotních rizik
V denní době nedochází k prokazatelnému překračování přípustných hygienických limitů pro hluk
v chráněném venkovním prostoru staveb obou obcí (nejvyšší hodnoty jsou v RB č.1 - LAeq = 39,8 ± 3,0 dB;
a č. 2 - LAeq = 49,9 ± 3,0 dB).
Určující je v této lokalitě vliv hluku především ze silniční dopravy (související s technologií provozu skládky)
na místní komunikaci III. tř./13112 (průjezd nákladních automobilů obcí Plandry). Hluková studie uvažovala
počet 36 průjezdů za den. Tato frekvence vytváří v obci Plandry hlukovou zátěž cca 50 dB, která však již pro
určitou část jejích obyvatel může být považována za obtěžující (viz tab. 1 a graf v kap. 4.3. přílohy; nejvýše
však pro cca 12% ze souboru exponovaných osob žijících v okolí RB 2).
Lze konstatovat, že záměrem na rozšíření prostoru skládky odpadů (II. etapa výstavby) celkově nedoje
k žádnému poznatelnému navýšení proti stávajícím hladinám hluku, a tím ani nedojde k vyššímu obtěžování
exponovaných obyvatel než je možno odhadnout již pro současný stav hlukové expozice lokality.
Celkové zhodnocení – Závěr z hlediska vlivů na veřejné zdraví
Závěrem lze konstatovat, že nárůst zdravotních rizik v důsledku rozšíření a znovuzprovoznění skládky
z expozice prašnému aerosolu obsahujícímu PM10, NO2, SO2 a H2S bude s největší pravděpodobností
zanedbatelný, a to jak z pohledu akutních, tak i chronických zdravotních inhalačních rizik, a to i při
současném zohlednění případných nejistot vyplývajících jak z odhadu expozice rozptylovými studiemi, tak i
z výběru hodnot z epidemiologických studií, které byly pro odhad rizika použity.
Z hodnocení pachové zátěže a psychosociální reflexe obyvatel na přítomnost skládky v blízkém okolí vyplývá,
že bude-li provozovatel přísně dodržovat technická opatření vedoucí k minimalizaci pachové zátěže a úletu
lehkých polétavých materiálů z tělesa skládky, nemusí mít provoz skládkové činnosti negativní dopad ani na
duševní a sociální pohodu obyvatel.
Sociálně ekonomické vlivy - relativně nejvýznamnější možné nepříznivé dopady záměru na obyvatele
zahrnuje oblast vlivů nepřímých a psychosociálních, kam je možné zařadit nespokojenost obyvatel zejména
se znečišťováním okolí skládky a dopravních tras úlety odpadů, dopravu odpadů nákladními automobily na
skládku, obavy ze znečištění povrchových a podzemních vod, vnímání skládky jako trvalé přeměny krajiny
v těsné blízkosti obce apod.
Nepříznivě je pociťováno i narušení estetické hodnoty krajiny, zejména v období provozu skládky před její
konečnou a komplexní rekultivací. V souvislosti s tím je nezbytné přizpůsobit provoz skládky požadavkům na
vyloučení a minimalizaci negativních dopadů, a informovat samosprávy dotčených obcí i veřejnost o
přijímaných opatřeních, včetně plánu finální rekultivace skládky.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit málo významné, lokálního charakteru.
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Realizace záměru znamená prodloužení provozu skládky o cca 8 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 významně neovlivňuje současné či výhledové
turistické využití území.

D.I.3. 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
této dokumentace zpracován výpočet záměrem vyvolaného příspěvku imisní zátěže (viz příloha č. 3).
Výpočtově byly uvažovány dvě varianty – bez spalování skládkového plynu9 (varianta 1) a se spalováním
skládkového plynu na vysokoteplotní pochodni (varianta 2).
Výpočet byl proveden dle metodiky SYMOS a rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže vyvolaný
provozem navrženého rozšíření skládky a vliv automobilové dopravy obsluhující skládku. Výsledkem výpočtu
je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem
dusičitým (NO2), tuhými látkami (PM10), sirovodíkem (H2S) a oxidem siřičitým (SO2).
Protože skládka je v současné době dočasně uzavřena, je výpočet imisních vlivů dopravy hodnocen jako
nárůst oproti stávajícímu stavu, přestože v pozaďových hodnotách je doprava na skládku zahrnuta a
hodnocení je tímto faktem zkresleno (na straně bezpečnosti). Výpočet byl proveden zejména pro
vyhodnocení imisního podílu (vyvolaného provozem záměru) navržené II. etapy výstavby skládky.
Studie je v plném znění součástí dokumentace v příloze č. 3. Výsledky této studie jsou graficky znázorněny
na následujících obrázcích se stručným komentářem.
Výsledky příspěvku imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2)
Varianta 1 – bez spalování skládkového plynu
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 0,5 µg.m-3 a u
průměrných ročních koncentrací do 0,07 µg.m-3.
V porovnání s hodnotami imisních limitů se jedná o příspěvky výrazně nižší než jsou hodnoty příslušných
imisních limitů (IHk=200 µg.m-3, IHr=40 µg.m-3), které výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
Varianta 2 – se spalováním skládkového plynu
Z výpočtu uvažujícího maximální tvorbu skládkového plynu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních
hodinových koncentrací do 10 µg.m-3 a u průměrných ročních koncentrací do 0,15 µg.m-3.
V porovnání s hodnotami imisních limitů se v obou případech jedná o nárůst u něhož, s ohledem na stávající
imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisních limitů.
Maximální příspěvky u průměrných ročních koncentrací i u krátkodobých maximálních koncentrací vychází do
blízkosti skládky a prostoru napojení příjezdové komunikace k silnici Vyskytná - Plandry. V ostatním území
včetně zastavěného území obcí jsou příspěvky podstatně nižší.
Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z následujících obrázků.

9

Varianta bez spalování skládkového plynu byla uvažována čistě jako teoretická zejména pro posouzení volné emise
sirovodíku (H2S) bez odplynění skládky. Vzhledem k tomu, že podmínkou realizace záměru II. etapy výstavby je jak
odplynění současné skládky tak i výstavba systému odplynění u nových sekcí II. etapy již v rámci jejich výstavby. To
umožní uvádění systému odplynění do provozu podle potřeby již ve fázi provozu skládky a nikoli až po její rekultivaci.
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Obrázek č. 11: Pole imisních koncentrací NO2 – varianta 1 (bez spalování skládkového plynu)

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Obrázek č. 12: Pole imisních koncentrací NO2 – varianta 2 (se spalováním skládkového plynu)

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem
dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů. V případě krátkodobých koncentrací je v
prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová koncentrace stanovena do
90 µg.m-3, tedy do 45% imisního limitu (LV1h = 200 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru v případě varianty 1 činí 0,5 µg.m-3, tedy 0,25 % imisního limitu, v případě varianty 2 činí 10
µg.m-3, tedy 5 % imisního limitu.
U průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na do 12 µg.m-3,
tedy cca 30% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru
v případě varianty 1 činí 0,07 µg.m-3, tedy 0,2 % imisního limitu, v případě varianty 2 činí 0,15 µg.m-3, tedy
0,4 % imisního limitu.
Z výše prezentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný realizací posuzovaného záměru
výrazně neovlivní celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží
bude podlimitní. Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem NO2 z provozu hodnocených zdrojů bude
velmi nízké, bez podstatného ovlivnění stávající imisní zátěže.

STRANA 112 z 155

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výsledky příspěvku imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10
Výsledky výpočtu imisní zátěže jsou pro obě varianty prakticky shodné, příspěvek emise prachu ze spalování
skládkového plynu je velmi nízký a na vykreslených izoliniích se neprojeví, proto jsou presentovány výsledky
pouze jednoho výpočtu (varianta se spalováním skládkového plynu).
Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu skládky bude podle výpočtu u průměrných ročních koncentrací
dosahovat hodnot do 2 μg.m-3 (v prostoru napojení příjezdové komunikace k silnici Vyskytná – Plandry),
v ostatním území dosahuje hodnoty 1 μg.m-3 a méně. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o
příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného imisního limitu (IHr=40 µg.m-3), který výrazně neovlivní
celkovou imisní situaci v lokalitě.
Nárůst imisní zátěže u maximální 24hodinové koncentrace bude podle výpočtu dosahovat hodnot do
40 µg.m-3 (v blízkosti skládky), v obytné zástavbě pak bude příspěvek pod 10 µg.m-3, což představuje
příspěvek hluboko pod hodnotou imisního limitu (IHk=50 µg.m-3).
Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z následujících obrázků.
Obrázek č. 13: Pole imisních koncentrací tuhých látek PM10

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž PM10
v hodnoceném území dosahuje v případě maximálních denních koncentrací hodnot imisního limitu, četnost
dosažení limitní hodnoty je však poměrně nízká (jednotky případů za rok). V prostoru maximálních příspěvků
hodnocených zdrojů bude očekávaný nárůst imisní koncentrace vlivem posuzovaných zdrojů činit 40 µg.m-3,
tedy 80 % imisního limitu. Při interpretaci těchto hodnot je třeba respektovat skutečnost, že skládka již
v hodnoceném území existuje a její provoz je tedy již zahrnut v celkové (pozaďové) imisní zátěži území.
V letech 2004 a 2006, ke kterým jsou vztaženy údaje o stávající imisní zátěži, byla skládka v provozu a její
vliv na kvalitu ovzduší je tedy v použitých údajích zohledněn.
V důsledku realizace navrženého záměru tedy nedojde ke změně imisní zátěže hodnoceného území
v hodnotách vyplývajících z provedeného výpočtu. V blízkosti areálu skládky a v blízkosti příjezdové
komunikace ke skládce přesto mohou být hodnoty imisního limitu dosaženy s nadlimitní četností.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na do 26
µg.m-3, tedy cca 65% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru činí 2 µg.m-3, tedy 5 % imisního limitu.
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Výsledky příspěvku imisní zátěže sirovodíkem (H2S)
Výpočet imisních koncentrací H2S je proveden pro variantu 1, tj. bez odplynění skládky a spalování
skládkového plynu. platí v zásadě pro obě varianty nakládání se skládkovým plynem. Ve variantě 2, která
předpokládá odplynění skládky, dochází k přeměně většiny H2S na oxid siřičitý. Proto je z hlediska zátěže H2S
rozhodující modelovaná varianta 1.
Nejvyšší příspěvek maximálních půlhodinových koncentrací vychází do prostoru příjezdu na skládky. Nárůst
imisní zátěže v důsledku emise skládkového plynu bude dle výpočtu dosahovat hodnot do 0,8 µg.m-3.
V porovnání s hodnotou čichového prahu se jedná o příspěvek vyšší než je hodnota nejnižší uváděné
hodnoty (0,2 µg.m-3). Koncentrace nad touto hodnotou jsou dosahovány převážně mimo oblast se
zástavbou, doby trvání těchto koncentrací jsou relativně krátké.
Maximální doba trvání koncentrace na úrovni čichového prahu vychází do prostoru příjezdu do areálu a činí
400 hodin za rok, tedy cca 4,5 % celkové roční doby. V oblasti s obytnou zástavbou (zejména oblast
západního okraje obce Vyskytná nad Jihlavou, ale i západní okraj obce Plandry) je doba dosažení
koncentrace na úrovni čichového prahu v rozmezí 1 až 10 hodin za rok.
Obrázek č. 14: Pole imisních koncentrací H2S

příspěvek maximální půlhodinové koncentrace [µg.m-3]

doby dosažení čichového prahu (0,2 µg.m-3) pro
maximální půlhodinové koncentrace

Uvedený výpočet imisních koncentrací H2S v podstatě simuluje nereálnou situaci – jde o teoretický případ
souběhu provozu stávající skládky a navrženého rozšíření bez realizace systému odplynění a zneškodňování
skládkového plynu.
Přestože jsou hodnoty imisních koncentrací v obytných nízké a doby trvání relativně krátké, výsledky výpočtu
signalizují, že vliv skládky je v takovém případě významný a postižitelný.
Z uvedeného důvodu je nezbytné realizovat taková opatření, aby nedocházelo k volnému úniku skládkového
plynu jak ze stávající skládky, tak z provozu navržené II. etapy výstavby.
Výsledky příspěvku imisní zátěže oxidem siřičitým (SO2)
Výpočet imisních koncentrací oxidu siřičitého platí pouze pro variantu 2, tj. se spalováním skládkového plynu,
kdy se veškeré plynné sloučeniny síry (např. H2S) spálí na výsledný SO2. Ve variantě 1, tj. bez odplyňovacího
systému, je emise SO2 prakticky zanedbatelná.
Nárůst imisní zátěže v důsledku spalování skládkového plynu bude, dle výpočtu, u maximálních hodinových
koncentrací dosahovat hodnot do 0,6 µg.m-3, u maximálních 24hodinových koncentrací bude dosahovat
hodnot do 0,5 µg.m-3.
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V porovnání s hodnotami imisních limitů se jedná o příspěvky hlubokou pod těmito limity (IHk=350 µg.m-3,
IH24hod=125 µg.m-3) koncentrace, nepředpokládáme tedy významné ovlivnění celkové imisní situace v
lokalitě.
Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek č. 15: Pole imisních koncentrací SO2

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace [µg.m-3]

Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem
siřičitým (SO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů. V případě maximálních hodinových
koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová koncentrace do
48 µg.m-3, tedy do 14% imisního limitu (LV1h = 350 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru činí v případě spalování skládkového plynu činí 0,6 µg.m-3, tedy 0,2 % imisního limitu.
V případě maximálních 24hodinových koncentrací dosahují maximální hodnoty za stávajícího stavu úrovně do
42 µg.m-3, tedy cca 34% imisního limitu (LV24h=125 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru v případě spalování skládkového plynu činí 0,5 µg.m-3, tedy 0,4 % imisního limitu.
Z výše prezentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže SO2 vyvolaný realizací záměru, výrazně
neovlivní celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude
podlimitní.
Celkové zhodnocení – Závěr z hlediska vlivů na ovzduší
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná realizací II. etapy výstavby skládky
odpadů Vyskytná nad Jihlavou včetně provozu záměrem vyvolané dopravy nezpůsobí přeslimitní nárůst
imisní zátěže hodnocenými plynnými škodlivinami – NO2 a SO2.
U tuhých znečišťujících látek frakce PM10 pravděpodobně bude v areálu skládky a v jejím nejbližším okolí
dosaženo hodnoty imisního limitu pro maximální denní koncentrace. Oproti stávajícímu stavu kvality ovzduší
(popsanému na základě podkladů z let 2004 a 2006) však nedojde k významnější změně. S ohledem na
doporučená opatření směřující ke snížení rozsahu aktivní plochy skládky, překrývání odpadu a postupné
rekultivaci skládky lze očekávat spíše mírné zlepšení v kvalitě ovzduší v případě tuhých látek frakce PM10
v bezprostředním okolí skládky.
Příspěvek imisních koncentrací H2S (ve variantě bez odplynění stávající skládky i navržené II. etapy)
dosahuje podle výpočtu u maximálních hodinových koncentrací hodnot nad nejnižší hodnotou čichového
prahu. Na okraji okolních obcí, kde je dotčená obytná zástavba, je sice hodnota příspěvku na úrovni
čichového prahu nebo pod ní, nicméně obtěžování obyvatel nelze v takovém případě vyloučit. Z uvedeného
důvodu je nezbytné realizovat taková opatření, aby nedocházelo k volnému úniku skládkového plynu jak ze
stávající skládky, tak v případě navržené II. etapy výstavby.
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Za podmínky realizace opatření doporučených vyplývajících z provedeného posouzení a uvedených v
dokumentaci nebude vliv posuzovaného záměru významný a nebude dosahovat hodnot imisních limitů.
Celková imisní zátěž zájmového území při zahrnutí vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (např.
bodových a dálkových přenosů znečištění) a za podmínky realizace opatření doporučených v dokumentaci
nebude vliv posuzovaného záměru významný a nebude dosahovat hodnot imisních limitů.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem záměru není předpokládáno.
Z pohledu provozu skládky je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost extrémním klimatickým situacím (silné
až extrémní proudění vzduchu, silné až extrémní srážky), které mohou vést až k havarijním situacím.
Opatření k ochraně jednotlivých složek životního prostředí musí být proto navržena s ohledem na možné
extrémní klimatické situace.

D.I.4. Vlivy na hlukovou situaci, ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro posouzení vlivů hluku a pro ověření řešitelnosti hlukové problematiky byla zpracována orientační hluková
studie (viz příloha č. 4). V podrobnostech na tuto studii odkazujeme, její závěry jsou shrnuty v následujícím
textu.
Navržené umístění a technické řešení záměru skládky odpadů ve Vyskytné nad Jihlavou, II. etapa výstavby,
dodržuje ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. 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 obce Vyskytná nad Jihlavou a obce Plandry) jsou prokazatelně dodrženy hygienické limity hluku.
Otázka protihlukové ochrany je proto spolehlivě řešitelná.
Hluk v průběhu výstavby je obdobně tak řešitelný a nepředstavuje významný akustický problém.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.5. Vlivy na povrchové a podzemní vody
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 recirkulovány v tělese skládky, přebytek je odvážen k vyčištění mimo lokalitu. Tímto
způsobem dochází k vyřazení části srážek z povrchového nebo podzemního odtoku. S výstavbou skládky
II. etapy dojde k postupné rekultivaci stávající skládky a k mírnému navýšení odtoku povrchových vod
z území I. etapy.
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 dokumentace, 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.


vlivy na jakost povrchových vod

Stavba vlastní skládky bude zajištěna dle příslušných norem tak, aby:
-

bylo zabráněno přítoku vod z okolí na území vlastní skládky (řešeno příkopem podél oplocení
skládky, který podchytí případný přítok vod z okolních pozemků),

-

bylo zabráněno odtoku skládkových vod do okolí stavby (veškeré průsakové vody budou svedeny
do bezodtoké retenční jímky, shromážděné vody budou recirkulovány vypouštěním do tělesa
skládky podmokem, přebytek bude likvidován odvozem na ČOV).
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Tímto řešením bude za běžného provozu zcela vyloučena komunikace mezi povrchovými vodami a
skládkovými vodami. Vliv provozu vlastního úložiště na kvalitu povrchových vod ve vodních tocích lze tedy
hodnotit jako nulový.
Ovlivnění kvality povrchových vod odváděním neznečistěných vod z areálu skládky (obvodový příkop kolem
oplocení, drenáž kolem stávající jímky průsakových vod) nebylo zjištěno ani monitoringem stávajícího
provozu skládky (viz přílohy č. 7 dokumentace).
Výstavba II. etapy skládky prodlouží riziko ohrožení kvality povrchových vod v důsledku havarijního úniku
nebo technologické nekázně po dobu životnosti II. etapy výstavby (8 let). Problematika havarijních situací je
uvedena v kapitole D.III. této dokumentace.
S ohledem na absenci přímých výstupů do vodních toků nelze očekávat v souvislosti s provozem záměru
přímé vlivy na kvalitu povrchových vod. Posuzovaný záměr lze hodnotit jako záměr bez významných vlivů na
povrchové vody.
Vlivy na podzemní vody


vlivy na hydrogeologické charakteristiky

Vybudováním nepropustného tělesa skládky na ploše 1,448 ha pozemku vymezeném pro II. etapu výstavby
dojde k místně významné změně infiltračních poměrů. Dojde k málo významnému navýšení povrchového
odtoku (srážkové vody na ploše rekultivované skládky) na úkor odtoku podpovrchového nebo podzemního.
Významný dopad této skutečnosti na úroveň hladiny podzemní vody v širším okolí není předpokládán.
Provoz stavby nevyžaduje nový odběr podzemní vody (pitné nebo užitkové), není proto doprovázen vlivy
spojenými s čerpáním podzemních vod. Bude využívána stávající studna v areálu skládky.
Hladina podzemní vody nebyla v podloží zájmového prostoru během geotechnického průzkumu (Moric, 2007)
do hloubek 4 – 5,1 m zjištěna. 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. Hladinu podzemní vody na území není nutné uměle snižovat.
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 existencí stávajícího tělesa skládky.


vlivy na kvalitu podzemních vod

Těleso skládky II. etapy bude 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), hutněném ve dvou vrstvách po 0,25 m, s celkovou mocností 0,5 m,
jednak izolační fólie o tloušťce 2 mm. Průsakové vody ze skládky budou zachyceny vnitřní drenáží, svedeny
do bezodtoké nádrže průsakových vod, a likvidovány recirkulací do tělesa skládky a odvozem na vhodnou
ČOV.
Povrch navezeného odpadu je s postupem skládky průběžně zapouzdřován a rekultivován tak, aby
nedocházelo k pronikání srážkových vod do tělesa naplněných sekcí skládky a k vyluhování uloženého
odpadu. Stropní izolaci skládky tvoří minerální těsnění z materiálu koeficientu propustnosti kf ≤ 1.10-8 m.s-1
v celkové mocnosti 0,5 m a izolační fólie o tloušťce 1 mm. Izolační vrstva pak bude překryta zeminou
rekultivace o mocnosti 1 m s výsadbou zeleně. 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.
Ovlivnění kvality podzemní vody provozem stávající skládky nebylo zjištěno ani v rámci aktuálního
monitoringu (Benkovič, 2006; Jurečková, 2007; viz přílohy č. 7 dokumentace).
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Výstavba II. etapy skládky prodlouží riziko ohrožení kvality podzemních vod v důsledku havarijního úniku
nebo technologické nekázně po dobu životnosti II. etapy výstavby (8 let). Problematika havarijních situací je
uvedena v kapitole D.III. této dokumentace.
Celkové zhodnocení – Závěr z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody
Rozšíření stávající skládky nemá významný vliv na kvalitu povrchových vod (Bělokamenský potok a jeho
přítok). Do toku budou odváděny pouze neznečištěné vody zachycené v areálu na zpevněných a zelených
plochách mimo těleso skládky.
Podzemní voda nemůže být za běžného provozu kontaminována. Těleso skládky bude zajištěno dvojitým
umělým těsněním, nakládání s vodami zachycenými v otevřené části skládky bude v rámci II. etapy skládky
tvořit uzavřený okruh.
Významné dopady stávajícího provozu skládky na kvalitu podzemních nebo povrchových vod nebyly v rámci
prováděného monitorování zjištěny, nejsou předpokládány ani v souvislosti s navrženým rozšířením. Lokální
a dočasně významný dopad provozu navrženého rozšíření skládky na tuto složku životního prostředí lze
předpokládat pouze v případě mimořádného stavu (průnik škodlivin mimo uzavřený systém nakládání s
průsakovými vodami). Ovlivnění zdrojů pitné vody nebo léčivých zdrojů vod nelze předpokládat ani v případě
mimořádného stavu.
Vlivy na vodní zdroje
Zdroje 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 toku Bělokamenského potoka (do údolí Jihlavy). Ovlivnění kvality vod na území zástavby
není proto předpokládáno ani v případě nestandardního stavu.

D.I.6. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd zařazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním kvality půdy. Realizace stavby si vyžádá trvalý zábor
zemědělské půdy převážně s průměrnou agronomickou hodnotou, zařazenou převážně do III. třídy ochrany
ZPF (cca 74 % plochy) a V. třídy ochrany (cca 23 %), pouze malá část z dotčené zemědělské půdy je
zařazena do II. třídy ochrany (cca 3 %).
S ohledem na kvalitu dotčené zemědělské půdy a stupeň ochrany bude před zahájením stavby nutný
podrobný pedologický průzkum za účelem stanovení skrývky zejména orničních horizontů. Kvalitativní
vlastnosti skrývkových materiálů jsou dány rozdílným zrnitostním složením, obsahem organických látek a
heterogenitou. Zrnitostní složení může kolísat v rozpětí od písčitého k jílovitému, obsah organických látek u
skrývek humusových horizontů by neměl klesnout pod 1 % a obsah skeletu u středně těžkých a těžších
skrývkových zemin by neměl překročit 50 % hmotnostních, u lehkých (hlinitopísčitých a písčitých) 25 %
hmotnostních. Skrývkové zeminy s nižším obsahem organických látek (pod 1 %), popřípadě s vyšším
obsahem skeletu (u lehkých půd nad 25 %, u středně těžkých a těžkých půd nad 35 - 40 %) by měly být
přednostně využívány k rekultivačním účelům jak ploch vlastního staveniště po výstavbě, tak tělesa skládky
v rámci postupné rekultivace.
Nakládání se skrývkovým materiálem musí být v souladu s Vyhláškou MŽP ČR č. 13/1994 Sb. (ochrana před
znehodnocováním zaplevelením, erozí a zcizováním). Skrývkového materiálu je pak nutné využít při
konkrétních a předem vybraných rekultivačních pracích dle požadavků orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Vliv na kvalitu půdy na okolních pozemcích lze hodnotit jako bezvýznamný. Z hlediska znečištění pozemků
úlety odpadů lehkých frakcí je nezbytné dodržovat opatření stanovená k vyloučení či minimalizaci negativních
dopadů provozu skládky (minimalizace aktivní plochy, průběžné zasypávání a postupná rekultivace).
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Vzhledem k uvedeným informacím o současném zařazení a ochraně zemědělské půdy lze odnětí ze ZPF
považovat za akceptovatelné. Cílovým stavem po rekultivaci bude převedení plochy ZPF na přírodní plochy
s rozptýlenou zelení (s realizací po ukončení provozu a rekultivaci skládky). Konkrétní podmínky budou
stanoveny na základě požadavků příslušného úřadu.
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
V důsledku provozu skládky dochází již v současné době ke změně místní topografie lokálního rozsahu.
Těleso stávající rekultivované skládky má charakter hřbetu s převýšením v koruně až o 30 m oproti
původnímu terénu. Změny v místní morfologii budou pokračovat dále v souvislosti s realizací posuzovaného
záměru, těleso skládky bude v konečné fázi představovat umělý prvek v přirozeném průběhu terénu,
s převýšením oproti původnímu stavu o cca 30 m na ploše cca 3 ha.
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 II. etapy dojde k terénním úpravám stavební pláně, které budou spojeny
s odtěžením a přesunem horniny přípovrchových vrstev, které budou pravděpodobně využity při rekultivaci
skládky nebo na jiném místě.
Vlastní těleso skládky pak bude z geologického hlediska tvořit cizorodý prvek v geologické stavbě území –
antropogenní navážka různorodého materiálu, bez dalších vlivů na kvalitu horninového prostředí, stabilitu
území nebo erozi.
Z hlediska geologické skladby jsou předpokládány výrazné místní vlivy, bez významných negativních dopadů.
Jednou z těchto změn bude změna přirozeného charakteru terénu, která je již důsledkem projevu tělesa
současné skládky.
Realizace záměru prodlouží riziko ohrožení kvality horninového prostředí v důsledku havarijního úniku nebo
technologické nekázně po dobu životnosti II. etapy výstavby (8 let). Problematika havarijních stavů je
podrobněji uvedena v kapitole D.III. této dokumentace.

Vlivy na nerostné zdroje
Vlastní úložiště stávající skládky ani plocha navrženého rozšíření není v kolizi s územím ložisek nerostných
surovin registrovaných Geofondem ČR.
Výstavba skládky neklade významné nároky na spotřebu nerostných surovin.

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto složku
prostředí nejsou očekávány.
Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.

D.I.7. Vlivy na živé složky přírody
Záměr je navrhován především do prostoru intenzivně využívaných agrocenóz nebo intenzivních travních
porostů na orné půdě, částečně na úkor ruderálních lad v jižním a JV předpolí stávajícího skládkového tělesa.
Těžiště přímých vlivů lze pak pokládat především do fáze přípravy území a výstavby, zejména ve vazbě na:
a) rozšíření stávajícího tělesa skládky, spojené s kompletní přípravou území v prostoru rozšíření (skrývky,
kácení dřevin) a v prostorech přístupových komunikací k prostorům výstavby;
b) vznik manipulačních ploch i nad rámec půdorysu tělesa rozšířené části skládky (tělesa II. etapy)
v nových prostorových parametrech;
c) prevence ruderalizace území po ukončení fáze výstavby, vazba na rekultivace všech pozemků
zasažených stavebními a zemními pracemi.
Pro fázi provozu jde především o:
−

ukládání odpadů do aktivní plochy skládky, která je přístupná pro získávání potravy některých živočichů,
případně i jako stavební materiál hnízd některých druhů ptáků;
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−

ruderalizaci území v okolí skládky - zdroj šíření euryvalentních rostlin do okolí na úkor některých
ekosystémů;

−

možnosti ovlivnění kvality vod nedůsledným respektováním vodohospodářských zásad provozu skládky.

Z výše uvedených předpokladů dále vychází následující prognóza vlivů na faunu, flóru (včetně porostů
dřevin) a ekosystémy.

Vlivy na porosty dřevin
Vlastní záměr vyžaduje zásah do všech obvodových porostů dřevin, které lemují stávající areál z jihu až
jihozápadu. Jde o dotčení vyšších desítek jedinců náletových stromů bříz, osik, jív, bezů, v rozsahu do cca
200 m2. Přes původnost druhové skladby jde o dendrologicky i sadovnicky málo hodnotné porosty, u kterých
nebyla biologickým průzkumem prokázána jejich nenahraditelnost nebo významnost jako refugia bioty
v území. Vliv je hodnocen jako nepříznivý ve vztahu k rozsahu zásahu, málo významný vzhledem
k doložitelným funkcím dotčeného porostu v krajině (částečné krajinotvorné odclonění svahu skládky, prostor
pro omezený počet živočichů – jedna z úkrytových možností apod., hnízdění většího počtu drobných pěvců
v dotčeném porostu neprokázáno).
Analogické porosty, které plní shodnou funkci určitého interakčního prvku, se nacházejí podél SV strany nad
nivou Bělokamenského potoka v kontaktu s deponiemi pana Kučery. Tyto porosty zůstanou zachovány a
mohou být součástí vnějšího ozelenění v rámci rekultivace stávajícího tělesa skládky.

Vlivy na floru
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný bylinotravní pokryv
v prostorech nového územního (směrového) vymezení rozšíření tělesa skládky 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 intenzivních
loukách a polích vykazují vlivem intenzivní rostlinné výroby ochuzenou druhovou skladbu.
Záměr nezasahuje do lesního porostu východně a je požadováno v plném rozsahu polohu lesa ochránit,
prostor II. etapy skládky se postupně od lesního porostu vzdaluje.
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. Dotčení populace druhu prlina rolní jako druhu nejnižší kategorie červeného
seznamu je nevýznamné, druh se nachází na řadě lokalit v okolí.
Plochy ruderálních lad na tělese skládky a v jejím JV předpolí představují nestabilní přechodné, i když
druhově bohatší sukcesní stadium, které je do jisté míry závislé na způsobech provozu skládky a stav
společenstev, zejména těch na tělese skládky, indikuje pouze nevhodný charakter provozu. Přesto je
nežádoucí s ohledem na význam ruderálních lad jako potravní niky řady druhů výrazněji do těchto poloh
zasahovat. Je proto doporučeno vlastní rozšíření řešit na plochách polí nad hranou svahu a minimalizovat
zásah do ruderálních lad ve vazbě na umístění nové jímky průsakových vod a komunikace k této jímce.
Skládka představuje pro okolí především riziko ruderalizace ekosystémů v okolí, zejména pak ekosystémů
v dosahu aktivních ploch skládky (včetně postupného rozšiřování). V daném kontextu tak může rozšíření
skládky iniciovat posílení ruderalizace ve fragmentech mokřadů na svahu jižně až JV od stávající skládky
(vývěry meliorací), kde jsou již vlivem polohy v průlehu indikována částečně degradovaná tužebníková lada
na úkor hodnotnějších mokřadů. Přesto je vhodné doporučovat prostorovou minimalizaci aktivních ploch
skládky a důsledně řešit provozní překrývání zeminami s cílem omezit podporu a šíření ruderálních druhů
mimo těleso skládky. Částečná ruderalizace v nelesní části nivy Bělokamenského potoka je spíše dána
průchodem velkých vod při povodních a splachy z polí v povodí, poněvadž nelze vysledovat v rámci
fytocenóz nivy natolik výrazné změny, které by mohly být jednoznačně přisuzovány vlivu provozu skládky
(např. úniky kontaminovaných vod, vazba na volné difundování malé vodoteče vysokobylinnou vegetací
zarostlou pravobřežní částí nivy v terénní depresi souběžně s hlavním tokem).
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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 a zemními pracemi, vlivy na
flóru nevyžadují žádná další specifická opatření. Lze doporučit biomonitoring okolních ekosystémů během
provozu skládky s cílem při indikaci nežádoucí sukcese požadovat po provozovateli skládky odpovídající
zásah.

Vlivy na faunu
Z pohledu ověřených výskytů zvláště chráněných druhů živočichů lze odhadovat následující vlivy a dopady.

Silně ohrožené druhy
• Vydra říční (Lutra lutra)
Skládka neohrožuje migrační trasu podél toku, nepředstavuje vznik žádné migrační bariéry, stávající most
pod silnicí Plandry – Vyskytná je kapacitně vyhovující pro migraci i při stávajícím provozu na silnici.
Skládka nebude ohrožovat ani potravní nabídku, nepředstavuje prostor získávání potravy. Nelze tedy
očekávat vliv na tento druh.
• Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
Zatím dokladován náhodný výskyt na průtahu, stav skládky neposkytuje atraktivnější prostory pro
případné zahnízdění a aktivní plochy nepředstavují vhodné hnízdní prostředí, v prostoru chybí
atraktivnější plochy sutí, kamene apod. Není tedy očekáván žádný vliv, případná rekultivace by mohla
poskytnout i vznik např. hromady kamení jako prvku, který by mohl území zatraktivnit.
• Čáp černý (Ciconia nigra)
Druh nevyhledává skládku jako nabídku potravy, rozšíření skládky se od prostoru hnízdění vzdaluje.
Bělokamenský potok není příliš zarybněn, takže nepředstavuje plochu atraktivní potravní nabídky. Není
očekáván vliv záměru na tento druh.
• Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Záměr může zasahovat do území s potenciálním výskytem druhu, které s ohledem na bionomii může
představovat i hnízdní prostředí, zahnízdění přímo v zájmovém území je však málo pravděpodobné
s ohledem na rozsah vhodných biotopů v širším okolí. Druh může území pro rozšíření využívat troficky.
Potenciálním nebezpečím je řešení skrývek a přípravy území v reprodukčním (vegetačním) období, proto
prevencí vlivu na populaci je řešení těchto skrývek (přípravy území) mimo vegetační období (v
mimohnízdním období).
• Chřástal polní (Crex crex)
Zájmové území a nejbližší okolí, kde by se příprava a provoz rozšířené skládky mohl negativně odrazit na
populaci, není dle poznatků zpracovatelského týmu dokumentace pro druh natolik atraktivní, aby zde
mohl například zahnízdit, zatím nebyl v zájmovém území a nejbližším okolí výskyt v tomto smyslu
potvrzen. Druh vyžaduje relativně přehledné terény s dostatečnou možností úkrytů, což výrazně
zabuřenělé plochy částečně degradovaných tužebníkových lad v dosahu zájmového území neposkytují. V
tomto kontextu není předpokládán vliv na případně se vyskytující jedince druhu. Dosavadní skladba
plodin na polích nejbližších skládce rovněž nepředstavuje atraktivní biotop (v řešených 2 vegetačních
sezónách např. zcela chybí plochy pícnin).

Ohrožené druhy
• Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
I přes určitou atraktivitu biotopu ruderálních lad nebo porostů v nivě Bělokamenského potoka zatím
nebylo zaznamenáno hnízdění, zjištěné letošní výskyty v dubnu byly spíše zastávkou při migraci v rámci
silnějšího tahu druhu v letošním roce. S ohledem na tažnost druhu, požadavek na řešení skrývek mimo
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reprodukční období a snižování aktivních ploch skládky (možnost sběru potravy i při migraci) nelze
očekávat negativní ovlivnění druhu.
• Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Nejsou očekávány patrnější dopady na druh, dojde k místnímu snížení výměry loviště na polích a
ruderálních ladech, výskyt v zájmovém území zatím jen náhodný.
• Koroptev polní (Perdix perdix)
Pro druh je rizikové především provádění přípravy území ve formě skrývek a terénních úprav přes lokality
výskytu, zejména pokud se u nich nacházejí travnaté meze nebo ruderální lada vhodné pro zakládání
hnízd a s vhodnou potravní nabídkou, realizace přípravy území v hnízdní době může mít dopad do hustoty
populací s ohledem na možné ztráty na snůškách. Nevhodně načasované zemní práce se mohou odrazit
negativně na snížení hustoty populace, proto je doporučeno přípravu území (skrývky) na polích řešit
mimo reprodukční období, dále pak omezit míru zásahu na plochách ruderálních lad (hnízdní prostředí,
potravní nabídka). Druh rovněž sbírá potravu i na tělese skládky (zejména v klidovém režimu), z tohoto
důvodu je vhodné doporučit snížení aktivní plochy skládky a včasné překrývání (snížení rizika pozření
nevhodné potravy).
• Krkavec velký (Corvus corax)
Platí určitá analogie pro jestřába, narozdíl od něho ale může mít druh tendenci se na skládce přiživovat,
v případě pozření nevhodné potravy může dojít i k ohrožování zdravotního stavu jedinců. Na druhé straně
krkavcovití ptáci jsou adaptováni i na konzumaci mršin a podobného materiálu. V daném kontextu je
nutná minimalizace aktivních ploch, včasné překrývání, při pravidelnějším výskytu řešit i určité
přikrmování vhodnou stravou (analogie postupu, zvoleného při potulce supa bělohlavého na podzim roku
2007 – A. Toman, V. Kodet).
• Moták pochop (Circus aeruginosus)
Může dojít jen k mírnému snížení plochy loviště na polích navrhovaným rozšířením skládky, jinak bez
vlivu.
• Rorýs obecný (Apus apus)
Záměr neznamená zásah do žádných budov, kde druh nachází prostory pro hnízdění, není omezením ani
při lovu aeroplanktonu nad skládkou. Vlivy na populaci druhu tak nejsou očekávány.
• Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Z hlediska potenciálních vlivů nejsou dle poznatků zpracovatelského týmu dokumentace ohroženy
reprodukční prostory druhu navrhovaným rozšířením skládky nebo rekultivací stávající skládky, zemní
práce je vhodné načasovat mimi hnízdní období a zásahy do dřevin řešit výhradně mimo vegetační
období (prostor potravní nabídky pěvců). Ve vztahu k prevenci a minimalizaci vlivu je nutno využít
tažnosti druhu pro určení období zásahu do porostů. Mírně nepříznivé vlivy mohou vznikat v průběhu
stavebních prací z důvodu, že jedinci budou rušeni v bezprostředním okolí stavebních prací.
• Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Platí analogie pro rorýse.
• Zlatohlávek Oxythyrea funesta
Není očekáváno patrnější ovlivnění hustoty populací, poněvadž nebudou zasahovány možné prostory
reprodukce v trouchnivějících starých kmenech nebo ve dřevech na zemi v porostech okolí doložených
lokalit výskytu. Může tak během výstavby dojít k dočasnému zhoršení podmínek pro výskyt na květech
v konkrétních plochách výstavby, poněvadž nebude k dispozici vegetační kryt, s ohledem na značnou
mobilitu imag ani tento dopad nepředstavuje významný vliv. Je vhodné v rámci výsadeb při biologické
rekultivaci řešit i kvetoucí druhy keřů z důvodu obohacení potravních příležitostí.
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• Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
Nejsou očekávány patrnější dopady na populaci druhu s ohledem na nízkou četnost výskytu, vhodné je
podpořit vznik
xerofytních enkláv v rámci rekultivace tělesa skládky. Nejsou zasaženy prostory
s koncentrací vhodných živných rostlin pro reprodukci druhu.
• Čmelák polní (Bombus. agrorum)
• Čmelák skalní (Bombus lapidarius)
• Čmelák zahradní (Bombus hortorum)
• Čmelák zemní (Bombus terrestris)
S ohledem na přítomnost ruderalizovaných lad nelze v některých prostorech vyloučit zakládání hnízd,
záměr nezasahuje do vyloženě hodnotných xerofytních enkláv. Nelze místně vyloučit mírně nepříznivé a
méně významné ovlivnění populací čmeláků, poněvadž zakládání hnízd v řešeném území na uvedených
biotopech v okolí skládky (i na skládce samé) v různé intenzitě je pravděpodobné. U čmeláka skalního je
možno očekávat menší míru vlivu s ohledem na určitou preferenci porostů dřevin. Přípravu území
(zejména skrývky) je potřebné přizpůsobit požadavkům na minimalizaci rozsahu prací a řešit ji
v mimoreprodukčním období. Populace uvedených druhů tedy nemusí být stavbou významněji dotčeny,
neboť se jedná o létavé druhy s relativně velkou radiací, a je tedy předpoklad, že v případě potřeby
změní svá stanoviště, pokud příprava území bude v době zakládání hnízd již vyřešena. Po rekultivacích je
možno předpokládat i návrat populací do rekultivovaných ploch, zejména pokud budou řešeny i xerofytní
enklávy.
Na základě provedeného biologického průzkumu, kterým došlo k upřesnění znalostí o biotě dotčeného území,
lze nadále 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. Zásahy do potravní niky některých uvedených druhů jsou
očekávány jako málo významné až nevýznamné.
Z dalších potenciálních vlivů na faunu pokládají zpracovatelé dokumentace za vhodné uvést následující:
I. Nelze vyloučit dotčení hnízdních možností pro strnady, skřivany a další druhy na zemi hnízdících ptáků
prováděním skrývek, což lze pokládat za mírně nepříznivý vliv na místní populace ve vztahu k rozsahu
skrývek v dotčeném území; dále lze očekávat místní dotčení populací drobných hlodavců a epigeického
hmyzu. Tento vliv lze minimalizovat realizací zemních prací mimo hnízdní období (skrývky povrchu).
II. Analogie platí i pro minimalizované dotčení porostů dřevin v JV předpolí stávající skládky ve vazbě na
navrhované rozšíření, dotčený porost nebyl shledán jako významnější refugium drobných pěvců nebo
fytofágního hmyzu (blízkost lesa včetně rozvolněného okraje mimo dosah rozšíření skládky, ruderálních
lad, nivy Bělokamenského potoka apod.). Přesto je vhodné odůvodněné zásahy do dřevin realizovat
v období vegetačního klidu.
III. Vlivy na faunu se projeví i v důsledku stavebního ruchu z důvodu narušení dosavadní akustické hladiny
jak v okolí stávající skládky při rekultivacích, tak zejména v době přípravy území a terénních úprav pro
rozšíření skládky. Může dojít k nárazovému úbytku hnízdících ptáků v bezprostředním okolí výstavby
rozšířené plochy. Vlivy lze však pokládat za dočasné a s ohledem na rozsah nového území (a postupné
uvádění do klidu) za málo významné; tudíž s postupem času bude jejich nepříznivost a významnost
klesat ve vztahu k adaptaci na přítomnost tělesa skládky v novém prostoru.
IV. Provozní vlivy skládky se mohou projevit například u ptáků tím, že někteří jedinci využívají plochu
skládky ke sběru potravy a zprostředkovaně tak může při pozření cizorodých látek docházet u některých
jedinců ke zdravotním komplikacím. Toto platí jen pro omezené spektrum druhů s tím, že některé
mohou být i adaptovány na příjem živočišné potravy v určitých fázích rozkladu (např. krkavcovití ptáci).
Zatím nebyly na skládce ani v době aktivního provozu v létě 2007 pozorovány masové výskyty
přiživujících se ptáků (obecně jde zejména o holuby, racky, straky apod.). Přesnější odhady vlivů nelze
provést bez trvalého monitoringu populací ptáků přímo na skládce a vysledování příjmu konkrétních
druhů potravy. V daném kontextu lze přesto doporučit jednak snížení aktivní plochy sládky, včasné
překrývání a obecně vyloučení odpadů živočišných tkání v rámci provozního řádu na příjmu (vyloučení
příjmu veterinárních odpadů nebo odpadů ze zdravotnictví). Pokud přesto dojde k náhodným (např.
návykovým) adaptacím na sběr potravy u jedinců některého vzácnějšího druhu, je vhodné iniciovat
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kromě uvedených doporučení i přikrmování nezávadnou potravou, analogicky jako v případě výskytu
supa bělohlavého na podzim.
Druhým, v praxi obtížně monitorovatelným vlivem je případný sběr materiálů pro stavbu hnízd (dráty,
provázky, části igelitů apod.) s možností rizika zranění pro mláďata na hnízdech (na druhé straně bylo
pozorováno hnízdění konipasa bílého i v reflektoru kompaktoru na skládce). Tato okolnost může být
rovněž výrazně zmírněna vhodným provozem – minimalizací aktivních ploch a operativním překrýváním
zeminami.
Nad rámec uvedených doporučení je ve výstupech dokumentace uvažováno i s podporou xerofytních enkláv
během rekultivace, výsadbou vhodných druhů dřevin, obohacujících potravní nabídku apod.

Vlivy na ekosystémy
Poněvadž výstavbou (rozšířením) tělesa skládky dochází ke změně habitatu na rostlém terénu ve vazbě na
skrývky rostlinného pokryvu, lze dovodit mírnou nepříznivost přímých vlivů na ekosystémy prostoru
staveniště a jeho nejbližšího okolí. Jak bylo několikrát zmíněno v předchozím textu, jde o výstavbu na méně
hodnotných až nepůvodních plochách jižně 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 předložené dokumentace, týkající se územního systému ekologické stability krajiny,
vyplývá, že záměr vlastní výstavby se nedotýká biokoridoru, trasovaného podél toku Bělokamenského
potoka, nachází se v ochranném pásmu NRBK, aniž ovlivňuje jeho funkce. V daném kontextu (NRBK v
mezofilní hájové řadě) je nezbytné rekultivaci skládkového tělesa pojmout jako nový prvek při hranicích
biokoridoru, s odpovídajícím druhově rozmanitým sortimentem dřevin použitých pro rekultivaci, s důsledným
vyloučením exotických druhů a nepůvodních kultivarů. Potenciální ohrožení funkcí biokoridoru je dáno spíše
možností úniku cizorodých látek do vodoteče, což je komentováno v příslušných kapitolách pojednávajících o
ochraně vod. Poloha a rozsah záměru nemohou nijak ohrozit ekologicko-stabilizační funkce biokoridoru ani
přes polohu v jeho ochranném pásmu.
b) Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr neznamená ovlivnění významných krajinných prvků „ze zákona“, poněvadž nezasahuje do jejich
územního vymezení. Je požadováno důsledně zajistit ochranu a integritu stávajícího lesního porostu pod
východním čelem skládky, a to i snížením úletů materiálů z tělesa skládky a snížením prašnosti skládky.
Ekologicko-stabilizační funkce toku, nivy a lesa tak nebude tak dotčena za předpokladu důsledného zajištění
ochrany vod v rámci navrhované nové části areálu skládky.
Okrajový synergický zásah do nivy však představuje nestabilizovaný svah deponie zemin pana Kučery v SV
předpolí stávajícího tělesa skládky, kdy došlo již i k dílčímu zásahu do porostů dřevin v blízkosti toku a
podmáčených ploch nivy.
c) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Na základě předběžného projednání na příslušném krajském úřadu nebylo požadováno provedení posouzení
podle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (viz stanovisko KÚ kraje Vysočina v příloze č. 8). Také dle
názoru zpracovatelů dokumentace nemohou být nejbližší EVL ani ptačí oblasti posuzovaným záměrem
ovlivněny.
d) Vlivy na další ekosystémy
Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány vlivy na ochranářsky hodnotná stanoviště nebo
ekosystémy, Základní podmínkou je, aby rozšíření tělesa skládky nezasahovalo mokřadní louku ve svahu cca
200 m JV od stávajícího tělesa skládky a tím bylo usměrněno jen nad korunu svahu a jen na prostory orné
půdy. Dále je nutno požadovat minimalizaci zásahů do prostoru ruderálních lad (posunutí oplocení od okraje
lesa a výše do svahu, posunutí polohy nové jímky skládkových vod). Kromě výše popsaných dopadů nejsou
předpokládány další patrné vlivy na okolní ekosystémy, 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 dokumentace (úniky látek
nebezpečných vodám při výstavbě). Nejsou tedy s ohledem na polohu záměru očekávány žádné další vlivy,
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které by mohly zprostředkovaně zasáhnout vymezená území prvků ÚSES a VKP, mimo vlivy prezentované
výše.
e) Další aspekty
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že plochy zasažené
stavebními a zemními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou totiž vystavovány
nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby
okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Navíc těleso skládky představuje samo o sobě nebezpečí vzniku
diaspor ruderálních druhů. Možnosti tlumení tohoto vlivu jsou popsány v části textu vlivů na floru.
V některých prostorech by mohlo docházet k nástupu invazních druhů rostlin, zejména křídlatky (Reynoutria
sp.), ohnisko bylo detekováno např. v některých prostorech u Jenče. Kontext tlumení těchto rostlin je
důležitou součástí optimální tvorby biotopů na rekultivovaném tělese skládky i ostatních plochách dotčených
výstavbou (viz navrhovaná opatření v kapitole D.IV.).

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Krajinný ráz místa je již velmi významně poznamenán stávajícím tělesem skládky. To se tak stává určujícím
pohledovým fenoménem krajinného rázu posuzované lokality v rámci krajinného rázu místa dotčeného
krajinného prostoru. Rozšíření tělesa skládky bude znamenat prodloužení stávajícího tělesa skládky ve
stávajícím výškovém pojetí, tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v posuzovaném území již
výrazně zastoupen. Od navrhované stavby lze předpokládat vznik patrné až významné změny z hlediska
ovlivnění krajinného rázu, zejména v kontextu způsobu provozu. Obecně totiž nepřekrývání aktivní zóny
v souvislosti s barevností odpadu a tvarové výjimečnosti antropogenního tělesa skládky v území znamená
patrné zdůraznění optického působení tělesa skládky v území, přestože měřítkem není navrhované rozšíření
v rozporu s již realizovanou etapou skládky. V daném kontextu se pozitivně projevuje vliv již provedená
rekultivace severní části skládky a alespoň částečné překrytí původního aktivního prostoru skládky zeminou
v jižní až JV části z důvodu dočasného přerušení provozu.
Posuzovaný záměr je realizován v návaznosti na stávající těleso skládky v území, které je tvořeno výhradně
otevřeným celkem polí s kulisami lesních porostů, převážně monokulturního charakteru s příměsí listnáčů
v lemech. Jak je konstatováno v předchozím popisu území (část C), stávající těleso skládky s ohledem na
tvarovou odlišnost tělesa od okolní krajiny vytváří nápadný dominantní novotvar v území, patrný i
v dálkových pohledech (např. od Rounku od JZ). V návaznosti na provedenou rekultivaci severní části
skládky směrem k silnici Plandry – Vyskytná a dočasné zastavení provozu, spojené s překrytím většiny
bývalé aktivní zóny zeminou oproti situaci popsané v oznámení (04/2007), je možno konstatovat nižší míru
vlivu stávajícího tělesa na estetické parametry krajiny.
Pro posouzení vlivu záměru na krajinný ráz a estetické parametry území je podstatné hodnotit jej v kontextu
určujících faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů.

1. Vznik nové charakteristiky území
Realizací záměru dojde k posílení tohoto vlivu rozšířením tělesa skládky o cca 1,46 ha. Nová charakteristika
vzniká především pokračováním tělesa skládky prodloužením stávajícího tvaru cca o 300 m jižním směrem.
Vliv je nutno pokládat za nepříznivý zejména v době provozu skládky a v období těsně po jeho ukončení, než
dojde k zapojení rekultivovaného tělesa skládky do krajiny, jak částečně dokládá již provedená rekultivace
severní části. Vznik nové charakteristiky území je nutno pokládat v těchto úsecích za trvalý vliv, jehož
významnost s postupem začlenění tělesa do krajiny bude klesat (vznik návrší s porostem dřevin a
bylinotravních lad, doplněný objekty provozního zázemí, po ukončení provozu likvidace objektů provozního
zázemí a rekultivace ozeleněním prostoru stávajícího provozního zázemí). Záměr nevyžaduje výstavbu
dalších objektů či zpevnění ploch s výjimkou dočasné obvodové komunikace a nové jímky průsakových vod
(pro II. etapu budou využívány stávající objekty dnešního provozního zázemí skládky Vyskytná).

2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek
V této souvislosti se opět nejvíce projevuje stávající a nově vzniklé těleso skládky. V tomto kontextu
z hlediska změny krajinných složek jde o posílení nepříznivých složek krajiny tím, že rostlý terén orné půdy
(polní celky hodnoceny rovněž jako nepříznivé krajinné složky) bude nahrazen reliéfově odlišným
charakterem území. Uvedené změny prakticky nelze krátkodobě ani dlouhodobě kompenzovat vytvořením
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jiné pozitivní velikostně srovnatelné složky. Rozhodujícím aspektem z hlediska narušení poměru stávajících
krajinných složek bude konečné řešení a tvar tělesa rekultivované skládky. V tomto kontextu pokládají
zpracovatelé dokumentace za nezbytné zdůraznit, že není žádoucí rozšířit těleso skládky na svahové louky
s východní orientací (zbytky mokřadů, prameniště) nacházející se cca 200 m JV od stávajícího tělesa skládky
u okraje lesa a je nutno minimalizovat zábor ruderálních lad v JV předpolí stávající skládky.
Vlastní těleso skládky je novým plošným a antropogenním prvkem, který posouvá poměr krajinných složek
k negativním, ale svahy tělesa skládky (mimo prostor s kazetami odpadů) a nejbližší okolí umožňuje realizaci
sadových úprav, takže v konečných bilancích může být poměr krajinných složek v podstatě vyrovnán, nebo
posun směrem k negativním složkám významně snížen.

3. Narušení vizuálních vjemů
Právě tato složka hodnocení krajinného rázu je nejvíce ovlivněna realizací záměru. Do poměrně otevřeného
území je navrhováno pokračování tělesa skládky nad terén do výšky cca 17 m. V komplexu jde o hmotově a
vizuálně krajinářsky velmi významný objekt s určující horizontální dominancí. Určující pohledovou osou je
pohled ze silnice Vyskytná - Plandry a od východního okraje zástavby sídla Vyskytná, tedy pohledy od Z, SZ
a S. V těchto pohledech je stávající těleso i plánované rozšíření opřeno o kulisu převážně smrkového lesa
s tím, že další výstavba znamená potlačení těchto pohledových kulis v průmětu tělesa rozšířené skládky. Lze
dokládat mírně nepříznivý až nepříznivý charakter, s patrnou mírou významnosti.
Dále vzniká dynamizace reliéfu výrazným antropogenním tvarem již stávajícího tělesa v prostoru poměrně
plochého a otevřeného krajinného reliéfu, který je pohledově stíněn prakticky jen od východu a JV kulisami
lesních porostů na hranách údolí Bělokamenského potoka. Tato dynamizace je určena vytvořením pohledově
patrného návrší, které zatím není ozeleněno (jen rekultivace severní části při pohledu od silnice Vyskytná –
Plandry), resp. zapojováno do krajiny, takže stávající (dříve provozovaná, dnes dočasně zastavená) aktivní
část skládky je patrná jako antropogenní prvek s rušivým účinkem na vizuálně vnímatelné krajinné prostory,
zejména od severozápadu až západu.
Výraznější vlivy v kontextu narušení vizuálních vjemů je nutno dokládat při pohledech ze silnice Vyskytná Plandry, kde se opět projevuje především bývalý aktivní prostor skládky, přestože rozšíření je navrženo
směrem od této silnice na jih. V těchto souvislostech lze očekávat nepříznivé a významné vlivy na vizuálně
vnímatelné krajinné prostory v rámci krajinného rázu místa. Zmírnění tohoto efektu je nastartováno již
provedenou rekultivací tělesa skládky od severu a výsadbou skupinového porostu dřevin podél severního a
severozápadního okraje skládky (zatím stále nerealizováno), s ohledem na polohu ochranného pásma
rekonstruovaného VN 22 kV. Synergicky se ale negativně projevuje deponie zemin pana Kučery, která zatím
není a zřejmě dlouhodobě nebude rekultivována a snižuje tak pozitivní dopad provedené rekultivace severní
části tělesa skládky (jak dokládá např. fotodokumentace, pořízená v rámci biologického průzkumu - viz
příloha 6.1.). V těchto souvislostech lze očekávat nadále nepříznivé a významné vlivy na vizuálně vnímatelné
krajinné prostory blízkého horizontu, které budou klesat s postupem funkčnosti porostů na rekultivovaných
plochách.
Těleso skládky s ohledem na výše popsané topografické odlišnosti se projevuje i v dálkových pohledech,
zejména od JZ přes údolí Jiřínského potoka od Rounku (od okraje zástavby Nového Rounku, ze silnice od
Starého Rounku a zejména z místní komunikace Nový Rounek – směrem k hrázi Hubenovské nádrže.
V uvedeném kontextu je potřebné zdůraznit zeslabení vlivu v dálkových pohledech vlivem provedení
rekultivace a většinového překrytí aktivní plochy zeminami. S postupem rekultivace při uplatnění důsledného
překrývání aktivních ploch skládky lze předpokládat pokles významnosti tohoto vlivu; v daném kontextu
právě stoupá odůvodněnost požadavků na průběžnou a postupnou rekultivaci areálu a zejména výsadby
vnějšího ozelenění.
Celkové zhodnocení - Závěr z hlediska vlivů na krajinu a krajinný ráz
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr znamená realizaci nového
pohledově významného technického prvku do krajiny (výrazná prostorová dominanta) včetně dominantní
změny blízkého pohledového horizontu. V relativně plochém a mírně svažitém území tak vzniká
geomorfologicky odlišný útvar vyvýšeného návrší místního měřítka, který až po konečné rekultivaci bude
vnímán jako nový krajinný prvek, poněvadž je svou morfologií výrazně odlišný od charakteru typických
geomorfologických tvarů širšího území (v okolí zájmového území chybí výrazná návrší při výchozech
geologického podloží, gemorfologicky významné odkryvy a výstupy podloží se nacházejí ve stěnách
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zaříznutých údolí Jihlavy /např. Zaječí skok aj./). Lze však konstatovat, že stavba tělesa skládky nepotlačuje
kulturně celostátně nebo regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově
určující strukturní prvky krajiny. Lze doložit pozitivní vliv již provedené rekultivace i částečného překrytí
zeminami.
Jak je patrné z fotodokumentace a ze zpracovaných vizualizací pohledů na přibližné konečné řešení
charakteru krajiny po dokončení tělesa skládky (viz příloha č. 2), záměr z celkového krajinného řešení ve
směru od obytné zástavby obce Vyskytná bude znamenat významnější pohledové negativní ovlivnění,
v případě postupné a důsledné rekultivace se zmírňující se mírou významnosti. Toto konstatování je opět
podmíněno maximálním využitím možností daných projektem ozelenění, včetně výsadeb mělce kořenících
keřů i na svazích rekultivovaného tělesa (platí i pro provedenou rekultivaci na stávajícím tělese skládky).
Celkově lze konstatovat, že z hlediska krajinného rázu se velikostně jedná o velký vliv, z hlediska
významnosti lze tento antropogenní útvar označit za velmi významný, podmíněně akceptovatelný s tím, že
bude maximálně využito:
-

možnosti snížení relativní výšky druhé etapy skládky v návaznosti na vytvoření pozvolnějšího přechodu
na terén;

-

možností ozelenění, které je dáno nároky na charakter zeleně v kontextu požadavků na technické
uzavření tělesa skládky, které eliminuje použitelnost stromů a některých druhů keřů na vlastním tělese
skládky; o to větší význam je proto krajinářsky nezbytné věnovat ozelenění nejbližšího okolí vlastního
tělesa skládky tak, aby funkce zeleně pohledově a strukturálně částečně eliminovala samotné těleso
skládky, zejména od severu a západu.

Záměr pochopitelně negativně ovlivňuje estetickou kvalitu území především v průběhu využívání skládky,
především z hlediska provozované části skládky (poměrná velikost aktivních otevřených ploch s odpady).
Poněkud jiná situace je po ukončení skládkování a po provedené technické a biologické rekultivaci. V daném
kontextu je nutno zdůraznit požadavek na řešení vrchlíku skládky bez ploché roviny, ale s vytvarováním do
přirozenější podoby s využitím určitých nerovností. Po ukončení skládkování a provedené rekultivaci
pozbudou účelové komunikace skládky svůj význam a budou rovněž rekultivovány. V té souvislosti by mohly
být zmírněny svahy rekultivovaného skládkového tělesa tak, aby po ukončené péči provozovatelem po dobu
údržby vysázených a vysetých porostů a po dobu monitoringu a postprojektové analýzy byly i tyto plochy
běžně přístupné a lépe korespondovaly s okolním terénem.

D.I.9. 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 při provozu skládky (skládka je ovšem od 30.9.2007 dočasně
uzavřena).
Podíl dopravy na skládku na celkových intenzitách činí v průjezdu obcí Plandry u nákladní dopravy cca
30 až 40 %, což je poměrně významná hodnota. Nelze však říci, že skládka je jediným producentem dopravy
stejně tak, že dopravní provoz skládky vede k poškozování komunikací.
Ve smyslu § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, představuje dopravní provoz skládky tzv.
obecné užívání komunikace, to znamená užití komunikace k obvyklým účelům. Na takovéto užívání má nárok
každý a není k němu třeba povolení silničního správního orgánu. Z toho zároveň vyplývá, že za stavebně
technický stav komunikace (včetně souvisejících zařízení - propust na rybníku v Plandrech) neodpovídají
jednotliví uživatelé silnice, ale její vlastník resp. správce (tj. příslušná SÚS Jihlava).
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.

D.I.10. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice
V prostoru záměru se nenacházejí žádné objekty či nemovitý majetek.
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Známé architektonické nebo historické památky se přímo v řešeném území záměru či jeho bezprostředním
okolí nenacházejí a nemohou být tedy ovlivněny.
Přímé ovlivnění archeologických lokalit v údolí Bělokamenského potoka (nejbližší cca 150 – 200 m JV)
navrženou II. etapou výstavby skládky se jeví jako nereálné. Z provozního hlediska je nutné trvat na
dodržování již opakovaných zásad (minimalizace aktivní plochy, včasné překrývání odpadů a postupná
rekultivace).
Za negativní vliv na zaniklý hornicko-hutnický areál lze považovat i znečištění poletujícím odpadem
pocházejícím ze skládky, který znečišťuje povrch lokality, les i samotný potok. Tímto negativním aspektem
pak skládka může negativně působit v širším kontextu i na případné zařazení lokality do naučné stezky po
důlních dílech v okolí Jihlavy. Uvedený negativní projev provozu skládky je proto nezbytné eliminovat výše
popsanými opatřeními.
Dopad realizace záměru na ostatní nemovité kulturní památky (situované na území katastru dotčených obcí)
je třeba hodnotit jako prakticky nulový. Výjimkou je areál zámku s hospodářským dvorem, dvěma rybníky a
parkem v k.ú. Plandry. Po hrázi mezi zmíněnými rybníky je vedena silnice III/13112. Technický stav silnice i
hráze není bez závad, v hrázi je umístěna kamenná propust, která je vlivem dopravy pravděpodobně
propadlá a brání odtoku vody z horního rybníka. Tím dochází v období zvýšených vodních stavů k přetoku
vody přes hráz a dalšímu narušování jak hráze, tak silnice na ní. Doprava související s posuzovaným
záměrem přispívá k zátěži hráze a k prohlubování technických závad (pokud nejsou včas opraveny či
odstraněny). V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že doprava na skládku představuje obecné užívání
komunikace a pouze část celkové dopravní zátěže. Situaci je proto třeba řešit s majitelem komunikace za
podpory provozovatelů významné části dopravy (včetně provozovatele skládky).
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče (nedojde vlivem jeho realizace ke změně statutu
stávajících památek ani k jejich odstranění), 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 na lokalitě v průběhu zemních prací nelze vyloučit. S ohledem na význam
lokality a v kontextu s předpokládanými antropogenními aktivitami v blízkém okolí i na ploše navrhovaného
záměru bude nezbytné provést záchranný archeologický průzkum před zahájením výstavby (zemních prací).

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Reálným nebezpečím je ruderalizace území v důsledku provozních aspektů stávajícího areálu (přechovávání
diaspor ruderálních rostlin, rozvoz i na kolech techniky, převážející odpad). Toto nebezpečí je třeba
eliminovat průběžnou rekultivací aktivní plochy skládky a průběžnou údržbou rekultivovaných ploch skládky.

D.II.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Komplexní souhrnná charakteristika vlivů z hlediska jejich velikosti a významnosti
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou za běžného provozu a při
respektování doporučených podmínek celkově nízké a málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo
poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Nárůst zdravotních rizik v důsledku
znovuzprovoznění a rozšíření skládky z expozice prašnému aerosolu obsahujícímu PM10, NO2, SO2 a H2S bude
s největší pravděpodobností zanedbatelný, a to jak z pohledu akutních, tak i chronických zdravotních
inhalačních rizik.
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Z hodnocení pachové zátěže a psychosociální reflexe obyvatel na přítomnost skládky v blízkém okolí vyplývá,
že za podmínek důsledného dodržování všech opatření vedoucích k minimalizaci pachové zátěže a úletu
lehkých polétavých materiálů z tělesa skládky, nemusí mít provoz skládkové činnosti negativní dopad ani na
duševní a sociální pohodu obyvatel.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že zdravotní rizika související s realizací posuzovaného záměru je možné
kvantifikovat jako akceptovatelná.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké u hodnocených NO2 a SO2. Aby bylo možné
vyloučit i možné účinky sirovodíku (H2S) obsaženého ve skládkovém plynu, platí podmínka realizace
odplynění jak stávajícího tělesa tak i navrženého rozšíření skládky již v průběhu jeho provozu. Přestože je u
tuhých znečišťujících látek frakce PM10 signalizováno možné dosažení hodnoty imisního limitu pro maximální
denní koncentrace, lze ve srovnání s předchozí situací (2004, 2006) očekávat spíše mírné zlepšení
v bezprostředním okolí skládky.
Navržené umístění, stavební a technologické řešení záměru odpovídá požadavkům protihlukové ochrany.
Rozšíření skládky jižním směrem není z hlediska hluku významné, vlivy hluku lze hodnotit jako nízké.
Vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky lze hodnotit jako místně významné, nicméně bez vlivu v
širších souvislostech.
Významné dopady stávajícího provozu skládky na kvalitu podzemních nebo povrchových vod nebyly v rámci
monitoringu zjištěny, nejsou předpokládány ani v souvislosti s navrženým rozšířením. Lokální a dočasně
významný dopad provozu skládky na tuto složku životního prostředí lze předpokládat pouze v případě
mimořádného stavu (průnik škodlivin mimo uzavřený systém nakládání s průsakovými vodami). Ovlivnění
zdrojů pitné vody nebo léčivých zdrojů vod nelze předpokládat ani v případě mimořádného stavu.
Vlivy na geofaktory životního prostředí spočívající v narušení stávajícího charakteru terénu a změně skladby
vrstevního sledu jsou spojeny s již existující skládkou. Záměr na její rozšíření tyto vlivy rozšíří, celkově jsou
však hodnoceny jako lokální a středně významné. Vlivy na kvalitu horninového prostředí nejsou za běžného
provozu očekávány.
Vliv na půdu lze hodnotit jako nepříznivý z hlediska záboru ZPF, trvalý, vzhledem k rozsahu dotčeného
prostoru jako málo významný.
Vliv na dřeviny rostoucí mimo les je hodnocen jako nepříznivý ve vztahu k rozsahu zásahu, málo významný
vzhledem k doložitelným funkcím dotčeného porostu v krajině.
Vlivy na floru jsou hodnoceny jako mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti za málo významné.
Vlivy na faunu lze hodnotit jako mírně až středně nepříznivé, většinově dočasné, z hlediska významnosti jako
málo významné až nevýznamné. Na základě provedeného biologického 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.
Záměr se nedotýká biokoridoru trasovaného podél toku Bělokamenského potoka, nachází se v ochranném
pásmu NRBK, aniž ovlivňuje jeho funkce. Poloha a rozsah záměru nemohou nijak ohrozit ekologickostabilizační funkce biokoridoru ani přes polohu v jeho ochranném pásmu.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky ani s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky
významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
Z hlediska krajinného rázu vyvolává navržený záměr nepříznivý vliv velkého rozsahu, z hlediska významnosti
lze tento antropogenní útvar označit za velmi významný, podmíněně akceptovatelný. Je třeba zdůraznit, že
uvedený negativní dopad na estetickou kvalitu území je časově vymezen především na využívání skládky a
jeho velikost i význam jsou silně ovlivněny podmínkami provozování skládky. Po ukončení skládkování a
provedení technické a biologické rekultivace nastává jiná situace, kdy lze při dodržení daných podmínek vliv
skládky jako celku označit za nepříznivý, nicméně středního až nízkého rozsahu i významu.
Záměr nevede ke změně (zvýšení nebo snížení) intenzit dopravy na komunikační síti. Doprava, související se
záměrem, bude odpovídat stávajícímu stavu (před dočasným uzavřením skládky od 30.9.2007).
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Na dotčeném pozemku nebo v jeho bezprostřední blízkosti nejsou situovány žádné stavby nebo památky,
které by mohly být záměrem negativně ovlivněny. Vliv na nemovité kulturní památky v širším okolí je
hodnocen jako prakticky nulový, záměr nevede k jejich likvidaci ani poškození. Současný stav i poškození
hráze mezi dvěma rybníky v k.ú. Plandry, která je součástí areálu zámku, a po které je vedena silnice
III/13112, je nutné řešit s vlastníkem komunikace za podpory provozovatelů významné části dopravy.
Za podmínky respektování navržených opatření nepředstavuje záměr významný rizikový faktor vzniku havárií
nebo nestandardních stavů. Z pohledu provozu skládky je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost extrémním
klimatickým situacím (silné až extrémní proudění vzduchu, silné až extrémní srážky), které mohou vést až
k havarijním situacím. Opatření k ochraně jednotlivých složek životního prostředí musí být proto navržena
s ohledem na možné extrémní klimatické situace.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, povrchové a podzemní vody, půda a
geofaktory, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, historické a kulturní památky) jsou možné vlivy výstavby a
provozu záměru „Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou, zařízení k odstraňování odpadů, II. etapa
výstavby“ na území obce Vyskytná nad Jihlavou, přijatelné za podmínky respektování opatření navržených
k vyloučení, eliminaci či minimalizaci negativních důsledků výstavby a provozu stavby.
Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí uvedené v předchozím textu lze shrnout
následujícím způsobem:
1. Aspekty s kladným vlivem:


Kladným aspektem realizace záměru je pokračování v započaté rekultivaci stávajícího tělesa skládky.
Přestože se nejedná o přímý kladný dopad na některou ze složek životního prostředí, je provedení
rekultivace včetně rychlého zahájení výsadeb vegetace na vybraných plochách žádoucí.

2. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným:


vibrace, elektromagnetické, ionizující záření;



vlivy na povrchové a podzemní vody;



hmotný majetek, kulturní památky;



vlivy na dopravu.

3. Aspekty s negativním vlivem mírným, splňujícím s rezervou platné nebo doporučené limity:


vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo;



znečištění ovzduší (v případě NOx a SO2);



vlivy na půdu (zábor ZPF);



vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje;



vlivy na flóru a ekosystémy;



vlivy hluku.

4. Aspekty s vlivem významným, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost (přestože nedosahuje platných
limitů):


znečištění ovzduší (v případě TZL PM10 a H2S, znečišťování okolí úlety odpadů);



vlivy na faunu;



vlivy na krajinu (po ukončení provozu a provedení rekultivace).

5. Aspekty s vlivem velmi významným, příp. vlivem přesahujícím platné limity:


vlivy na krajinu a krajinný ráz (v období provozu);



vlivy na povrchové a podzemní vody (v případě havarijní situace).

Z provedeného rozboru vyplývá, že posuzovaný záměr může vyvolat významné negativní vlivy, kterým je
nutné věnovat zvýšenou pozornost a účinně předcházet příčinám jejich vzniku. Uvedený rozbor slouží rovněž
jako podklad ke stanovení opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
na životní prostředí.
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S odvoláním na současný stav životního prostředí v dotčené lokalitě (jak je to uvedeno v části C
dokumentace) lze formulovat závěr, že za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na
jednotlivé složky a faktory životního prostředí posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové
úrovně životního prostředí v dané lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a
ovlivnění prostředí bude nízké až střední, lokálního charakteru.
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky životního prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti. Hodnocení je provedeno pro standardní provozní stav při respektování opatření
vycházejících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Tab.: Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí

Vlivy

Velikost
vlivu

Přijaté riziko

Poznámka

vlivy na obyvatelstvo

4

podprůměrné

bez postižitelných důsledků na veřejné
zdraví

vlivy na ovzduší a klima

3-4

průměrné až
podprůměrné

není předpokládáno navýšení situací
s překračováním platných limitů

vlivy na hlukovou situaci

4

podprůměrné

je zaručeno dodržování hygienických
limitů provozem skládky

vlivy na povrchové a podzemní vody

5

nulové

nedojde k ovlivnění povrchových i
podzemních vod

vlivy na půdu

4

podprůměrné

dojde k záboru zemědělské půdy
průměrné hodnoty

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

4

podprůměrné

dojde k zásahu do podloží bez
významného ovlivnění

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

3-4

průměrné až
podprůměrné

flora a ekosystémy (bez významného
vlivu)
fauna (bez významného ovlivnění
prokázaných zvláště chráněných druhů)

vlivy na krajinný ráz

2-3

nadprůměrné až přijatelné pouze za podmínek
průměrné
specifikovaných v návrhu opatření

vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

5

nulové

bez reálného vlivu

vliv na dopravu

4

podprůměrné

neohrožuje funkci dopravy na přilehlých
komunikacích

vliv na rozvoj infrastruktury

5

nulové

navrhovaný záměr nemá vliv

vliv na rekreační kvalitu území

4

podprůměrné

bez významného vlivu na budoucí a
plánované rekreační funkce (přírodní
park, naučná stezka)

Pozn.: velikost vlivu 1 – likvidace, zásadní ohrožení funkce; 5 – bez reálného vlivu

Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný. Přestože jde o území narušené lidskou aktivitou, je třeba respektovat zájmy ochrany
jednotlivých složek a faktorů životního prostředí.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako podmínečně akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit od vysoké (dotčení krajinných aspektů), přes střední (ovzduší, fauna) po nízkou až zanedbatelnou
(hluk a další). Míra ovlivnění je proměnná v čase, přičemž nejvýznamnější vlivy lze sledovat v období provozu
skládky. Společně s ukončením provozu a komplexní rekultivací skládky dojde ke zmírnění nejvýznamnějších
negativních aspektů a k vyloučení negativních důsledků spojených s provozem skládky a rizikem havarijní
situace.
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Vlivy přesahující státní hranice - negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i
sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.

D.III.
CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Provozní řád skládky řeší tyto možné havarijní situace a postupy při jejich výskytu:
1. Uložení nepovolených odpadů
2. Vznik požáru
3. Únik kontaminovaných vod – poškození folie
4. Porušení stability tělesa skládky
5. Zjištění kontaminace vod v monitorovacím systému
6. Přeplnění jímky průsakových vod
7. Dešťový příval
8. Vniknutí povrchových vod do skládky
9. Výpadek elektrického proudu
10. Nález nebezpečných předmětů
11. Přemnožení obtížného hmyzu nebo hlodavců

Opatření pro zamezení havárie
ad 1. Uložení nepovolených odpadů:
−

pracovník skládky, který první zpozoruje uložení nepovoleného odpadu, ihned tuto skutečnost oznámí
vedoucímu skládky nebo jeho zástupci;

−

odpad je, pokud možno nakladačem naložen zpět na dopravní prostředek a na náklady dodavatele
vrácen zpět;

−

není – li zpětné naložení odpadu možné ihned, je odpad umístěn na tělese skládky mimo aktivní plochu a
odtud co nejdříve odstraněn;

−

odstranění odpadu bude provedeno oprávněnou osobou na náklady dodavatele odpadu;

−

tato skutečnost je zapsána do provozního deníku.

ad 2. Vznik požáru:
−

v celém areálu skládky je zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně;

−

pravidelná kontrola teploty odpadů, u kterých lze předpokládat, že mohou být zdrojem zahoření (např.
popel, struska);

−

pravidelné zvlhčování odpadu recirkulací průsakových vod;

−

překrývání odpadu vhodným druhem materiálu a jeho řádným hutněním.

ad 3. Únik kontaminovaných vod – poškození fólie
−

Těleso skládky je izolováno kombinovaným těsněním prostřednictvím stabilizovaného a přehutněného
podloží na kf≤10-9 m.s-1 a folie PE-HD CARBOFOL tl. 2 mm. Ochrana fólie je provedena geotextilií
Geofiltex 600 g/m2 a 30 cm vrstvou štěrku – kačírek.

−

Jímka (navržená) má kapacitu 670 m3 a je vystrojena plovákovým zařízením, zabezpečujícím udržení
hladiny v provozní výšce.

ad 4. Porušení stability tělesa skládky:
−

zamezení ukládání nestabilního materiálu zejména na okrajích skládky;

−

odpadový materiál musí být v tomto případě odpovídajícím způsobem hutněn a kondiciován.
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ad 5. Zjištění kontaminace vod v monitorovacím systému:
−

okamžité provedení mimořádného kontrolního monitoringu všech kontrolních míst viz. SO 05 (Kontrolní
vrty);

−

okamžité provedení mimořádného kontrolního monitoringu čerpací jímky průsakových vod viz. SO 04
(Jímka průsakových vod);

−

okamžité provedení mimořádného kontrolního monitoringu povrchových vod Bělokamenského potoka;

−

okamžité provedení kontroly celého areálu skládky a objektů k případnému vizuelnímu určení
potencionálního zdroje znečištění;

−

při havarijním stavu okamžité ohlášení Hasičskému záchrannému sboru.

V případě potvrzení kontaminace:
−

oznámení všem dotčeným orgánům (ČIŽP Havlíčkův Brod, Statutární město Jihlava, Krajská hygienická
stanice se sídlem v Jihlavě, Krajský úřad kraje Vysočina);

−

sestavení odborné komise pro stanovení dalšího postupu.

ad 6. Přeplnění jímky průsakových vod
Pod tělesem skládky je jímka průsakových vod, do které jsou přiváděny vody z tělesa skládky. Tato jímka je
vystrojena čerpadlem a automatikou na hlídání výšky hladiny. Předcházet přeplnění jímky lze:
−

čerpáním vody zpět do tělesa skládky;

−

odvážením přebytku na likvidaci do příslušné ČOV.

ad 7. Dešťový příval:
−

při přívalových deštích je třeba udržovat průchodnost obvodového příkopu a průchodnost propustků, aby
nedošlo k zatečení velkého množství dešťových vod do skládky;

−

po přívalových deštích je třeba zvýšit četnost kontrol hladiny průsakových vod v jímce.

ad 8. Vniknutí povrchových vod do skládky
Do tělesa skládky může proniknout pouze dešťová voda volným spadem. Preventivně je proti vnikání
povrchových vod z okolí skládky do těsněného prostoru skládka zabezpečena obvodovou zvýšenou hrázkou
vytvořenou zemním násypem se záchytným příkopem.
ad 9. Výpadek elektrického proudu
V případě výpadku elektrického proudu dojde k ohlášení závady u pohotovostní služby JME Jihlava.
ad 10. Nález nebezpečných předmětů :
−

v případě nálezu nebezpečných předmětů v tělese skládky, tj. výbušniny, hořlaviny, žíraviny, infekční
odpady, uzavřené nádoby, radioaktivní a jiné odpady, posoudí situaci vedoucí skládky nebo jeho
zástupce;

−

v případě nutnosti uzavření prostoru nálezu nebezpečných předmětů platí okamžitý zákaz vstupu do
tohoto prostoru všem zaměstnancům s výjimkou vedoucího skládky nebo jím pověřených osob.

ad 11. Přemnožení obtížného hmyzu nebo hlodavců
Výskyt hlodavců je na skládce komunálního odpadu eliminován deratizací a dezinsekcí.
Činnost v případě zjištění havárie
ad 1. Uložení nepovolených odpadů
viz. opatření k omezení havárie, předchozí odstavec (1).
ad 2. Vznik požáru:
−

postupovat podle požární poplachové směrnice, viz. příloha č. 11 provozního řádu vyrozumět Hasičský
záchranný sbor a Statutární město Jihlava, seznam telefonních čísel je součástí požární poplachové
směrnice, která je vyvěšena v provozním objektu skládky;
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−

pracovník skládky, který první zpozoruje požár na tělese skládky, zahájí jeho bezodkladnou likvidaci a
lokalizaci;

−

ihned tuto skutečnost oznámí vedoucímu skládky nebo jeho zástupci;

−

likvidace zárodku požáru vlastními pracovníky pomocí hasicích přístrojů umístěných v provozním objektu;

−

v případě požáru skládky omezit ohnisko požáru;

−

překrytím nehořlavým materiálem a jeho postupnou likvidací;

−

tato skutečnost je zapsána do provozního deníku;

−

do 24 hod je provedeno oznámení na příslušný orgán ochrany ovzduší.

ad 3. Únik kontaminovaných vod
V případě lokální havárie bude prostor vyčištěn a kontaminovaná zemina bude přemístěna na skládku.
V případě zjištění kontaminace vod v monitorovacích vrtech vyrozumí vedoucí skládky vedení společnosti a
příslušné orgány veřejné správy. K přijetí odpovídajících opatření pro zamezení úniku kontaminovaných vod
do podloží skládky zajistí provozovatel účast odborníků ve spolupráci s orgány veřejné správy. O způsobu
sanace této skládky bude rozhodnuto v závislosti na rozsahu a druhu poruchy, možnosti lokalizace a opravy
poruchy.
Pokud je lokalizováno místo poškození folie (v počátku skládkování):
−

odtěžit vrstvu odpadu až na krycí vrstvu štěrku v okruhu nejméně 4 m,

−

zabránit, i provizorním způsobem, průniku průsakových vod pod těsnící folii,

−

zajistit neprodleně u odborné firmy opravu (těsnění) folie.

Pokud místo poškození není lokalizováno (zjištění na základě rozborů vody z monitorovacích vrtů):
−

lokalizovat místo porušení,

−

odtěžit vrstvu odpadu až na krycí vrstvu štěrku v průměru daném vrstvou odpadu a tzv. sypným úhlem
(60º).

ad 4. Porušení stability tělesa skládky
V případě porušení stability skládky budou provedena příslušná stavební opatření. Při porušení stability tělesa
ve větším rozsahu vyrozumí provozovatel příslušné orgány veřejné správy.
ad 5. Zjištění kontaminace vod v monitorovacím systému:
viz. opatření k omezení havárie, předchozí odstavec (5).
ad 6. Přeplnění jímky průsakových vod:
−

při poruše čerpadla je nutno zajistit náhradní způsob přečerpávání obsahu jímky na složiště (cisterna
apod.),

−

v případě hrozícího přeplnění jímky je nutno uzavřít šoupě před jímkou a okamžitě snížit hladinu vody
v jímce.

ad 7. Dešťový příval
viz. opatření k omezení havárie, předchozí odstavec (7).
ad 8. Vniknutí povrchových vod do skládky
viz. opatření k omezení havárie, předchozí odstavec (8).
ad 9. Výpadek elektrického proudu
viz. opatření k omezení havárie, předchozí odstavec (9).
ad 10. Nález nebezpečných předmětů
viz. opatření k omezení havárie, předchozí odstavec (10).
ad 11. Přemnožení obtížného hmyzu nebo hlodavců
viz. opatření k omezení havárie, předchozí odstavec (11).
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Analýza rizik nestandardních stavů
V souvislosti s provozem zařízení lze předpokládat následující rizikové stavy:
riziko

indikace

pravděpodobnost
výskytu

zasažená oblast

požár

okamžitá – kouř

nízká

ovzduší, příp. vegetace,
příp. vody

porušení těsnosti technické bariéry

opožděná – monitoring

velmi nízká

podzemní vody,
horninové prostředí

přeplnění jímky průsakových vod

okamžitá – obsluha

nízká

povrchové vody

dopravní nehoda spojená s únikem
odpadů či nebezpečných látek

okamžitá – obsluha

nízká

půda,
příp. vody

Charakter nestandardních stavů
Požár
Požár může vzniknout v důsledku nedodržení zásad požární ochrany a technologické kázně nebo při průniku
nepovolané osoby do areálu skládky.
V případě požáru může dojít ke vznícení hořlavého podílu odpadů, případně k hoření skládkového plynu. S
ohledem na široký rozsah materiálů a látek uložených na úložišti není možné specifikovat všechny škodliviny
při požáru vznikající. Jednalo by se o široké spektrum oxidů a aromatických látek majících nepříznivý vliv na
životní prostředí a lidské zdraví.
Rozšíření požáru do okolních porostů, například unášením hořícího materiálu větrem, je málo
pravděpodobné, přesto je nelze zcela vyloučit.
Ostatní aspekty spojené s případným požárem jsou méně závažné (únik požárních vod apod.). Poškození či
narušení podložní izolační vrstvy skládky je nepravděpodobné.

Porušení těsnosti technické bariéry
Technickou bariérou je míněna veškerá izolace na trase průsakových vod:
-

kombinovaná izolace dna skládky,

-

izolace kanalizace průsakových vod,

-

izolace jímky průsakových vod.

Porušení těsnosti technické bariéry lze uvažovat jako důsledek technologické nekázně při pokládání,
spojování a kontrole nepropustnosti jednotlivých izolačních prvků. Porušení těsnosti z jiných příčin (živelná
pohroma, zlý úmysl a podobně) jsou značně nepravděpodobné.
Pro vyloučení poruchy těsnosti vlivem výše uvedených faktorů je prováděna opakovaná kontrola celistvosti
foliového těsnění a dalších těsnících prvků již v průběhu výstavby skládky. V průběhu provozu se provádí
monitorování či kontrola jednotlivých segmentů (izolace dna skládky, jímka průsakových vod) v pravidelných
intervalech stanovených podle platných norem a povolení.
Průsakové vody jsou zatíženy zejména v ukazatelích CHSK, N-NH4, N-NO2, N-NO3, nárazově mohou být
zvýšeny koncentrace NEL a jednosytných fenolů, vyloučit nelze případný obsah jiných škodlivin. V případě
jejich úniku dojde k zasažení podzemních vod mělké zvodně. Lze předpokládat šíření kontaminace ve směru
proudění podzemních vod (východ) s postupným naředěním kontaminantu s rostoucí vzdáleností od zdroje.
Projevy případné kontaminace podzemních vod budou zachyceny stávajícím monitorovacím systémem (viz
předchozí text).

Přeplnění nádrže průsakových vod
Navržená nádrž průsakových vod má dostatečnou kapacitu (670 m3) pro zachycení přítoku z prostoru aktivní
skládky po dobu přívalových dešťů. K jejímu přeplnění může dojít prakticky pouze v případě technologické
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nekázně pokud by nebyla v rozporu s provozním řádem řádně vyvážena. Nádrž je dimenzována tak, aby
podchytila i případné extrémní srážky.
Přeplnění jímky průsakových vod by znamenalo průnik vody z jímky do systému nakládání s neznečistěnými
vodami s následným převedením těchto vod do povrchového toku. V tomto případě by došlo k ohrožení
kvality vody v toku a k ohrožení flory a fauny vázané na tento tok.

Dopravní nehoda spojená s únikem nebezpečných látek
Z dopravního hlediska nevzniká významné riziko vzniku havárie s environmentálními následky. K ukládání
nejsou určeny odpady charakteru nebezpečných kapalin nebo kalů, které jsou nejvíce rizikové z hlediska
šíření případného úniku v důsledku dopravní nehody. Odpady jsou převážně kategorie O nebo se jedná o
tuhé odpady s obsahem nebezpečné složky. Obecným rizikem silniční dopravy pro životní prostředí v případě
dopravní nehody je únik kapalin z palivové nebo mazací soustavy vozidla.
Výše uváděná rizika spojená s dopravou jsou obecně akceptována a v případě posuzovaného záměru nejsou
spojena přímo s provozem skládky na dané lokalitě, ale s nutností přepravovat odpady do odpovídajícího
zařízení.
Vyhodnocení rizik nestandardních stavů
Riziko výskytu výše popsaných nestandardních stavů je nízké až středně vysoké. Vlastní stavba má povodí
malého rozsahu, lokalita skládky se nachází v oblasti hydrologického rozvodí, podmínky pro šíření
podzemních vod jsou v okolí stavby málo příznivé. Technická opatření pro prevenci nestandardního stavu a
vybavení skládky prostředky k likvidaci požáru nebo havarijního úniku škodlivin musí odpovídat rizikům
provozu a požadavkům platné legislativy.
Dopady výše uváděných nestandardních stavů v případech požáru v areálu nebo úniku průsakových vod do
vod povrchových lze hodnotit jako nárazové a krátkodobé. Následky těchto stavů jsou výrazně utlumeny
s rostoucí vzdáleností od skládky.
V případě průniku škodlivin na hladinu podzemní vody lze dopady hodnotit jako střednědobé až dlouhodobé.
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.
Mezi popsanými riziky není uvedeno znečištění okolí skládky úletem odpadů buď ze skládky nebo
z dopravních prostředků. Přestože se nejedná o standardní havarijní stav, protože při něm nehrozí vážné
poškození či kontaminace životního prostředí, jde o závažnou situaci, kterou je třeba řešit i v rámci
provozního řádu (jak z hlediska preventivních opatření, tak z hlediska opatření následných).
Riziko výše uvedených nestandardních stavů je obecně spojeno s provozem obdobných zařízení k odstranění
odpadů. Pro danou lokalitu je míra rizika zpracovatelem dokumentace a zpracovateli dílčích částí
dokumentace považována za podmínečně akceptovatelnou.
Postup obsluhy skládky při nestandardních stavech a způsob ohlašování mimořádných stavů kontrolním
orgánům státní správy bude součástí provozního řádu skládky, který bude v případě realizace záměru
aktualizován a předložen orgánům státní správy k posouzení.
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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.
Ochrany ovzduší
f S ohledem na kategorizaci stavby jako zdroje znečišťování ovzduší je třeba požádat o povolení k
umístění, výstavbě a provozu velkého zdroje podle zákona ovzduší č. 86/2002 Sb., § 17, odst. (1) písm.
b) a c).
f Systém odplynění skládky u nových sekcí bude realizován již v rámci výstavby II. etapy skládky a bude
uváděn do provozu postupně s vývinem skládkového plynu v těchto sekcích. Jímací studny budou
založeny na povrchu štěrkového drénu ve dně skládky a umožní svojí konstrukcí jímat bioplyn v celé
výšce tělesa skládky.
f Před zahájením provozu II. etapy skládky bude vybudován a zprovozněn systém odplynění i na
stávajícím tělese skládky. Budou realizovány vrtané plynové studny s vystrojením na ploše vrchlíku
skládky a s jímacím trubním systémem vedeným po povrchu rekultivované skládky.
f Součástí systému odplynění skládky bude technologie na zneškodňování skládkového plynu, přičemž je
možné využít obě uvažované varianty – spalování na vysokoteplotní pochodni nebo zneškodnění na
biooxidačních filtrech – podle množství a složení skládkového plynu. Technologická část na
zneškodňování skládkového plynu bude uvedena do provozu nejpozději k zahájení provozu II. etapy
skládky.
f Budou navržena a realizována účinná technická a organizační opatření k zabránění úletu lehkých frakcí
odpadů ze skládky do okolí (záchytná síť dostatečného rozsahu kolem aktivní plochy skládky,
minimalizace aktivní plochy pro ukládání odpadů, vhodný postup ukládání odpadu, překrývání odpadů
zeminami či jiným vhodným materiálem bezprostředně po uložení v závislosti na klimatických
podmínkách).
f V dalším stupni projektové dokumentace bude posouzeno riziko požáru na skládce a budou stanovena
nezbytná protipožární opatření, která budou zohledněna v projektové dokumentaci a v aktualizovaném
provozním řádu a plánu havarijních opatření; systém protipožární ochrany bude schválen příslušným
pracovištěm HZS.
f V aktualizovaném provozním řádu zakotvit povinnost provozovatele a obsluhy skládky provést úklid okolí
skládky v případě, že i přes provedená technická a organizační opatření dojde k úletu lehkých frakcí
odpadů ze skládky a to jak mimo areál skládky tak i uvnitř.
Ochrana půdy
f Bude provedeno odnětí dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu.
f Na základě pedologického průzkumu bude stanoven rozsah skrývek ornice a podorničí.
f Skrývka ornice a podorničí bude maximálně využita v rámci rekultivace skládky a při finálních terénních
úpravách v areálu. Přebytek bude využit pro zlepšení půdních poměrů nebo rekultivační práce podle
dohody s orgánem ochrany ZPF.
f V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněno množství zeminy potřebné pro průběžnou a
celkovou rekultivaci skládky a budou specifikovány zdroje materiálu.
Ochrana vod
f Vodohospodářské řešení stavby bude odpovídat platným předpisům a normám a bude realizováno podle
schválené projektové dokumentace. Zejména budou dodržena následující opatření:
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a) Při výstavbě nových sekcí zajistit dokonalou izolaci dna (kombinovaným těsněním z minerálního
materiálu 2x250 mm s koeficientem filtrace kf ≤ 10-9 m.s-1 a PEHD fólie tloušťky min. 2 mm) a
provést kontrolu těsnosti a neporušenosti.
b) Těsnění bude chráněno ochrannou geotextilií a vrstvou drenážního štěrku kulatého zrna frakce 16-32
mm.
c) Pod těsnící fólií bude osazen monitorovací systém k trvalému sledování celistvosti izolačních vrstev.
d) Těsnění nádrže průsakových vod bude provedeno prostřednictvím uložení stabilizovaného a
hutněného minerálního těsnění (2x250mm, kf≤10-9 m.s-1) a folií PE - HD o tloušťce 2 mm.
e) Systém nakládání s průsakovými vodami bude řešen jako uzavřený. Všechny ostatní prvky v tomto
systému (drenážní potrubí, výtlačné potrubí, čerpací šachta) budou provedeny jako těsné, aby
nemohlo docházet k úniku průsakových vod mimo tento uzavřený systém.
f V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracována vodní bilance skládky a bude doložena
kapacita navrhované nádrže průsakových vod s ohledem na možné extrémní klimatické situace (srážky).
f Během výstavby a provozu budou prováděny stanovené kontroly všech vodohospodářských zařízení
(izolace skládky, drenáže a kanalizace, nádrže průsakových vod) podle platných předpisů a norem.
f Průsakové vody mohou být recirkulovány do tělesa skládky podmokem. Bude věnována důsledná a
trvalá pozornost vodnímu hospodářství skládky vzhledem k celkové vodní bilanci a přebytku průsakových
vod zejména s ohledem na možné havarijní stavy. Přebytek průsakových vod bude podle potřeby
odvážen ke zneškodnění na vhodnou ČOV.
f Prostory mimo vlastní úložiště v areálu skládky (komunikace, odvodňovací příkopy a ostatní volné
plochy) budou udržovány tak, aby nemohlo docházet ke znečištění srážkových vod zasakovaných do
podloží nebo odváděných do vod povrchových.
f Vzhledem k puklinové propustnosti v hydrogeologickém kolektoru i předpokládanému směru proudění
podzemní vody na lokalitě (není možné určit přesný směr, neboť není dostatek hydrogeologických
objektů pro vytvoření mapy hydroizohyps) je doporučeno realizovat ještě jeden hydrogeologický vrt do
hlubších partií hydrogeologického kolektoru v místech vyústění drenáže M1. Tento vrt může sloužit i pro
zachycení možného znečištění ze stávající skládky.
Ochrana přírody a krajiny
f Podmínkou provozu II. etapy skládky je minimalizace aktivního prostoru skládky, která je využívána jako
otevřený prostor skládky k ukládání odpadů.
f Umístění prostoru pro rozšíření skládky řešit výhradně na celcích orné půdy nad korunou prudšího svahu
s východní orientací, zejména pak důsledně ochránit svahovou louku s fragmenty mokřadů cca 200 m JV
od stávajícího tělesa skládky. Rovněž monitorovací systém nového prostoru skládky řešit s ohledem na
tuto mokřadní louku.
f Minimalizovat zásah do prostorů ruderálních lad JV od skládky tím, že oplocení bude posunuto od okraje
lesa a výše po svahu a poloha nové jímky průsakových vod bude řešena výše ve svahu oproti návrhu.
f Projekt na rozšíření skládky o II. etapu bude respektovat požadavek na snížení relativní výšky II. etapy a
návrh na pozvolnější sklony svahů z důvodu vhodnějšího začlenění tělesa II. etapy do krajiny.
f Projekt technické rekultivace bude obsahovat i řešení určité morfologické rozmanitosti v rámci řešení
horního plata skládky a zajistí zmírnění stávajících sklonů tělesa skládky, zejména k severozápadu a
západu a směrem k obci Vyskytná n/J.
f 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 vysychavých
stanovišť a xerofytních lad; s ohledem na platné normy rekultivace skládek nebudou hlouběji
kořenící dřeviny umisťovány do prostorů nad kazety s odpady;
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−

návaznost na řešení komplexní rekultivace stávajícího prostoru deponií zemin v SV předpolí stávající
skládky druhově rozmanitým porostem dřevin (ne zalesnění na monokulturu smrku);

−

řešení pásu dřevin podél severního a SZ předpolí skládky (s ohledem na OP VN 22 kV) v kombinaci
keřové a stromové vegetace, s minimálním 40% podílem stromových dřevin;

−

vytvoření zelených pásů zejména podél stávajícího i budoucího západního okraje tělesa skládky
s využitím stanovištně odpovídajících autochtonních druhů dřevin s tím, že pokud budou využity pro
docílení rychlejšího efektu zapojení rychle rostoucí dřeviny (topoly či jiné krátkověké druhy), je nutno
zajistit kombinaci těchto podpůrných dřevin s druhy dlouhověkými, určenými jako dominantní pro
cílovou druhovou skladbu vnějšího ozelenění; v daném kontextu je vhodné upřednostnit dlouhověké
dřeviny;

−

v jižním a JZ předpolí skládky směrem k obci Vyskytná realizovat vnější ozelenění skupinovou
výsadbou zapěstovaných jedinců odpovídajících druhů dřevin co nejdříve po ukončení zemních prací
v rámci výstavby;

−

do projektu sadových úprav areálu zahrnout v rámci výběru druhů keřů pro rekultivaci i výsadbu
trnky, hlohu, růže šípkové;

−

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

−

pro výsadby využít v maximální možné míře zapěstovaných výpěstků ve stáří minimálně 8 - 10 let;
tento požadavek zapracovat již do projektu sadových úprav a rekultivace skládky;

−

do projektu zahrnout i dosadby mladších ovocných dřevin;

−

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

f V rámci rekultivace skládky zajistit i tvorbu xerofytních enkláv (včetně hromad kamení) a xerofytních
stanovišť z důvodu zatraktivnění lokality pro xerofytní a suchomilné druhy živočichů za účelem zvýšení
biodiverzity lokality.
f Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření
invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů.
f V rámci provozního řádu zajistit z důvodu prevence vlivů na faunu (prostřednictvím přiživování se na
skládce) eliminaci příjmu organických odpadů veterinárního původu, odpadu živočišných tkání a odpadů
ze zdravotnických zařízení, dále snižovat aktivní plochy skládky a zajišťovat průběžné překrývání
aktivních ploch zeminami v souladu s aktualizovaným provozním řádem.
Hluk
f V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz skládky a související dopravy.
f Všechny stacionární zdroje hluku budou zvoleny a technicky ošetřeny tak, aby jejich hlukové emise
nepřekročily předpokládané (uvažované) hlukové parametry a zároveň byly co nejnižší v souladu
s principy nejlepší dostupné techniky.
Doprava
f Vozidla vyjíždějící ze skládky budou v případě potřeby očištěna tak, aby bylo vyloučeno znečišťování
veřejných komunikací. Příjezdová komunikace ke skládce (od silnice III/13112) bude udržována v čistotě
tak, aby bylo omezeno znečišťování veřejných komunikací vozidly odjíždějícími ze skládky.
f Vozidla dopravující odpad na skládku budou vybavena tak, aby nemohlo docházet k úniku odpadu
během dopravy a znečišťování okolí veřejných komunikací.
Odpady
f V dalším stupni projektové dokumentace upřesnit druhy a množství odpadů pro fázi výstavby a
předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění, prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Ochrana památek
f Stavba bude dle § 22 odst. (2) zákona č. 20/1987 Sb., oznámena Archeologickému ústavu AV ČR v Brně.
Před realizací stavby bude na plochách vymezených k výstavbě II. etapy skládky proveden záchranný
archeologický výzkum.
Etapa výstavby
f Zpracovat plán organizace výstavby (POV). Do POV zahrnout následujících podmínky:
a) 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.
b) Veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně v období
vegetačního klidu.
c) Během zemních prací a stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do prostoru
nivy a okolí vodního toku.
d) Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy realizovat výhradně v
denní době. V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost a stavební
doprava.
e) 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.
f)

Navrhnout a realizovat opatření k omezení prašných emisí (omezení stavebních prací při nepříznivých
klimatických podmínkách, čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště, čištění příjezdové cesty, zakrytí
sypkých materiálů při dopravě, minimalizace „aktivních ploch“).

g) Minimalizovat úkapy ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních prostředků zajištěním
jejich dobrého technického stavu. Při odstavení strojů a vozidel používat záchytné vany.
h) Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, zajistit
respektování příslušných předpisů a norem.
i)

Při nakládání s odpady zajistit dodržování platné legislativy (zejména jejich shromažďování a
následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

j)

Zpracovat havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod s opatřeními
k prevenci havárie a postupem k odstranění následků případné havárie.

k) Vybavit staveniště prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných látek, které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
Všeobecné a provozní podmínky
f Aktualizovat havarijní plán, provozní a požární řád, zejména s akcentem na opatření k ochraně životního
prostředí a veřejného zdraví, včetně řešení provozních závad, nestandardních a havarijních stavů, s cílem
eliminovat vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. S těmito aktualizovanými dokumenty prokazatelně
obeznámit obsluhu skládky.
f V dalším stupni projektové dokumentace bude s ohledem na výsledky prováděných monitorovacích prací
a souvisejících průzkumů lokality upřesněn rozsah monitorování pro navrhovanou II. etapu výstavby
skládky.
f Po uvedení II. etapy výstavby skládky provádět monitorování vlivů skládky v rozsahu schváleném
rozhodnutím příslušného správního úřadu.
f Provádět pravidelné kontroly a revize nádrží a jímek ke shromažďování odpadních vod.
f Při navážení prvních vrstev odpadů věnovat zvýšenou pozornost opatřením k zamezení poškození
drenážních a těsnících vrstev skládky.
f V závislosti na provozních podmínkách zajistit včasný postup rekultivace skládky.
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f V rámci fáze provozu II. etapy skládky zajistit realizaci příslušných opatření podle komplexního projektu
vegetačních úprav.
f Zajistit trvalou odbornou péči o zeleň a popřípadě její průběžnou obnovu.
f Věnovat soustavnou pozornost minimalizaci mimořádných a nestandardních provozních stavů, zejména
pak prevenci zahoření odpadů.
f Věnovat zvýšenou pozornost dodržování provozní kázně podle provozního řádu skládky, zejména s
ohledem na omezování znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami, pachovými látkami a
znečišťování okolí úlety lehkých frakcí odpadu:
a) Důsledně dodržovat vymezenou plochu denního, aktivní plochu před ukončením provozní doby
překrývat inertním materiálem popřípadě vybranými druhy vhodných odpadů a rozsah aktivní plochy
přizpůsobovat i aktuální místní klimatické situaci.
b) Případnou prašnost a zápach čerstvě navezeného odpadu minimalizovat postřikem vodou a
překrýváním inertním materiálem.
c) Potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které mohou být zdrojem
zvýšené sekundární prašnosti, zejména komunikací a manipulačních ploch, a to zejména při
nepříznivých klimatických podmínkách.
d) Provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace.
e) Zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů.
f Ve spolupráci s obcemi Vyskytná nad Jihlavou a Plandry ustanovit kontrolní výbor (zástupci obcí i
veřejnosti) a definovat jeho působnost s cílem prohloubení kontrolních mechanizmů při provozu skládky.
f Po dohodě s obcí Plandry, vlastníkem a správcem komunikace III/13112, podpořit vhodným způsobem
opravu hráze mezi rybníky a kamenné propusti ve hrázi.

D.V.
CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VYCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Pro prognózu předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno terénní šetření a analýza
dostupných podkladů (archivních materiálů, podkladů oznamovatele) a závěru zjišťovacího řízení včetně
vyjádření jednotlivých správních úřadů, územních samosprávných celků a veřejnosti.
Po zhodnocení těchto podkladů bylo zadáno zpracování odborných posudků, jejichž cílem bylo doplnit
informace získané v rámci zpracování oznámení a zjišťovacího řízení, popř. aktualizovat a vyhodnotit
očekávané vlivy II. etapy výstavby skládky na životní prostředí ve vybraných specifických oblastech. Práce
jednotlivých specialistů byly koordinovány tak, aby byla zajištěna jejich logická návaznost a dílčí výsledky
byly vzájemně konzultovány.
Základní technické podklady jsou uvedeny v přehledu použité literatury a podkladů. Doplňující informace o
území byly čerpány z tématicky zaměřených mapových podkladů a odborné literatury. Dokumentace záměru
se opírá o platné legislativní předpisy v oblasti životního prostředí.
Získané informace byly využity pro popis environmentální charakteristiky území a vytvoření prognózy
možných vlivů, jejich velikosti a významnosti při realizaci posuzovaného záměru.

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika
Pro vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno autorizované hodnocení, které je součástí
dokumentace.
Podrobnější informace k použité metodice a postupům jsou uvedeny v příloze 5 - Hodnocení zdravotních
rizik.
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Ovzduší - modelování vlivu emisí z provozu II. etapy skládky
Při zpracování se vycházelo z podkladů a informací získaných od oznamovatele záměru, z údajů ČHMÚ,
platné legislativy a z archivu zpracovatele. Pro výpočet rozptylové studie byla použita metodika SYMOS 97,
verze 2003. Podrobnější informace k použité metodice jsou součástí přílohy 3 - Rozptylová studie.
Výpočtově zjištěné hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého, tuhých látek frakce PM10, oxidu siřičitého a
sirovodíku jsou porovnány s platnými limity pro dané látky ve volném ovzduší podle příslušné právní normy.

Hluk –výpočty hluku
Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů technické a akustické praxe.
Výpočty jsou aplikovány ve výpočtovém programu HLUK+, verze 7.11.
Metodika výpočtu hluku je popsána podrobněji v příloze 4 - Hluková studie.
Výpočtově zjištěné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku z působení uvedených zdrojů jsou
porovnány s nejvyššími přípustnými hodnotami hluku, doporučenými zpracovatelem hlukové studie podle
příslušné právní normy.

Povrchové a podzemní vody
Údaje o geologické pozici stavby a o geologické skladbě zájmového území byly čerpány z odborné literatury,
pro potřeby zpracování této části dokumentace nebylo nutné provádět vlastní průzkumné práce.
Mezi přílohy dokumentace jsou zařazeny závěrečné zprávy o vyhodnocení monitorovacích prací na
skládce Vyskytná nad Jihlavou za roky 2006 a 2007. Závěry a doporučení vyplývající z provedených
monitorovacích prací jsou součástí těchto zpráv (viz. příloha č. 7). Dále bylo využito výsledků realizace
nových monitorovacích vrtů (viz příloha č. 7).

Flóra, fauna, územní ochrana přírody, krajina
Součástí dokumentace v příloze 6 jsou zprávy k provedeným průzkumům - Biologický průzkum a Dílčí
ornitologická studie. Na základě zjištěných informací bylo provedeno posouzení očekávaných vlivů záměru
na přírodu a krajinu.
Podrobnější informace o zdrojích informací a použitých metodách jsou uvedeny v přílohách č. 6.

Doprava
Při zpracování dopravní části dokumentace bylo využito údajů oznamovatele záměru, sčítání dopravy,
provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (rok 2005) a terénního průzkumu doplněného orientačním
sčítáním dopravy.

Provozní podmínky a rizika havarijních situací
Pro posouzení otázek souvisejících s provozními podmínkami bylo využito kromě podkladů uvedených
v předchozím textu provozní dokumentace skládky (provozní řád, zápisy z kontrol, výpis z provozního deníku
apod.). Tyto podklady nejsou vzhledem k rozsahu a jejich povaze součástí dokumentace, ale jsou k dispozici
u zpracovatele dokumentace nebo u oznamovatele.

D.VI.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování dokumentace 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.
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Nejistoty, případně nedostatky ve znalostech, které se při hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí
vyskytly lze shrnout do následujících oblastí:
1. Spolehlivost výstupů hlukové a rozptylové studie. Tato nejistota je dána jak validitou vstupních dat, tak i
vlastním matematickým modelem. Modelový výpočet hlukové expozice je dle zpracovatele zatížen
nejistotou ± 3 dB (resp. ± 2 dB). Významnou nejistotou je obecně zatíženo modelování imisních
maximálních krátkodobých koncentrací. Jde však o běžnou charakteristiku používaných matematických
modelů a uvedené nejistoty jsou zahrnuty do závěrečného hodnocení.
2. Nejistoty ve znalosti hlukového a imisního pozadí v dané lokalitě. Obě studie hodnotí pouze příspěvek ze
zdrojů souvisejících s provozem skládky. V případě hluku není vzhledem k nízkým hodnotám příspěvků
tato nejistota podstatná. V případě ovzduší je pozadí zohledněno na základě dostupných informací a
stávající pozaďové znečištění ovzduší je stanoveno pomocí interpolace výsledků krajského modelu
znečištění ovzduší a měřících stanic.
3. Hodnocení expozice obyvatel bylo provedeno pro běžnou populaci a konzervativní expoziční scénář,
předpokládající trvalou expozici vypočteným imisním hodnotám škodlivin u nejvíce exponované obytné
zástavby na přilehlých okrajích dotčených obcí. Ve vztahu k průměrné úrovni expozice obyvatel tedy jde
o odhad expozice vědomě nadnesený.
4. S ohledem na požadovaný termín dokončení dokumentace nemohl být detailně ověřen předpoklad
hnízdění křepelky polní přímo v zájmovém území (k datu 9.5.2008 zatím nezjištěna). Je doporučeno
ověřit výskyt ještě během projednávání dokumentace.
Uvedené nedostatky ve znalostech a neurčitosti nejsou z pohledu hodnocení vlivů na zdraví a životní
prostředí zásadní a limitní, a nemají podstatný vliv na závěry formulované v dokumentaci. Ve většině oblastí
byl v této souvislosti zvolen konzervativní přístup, který v důsledku vede k nadhodnocení očekávaných vlivů
a tím vzniká prostor pro absorpci určitých nedostatků a neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
E.I.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na plochy pozemků
vymezené v projektové dokumentaci stavby a v této dokumentaci.
S ohledem k návaznosti na stávající skládku odpadů nebyl záměr řešen ani hodnocen v jiných lokalizačních
variantách.
Umístění záměru nevyvolává významné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě se subvariantami v oblasti nakládání
se skládkovým plynem:
→ ve variantě 1 je uvažován stav skládky bez odplynění;
→ ve variantě 2 je uvažováno spalování skládkového plynu na vysokoteplotní pochodni.
Jiné varianty technologického řešení záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.
Konkrétní informace k hodnoceným variantám jsou součástí příslušných kapitol textu dokumentace.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné lokalizační a technické variantě. Obě subvarianty nakládání se skládkovým plynem
byly posouzeny z hlediska jejich dopadu zejména v oblasti vlivů na kvalitu ovzduší. V žádné z variant
nedochází k významnému znečišťování ovzduší ani není předpoklad překračování platných imisních limitů. U
varianty 1 je reálné riziko postižitelného působení pachových látek v zástavbě okolních obcí. Varianta 2
s využitím nebo zneškodněním skládkového plynu je z hlediska ochrany ovzduší příznivější, neboť nedochází
k volné emisi sirovodíku, který je součástí skládkového plynu. Variantu 2 lze realizovat bez významnějších
dopadů na životní prostředí a je tedy doporučena k realizaci.
Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující nerealizaci stavby. Nulová varianta v zásadě
představuje dokončení rekultivace stávajícího tělesa skládky a ukončení aktivní činnosti skládky.
Prosazování nulové varianty 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.).
V případě aktivní varianty se jako stěžejní faktor jeví dopady stavby na krajinu a krajinný ráz. Za podmínky
respektování stanovených opatření a důsledného dodržování provozního řádu lze posuzovanou aktivní
variantu záměru označit jako akceptovatelnou.
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ČÁST F

(ZÁVĚR)
Předložená dokumentace se zabývá hodnocením vlivů záměru „SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ
NAD JIHLAVOU – zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY" na životní prostředí.
Záměrem posuzovaným v režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném
znění) je rozšíření areálu skládky a vybudování nových skládkových sekcí v návaznosti na stávající těleso
skládky.
Navrženým záměrem dochází ke změně ve využití vlastního dotčeného území. Navržené rozšíření je
situováno na plochu zemědělské půdy nad hranou svahu do údolí Bělokamenského potoka a částečně
zasahuje od západu do ruderálních lad u JV oplocení stávající skládky. Jako součást záměru je navržena
výsadba zeleně jednak jako ochrana kolem Z a J hranice areálu skládky, a jednak v JV cípu rozšířeného
areálu kolem nově navrhované nádrže průsakových vod.
Záměr je situován v návaznosti na stávající areál skládky Vyskytná nad Jihlavou a ve své podstatě
představuje pokračování skládkové činnosti v areálu (před dočasným uzavřením skládky od 30.9.2007), bez
navýšení celkové roční kapacity návozu odpadu.
Záměr je posuzován v jedné územní variantě a v jedné variantě technického řešení záměru, které vyplývá
z návaznosti na stávající skládku a požadavků investora na vlastní řešení navrhovaného rozšíření. V oblasti
nakládání se skládkovým plynem jsou posouzeny dvě subvarianty související s možnými důsledky na kvalitu
ovzduší (skládka bez odplynění, skládka s realizovaným odplyněním).
Realizace záměru nevyvolá ve většině posuzovaných oblastí a faktorů významné negativní důsledky na
životní prostředí. Vlivy II. etapy výstavby skládky odpadů Vyskytná n/J na jednotlivé složky a faktory
životního prostředí lze většinově hodnotit souhrnně jako nízké až středně významné, lokálního charakteru.
Nejvýznamnější vlivy realizace záměru jsou hodnoceny v oblasti ochrany ovzduší (vlivy středně významné až
nízké, lokální), v oblasti ochrany flory, fauny a ekosystémů (vlivy středně významné až nízké, lokální) a
v oblasti ochrany krajiny a krajinného rázu (vlivy velmi významné, velkého rozsahu). Nejvýznamnější vlivy
jsou však časově vymezeny především na využívání skládky a jejich velikost i význam jsou silně ovlivněny
podmínkami provozování skládky. Po ukončení skládkování a provedení technické a biologické rekultivace
nastává jiná situace, kdy lze při dodržení daných podmínek vliv skládky jako celku označit za nepříznivý,
nicméně středního až nízkého rozsahu i významu.
Záměr není charakterizován významnějšími důsledky na veřejné zdraví. Zdravotní rizika plynoucí z realizace
záměru jsou hodnocena jako velmi nízká a akceptovatelná, bez navýšení současné zátěže životního
prostředí. V ostatních oblastech (voda, půda, geofaktory, hluk, doprava, a další) jsou důsledky realizace
záměru v mezích platných norem a předpisů a není očekáváno nadlimitní působení v žádném z hodnocených
faktorů životního prostředí.
Za podmínky respektování doporučených opatření není žádný ze specifikovaných vlivů kritický a natolik
významný, že by vylučoval realizaci záměru.
Umístění záměru lze označit za podmínečně akceptovatelné jak z hlediska stavu jednotlivých složek životního
prostředí v zájmovém území, tak z hlediska výhledové celkové ekologické zátěže území.
Charakter záměru vyžaduje řadu opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí, která musí mimo
jiné vycházet z předchozího provozování skládky. Mezi nejvýznamnější patří požadavky na prevenci
havarijních stavů a provozování skládky bez znečišťování jejího okolí a dopravních tras.
Riziko výskytu výše popsaných nestandardních stavů je nízké až středně vysoké. Vlastní stavba má povodí
malého rozsahu, lokalita skládky se nachází v oblasti hydrologického rozvodí, podmínky pro šíření
podzemních vod jsou v okolí stavby málo příznivé. Technická opatření pro prevenci nestandardního stavu a
vybavení skládky prostředky k likvidaci požáru nebo havarijního úniku škodlivin musí odpovídat rizikům
provozu a požadavkům platné legislativy.
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Souhrnně lze konstatovat:
→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, podmínečně
akceptovatelné.
→ Provoz představuje v některých oblastech významnou zátěž, která je však časově omezena na období
provozování skládky a po ukončení provozu a komplexní rekultivaci skládky bude význam nepříznivých
důsledků klesat.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví lze s realizací záměru „SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3
VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU – zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY" v
předložené a hodnocené variantě souhlasit za podmínky respektování opatření navržených k prevenci,
vyloučení či snížení nepříznivých vlivů a při důsledném dodržování provozního řádu zařízení.
Konečné závěry platí za předpokladu správnosti vstupních dat a informací uváděných v dokumentaci. Pokud
by v průběhu další přípravy záměru nebo při jeho realizaci došlo ke změně vstupních parametrů nebo se
objevily odchylky oproti uváděným předpokladům, bylo by vhodné tyto závěry aktualizovat s ohledem na
nové poznatky a informace.
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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 dokumentace.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU DOKUMENTACE
Tato dokumentace je zpracována v souladu s požadavky § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 4 zákona (v platném znění). Účelem dokumentace je
poskytnutí informací o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a vyhodnocení vlivů záměru na okolní
prostředí v souladu se závěrem zjišťovacího řízení pro potřeby procesu posuzování vlivů na veřejné zdraví a
životní prostředí. Své písemné vyjádření k dokumentaci může zaslat každý na adresu příslušného
úřadu do 30-ti dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Posuzovaný záměr:
SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU – zařízení k odstraňování odpadů
II. ETAPA VÝSTAVBY
Posuzovaným záměrem je návrh na rozšíření areálu stávající skládky Vyskytná nad Jihlavou a vybudování
nových skládkových sekcí v návaznosti na stávající těleso skládky.
Oznamovatel, investor a provozovatel záměru: .A.S.A. HP, spol. s r.o.
Příslušný úřad: Krajský úřad kraje Vysočina.
Záměr svým charakterem a rozsahem náleží do:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.1
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních
odpadů.
B

Charakteristika a rozsah záměru:
celková plocha II. etapy výstavby:

10

19 990 m2

užitečný objem odpadu:

110 000 m3

roční nominální kapacita návozu odpadu:

10 – 20 tis tun/rok (odpovídá stávajícímu stavu10)

předpokládaná životnost:

cca 8 let, uzavření v roce 2016

K datu před 30.9.2007, kdy došlo k dočasnému uzavření skládky.
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Umístění záměru:
kraj:

Vysočina

okres:

Jihlava (3707)

obec:

Vyskytná nad Jihlavou (588172)

katastrální území: Vyskytná nad Jihlavou (787779)
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

Stávající skládka i prostor navrhovaného rozšíření se nachází při okraji katastru obce Vyskytná na Jihlavou
mimo zástavbu obce. Záměr je umisťován do prostoru jižně od stávající skládky a ve své podstatě
představuje pokračování skládkové činnosti v rozšířeném areálu skládky bez navýšení celkové kapacity
návozu odpadu (ke stavu před dočasným uzavřením skládky).
Kapacita stávající skládky je v současné době již naplněna, skládka je dočasně uzavřena a provozovatel řeší
pokračování skládkové činnosti na lokalitě.
V současné době má skládka vybudován 1 samostatný sektor (dále jen "sektor č. 1") včetně jímání
průsakových vod z tělesa skládky do akumulační jímky s možností zpětného rozlivu do tělesa. V tomto
plošném rozsahu skládky se předpokládá v souvislosti s výstavbou II. etapy skládky současné uzavíraní a
zrekultivování stávajícího tělesa včetně ozelenění (tj. na ploše cca 1,55 ha). V současné době je provedena
technická rekultivace na cca 1/3 stávajícího tělesa skládky. Zbytek tělesa je překryt inertním materiálem.
Záměrem investora je další možnost skládkování, tj. rozšíření kapacity těsněné skládky s rozšířením
stávajícího oploceného areálu skládky Vyskytná. Projektová dokumentace předpokládá ve II. etapě výstavbu
čtyř nových sektorů tělesa skládky, které budou realizovány ve dvou fázích výstavby (současná výstavba
dvojice sektorů).
Zařízení bude sloužit k odstraňování odpadů uložením na skládce, která bude zabezpečena tak, aby
nedocházelo k působení škodlivých vlivů z uložených odpadů na složky životního prostředí.
Umístění II. 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.
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Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

Součástí skládky a navržené II. etapy výstavby jsou následující stavební objekty a provozní soubory.
Stavební objekty:
SO 01 Složiště
SO 02 Příjezdová komunikace
SO 03 Obslužná komunikace
SO 04 Jímka průsakových vod
SO 05 Kontrolní vrty
SO 06 Provozní objekty s mostovou váhou
SO 07 Oplocení
SO 08 Výtlačné potrubí průsaků-recirkulace
SO 09 Rekultivace
SO 10 Nádrž průsakových vod II.
SO 11 Jímací a svodné plynové potrubí
Provozní soubory :
PS1 - Čerpací stanice bioplynu (dle množství a složení skládkového plynu)
PS2 - Vysokoteplotní pochodeň, biofiltr (dle množství a složení skládkového plynu)
POZN.: tučně jsou vyznačeny SO a PS, které budou předmětem stavebních prací II. etapy výstavby.
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Podrobnější informace o technickém řešení záměru jsou uváděny v části B. této dokumentace.
Provoz v rámci II. etapy skládky se bude řídit aktualizovaným provozním řádem stanovujícím povinnosti a
odpovědnost provozovatele a uživatelů skládky, a příslušnými platnými předpisy, normami a dále platnou
legislativou v oblasti nakládání s odpady a provozování skládek.
Přivážený odpad bude kontrolován, zda odpovídá deklarované kategorii a poté ukládán podle druhu a
kategorie tak, aby nemohlo dojít k nežádoucím vzájemným reakcím. Místo uložení bude evidováno. Odpad
bude po uložení zpracován - hutněn kompaktorem a postupně vrstven a zakrýván inertním materiálem.
Provoz na skládce je stanoven jako jednosměnný, s provozní dobou v pracovních dnech 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.
Provoz skládky zajišťují 3 pracovníci + odpadový hodpodář.
Podrobnější situace skládky a technického řešení jsou prezentovány v příloze č. 9 této dokumentace.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je

doloženo v příloze č. 8 (Doklady):

Magistrát města Jihlavy, Stavební úřad, zn.: SÚ/731/2007-3 ze dne 5.3.2007:
„Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy sděluje k oznámení výše uvedené stavby, postoupené do
zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., že dotčený záměr se nachází mimo zastavitelné území obce.
Obec Vyskytná nad Jihlavou má schválený regulační plán pro obec samotnou, ale stávající skládka odpadu se
nachází mimo tuto plochu. Upozorňujeme, že v nezastavěném území lze umisťovat stavby, zařízení a jiná
opatření pouze v souladu s § 18 odst.5) zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona.“

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, č.j.: KUJI 19328/2007 ze dne 23.3.2007:
„…záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti (Natura 2000).“

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V dokumentaci jsou hodnoceny vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a podzemní vody,
půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, území ochrany přírody, 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 této dokumentace.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou za běžného provozu a při
respektování doporučených podmínek celkově nízké a málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo
poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Nárůst zdravotních rizik v důsledku
znovuzprovoznění a rozšíření skládky z expozice prašnému aerosolu obsahujícímu PM10, NO2, SO2 a H2S bude
s největší pravděpodobností zanedbatelný, a to jak z pohledu akutních, tak i chronických zdravotních
inhalačních rizik.
Z hodnocení pachové zátěže a psychosociální reflexe obyvatel na přítomnost skládky v blízkém okolí vyplývá,
že za podmínek důsledného dodržování všech opatření vedoucích k minimalizaci pachové zátěže a úletu
lehkých polétavých materiálů z tělesa skládky, nemusí mít provoz skládkové činnosti negativní dopad ani na
duševní a sociální pohodu obyvatel.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že zdravotní rizika související s realizací posuzovaného záměru je možné
kvantifikovat jako akceptovatelná.
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Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké u hodnocených NO2 a SO2. Aby bylo
možné vyloučit i možné účinky sirovodíku (H2S) obsaženého ve skládkovém plynu, platí podmínka realizace
odplynění jak stávajícího tělesa tak i navrženého rozšíření skládky již v průběhu jeho provozu. Přestože je u
tuhých znečišťujících látek frakce PM10 signalizováno možné dosažení hodnoty imisního limitu pro maximální
denní koncentrace, lze ve srovnání se předchozí situací (2004, 2006) očekávat v bezprostředním okolí
skládky spíše mírné zlepšení.
Navržené umístění, stavební a technologické řešení záměru odpovídá požadavkům protihlukové ochrany.
Rozšíření skládky jižním směrem není z hlediska hluku významné, vlivy hluku lze hodnotit jako nízké.
Vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky lze hodnotit jako místně významné, nicméně bez
vlivu v širších souvislostech.
Významné dopady stávajícího provozu skládky na kvalitu podzemních nebo povrchových vod nebyly
v rámci monitoringu zjištěny, nejsou předpokládány ani v souvislosti s navrženým rozšířením. Lokální a
dočasně významný dopad provozu skládky na tuto složku životního prostředí lze předpokládat pouze
v případě mimořádného stavu (průnik škodlivin mimo uzavřený systém nakládání s průsakovými vodami).
Ovlivnění zdrojů pitné vody nebo léčivých zdrojů vod nelze předpokládat ani v případě mimořádného stavu.
Vlivy na geofaktory životního prostředí spočívající v narušení stávajícího charakteru terénu a změně
skladby vrstevního sledu jsou spojeny s již existující skládkou. Záměr na její rozšíření tyto vlivy rozšíří,
celkově jsou však hodnoceny jako lokální a středně významné. Vlivy na kvalitu horninového prostředí nejsou
za běžného provozu očekávány.
Vliv na půdu lze hodnotit jako nepříznivý z hlediska záboru ZPF, trvalý, vzhledem k rozsahu dotčeného
prostoru jako málo významný.
Vliv na dřeviny rostoucí mimo les je hodnocen jako nepříznivý ve vztahu k rozsahu zásahu, málo
významný vzhledem k doložitelným funkcím dotčeného porostu v krajině.
Vlivy na flóru jsou hodnoceny jako mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti málo významné.
Provedený biologický průzkum potvrdil výskyt především zcela běžných druhů rostlin, vyšší spektrum je dáno
mozaikou stanovišť v okolí skládky.
Vlivy na faunu lze hodnotit jako mírně až středně nepříznivé, většinově dočasné, z hlediska významnosti
jako málo významné až nevýznamné. Na základě provedeného biologického průzkumu lze předpokládat, že
místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu
reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů jejich reprodukce, nebudou
dotčena. S výjimkou čmeláků a zlatohlávka Oxythyrea funesta nebyly zjištěny silnější populace zvláště
chráněných druhů živočichů v přímé vazbě na bezprostřední okolí tělesa skládky. S výjimkou druhů ptáků,
hnízdících na zemi a epigeických savců a hmyzu nelze předpokládat pro ostatní druhy živočichů patrnější
ovlivnění jejich populací. V tomto kontextu je požadováno omezit přípravu území (skrývky) do závěrů
vegetačního období mimo období reprodukce a odůvodněná kácení náletových dřevin řešit výhradně
v období vegetačního klidu. Pro rekultivace je doporučeno obohacení druhové skladby dřevin o mělce
kořenicí druhy kvetoucích keřů domácího původu a řešení xerofytních enkláv v rámci rekultivace skládkového
tělesa.
Ostatní vlivy na přírodu a krajinu je možno hodnotit jako nevýznamné. Záměr se nedotýká biokoridoru
trasovaného podél toku Bělokamenského potoka, nachází se v ochranném pásmu NRBK, aniž ovlivňuje jeho
funkce. Poloha a rozsah záměru nemohou nijak ohrozit ekologicko-stabilizační funkce biokoridoru ani přes
polohu v jeho ochranném pásmu. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky ani s žádnými zvláště
chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
Z hlediska krajinného rázu vyvolává navržený záměr nepříznivý vliv velkého rozsahu, z hlediska
významnosti lze tento antropogenní útvar označit za velmi významný, podmíněně akceptovatelný. Je třeba
zdůraznit, že uvedený negativní dopad na estetickou kvalitu území je časově vymezen především
na využívání skládky a jeho velikost i význam jsou silně ovlivněny podmínkami provozování skládky.
Provedená rekultivace severní části skládky a většinové překrytí aktivního prostoru zeminami po dočasném
uzavření skládky na druhé straně dokládá možnost snížení velikosti a významnosti vlivu i u antropogenního
útvaru. Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze tedy konstatovat, že záměr znamená posílení
nového pohledově významného antropogenního prvku v krajině (výrazná prostorová dominanta) včetně
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dominantní změny blízkého pohledového horizontu. Po ukončení skládkování a provedení technické a
biologické rekultivace lze při dodržení daných podmínek vliv skládky jako celku označit za nepříznivý,
nicméně středního až nízkého rozsahu i významu.
V relativně plochém a mírně svažitém území vzniká geomorfologicky odlišný útvar vyvýšeného návrší
místního měřítka, který až po konečné rekultivaci bude vnímán jako nový krajinný prvek, poněvadž je svou
morfologií výrazně odlišný od charakteru typických geomorfologických tvarů širšího území. Pro realizaci
záměru je proto navrženo zmírnění relativní výšky tělesa skládky a řešení pozvolnějších svahů s cílem
vhodnějšího začlenění do krajiny. Při pohledech od Vyskytné při jižním a JZ okraji je třeba realizovat již
v rámci výstavby II. etapy skládky skupinovou výsadbu dřevin.
Současně je třeba konstatovat, že stavba tělesa skládky nepotlačuje kulturně celostátně nebo regionálně
významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny a
v případě odpovídající postupné rekultivace a postupného zapojení tělesa skládky do krajiny se bude míra
vlivu snižovat.
Záměr nevede ke změně (zvýšení nebo snížení) intenzit dopravy na komunikační síti. Doprava, související
se záměrem, bude odpovídat stávajícímu stavu (před dočasným uzavřením skládky od 30.9.2007).
Na dotčeném pozemku nebo v jeho bezprostřední blízkosti nejsou situovány žádné stavby nebo památky,
které by mohly být záměrem negativně ovlivněny. Vliv na nemovité kulturní památky v širším okolí je
hodnocen jako prakticky nulový, záměr nevede k jejich likvidaci ani poškození. Současný stav i poškození
hráze mezi dvěma rybníky v k.ú. Plandry, která je součástí areálu zámku, a po které je vedena silnice
III/13112, je nutné řešit s vlastníkem komunikace za podpory provozovatelů významné části dopravy.
Za podmínky respektování navržených opatření nepředstavuje záměr významný rizikový faktor vzniku havárií
nebo nestandardních stavů. Z pohledu provozu skládky je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost
extrémním klimatickým situacím (silné až extrémní proudění vzduchu, silné až extrémní srážky), které
mohou vést až k havarijním situacím. Opatření k ochraně jednotlivých složek životního prostředí musí být
proto navržena s ohledem na možné extrémní klimatické situace.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, povrchové a podzemní vody, půda a
geofaktory, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, historické a kulturní památky) jsou možné vlivy výstavby a
provozu záměru „Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou, zařízení k odstraňování odpadů, II. etapa
výstavby“ na území obce Vyskytná nad Jihlavou, přijatelné za podmínky respektování opatření navržených
k vyloučení, eliminaci či minimalizaci negativních důsledků výstavby a provozu stavby.
Z provedeného rozboru vyplývá, že posuzovaný záměr může vyvolat významné negativní vlivy, kterým je
nutné věnovat zvýšenou pozornost a účinně předcházet příčinám jejich vzniku.
S odvoláním na současný stav životního prostředí v dotčené lokalitě (jak je to uvedeno v části C
dokumentace) lze formulovat závěr, že za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na
jednotlivé složky a faktory životního prostředí, posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové
úrovně životního prostředí v dané lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a
ovlivnění prostředí bude nízké až střední, lokálního charakteru.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný. Přestože jde o území narušené lidskou aktivitou, je třeba respektovat zájmy ochrany
jednotlivých složek a faktorů životního prostředí.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako podmínečně akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit od vysoké (dotčení krajinných aspektů), přes střední (ovzduší, fauna) po nízkou až zanedbatelnou
(hluk a další). Míra ovlivnění je proměnná v čase, přičemž nejvýznamnější vlivy lze sledovat v období provozu
skládky. Společně s ukončením provozu a komplexní rekultivací skládky dojde ke zmírnění nejvýznamnějších
negativních aspektů a k vyloučení negativních důsledků spojených s provozem skládky a rizikem havarijní
situace.
Vlivy přesahující státní hranice - negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i
sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.
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Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

LEGENDA:
areál stávající skládky
rozšíøení skládky
II. etapa výstavby
mìøítko 1:25 000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

LEGENDA:
areál stávající skládky

rozšíøení skládky - II. etapa výstavby

mìøítko 1:10 000

Alexandr Mertl - ekologické inženýrství

Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zařízení k odstraňování odpadů - II. etapa výstavby
1.4. SITUACE ZÁMĚRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

ortofotomapa ČR, převedeno do měřítka 1 : 10 000

LEGENDA:
areál skládky I. a II. etapy
nové objekty - II. etapa skládky

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
1.5. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , list 24-22, mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
1.5. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - II. ETAPA VÝSTAVBY
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.6. Situace a popis archivních vrtů

SITUACE ARCHIVNÍCH VRTŮ
zákres na podkladu základní mapy ČR 1 : 10 000

GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH VRTŮ
název sondy:
metráž [m]

K1

úroveň terénu:

523,29 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,2

0,2

tmavohnědá hlína humózní

0,2 - 1,9

1,7

hnědá hlína prachovitá, písčitá, tuhá

1,9 - 2,4

0,5

eluvium ruly - geotechnicky rezavě hnědá hlína prachovitá, silně písčitá

2,4 - 3,1

0,7

zvětralá rula - rezavě hnědá hlína, prachovitá, silně hrubozrnně písčitá s
úlomky matečné horniny vyšší pevnosti, rukou drtitelných, patrné původní
strukturně texturní znaky mateční horniny, pevná

3,1 - 4,3

1,2

dtto, písčitější, vyšší obsah úlomků frakce hrubý štěrk - kámen (velikost
10 - 20 cm)

4,3 - 5,1

0,8

zvětralá rula - šedohnědý písek, zahliněný s hojnými úlomky matečné horniny,
rukou snadno drtitelnými, při těžbě rozpad v písek hrubozrnný, ulehlý

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

do 5,1 m nezjištěna . do 518,19 m n.m. nezjištěna

převzato podle Moric 2007
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SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - II. ETAPA VÝSTAVBY
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.6. Situace a popis archivních vrtů

název sondy:
metráž [m]

K2

úroveň terénu:

523,27 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,3

0,3

ornice

0,3 - 1,2

0,9

okrově hnědá hlína písčitá s ojedinělými úlomky matečné horniny do 3 cm,
pevná

1,2 - 2,6

1,4

eluvium ruly - geotechnicky rezavě hnědý písek hlinitý s úlomky matečné
horniny vyšší pevnosti, úlomky rukou snadno drtitelné, pevný

2,6 - 3,4

0,8

zvětralá rula štěrkovitě rozpadavá, úlomky navětralé s různou intenzitou frakce
hrubý štěrk až kámen s hlinito písčitou výplní mezer

3,4 - 3,9

0,5

dtto, úlomky frakce kámen rukou drtitelné

3,9 - 5,0

1,1

navětralá rula úlomkovitě rozpadavá, úlomky odolnější, rukou hůře drtitelné,
výplň zahliněný písek

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

do 5 m nezjištěna . do 518,27 m n.m. nezjištěna

převzato podle Moric 2007

název sondy:
metráž [m]

K3

úroveň terénu:

519,48 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,3

0,3

ornice

0,3 - 1,4

1,1

rezavě hnědá hlína, prachovitá, písčitá, pevná

1,4 - 2,0

0,6

eluvium ruly - světle hnědá hlína prachovitá, písčitá, pevná

2,0 - 2,9

0,9

zvětralá rula se zachovalou texturou matečné horniny charakteru rezavě
hnědého písku hlinitého s úlomky frakce hrubý štěrk - kámen, úlomky rukou
lehce drtitelné, ulehlého

2,9 - 4,7

1,8

dtto, s vyšším obsahem frakce hrubý štěrk a s vyšším obsahem zrn písku

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

převzato podle Moric 2007

název sondy:
metráž [m]

do 4,7 m nezjištěna . do 514,78 m n.m. nezjištěna

K4

úroveň terénu:

520,27 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,35

0,35

ornice

0,35 - 0,8

0,45

rezavě hnědá hlína, prachovitá, písčitá, tuhá

0,8 - 1,8

1,0

eluvium ruly - světle hnědý písek jemně až hrubě zrnitý s příměsí úlomků
matečné horniny vyšší pevnosti, frakce jemný až hrubý štěrk, silně ulehlý

1,8 - 2,4

0,6

dtto, písčitější s úlomky frakce hrubý štěrk, ulehlý

2,4 - 4,8

2,4

zvětralá rula charakteru hlinito písčité zeminy s úlomky horniny rukou dobře
drtitelnými, ve stěně výkopu patrné strukturně - texturní znaky matečné horniny

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

do 4,8 m nezjištěna . do 520,27 m n.m. nezjištěna

převzato podle Moric 2007
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SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - II. ETAPA VÝSTAVBY
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.6. Situace a popis archivních vrtů

název sondy:
metráž [m]

K5

úroveň terénu:

520,02 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,2

0,2

ornice

0,2 - 0,8

0,6

hnědá hlína prachovitá, silně jemnozrnně až středně zrnně písčitá, tuhá –
pevná

0,8 - 1,5

0,7

eluvium ruly – rezavě hnědá, šedě šmouhovaná hlína prachovitá, silně písčitá,
pevná

1,5 – 4,0

2,5

dtto, jemně až hrubě zrnitý písek zahliněný, s úlomky horniny rukou lehce
drtitelnými, frakce hrubý štěrk – kámen, ulehlý

4,0 – 4,6

0,6

dtto, s vyšší příměsí odolnějších štěrkovitých až kamenitých úlomků kladivem
lehce drtitelných

4,6 – 5,0

0,4

zvětralá rula charakteru jemně až hrubě zrnitého písku hlinitého, ulehlého
s úlomky matečné horniny rukou drtitelnými

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

do 5,0 m nezjištěna . do 515,02 m n.m. nezjištěna

převzato podle Moric 2007

název sondy:
metráž [m]

K6

úroveň terénu:

516,40 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,2

0,2

ornice

0,2 - 1,0

0,8

šedohnědý vysoce plastický jíl, písčitý, s ojedinělými úlomky, tuhý

1,0 - 1,8

0,8

dtto, silně písčitý s úlomky navětralými, frakce štěrk, tuhý

1,8 - 2,6

0,8

eluvium ruly - jemně až hrubě zrnitý písek hlinitý, s úlomky matečné horniny
rukou snadno drtitelnými, ulehlý

2,6 - 3,7

1,1

zvětralá rula dtto - s vyšším obsahem písčité frakce, část úlomků rukou hůře
drtitelná

3,7 - 4,8

1,1

dtto, vyšší stupeň navětrání úlomků, silně ulehlý

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

převzato podle Moric 2007

název sondy:
metráž [m]

do 4,8 m nezjištěna . do 511,6 m n.m. nezjištěna

K8

úroveň terénu:

511,66 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,25

0,25

ornice

0,25 - 1,0

0,75

šedohnědý jíl vysoce plastický, písčitý, tuhý

1,0 - 1,2

0,2

rezavě hnědá prachovitá hlín písčitá s úlomky, tuhá - pevná

1,2 - 2,7

1,5

eluvium ruly - hnědý jemný až střední písek silně hlinitý s úlomky horniny rukou
drtitelnými, frakce štěrk

2,7 - 2,9

0,2

dtto, šedá s úlomky odolnějšími, kladivem rozdružitelnými, frakce kámen,
charakteru silně zahliněné sutě písčité

2,9 - 3,0

0,1

dtto s úlomky výrazně odolnějšími

3,0 - 4,0

1,0

zvětralá rula v hnědošedý písek jemný až střední s úlomky vyšší pevnosti,
rukou drtitelnými, slabě zahliněný až zahliněný, silně ulehlý

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

do 4,0 m nezjištěna . do 507,66 m n.m. nezjištěna

převzato podle Moric 2007
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Skládka odpadù S-OO3 Výskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.7. FOTODOKUMENTACE - strana 1, stav 03-04/2007

foto è. 1
pohled na jihozápadní hranici souèasného areálu s oplocením
a øídkou vegetací

foto è. 2
pohled do prostoru rozšíøení skládky jíním smìrem;

foto è. 3
pohled skládku ze západu
(od okraje obce Vyskytná nad Jihlavou)

foto è. 4
pohled do prostoru rozšíøení z jihozápadu;
vlevo tìleso stávající skládky,
v pozadí údolí Bìlokamenského potoka

foto è. 5
pohled na pøíjezdovou komunikaci ke skládce ze silnice III/13112

foto è. 6
pohled na krajinu zájmového prostoru z jihozápadu;
tìleso skládky uprostøed snímku, vlevo okraj zástavby obce
Vyskytná n/J

Skládka odpadù S-OO3 Výskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.7. FOTODOKUMENTACE - strana 2, stav 02-03/2008

foto è. 7
pohled podél jihovýchodního okraje souèasného areálu
s oplocením a vnitøní komunikací kolem tìlesa skládky

foto è. 8
pohled na jihozápadní okraj stávajícího areálu; vpravo stávající
vegetace podél oplocení a pøíkop pro zachycení srákových vod;
v pozadí stávající jímka prùsakových vod

foto è. 9
pohled na západní stranu tìlesa skládky;
v popøedí stávající jímka prosakových vod

foto è. 10
pohled na západní svah tìlesa skládky, kde je patrná provedená
technická rekultivace; navazuje na jiní èást skládky, kde je
navreno napojení na II. etapu výstavby skládky

foto è. 11
pohled na severní svah tìlesa skládky ze západu;
vpravo areálová komunikace kolem tìlesa skládky

foto è. 12
pohled na severní svah tìlesa skládky z východu;
vlevo areálová komunikace kolem tìlesa skládky

Skládka odpadù S-OO3 Výskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.7. FOTODOKUMENTACE - strana 3, stav 02-03/2008

foto è. 13
pohled na stávající jímku prùsakových vod a èerpací (indikaèní)
jímku (betonové skrue) instalovanou do systému drenáe kolem
hlavní izolované jímky

foto è. 14
pohled do indikaèní jímku v systému drenáí kolem stávající
jímky prùsakových vod

foto è. 15
výtok vody z drenáe kolem jímky prùsakových vod

foto è. 16
pohled na silnici III/13112 v prùjezdu obcí Plandry vedené po
hrázi mezi dvìma rybníky

foto è. 17
pohled na kamennou propust v hrázi mezi rybníky v obci Plandry

foto è. 18
pohled na silnici III/13112 mezi obcemi Plandry a Vyskytná n/J
v místì pøekonání údolí Bìlokamenského potoka

PŘÍLOHA 2

(VIZUALIZACE ZÁMĚRU)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.1. VIZUALIZACE - Situace pohledù

P3
P1
P2
P4

P5

P6

LEGENDA:
areál stávající skládky
rozšíøení skládky
II. etapa výstavby

P-1

místo, smìr
a oznaèení pohledu

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

2.2. VIZUALIZACE - model tìlesa skládky

I. etapa skládky

II. etapa výstavby skládky

perspektiva è. 1
pohled na celou skládku z jihu

perspektiva è. 2
pohled na celou skládku z východu

perspektiva è. 4
pohled na tìleso skládky ze západu

perspektiva è. 5
pohled na navrenou II. etapu výstavby z jihovýchodu

perspektiva è. 3
pohled na areál skládky ze severozápadu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.3. VIZUALIZACE - Pohled P1

obrázek è. 1 - pohled na zájmové území ze severovýchodu podél pøíjezdové komunikace ke skládce - stávající stav

obrázek è. 2 - pohled na zájmové území ze severovýchodu podél pøíjezdové komunikace ke skládce - vizualizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.4. VIZUALIZACE - Pohled P2

obrázek è. 1 - pohled na zájmové území ze severozápadu (od silnice Plandry - Výskytná n/J) - stávající stav

obrázek è. 2 - pohled na zájmové území ze severozápadu (od silnice Plandry - Výskytná n/J) - vizualizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.5. VIZUALIZACE - Pohled P3

obrázek è. 1 - pohled na zájmové území ze severozápadu (od severního okraje obce Vyskytná n/J) - stávající stav

obrázek è. 2 - pohled na zájmové území ze severozápadu (od severního okraje obce Vyskytná n/J) - vizualizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.6. VIZUALIZACE - Pohled P4

obrázek è. 1 - pohled na zájmové území z jihozápadu (od okraje zástavby obce Vyskytná n/J) - stávající stav

obrázek è. 2 - pohled na zájmové území z jihozápadu (od okraje zástavby obce Vyskytná n/J) - vizualizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.7. VIZUALIZACE - Pohled P5

obrázek è. 1 - pohled na zájmové území z jihozápadu (z místní komunikace nad obcí Rounek) - stávající stav

obrázek è. 2 - pohled na zájmové území z jihozápadu (z místní komunikace nad obcí Rounek) - vizualizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.8. VIZUALIZACE - Pohled P6

obrázek è. 1 - pohled na zájmové území z jihozápadu (z komunikace vedoucí do obce Rounek) - stávající stav

obrázek è. 2 - pohled na zájmové území z jihozápadu (z komunikace vedoucí do obce Rounek) - vizualizace zámìru
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována jako součást dokumentace podle §8 zákona č. 100/2001 Sb.
k záměru „Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou – II.etapa výstavby“. Předmětem záměru je
rozšíření stávající skládky odpadů navazující na stávající těleso skládky a pokračování v jejím provozu
pod dobu životnosti (cca 8 let).
Poloha nových objektů je znázorněna na následujícím obrázku (zelená plocha):

Rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem navrženého rozšíření
skládky a vliv automobilové dopravy obsluhující skládku. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající
imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2),
tuhými látkami (PM10), sirovodíkem (H2S) a oxidem siřičitým (SO2).
Z hlediska vlivu na ovzduší byly řešeny dvě varianty nakládání se skládkovým plynem. První varianta
uvažuje přechodný stav, kdy není v provozu zařízení pro jímání a zneškodňování skládkového plynu,
druhá varianta řeší spalování skládkového plynu ve vysokoteplotním hořáku.
Protože skládka je v současné době dočasně uzavřena, je výpočet imisních vlivů dopravy hodnocen
jako nárůst emisí oproti stávajícímu stavu, přestože v pozaďových hodnotách je doprava na skládku
zahrnuta a hodnocení je tímto faktem zkresleno (na straně bezpečnosti). Výpočet byl proveden
zejména pro vyhodnocení imisního podílu (vyvolaného provozem záměru) pro vyhodnocení vlivů
v důsledku navržené II. etapy výstavby skládky.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
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2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
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Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.

•

Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•

Kat. I - 20 hodin

•

Kat. II - 6 dní

•

Kat. III - 2 roky

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů
Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj
rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.
Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem.
Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce
10 m nad zemí.
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Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.

Strana: 5 (27)

Rozptylová studie – Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou – II.etapa výstavby

3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
3.1.1. Varianta 1
Tato varianta neuvažuje spalování skládkového plynu.
Zdroje oxidů dusíku
Jako liniový zdroj byla uvažována automobilová doprava vyvolaná provozem hodnoceného záměru
(II. etapy výstavby), tedy vozidla návozu odpadů a referentská vozidla.
Ve výpočtu uvažované intenzity jsou uvedeny v následující tabulce (vozidel/24 hodin):
celkem

OA

LNA

TNA

70

4

1

17

U všech vozidel je ve výpočtu uvažováno se dvěma průjezdy, tj. i s návratem vozidel po stejné trase
(OA – osobní auta, LNA - lehké nákladní automobily, TNA - těžké nákladní automobily).
Jako plošný zdroj byla uvažována plocha úložiště na níž se pohybují mechanismy (kompaktor,
případně nakladač). Ve výpočtu bylo uvažováno se současným provozem dvou mechanismů
vybavených motorem M1.2A-ML637N.
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NOx z liniových zdrojů byly použity emisní faktory zjištěné s použitím PC programu
MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002) doporučeného pro tento účel sdělením odborem
ochrany ovzduší MŽP sdělením č. 36, uveřejněném ve věstníku MŽP č. 10/2002.
Pro vlastní výpočet byly použity následující emisní faktory (g/(km.vozidlo):
rychlost

OA

LNA

TNA

20 km/h

0,3703

0,7632

16,5103

40 km/h

0,3505

0,6168

10,4338

Výpočet byl proveden pro rok 2010, rychlost po veřejných komunikacích 50 km/h, na příjezdové
komunikaci a v areálu do 20 km/h.
Pro výpočet emise motoru M1.2A-ML637N byla uvažována spotřeba paliva 39,5 kg na 1 hodinu
provozu. Emisní faktor vychází z přílohy 4 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. a činí 50 kg NOx na 1 t
spotřebovaného paliva.
Zdroje emise tuhých látek
Jako liniový zdroj byla uvažována automobilová doprava vyvolaná provozem specifikovaná
v předchozím textu (viz Zdroje oxidů dusíku).
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory zjištěné s použitím PC programu MEFA v.02. Pro vlastní
výpočet byly použity následující emisní faktory (g/km.vozidlo):
rychlost

OA

LNA

TNA

20 km/h

0,0005

0,1457

0,9341

40 km/h

0,0005

0,1063

0,5492
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Zdroje sirovodíku
Stávající úložiště bude vybaveno systémem záchytu a jímání skládkového plynu v rámci prováděné
rekultivace (předpoklad v roce 2008). Navržená II. etapy výstavby, která je předmětem této studie,
bude vybavena stejným systémem již od počátku provozu. Jako zdroj emise sirovodíku byla
uvažována celá plocha úložiště (plošný zdroj).
Emisní faktor vychází z hodnot uvedených ve zprávě „Vyskytná nad Jihlavou – skládka Vyhodnocení
monitorovacích prací za rok 2006“ a studie „Review of Environmental and Health Effects of Waste
Management: Municipal Solid Waste and Similar Wastes“. Tato studie uvádí vývin plynu po dobu až
20 let s celkovou produkci skládkového plynu 200 m3 z jedné tuny uloženého odpadu s obsahem
H2S 48-64 g.t-1.
3.1.2. Varianta 2
Zdroje oxidů dusíku
Jako liniový zdroj byla uvažována automobilová doprava vyvolaná provozem hodnoceného záměru,
z hlediska emisí totožná variantou 1.
Jako plošný zdroj byla uvažována plocha úložiště na níž se pohybují mechanismy (kompaktor,
případně nakladač), z hlediska emisí totožná variantou 1.
Jako bodový zdroj byl uvažován hořák pro spalování skládkového plynu. Pro účely výpočtu byla
uvažován maximální vývin 3 600 000 m3 skládkového plynu ze skládky za rok s maximálním obsahem
metanu 60%.
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NOx z liniových zdrojů byly použity emisní faktory zjištěné s použitím PC programu
MEFA v.02 (viz varianta 1), pro výpočet emisí ze spalování skládkového plynu byl použit emisní faktor
pro spalování plynných paliv v zařízení o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW dle Nařízení vlády č.
352/2002 Sb. ve výši 1,920 g NOx na 1 m3 metanu.
Zdroje emise tuhých látek
Jako bodový zdroj byl uvažován hořák pro spalování skládkového plynu specifikovaný v předchozím
textu (viz Zdroje oxidů dusíku).
Jako liniový zdroj byla uvažována automobilová doprava vyvolaná provozem hodnocené etapy
úložiště, z hlediska emisí totožná variantou 1.
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory zjištěné s použitím PC programu MEFA v.02. Pro vlastní
výpočet byly použity následující emisní faktory (g/km.vozidlo):
rychlost

OA

LNA

TNA

20 km/h

0,0005

0,1457

0,9341

40 km/h

0,0005

0,1063

0,5492

Pro výpočet emisí ze spalování plynu byl použit emisní faktor pro spalování plynných paliv v zařízení o
tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. ve výší 0,020 g.m-3 metanu.
Zdroje sirovodíku
Ve variantě 2 nebude hodnocené úložiště zdrojem sirovodíku; v rámci spalování skládkového plynu
dochází i k jeho spálení, při kterém bude vznikat oxid siřičitý (SO2).
Zdroje oxidu siřičitého
Jako bodový zdroj byl uvažován hořák pro spalování skládkového plynu. Pro účely výpočtu bylo
uvažováno spalování veškeré produkce H2S, tedy vznik oxidu siřičitého (SO2) v množství cca 105,3 kg
za rok.
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3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad podrobné větrné růžice pro lokalitu Jihlava zpracovanou
Českým hydrometeorologickým ústavem Praha. Souhrn použité větrné růžice je uveden v následující
tabulce:
S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

klid

10,01

5,00

6,00

15,98

12,00

11,01

16,00

16,98

7,02

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 2200x2000 m
s krokem sítě 50 m a počátkem souřadnic v levém dolním rohu orientovaná shodně s JSTK.
Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10.000 odečten výškopis.
Výpočtové body pravidelné sítě jsou uvažovány ve výšce 1 m nad terénem. Poloha jednotlivých bodů
je zřejmá z grafické přílohy této studie.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,
v aktuálním znění:
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní
limit

Přípustná četnost překročení za
kalendářní rok

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3

18

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

---

-3

35

-3

---

PM10

24 hodin
1 kalendářní rok

Oxid siřičitý

1 hodina
24 hodin

50 µg.m

40 µg.m

350 µg.m

-3

24

-3

3

125 µg.m

Pro vyhodnocení imisí sirovodíku (H2S) byl použit údaj o výši čichového prahu uváděný v materiálech
Světové zdravotnické organizace (WHO):
Sirovodík je páchnoucí látka, která ve své čisté formě má prahovou hodnotu pachové detekce 0,2
až 2 µg.m-3. Charakteristický zápach shnilých vajec se objevuje při koncentracích 3x až 4x vyšších
než je uvedený čichový práh.
Hodnota čichového prahu použitá pro vyhodnocení výpočtu vychází ze spodní hranice pachové
detekce H2S = 0,2 µg.m-3.
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4. Úroveň stávající imisní zátěže
4.1. Výsledky měření stávající imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1477 – Jihlava, dále jsou pro porovnání
využity hodnoty ze stanice Košetice reprezentující kvalitu ovzduší v imisně významně nezatíženém
území. Naměřené hodnoty za rok 2006 jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Oxid dusičitý (NO2)

Stanice v Jihlavě naměřila v roce 2006 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci přibližně na
úrovni 45% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená hodinová
maxima dosahovala hodnot 123,4 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 62% imisního limitu pro
maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
Na stanici v Košeticích pak byly naměřeny hodnoty přibližně na úrovni 25% imisního limitu pro
průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima dosahovala hodnot
76,5 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 38% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace
(LV1h=200 µg.m-3).
Oxid siřičitý (SO2)

Stanice v Jihlavě naměřila v roce 2006 u oxidu siřičitého průměrnou denní koncentraci přibližně na
úrovni 29% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LV24h=125 µg.m-3). Naměřená hodinová
maxima dosahovala hodnot 53,3 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 15% imisního limitu pro maximální
hodinové koncentrace (LV1h=350 µg.m-3).
Na stanici v Košeticích pak byly naměřeny hodnoty přibližně na úrovni 23% imisního limitu pro
průměrné roční koncentrace (LV24h=125 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima dosahovala hodnot
55,4 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 16% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace
(LV1h=350 µg.m-3).
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Tuhé látky frakce PM10

Stanice v Jihlavě naměřila v roce 2006 u prachu frakce PM10 roční průměrnou koncentraci přibližně na
úrovni 75% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24hodinová
maxima přesahovala hodnotu imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV24h=50 µg.m-3)
s nadlimitní četností.
Na stanici v Košeticích pak byly naměřeny hodnoty přibližně na úrovni 67% imisního limitu pro
průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24hodinová maxima přesahovala hodnotu
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV24h=50 µg.m-3) s podlimitní četností

4.2. Diskuse úrovně imisní zátěže zájmového území
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území na základě výsledků měření
měřících stanic je v městském, respektive příměstském prostředí poněkud problematické, především
s ohledem na významný vliv emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž.
Z tohoto důvodu při vyhodnocení výsledků výpočtů této studie jsou pro posouzení stávající imisní
zátěže využity výsledky rozptylové studie zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí a
imisí (DHV 2004).
Z níže presentovaných obrázků je zřejmé, že se koncentrace NOx v okolí hodnoceného záměru
pohybují u průměrné roční koncentrace v rozmezí 11 - 12 µg.m-3, maximální hodinové koncentrace
pak v rozmezí 40 - 60 µg.m-3.

průměrné roční koncentrace NOx
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maximální hodinové koncentrace NOx

V obou případech se jedná o hodnoty bezpečně pod úrovní imisních limitů pro NO2 (LVr=40 µg.m-3 a
LV1h=200 µg.m-3).
Pro podrobnější rozbor stávající imisní zátěže v okolí hodnoceného záměru byla provedena
interpolace výsledků měření z citované stanice, údajů z rozptylové studie z krajského programu
snižování emisí a výpočtu nejbližších lokálních bodových a liniových zdrojů. Výsledky jsou
presentovány na následujících obrázcích.
Oxid dusičitý (NO2)

(maximální hodinové koncentrace - µg.m-3)
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(průměrné roční koncentrace - µg.m-3)

Celková stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru tedy dosahuje hodnot do 90 µg.m-3 u
hodinových maxim a 11 µg.m-3 u průměrných ročních koncentrací.
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Oxid siřičitý (SO2)

(maximální hodinové koncentrace - µg.m-3)

(maximální 24hodinové koncentrace - µg.m-3)

Celková stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru tedy dosahuje hodnot do 48 µg.m-3 u
hodinových maxim a 42 µg.m-3 u průměrných denních koncentrací.
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Tuhé látky frakce PM10

(průměrné roční koncentrace - µg.m-3)

(maximální 24hodinové koncentrace - µg.m-3)

Celková stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru tedy dosahuje hodnot do 60 µg.m-3 u
24hodinových maxim a 25 µg.m-3 u průměrných ročních koncentrací.
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5. Výsledky výpočtu
5.1. Výsledky výpočtu imisního příspěvku NO2 - varianta 1
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací - varianta 1
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru příjezdu do areálu skládky.
Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu mechanismů a automobilové dopravy bude podle výpočtu u
průměrných ročních koncentrací dosahovat hodnot do 0,07 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2 - varianta 1
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru příjezdu k areálu skládky. Nárůst imisní zátěže v důsledku
provozu bude podle výpočtu u maximálních hodinových koncentrací dosahovat hodnot do 0,5 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (200 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše prezentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených
zdrojů nedochází.
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5.2. Výsledky výpočtu imisního příspěvku NO2 - varianta 2
5.2.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací - varianta 2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru napojení příjezdové
komunikace k silnici Výskytná - Plandry. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu skládky bude podle
výpočtu u průměrných ročních koncentrací dosahovat hodnot do 0,15 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.2.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2 - varianta 2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru napojení příjezdové komunikace k silnici Výskytná Plandry.. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu bude, dle výpočtu, u maximálních hodinových
koncentrací dosahovat hodnot do 10 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (200 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.3. Výsledky výpočtu imisního příspěvku PM10
Výsledky výpočtu imisní zátěže jsou pro obě varianty prakticky shodné, příspěvek emise prachu ze
spalování skládkového plynu je velmi nízký a na vykreslených izoliniích se neprojeví, proto jsou
presentovány výsledky pouze jednoho výpočtu (varianta se spalováním skládkového plynu).
5.3.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru napojení příjezdové
komunikace k silnici Výskytná - Plandry. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu skládky bude podle
výpočtu u průměrných ročních koncentrací dosahovat hodnot do 2 μg.m-3, v ostatním území dosahuje
hodnoty 1 μg.m-3 a méně.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.3.2. Hodnoty maximálních 24hodinových koncentrací PM10
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální 24hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru napojení příjezdové komunikace k silnici Vyskytná - Plandry.
Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu bude podle výpočtu u maximálních 24hodinových
koncentrací dosahovat hodnot do 40 μg.m-3.
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5.4. Výsledky výpočtu imisního příspěvku H2S
Uvedený výpočet imisních koncentrací H2S v podstatě simuluje nereálnou situaci – jde o teoretický
případ souběhu provozu stávající skládky i navrženého rozšíření bez realizace systému odplynění a
zneškodňování skládkového plynu. Přestože jsou hodnoty imisních koncentrací nízké a doby trvání
relativně krátké, výsledky výpočtu signalizují, že vliv skládky je v takovém případě významný a
postižitelný.
5.4.1. Hodnoty maximálních půlhodinových koncentrací
Maximální příspěvek maximálních půlhodinových koncentrací vychází do prostoru příjezdu do areálu
skládky. Nárůst imisní zátěže v důsledku emise skládkového plynu bude dle výpočtu u maximálních
půlhodinových koncentrací dosahovat hodnot do 0,8 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou čichového prahu se jedná o příspěvek vyšší než je hodnota nejnižší uváděné
hodnoty (0,2µg.m-3). Koncentrace nad touto hodnotou jsou dosahovány převážně mimo oblast se
zástavbou, doby trvání těchto koncentrací jsou relativně krátké.
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5.4.2. Doby dosažení maximální půlhodinové koncentrace 0,2 μg.m-3 (čichového prahu)
Maximální doba trvání koncentrace na úrovni čichového prahu vychází do prostoru příjezdu do areálu
a činí 400 hodin za rok, tedy cca 4,5 % celkové roční doby. V oblasti s obytnou zástavbou (zejména
oblast západního okraje obce Vyskytná nad Jihlavou, ale ji západní okraj obce Plandry) je doba
dosažení koncentrace na úrovni čichového prahu v rozmezí 1 až 10 hodin za rok.
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5.5. Výsledky výpočtu imisního příspěvku SO2
Výsledky popisují variantu spalování skládkového plynu, kdy se veškeré plynné sloučeniny síry (např.
H2S) spálí na výsledný SO2. Ve variantě 1, tj. bez odplyňovacího systému, je emise SO2 prakticky
zanedbatelná.
5.5.1. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek maximálních hodinových koncentrací vychází do prostoru příjezdu do areálu
skládky. Nárůst imisní zátěže v důsledku spalování skládkového plynu bude, dle výpočtu, u
maximálních hodinových koncentrací dosahovat hodnot do 0,6 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota imisního
limitu pro maximální hodinové (350 µg.m-3) koncentrace, nepředpokládáme tedy významné ovlivnění
celkové imisní situace v lokalitě.
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5.5.2. Hodnoty maximálních 24hodinových koncentrací SO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální 24hodinové
koncentrace (125 μg.m-3).
Maximální příspěvek vychází do prostoru napojení příjezdové komunikace k silnici Výskytná - Plandry.
Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu bude podle výpočtu u maximálních 24hodinových
koncentrací dosahovat hodnot do 0,5 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota imisního
limitu pro maximální 24hodinové koncentrace, a nepředpokládáme tedy významné ovlivnění celkové
imisní situace v lokalitě.
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6. Celkové hodnocení vlivu záměru
6.1. Oxid dusičitý (NO2)
Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž
oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů. V případě krátkodobých
koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová
koncentrace stanovena do 90 µg.m-3, tedy do 45% imisního limitu (LV1h = 200 µg.m-3). Očekávaný
nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru v případě varianty 1 činí 0,5 µg.m-3, tedy 0,25 % imisního
limitu, v případě varianty 2 činí 10 µg.m-3, tedy 5 % imisního limitu.
U průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na do 12
µg.m-3, tedy cca 30% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru v případě varianty 1 činí 0,07 µg.m-3, tedy 0,2 % imisního limitu, v případě varianty 2 činí
0,15 µg.m-3, tedy 0,4 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný realizací posuzovaného
záměru (Skládka odpadů Vyskytná nad Jihlavou, II. etapa výstavby) výrazně neovlivní celkovou
úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude podlimitní.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem NO2 z provozu hodnocených zdrojů bude velmi nízké,
bez podstatného ovlivnění stávající imisní zátěže.

6.2. Tuhé látky (PM10)
Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž
PM10 v hodnoceném území dosahuje v případě maximálních denních koncentrací hodnot imisního
limitu, četnost dosažení limitní hodnoty je však poměrně nízká (jednotky případů za rok). V prostoru
maximálních příspěvků hodnocených zdrojů bude očekávaný nárůst imisní koncentrace vlivem
posuzovaných zdrojů činit 40 µg.m-3, tedy 80 % imisního limitu. Při interpretaci těchto hodnot je třeba
respektovat skutečnost, že skládka již v hodnoceném území existuje a její provoz je tedy již zahrnut
v celkové (pozaďové) imisní zátěži území. V letech 2004 a 2006, ke kterým jsou vztaženy údaje o
stávající imisní zátěži, byla skládka v provozu a její vliv na kvalitu ovzduší je tedy v použitých údajích
zohledněn.
V důsledku realizace navrženého záměru tedy nedojde tedy ke změně imisní zátěže hodnoceného
území v hodnotách vyplývajících z provedeného výpočtu. V blízkosti areálu skládky a v blízkosti
příjezdové komunikace ke skládce přesto mohou být hodnoty imisního limitu dosaženy s nadlimitní
četností.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na do
26 µg.m-3, tedy cca 65% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru činí 2 µg.m-3, tedy 5 % imisního limitu.

6.3. Sirovodík (H2S)
S ohledem na polohu hodnocené skládky nepředpokládáme v hodnoceném území významnou
stávající imisní zátěž produkovanou jiným zdrojem.
Nárůst imisní zátěže v důsledku emise skládkového plynu bude podle výpočtu u maximálních
hodinových koncentrací dosahovat hodnot do 0,8 μg.m-3 v prostoru příjezdu do areálu skládky.
V porovnání s hodnotou čichového prahu se jedná o příspěvek vyšší než je hodnota nejnižší uváděné
hodnoty (0,2 µg.m-3). Uvedený výpočet imisních koncentrací H2S však v podstatě simuluje nereálnou
situaci – jde o teoretický případ souběhu provozu stávající skládky i navrženého rozšíření bez
realizace systému odplynění a zneškodňování skládkového plynu.
V oblasti s obytnou zástavbou (zejména oblast západního okraje obce Vyskytná nad Jihlavou, ale ji
západní okraj obce Plandry) je doba dosažení koncentrace na úrovni čichového prahu v rozmezí 1 až
10 hodin za rok. Přestože jsou hodnoty imisních koncentrací v obytných územích nízké a doby trvání
relativně krátké, výsledky výpočtu signalizují, že vliv skládky je v takovém případě významný a
postižitelný.

Strana: 25 (27)

Rozptylová studie – Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou – II.etapa výstavby

Z uvedeného důvodu je nezbytné realizovat opatření, aby nedocházelo k volnému úniku skládkového
plynu jak ze stávající skládky, tak v případě navržené II. etapy výstavby.

6.4. Oxid siřičitý (SO2)
Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž
oxidem siřičitým (SO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů. V případě maximálních
hodinových koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová
koncentrace do 48 µg.m-3, tedy do 14% imisního limitu (LV1h = 350 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní
koncentrace v tomto prostoru činí v případě spalování skládkového plynu činí 0,6 µg.m-3, tedy 0,2 %
imisního limitu.
V případě maximálních 24hodinových koncentrací dosahují maximální hodnoty za stávajícího stavu
úrovně do 42 µg.m-3, tedy cca 34% imisního limitu (LV24h=125 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní
koncentrace v tomto prostoru v případě spalování skládkového plynu činí 0,5 µg.m-3, tedy 0,4 %
imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže SO2 vyvolaný realizací záměru
výrazně neovlivní celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní
zátěží bude podlimitní.

7. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná realizací II. etapy výstavby
skládky odpadů Vyskytná nad Jihlavou včetně provozu záměrem vyvolané dopravy nezpůsobí
přeslimitní nárůst imisní zátěže hodnocenými plynnými škodlivinami – NO2 a SO2.
U tuhých znečišťujících látek frakce PM10 pravděpodobně bude v areálu skládky a v jejím nejbližším
okolí dosaženo hodnoty imisního limitu pro maximální denní koncentrace. Oproti stávajícímu stavu
kvality ovzduší (popsanému na základě podkladů z let 2004 a 2006) však nedojde k významnější
změně. S ohledem na doporučená opatření směřující ke snížení rozsahu aktivní plochy skládky,
překrývání odpadu a postupné rekultivaci skládky lze očekávat spíše mírné zlepšení v kvalitě ovzduší
v případě tuhých látek frakce PM10 v bezprostředním okolí skládky.
Příspěvek imisních koncentrací H2S (ve variantě bez odplynění stávající skládky i navržené II. etapy)
dosahuje podle výpočtu u maximálních hodinových koncentrací hodnot nad nejnižší hodnotou
čichového prahu. Na okraji okolních obcí, kde je dotčená obytná zástavba, je sice hodnota příspěvku
na úrovni čichového prahu nebo pod ní, nicméně obtěžování obyvatel nelze v takovém případě
vyloučit. Z uvedeného důvodu je nezbytné realizovat taková opatření, aby nedocházelo k volnému
úniku skládkového plynu jak ze stávající skládky, tak v případě navržené II. etapy výstavby.
Za podmínky realizace opatření doporučených vyplývajících z provedeného posouzení a uvedených v
dokumentaci nebude vliv posuzovaného záměru významný a nebude dosahovat hodnot imisních
limitů.
V Brně 20.4.2008

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Poloha výpočtových bodů pravidelné sítě s výškopisem
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1. Zadání a cíl hlukové studie
Hluková studie je vypracována jako součást dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - ZAŘÍZENÍ K ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ
II. ETAPA VÝSTAVBY.
Cílem této studie je provést kvalifikovaný podklad pro příslušné kapitoly dokumentace. To znamená doložit
řešitelnost hlukové problematiky a prokázat že provoz záměru nebude způsobovat v nejbližším nebo nejvíce
dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb přeslimitní hlukové
vlivy.
K hlukové studii, provedené v rámci oznámení záměru, nebyly vzneseny žádné připomínky, studie je proto
pouze aktualizována pro použití v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Protože v rámci
následných analýz bylo zjištěno, že nákladní doprava na skládku je prováděna v nižší tonáži, než bylo
původně předpokládáno, výsledky této studie jsou velmi konzervativní a hladiny dopravního hluku budou
nižší než uváděné. Věcné závěry studie a porovnání s hygienickými limity však zůstávají v platnosti.
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2. Vstupní údaje

2.1. Popis záměru a dotčeného území
Záměr II. etapy výstavby skládky navazuje jižně na prostor stávající provozované skládky. Skládka se
nachází v osamocené poloze mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost hranice skládky od nejbližšího
venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného prostoru staveb je cca 600 m (východní
okraj obytné zástavby obce Vyskytná nad Jihlavou) resp. cca 700 m (západní okraj obytné zástavby obce
Plandry). Ve směru k obci Vyskytná nad Jihlavou je skládka skryta za terénním vrcholem, ve směru k obci
Plandry je skryta za lesním porostem.
Umístění skládky je zřejmé z následujícího obrázku:
Obr. 1: Umístění záměru, poloha výpočtových bodů (bez měřítka)

Výpočtové body jsou voleny následovně:
1
2

západní okraj obce Vyskytná nad Jihlavou
východní okraj obce Plandry (mimo výrobní objekty)

Jsou uvažovány pouze zdroje hluku související se záměrem (technologické zdroje, doprava).
Zdroje hluku do venkovního prostoru jsou následující:
1

vozidla pohybující se na příjezdových trasách a na obvodové komunikaci areálu skládky,
intenzita 36 vozidel denně, z toho 34 nákladních, provoz pouze v denní době

2

kompaktor KTO 300, provoz na povrchu skládky, 1 ks
do LA = 85 dB/2 m provoz pouze v denní době, doba provozu cca 8 h
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3

vozidla skládající odpad na povrchu skládky, soudobý počet 1 ks
do LA = 80 dB/2 m, provoz pouze v denní době, doba provozu cca 8 h

Bodové zdroje hluku jsou umístěny ve výšce odpovídající temenu skládky (výška 18 m nad terénem),
přičemž není uvažován stínicí účinek vlastního tělesa skládky. Tento předpoklad je extrémně konzervativní a
přispívá k bezpečnosti výpočtu.
Jiné zdroje hluku v území (bodové i liniové) nejsou pro účely zpracování této hlukové studie uvažovány.

2.2. Použité podklady
[1] Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou - zařízení k odstraňování odpadů, II. etapa výstavby.
Projekt pro územní rozhodnutí. .A.S.A., spol. s r.o., 01/2007
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

2.3. Použitá metodika
Vlivy hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů technické a akustické praxe.
Výpočty jsou aplikovány ve výpočtovém programu HLUK+, verze 7.11. Nejistota metodiky pro dopravní
zdroje se pohybuje v úrovni 2. třídy přesnosti dle ČSN IEC 651 Zvukoměry, tj. v pásmu ±2 dB. Pro
technologické zdroje je uvažováno s nejistotou ±3 dB.

2.4. Hygienické limity
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru
vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti
trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní
době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T
stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k
nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo
má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
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Korekce jsou následující:
Způsob využití území

Korekce
dB
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1)Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích
je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží
se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v následující tabulce:
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z provozovny (provoz technologie skládky a dopravního provozu
v areálu skládky) je uvažována hodnotami
LAeq,T = 50 dB v denní době,
LAeq,T = 40 dB v noční době.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy (dopravní provoz na veřejných komunikacích) je
uvažována hodnotami
LAeq,T = 55 dB v denní době,
LAeq,T = 45 dB v noční době.
Závazné stanovení limitů je v kompetenci Krajské hygienické stanice.
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3. Hluk z provozu záměru

Hluk z provozovny
Hluk z provozovny je předmětem modelového výpočtu (viz příloha), výsledky jsou shrnuty následovně:
Tab.: Hluk z provozovny
Bod
1
2

Výška
3
3

Limit LAeq,T [dB]
(den/noc)
50/40
50/40

LAeq,T [dB]
(den)
38,4
36,8

LAeq,T [dB]
(noc)
mimo provoz
mimo provoz

Je zřejmé, že limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, jsou ve všech výpočtových bodech a na hranici chráněného venkovního prostoru
resp. chráněného venkovního prostoru staveb prokazatelně dodrženy1 jak v denním, tak i v nočním období.
Průběh limitní izofony LAeq,T = 50 dB je zřejmý z přílohy. Rozsah přeslimitních vlivů je prakticky omezen na
areál skládky a její nejbližší okolí. Nedochází k přeslimitnímu ovlivnění širšího území ani chráněného
venkovního prostoru resp. chráněného venkovního prostoru staveb. V prostoru obytné zástavby je dodržen i
noční limit, jakkoli s nočním provozem skládky se neuvažuje.
Hluk z dopravy
Hlukem z dopravy je předmětem modelového výpočtu (viz příloha), výsledky jsou shrnuty následovně:
Tab.: Hluk z dopravy
Bod
1
2

Výška
3
3

Limit LAeq,T [dB]
(den/noc)
55/45
55/45

LAeq,T [dB]
(den)
34,2
49,7

LAeq,T [dB]
(noc)
mimo provoz
mimo provoz

Je zřejmé, že limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, jsou ve všech výpočtových bodech a na hranici chráněného venkovního prostoru
resp. chráněného venkovního prostoru staveb prokazatelně dodrženy2 jak v denním, tak i v nočním období.
Záměr nevede ke zvýšení intenzit dopravy v obci ve srovnání s předchozím provozem skládky (návoz
odpadu bude i po rozšíření skládky probíhat v obdobné intenzitě), nedojde tedy ani ke změně dopravněhlukové situace. Nejsou proto navrhována ani žádná dodatečná opatření na ochranu před hlukem z dopravy.
Ve smyslu §30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přitom za hluk z pozemních komunikací
odpovídá jejich vlastník resp. správce (tj. příslušná SÚS), nikoliv tedy jednotliví uživatelé komunikace.
Hluk z výstavby
Při výstavbě skládky budou prováděny hrubé terénní úpravy a ukládání konstrukčních vrstev skládky. Pro
tyto činnosti budou použity obdobné technologie, jako při provozu skládky, tj. nákladní automobily resp.
kompaktor a buldozer. Lze důvodně předpokládat, že hlukové emise těchto zařízení budou srovnatelné s
hlukovými emisemi při vlastním provozu záměru (viz výše). S ohledem na skutečnost, že pro období
provádění stavebních prací je povolena korekce +5 až +15 dB k základnímu korigovanému limitu (dle denní
doby), je hluková problematika v období výstavby spolehlivě řešitelná.

1
2

tj. i při přičtení nejistoty výpočtu ±3 dB nedochází k překročení limitních hodnot.
tj. i při přičtení nejistoty výpočtu ±2 dB nedochází k překročení limitních hodnot.
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4. Závěry a doporučení
Navržené umístění a technické řešení záměru skládky odpadů ve Vyskytné nad Jihlavou, II. etapa výstavby,
dodržuje ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp.
chráněný venkovní prostor staveb jsou spolehlivě dosažitelné.
Otázka protihlukové ochrany není v posuzovaném případě kritická. V každém případě však je nutno hlukové
problematice věnovat odpovídající pozornost. Doporučena jsou tato opatření (souhrn):
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz skládky a související dopravy,
• všechny stacionární zdroje hluku budou zvoleny a/nebo technicky ošetřeny tak, aby jejich hlukové emise
nepřekročily výše uvedené hlukové parametry a zároveň byly co nejnižší - tak nízké, jak lze rozumně
dosáhnout,
• 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.
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Přílohy

Seznam příloh:
Protokol z výpočtu

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\184-07 SKLáDKA VYSKYTNá\HLUK\ASA_V_1.ZAD
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: Prijezd
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
4.50, podíl nákladních aut: 94 %.
|
|/1 Krajní body: [ 783.2, 821.4] [ 806.4, 791.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 806.4, 791.6] [ 852.7, 776.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 852.7, 776.7] [ 913.9, 771.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
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|/4 Krajní body: [ 913.9, 771.8] [ 971.8, 770.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 971.8, 770.1] [ 988.3, 786.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 988.3, 786.7] [1099.2, 796.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [1099.2, 796.6] [1120.7, 768.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [1120.7, 768.5] [1089.3, 692.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [1089.3, 692.4] [1147.2, 631.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\184-07 SKLáDKA VYSKYTNá\HLUK\ASA_V_1.ZAD
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: Smer Vyskytna
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
0.30, podíl nákladních aut: 101 %.
|
|/1 Krajní body: [ 783.9, 822.7] [ 651.9, 801.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 651.9, 801.2] [ 486.8, 731.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 486.8, 731.9] [ 391.1, 730.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 391.1, 730.2] [ 293.7, 735.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 293.7, 735.2] [ 160.1, 756.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 160.1, 756.6] [ 77.5, 774.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 77.5, 774.8] [ -11.6, 778.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\184-07 SKLáDKA VYSKYTNá\HLUK\ASA_V_1.ZAD
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: Smer Plandry
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
4.80, podíl nákladních aut: 84 %.
|
|/1 Krajní body: [ 785.5, 826.0] [ 915.9, 868.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 915.9, 868.9] [1087.5, 900.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/3 Krajní body: [1087.5, 900.2] [1221.2, 870.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/4 Krajní body: [1221.2, 870.5] [1432.4, 868.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/5 Krajní body: [1432.4, 868.9] [1579.3, 877.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/6 Krajní body: [1579.3, 877.1] [1726.2, 887.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/7 Krajní body: [1726.2, 887.0] [1835.1, 865.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/8 Krajní body: [1835.1, 865.6] [1892.9, 901.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/9 Krajní body: [1892.9, 901.9] [2029.9, 992.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 | 1059.5; 662.6 | 18.0| 1.0| 102.0| 1.000| 102.0| 0.28 |
| P 2 |
0 | 1049.6; 694.0 | 18.0| 1.0| 97.0| 1.000| 97.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 429.2; 689.1 | 34.2 | 38.4 | 39.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1782.4; 862.8 | 49.7 | 36.8 | 49.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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2. Kvalitativní odhad zdravotního rizika:
Hodnocení zdravotních rizik je provedeno z důvodu plánovaného rozšíření tělesa
skládky odpadů S-003 Vyskytná n/J a jejího provozu. Hodnocená zdravotní rizika jsou
spojována s možnou expozicí prašnému aerosolu PM10 (včetně bioarosolu), oxidu
dusičitému NO2, sirovodíku H2S a v případě spalování skládkových plynů i oxidu
siřičitému SO2. Součástí hodnocení je dále posouzení pachové zátěže spojené
s činností skládky a možný psychosociální dopad z provozu skládky na obyvatelstvo
přilehlých obcí.
Inhalační zdravotní rizika byla vyhodnocena na základě rozptylové studie vycházející
jednak ze spalovacích procesů, k nimž přispívá liniový (doprava), plošný (pohyb
mechaniky na tělese skládky) i bodový zdroj (spalování skládkového plynu), dále z
fugitivních emisí skládkového plynu a ze sekundární prašnosti vznikající při práci
mechaniky na tělese skládky.
Zdravotní rizika vyplývající z činnosti skládky byla při respektování a dodržování
technických opatření označena za zanedbatelná, včetně pachové zátěže.
3. Kvantitativní odhad zdravotních rizik:
Příspěvek krátkodobé expozice NO2, SO2 a H2S v důsledku realizace záměru je
nevýznamný a zvýšení akutního inhalačního rizika vztahujícího se k dýchacímu
systému obyvatel obcí Vyskytná n/J, resp. Plandry je zanedbatelné (∆HI = 0,04,
resp.0,05). Na absolutní hodnotě HI=0,62, resp. 0,58 se podílí především pozaďové
koncentrace nesouvisející se záměrem, a to především NO2, ale akutní zdravotní
rizika zůstávají akceptovatelná i pro citlivou část populace.
Vzhledem k tomu, že vlivem záměru nedojde k navýšení dlouhodobé expozice PM10 a
NO2, pak tato expozice nepředstavuje pro populaci obou obcí ani žádné navýšení
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1 Úvod
Předkládaná studie hodnocení možných zdravotních rizik obyvatel obcí Vyskytná nad
Jihlavou a Plandry v důsledku provozu skládky odpadů S-OO3 provozované společností
A.S.A, nacházející se v katastru obce Vyskytná nad Jihlavou byla vypracována na základě
objednávky č.j. 00Z/26/2008, EK 1957/08 ze dne 7.1.2008 dodané firmou Ekologické
inženýrství, Trstěnice 106, 569 57 zastoupenou ing. Alexandrem Mertlem. Objednávka byla
doplněna aktualizovanou rozptylovou studií ing. Pavla Cetla z března 2008.
Předmětem posouzení je vyhodnocení případných zdravotních rizik vyplývajících
z plánovaného rozšíření tělesa skládky odpadů a jejího dalšího provozu. Tato studie se zabývá
hodnocením zdravotních rizik z uvažované expozice prašnému aerosolu PM10 (včetně
bioarosolu), oxidu dusičitému NO2, sirovodíku H2S a v případě realizace spalování
skládkových plynů i oxidu siřičitému SO2.
Cílem záměru provozovatele skládky je rozšíření stávajícího sektoru č.1 tělesa skládky
nacházejícího se na okraji katastru obce Vyskytná nad Jihlavou. V rámci II. etapy (realizace
záměru) se plocha skládky během dvou fází výstavby zvětší o cca 20 000 m2. Užitkový
objem naváženého odpadu II. etapy je plánován na 110 000 m3 s roční kapacitou návozu
stejnou jako v případě I. etapy budování skládky, tj. 10-20 tisíc tun/rok. Ukončení skládkové
činnosti se tedy předpokládá v roce 2015. II. etapa výstavby bude svým technickým řešením,
jednotlivými skladbami, navazovat na sektor č. 1, který je již z velké části zrekultivován.
Podloží bude upraveno minerálním těsněním a fólií. Těsnění bude chráněno ochrannou
geotextilií a vrstvou drenážního štěrku kulatého zrna. Plánované sektory skládky budou
vybaveny drenážními systémy pro odvádění průsakových vod, které budou sbírány do nově
vybudované jímky s dostatečnou kapacitou se zajištěním možné recirkulace ke zvlhčování
tělesa skládky a dále budou vybaveny odplyňovacími systémy. Jímací studny skládkového
plynu budou budovány současně s tělesem skládky a zakládány na povrchu štěrkového drénu
ve dně skládky. Studny svojí konstrukcí umožní jímat bioplyn v celé výšce tělesa skládky a
odebírat vzorky k rozborům. Z jímacích studní bude plyn odváděn přes automaticky řízenou
čerpací stanici k vysokoteplotní pochodni, kde bude v případě naplnění kapacity vývinu
skládkových plynů bioplyn spalován. V případě, že nedojde k dostatečnému vývinu
skládkového bioplynu pro spalování, záměr uvažuje variantu bez jímání a zneškodňování
skládkového plynu. I stávající sektor tělesa skládky bude v případě zvýšeného množství
výskytu bioplynu v tělese skládky dodatečně odplyněn (např. pomocí vrtaných studní s
napojením na odplyňovací systém II. etapy výstavby).
Na základě schváleného provozního řádu skládky Vyskytná nad Jihlavou byl v letech
2005 - 2007 realizován monitoring kvality vod průsakových a mělkých spodních vod. V roce
2007 byl dále monitoring rozšířen pro účely zmapování možné kontaminace podzemních vod
v hlubším horizontu vyhloubením dvou hydrogeologických vrtů v hloubce 15 m a 21 m.
Vzhledem k vyhovujícím výsledkům a nepravděpodobnosti kontaminace zdrojů pitné vody
přilehlých obcí vyplývající ze směru proudění spodních vod není v této studii řešena
problematika zdravotních rizik spojených s možnou expozicí chemickým látkám přítomným
v podzemních vodách a ve vodě pitné.
Zdravotní rizika zátěže okolního ovzduší jsou posuzována jak z hlediska akutního, tak
z hlediska chronického působení chemických látek nacházejících se v důsledku realizace
záměru v okolí skládky. Akutní zdravotní rizika jsou hodnocena s využitím informací o 24
hodinových koncentracích pro škodlivinu PM10 a maximální jednohodinových koncentrací
dalších plynných škodlivin NO2, H2S a SO2. Chronická zdravotní rizika jsou hodnocena
z odhadů průměrných ročních imisních koncentrací škodlivin PM10 a NO2. Vzhledem
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k nedostatečným informacím o možné biologické zátěži, tedy o vyskytujících se
koncentracích plísní, spor, virů, bakterií či jejich reziduí v ovzduší, je hodnocení možných
zdravotních rizik z expozice bioaerosolem provedeno pouze kvalitativně. Možná pachová
zátěž vyvolaná činností skládky je kvantitativně hodnocena na základě výběru jednoho
zástupce směsi pachových látek na tělese skládky přítomných, a to sirovodíku H2S, i když je
zřejmé, že se na pachové zátěži bude podílet celý komplex látek vznikajících na skládce
během hnilobných procesů, které se mohou navzájem potencovat. Kvalitativní hodnocení
zápachu je součástí kapitoly psychosociální reflexe vlivu skládky na obyvatele žijících v okolí
skládky.
Odhad zdravotních rizik byl proveden na základě doporučeného metodického postupu
podle US EPA ve čtyřech následných krocích při využití aktuálních informací o škodlivých
vlivech polétavého prachu na zdraví člověka. Jedná se o následující kroky :
•
•
•
•

identifikace škodliviny
vyhodnocení vztahu její dávky a odpovědi organismu
hodnocení expozice touto škodlivinou
charakterizace neboli odhad jejího zdravotního rizika.

2 Popis lokality
Popis zahrnuje určení geografické polohy místa, kde se má záměr realizovat a
identifikaci populace, která bude účinkům záměru vystavena.
Obr.1 Lokalizace záměru (1:25 000)
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2.1 Geografická poloha
Stávající těleso skládky se nachází v kraji Vysočina, cca 3km západně od hranic
města Jihlavy a je situováno na východním okraji katastru obce Vyskytná nad Jihlavou (viz
obr.1). Pozemek II. etapy rozšíření úložiště navazuje na stávající těleso z jihu. Dotčené území
se nachází mimo obytné území, nejbližší obytná zástavba vůči prostoru rozšíření skládky se
nachází cca 600 m západně od areálu skládky při východním okraji obce Vyskytná n/J (ZŠ a
MŠ obce Vyskytná n. Jihlavou) a cca 800 m východně od kraje obce Plandry. Obec Plandry je
na západním okraji odstíněna zalesněným údolím Bělokamenského potoka. Vlastní území
záměru je lokalizováno na svažitém území se směrem spádnice k jihovýchodu. Nadmořská
výška se na lokalitě pohybuje od 510 do 525 m n.m..

2.2 Dotčená populace
Celkový počet obyvatel obce Vyskytná n/J je 732, z toho dětí do patnácti let 123.
Obce Plandry má 188 obyvatel, z toho 37 dětí do patnácti let.

3 Určení nebezpečnosti jednotlivých škodlivin
Vzhledem k charakteru zdrojů byly jako dominantní škodliviny záměru určeny
polétavý prach frakce PM10 vznikající jako produkt spalovacích procesů, z dopravy či
vznikající při mechanické údržbě skládky, oxid dusičitý NO2 vznikající při spalovacích
procesech spojených jak s dopravou, tak event. se spalováním skládkového plynu, oxid siřitý
SO2 vznikající pouze při variantě spalování skládkového plynu s předpokládaným obsahem
sirovodíku H2S a sirovodík H2S jako součást skládkových plynů uvolňujících se z tělesa
skládky. Problematice bioaerosolu bude věnována zvláštní kapitola této studie.

3.1 Polétavý prach – prašné částice PM10
Polétavý prach, zvláště jeho frakce PM10 je ze zdravotního hlediska významný faktor,
charakterizující úroveň imisní zátěže sledované lokality. Polétavý a sedimentace schopný
prach je totiž vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem (velký povrch často nesoucí
elektrický náboj) v celé řadě případů také ideálním nosičem řady specifických polutantů
mnohdy s vysokým potenciálem rizikovosti. Vedle vlastního chemického složení prachových
částic a na povrch fixovaných škodlivin je mimořádné důležitý i tvar částic. Částice
jehlicovitého tvaru nejsnáze pronikají do buněk epitelů kryjících dolní cesty dýchací, kde
mohou vyvolávat vznik mikronekróz. Ty pak mohou být následně vstupní branou
sekundárních infekcí či v důsledku neustálého mechanického dráždění mohou vyvolat i
zhoubné bujení, jak je tomu např. u azbestových částic.
Polétavý prach je z pohledu velikosti jednotlivých částic posuzován jako TSP –
celkový polétavý prach (zahrnující částice do cca 20 μm v průměru), dále jako frakce PM10
s částicemi do 10 μm a frakce PM2,5 s částicemi do průměru 2,5 μm. Částice menší než 2,5 μm
se postupným zmenšováním své velikosti a tedy i hmotnosti začínají chovat jako plynné
molekuly- plynný aerosol. Jednotlivým frakcím odpovídají konvence pro odběr vzorků
ovzduší.
Rozměr částice také určuje její čas, který může strávit v atmosféře. Zatímco
sedimentace odstraňuje hrubší frakce PM10 z atmosféry během několika hodin po jejich emisi,
částice PM2,5 zde může setrvat několik dnů až týdnů. V konečném důsledku tyto zejména
malé částice mohou být atmosférou transportovány na dlouhé vzdálenosti.

5

Hodnocení zdravotních rizik obyvatel obcí Vyskytná n. Jihlavou a Plandry v důsledku expozice prašnému aerosolu
frakce PM10, včetně bioaerosolu, oxidu dusičitému NO2, sirovodíku H2S a oxidu siřičitému SO2 z provozu skládky
odpadů S-OO3 –Vyskytná nad Jihlavou

________________________________________________________________________________________

Prach má několik cílových struktur průniku do lidského organismu. Větší částice jsou
postupně distribuovány do zažívacího traktu a pokud obsahují toxikologicky významné látky,
jsou tyto metabolizovány stejně jako při orálním požití. Dalším cílovým orgánem jsou
sliznice, zejména řasinkový epitel. Z hlediska retence aerosolu v plících, jsou
nejnebezpečnější částice s efektivním průměrem menším než 2,5 μm, protože jsou z 90-ti i
více procent zachycovány v plícním epitelu. Při posuzování zdravotního rizika inhalace
prachu je tedy důležitá jeho koncentrace a velikost částic (např. PM10, PM2,5), tak i tvar a
jejich chemické složení. Pokud nemá prach specifické biologické účinky jedná se o prach
biologický inertní. V opačném případě se jedná o prach biologicky agresivní a v důsledku
jeho inhalace vznikají zdravotní projevy, které mohou obsahovat celou škálu zánětlivých
stádií poškození dýchacích cest s možností přechodu do chronického stádia.
Po pečlivém prověření současných vědeckých poznatků, dospěli experti WHO
k závěru, že existuje-li nějaká prahová koncentrace pro PM, pak leží v nižším koncentračním
pásmu než jsou imisní koncentrace v Evropě nyní běžně limitované.
Systematické posouzení doposud získaných epidemiologických dat naznačuje že :
• prachové částice v ovzduší obecně způsobují vzrůst rizika úmrtí na respirační
choroby zejména u dětí do 1 roku života, ovlivňují u dětí rychlost vývoje plic,
zhoršují astma a způsobují další respirační symptomy jako kašel a bronchitidu
• frakce PM10 má vliv na nárůst incidence respiračních chorob, což je zřejmé z počtů
hospitalizací v důsledku nemocí dýchacích cest
• frakce PM2,5 vážně ovlivňuje zdraví, zvyšuje počty úmrtí na kardiovaskulární
symptomy, chronická onemocnění dolních cest dýchacích a rakoviny plic.
Protože výsledkem dlouhodobé expozice PM je podstatné snížení předpokládané
délky dožití, má tato expozice jasně větší vliv na lidské zdraví než expozice krátkodobá.
Vlivy dlouhodobé expozice PM zahrnují vzrůst chorob dolních cest dýchacích, chronické
obstrukční plicní onemocnění, redukce plicních funkcí jak u dětí tak i u dospělých a snížení
předpokládané délky dožití zejména vlivem kardiopulmonární mortality a pravděpodobně i
rakovinou plic.
Polétavý prach (prašnost) je tedy významným polutantem zatěžujícím ovzduší.
Současné zákonem definované imisní limity, NV. č. 597/2006 (tab.1), nejsou podle
současných poznatků prosty jistého rizika. Vyplývá to ze studií HIA evropských informačních
systémů APHEIS a ENHIS, které signalizují, že snížení současné průměrné roční
koncentrace PM10 na hodnotu 20 µg/m3 by přineslo významný pokles případů předčasného
úmrtí a prodloužení střední délky života. Překračování tohoto limitu je pak indikací dalšího
navyšování zdravotního rizika populace ve sledované lokalitě.
Tab. 1 Současně platné imisní limity PM10 dle NV č. 597/2006

účel vyhlášení
ochrana zdraví
ochrana zdraví

parametr
aritmetický
průměr/24 h
aritmetický
průměr/rok

hodnota imisního limitu
(µg.m-3)
50
překročení max. 35/rok
40
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3.2 Oxid dusičitý NO2
Nejvýznamnější z oxidů dusíku je ve vztahu k lidskému zdraví oxid dusičitý (NO2).
Hlavním zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování motorových
paliv v motorových vozidlech a fosilních paliv ve stacionárních emisních zdrojích. Ve většině
případů je emitován do ovzduší oxid dusnatý (NO), který je poměrně rychle transformován na
oxid dusičitý.
Oxid dusičitý se nachází v životním prostředí ve formě plynu. Proto je jedinou
relevantní cestou expozice lidí vdechování, ať už je zdrojem venkovní či vnitřní ovzduší nebo
cigaretový kouř. Při vdechování může být absorbováno 80 až 90% oxidu dusičitého.
Významná část vdechnutého oxidu dusičitého je zachycována a odstraňována v nosohltanu.
Experimentální studie ukázaly, že oxid dusičitý i jeho chemické produkty však mohou
zůstávat v plicích velmi dlouho. Po expozicích oxidu dusičitému byly v krvi a v moči
pozorovány kyselina dusičná a dusitá a jejich soli
NO2 působí jako silný oxidant oxidující polysaturované mastné kyseliny buněčných
membrán stejně dobře jako funkční skupiny proteinů, ať už rozpustných bílkovin v buněčné
cytoplazmě či proteinové komplexy v buněčných membránách. Tyto oxidační reakce
(zprostředkované volnými radikály) jsou mechanismem, při kterém NO2 uplatňuje přímou
toxicitu na plicní buňky. Dále NO2 ovlivňuje funkční a biochemickou aktivitu plicních buněk,
alveolárních mikrofágů uplatňujících se při plicní clearence, imunologickou způsobilost
včetně náchylnosti k respiračním chorobám a stupeň mukociliárního clearence.
Podle epidemiologických studií dlouhodobě zvýšená expozice oxidu
dusičitému vede k redukci plicní funkce u dětské populace a u astmatiků zvyšuje počet
bronchitických událostí. Početná vyšetření vlivu oxidu dusičitého na funkci plic u
normálních, bronchitických i astmatických jedinců provedená za kontrolovaných podmínek
jasně ukázala, že krátké expozice oxidu dusičitému (trvající 10 až 15 minut) při koncentracích
3000 až 9400 µg.m-3 vyvolávají změny funkce plic u obou skupin populace. Koncentrace
pohybující se kolem 2800-3800 µg.m-3 po dobu 2-3h jsou spojována se zvýšenou citlivostí
dýchacích cest na bronchokonstriktory a koncentrace nad 3800 µg.m-3 s expozicí 1 až 3 h již
způsobují změny plicní funkce jako např. zvýšený odpor dýchacích cest. Ačkoliv nejnižší
hodinové koncentrace NO2 mající přímý vliv na plicní funkci u astmatiků se pohybují kolem
560µg.m-3, některé studie týkající se bronchiální citlivosti mezi astmatiky naznačují zvýšení
citlivosti při koncentracích již nad 200 µg.m-3. Na základě těchto studií je Světovou
zdravotnickou organizací (WHO) doporučena maximální 1 h koncentrace NO2 rovna 200
µg.m-3 a průměrná roční koncentrace 40 µg.m-3. Za účelem ochrany zdraví i česká legislativa
stanovila imisní limity ve shodě s WHO, jak je patrné z tabulky 2.
V současné době však převládá názor, že pro dlouhodobé účinky vzhledem
k přítomnosti dalších interferujících škodlivin jako je PM10, O3, SO2 neexistují dostatečné
podklady pro spolehlivé stanovení nejnižší prahové koncentrace, při kterých již lze pozorovat
účinky na zdraví.
Tab. 2 Současně platné imisní limity NO2 dle NV č. 597/2006
účel vyhlášení
ochrana zdraví lidí
ochrana zdraví lidí

parametr
aritmetický
průměr/1h
aritmetický
průměr/rok

hodnota imisního limitu
(µg.m-3)
200 µg.m-3 + 20 µg.m-3 (mez tolerance
pro 2008)
40 µg.m-3 + 4 µg.m-3 (mez tolerance
pro 2008)

poznámka
max.překročení
18x/r
bez překročení
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Pozn.: S postupným ročním snižováním meze tolerance až po dosažení cílových hodnot, které budou platit od
1.1.2010 IH1h 200 µg.m-3 a IHr 40 µg.m-3 NO2.

3.3 Oxid siřičitý SO2
Absorpce oxidu siřičitého na povrchu nosních sliznic a sliznic horních cest dýchacích
je důsledkem jeho rozpustnosti ve vodném prostředí. Tato absorpce závisí na koncentraci:
v nosní dutině dochází k 85% - 99% absorpci SO2. Pouze minimální množství plynného oxidu
siřičitého pronikne až do dolních cest dýchacích. Z dýchacích cest se oxid siřičitý dostává do
krve. Vylučování oxidu siřičitého se děje hlavně močí.
Akutní, bronchokontrikční účinky oxidu siřičitého na respirační systém, se projevují
velmi rychle po inhalaci SO2. Tento rychlý nástup odpovědi (v rozsahu od několika minut do
1h od expozice) zahrnuje příznaky jako snížení plicní kapacity, vzestup odporu dýchacích
cest, dušnost či nedostatečné dýchání. Tento účinek pak může být prohlouben zvýšenou
fyzickou námahou. Přímé důkazy svědčící o akutní toxicitě SO2 je založen na experimentech
na dobrovolnících z řad zdravých jedinců, ale i astmatiků či alergiků, kteří představují
nejcitlivější skupinu populace. Bylo zjištěno, že 10-ti minutová expozice koncentrací 572
µg.m-3 přináší pouze malé, klinicky nesignifikantní změny v dýchacím traktu. 10-ti minutové
působení koncentrací 1144 µg.m-3 je spojováno s snížením plicní funkce o 10% a vlivem
koncentrace 1716 µg.m-3 pak o 15% , a to jak u zdravých, tak i u citlivých osob. Nicméně
v jedné dřívější studii bylo uvedeno, že koncentrace 286 µg.m-3 působící po dobu 10 minut
způsobila mírné zvýšení odporu dýchacích cest u dvou astmatiků, což poukazuje na možnou
rozdílnou individuální citlivost na krátkodobou expozici SO2.
Dále z epidemiologických studií vyplývá, že při 24h expozici oxidu siřičitému
s koncentrací nad 250 µg.m-3 v přítomnosti jiných polutantů životního prostředí, především
prašného aerosolu, dochází k nárůstu respiračních symptomů u vybraných citlivých pacientů.
Podobně byly zkoumány účinky dlouhodobé expozice vyjádřené jako průměrná roční
koncentrace oxidu siřičitého na prevalenci respiračních symptomů, změny plicní funkce apod.
Jako hodnota LOAEL byla stanovena roční koncentrace 100 µg.m-3 při současném působení
prašného aerosolu, ale nejnovější studie vycházející z industriálních zdrojů naznačují, že ke
škodlivý efektu na dýchací systém může dojít již i při nižších koncentracích.
Na základě současných znalostí doporučuje WHO nepřekračovat limitní koncentraci
500 µg.m-3 po dobu více než 10 minut. Průměrná 24h koncentrace, resp. roční koncentrace
SO2 doporučená WHO (WHO Air Guidelines 2000) je 125µg.m-3, resp. 50 µg.m-3. Některé
novější studie ukazují, že 24h koncentrace SO2 z industriálních, lokálních a mobilních zdrojů
nepřesahující hodnotu 125 µg.m-3 (roční koncentrace pod 50 µg.m-3) mohou mít negativní
vliv na nárůst úmrtnosti, ať už celkové či z kardiovaskulárních a respiračních příčin, případně
na uvádí jiné ukazatele jako náhlý příjem k hospitalizaci pacientů trpících respiračním
onemocněním (CHOPN). Protože tedy podle nejnovějších poznatků nelze doposud spolehlivě
stanovit nejnižší koncentrace, při kterých již nelze pozorovat účinky na zdraví, WHO
doporučuje postupně snižovat 24h koncentrace ve venkovním ovzduší z dříve doporučených
125 µg.m-3 až na 20 µg.m-3 (WHO Guidelines Global update 2005).
Tab. 3 : Limitní hodnoty platné pro oxid siřičitý dle NV č. 597/2006
účel vyhlášení

parametr

imisní limit

poznámka

ochrana zdraví lidí

aritmetický průměr/1h

350

max.překročení 24x/r

ochrana zdraví lidí

aritmetický průměr/24h

125

max.překročení 3/r
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3.4 Sirovodík H2S
Sirovodík je bezbarvý páchnoucí jedovatý plyn těžší než vzduch. Zapálen explosivně
hoří za vzniku oxidu siřičitého a vody. Sirovodík je nebezpečný tím, že se při inhalaci velmi
rychle vstřebává a působí prakticky okamžitě. Podobně jako kyanovodík blokuje utilizaci
kyslíku. Akutní toxické účinky sirovodíku se probíhají na úrovni jak iritace sliznice
dýchacího systému a očí, tak na úrovni centrálního i periferního nervového systému přes
paralýzu dýchacích center s následkem zástavy dýchání a smrti udušením. Akutní účinky
sirovodíku jsou pozorovatelné již při nízkých koncentracích, kdy se ještě nemusí jednat o
účinky toxické, ale kdy je zaznamenán typický zápach „zkažených vajec“, který může být
příčinou bolesti hlavy a nevolnosti.
Pro hodnocení pachové zátěže WHO Air Guidelines 2000 udává detekční práh
v rozmezí 0,2-2,0 µg.m-3, práh rozpoznání 0,6-6,0 µg.m-3. Rozpětí však může být i větší,
neboť vnímaní zápachu je individuální. Hodnocení čichovému prahu ve vnějším otevřeném
prostředí není jednoznačné, není k dispozici dostatek informací, nicméně WHO Air
Guidelines 2000 udává, že průměrná 30-ti minutová koncentrace H2S rovna 7,0 µg.m-3 je
dostatečnou ochranou proti obtěžování zápachem.
Akutní toxické účinky nastupují při koncentracích nad 70 mg.m-3, která je spojována
s iritací oční spojivky a postižením plic. Se zvyšující se koncentrací se toxický účinek
stupňuje. Koncentrace v rozsahu 450-750 mg.m-3mohou způsobit edém plic s rizikem
následné smrti a koncentrace nad 750 mg.m-3 pak vedou k silnému dráždění CNS s následkem
zrychleného dýchaní vlivem nedostatečného okysličení žilní krve s rizikem zástavy dýchání.
Masivní expozice (1400-2800 mg.m-3) vyvolává okamžitý srdeční kolaps, zástavu dýchání
s následnou smrtí. Vzhledem k tomu, že koncentrace pohybující se v rozmezí 210-350mg.m-3
způsobují paralýzu čichového nervu, nemůže být exponovaný člověk varován na přítomnost
vyšší koncentrace H2S svým typickým zápachem, což zvyšuje nebezpečnost tohoto plynu.
Na základě těchto úvah Světová zdravotnická organizace doporučuje (WHO Air
Guidelines 2000) hodnotu 24h koncentrace sirovodíku rovnou 0,15 mg.m-3 jako bezpečnou
úroveň expozice. Hodnota je odvozena z hodnoty LOAEL 15 mg.m-3 pro iritaci očí
s uvažováním faktoru neurčitosti 100.
Hodnocení chronických rizik vychází z toxikologických studií prováděných na
zvířatech (krysy). US EPA v databázi IRIS uvádí výpočet RfC H2S založený na práci
(Brenneman a spol. 2000), v níž se vychází z NOAEL 13,9 mg.m-3. Přepočtem na
subchronickou expozici vztaženou na člověka (NOAEL HEC = human equivalent
NOAEL=0,64 mg.m-3) a uplatněním faktoru neurčitosti 300 se bezpečná dlouhodobá expozice
pohybuje na úrovni 2 µg.m-3, a to i pro citlivou populaci. Informace o působení nízkými
koncentracemi a o chronických účincích sirovodíku přímo na člověku jsou v současné době
ještě nedostatečné. Lze jim přičíst vznik keratitidy případně dráždění dýchacího systému
projevující se jako pálení nosní sliznice, krku či dušnost. Jak je uvedeno ve WHO air quality
guidelines 2000, expozice v rámci pracovního prostředí pod 30 mg.m-3 byla spojována i
s možnými neurologickými symptomy včetně změny v chování a zhoršení paměti. Expozice
nízkým koncentracím H2S v průměru okolo 1,5-3,0 mg.m-3 je dle tohoto dokumentu
spojována též s inhibicí syntézy krevního barviva hemu, i když mechanismus není ještě jasně
vysvětlen.
Hodnota imisního limitu není v ČR legislativně stanovena.
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4 Vztah dávka – účinek
Pro navrhování bezpečných úrovní expozice chemickým látkám či fyzikálním faktorům a
pro hodnocení rizik vyplývajících z jejich expozice se vychází ze základního předpokladu, že
zvyšuje-li se expoziční dávka, zvyšuje se její škodlivý účinek na zdraví.
Vzhledem k mechanismu toxického akutního působení NO2, H2S a SO2 se pro hodnocení
vztahu dávka-účinek vychází z představy jejich prahového působení, zatímco pro hodnocení
zejména dlouhodobé expozice prašnému aerosolu PM10 a NO2 a zdravotních rizik s ní
spojených se využívá závěrů z četných epidemiologických studií realizovaných v posledních
letech jak na evropské, tak i populaci americké (USA).

4.1 Látky s prahovým účinkem
U těchto látek se vychází z představy, že jejich účinek lze zjistit na cílovém organismu
teprve od jisté prahové koncentrace. Cílem kvantifikace vztahu dávka-odpověď je právě
nalezení horní hranice úrovně expozice, která bude organismem tolerována.
Inhalační toxické riziko, ať už chronické či akutní, vypočítáme jako poměr skutečně
naměřených nebo namodelovaných expozičních imisních koncentrací k inhalační referenční
koncentraci (RfCinh). Referenční inhalační koncentrace je jednotka hmotnosti posuzované
škodliviny/noxy v objemu vzduchu (např. µg.m-3) již je možno pokládat za bezpečnou při
zvoleném způsobu expozice (akutní, chronická).
Riziko vyjadřujeme jako bezrozměrný koeficient toxické nebezpečnosti (HQ), který
může nabývat hodnot menších či větších než 1.
C
HQi = inh
RfCi
Pro hodnocení rizik ze všech toxicky významných látek ve sledovaném prostředí se
přijímá princip aditivity, tzn. že celková hodnota rizika, kterou označujeme jako index toxické
nebezpečnosti (HI), je součtem všech dílčích HQi expozičním scénářem identifikovaných
škodlivin v prostředí a působících systémově na jeden cílový orgán nebo systém jednotlivce,
dle vztahu:
tedy HI = ∑ HQi
Podle metodiky hodnocení vypracované orgány EPA, jsou toxická rizika
považována za malá, je-li hodnota HQ, resp. HI, významně menší než 1. Blíží-li se
hodnota HI jedné, riziko je ještě akceptovatelné, ale překročí-li tuto hodnotu, zvyšuje se
zdravotní riziko v závislosti na velikosti HI.
V různých databázích, které shrnují poznatky o toxicitě a rizicích chemických látek, je
tato koncentrace značena různými symboly. US EPA používá označení RfC (referenční
koncentrace), US EPA California hodnotu REL (Reference exposure level), ATSDR používá
označení MRL (minimal risk level), případně doporučené limitní koncentrace WHO
publikované v WHO Air Guidelines 2000. Způsob odvození je ve všech případech totožný.
Pro hodnocení akutní toxicity oxidu dusičitého NO2 byla použita jako referenční
koncentrace doporučená hodnota WHO 200 µg.m-3 (pro 1h koncentraci) , která chrání před
akutními účinky i vnímavější jedince se sníženou plicní funkcí a astmatiky
Jako hodinová referenční koncentrace REL pro hodnocení akutní expozice oxidu
siřičitému SO2 je dle databáze CAL EPA uváděna hodnota 660 µg.m-3. Nicméně na základě
současných poznatků o působení oxidu siřičitého, kdy je v rámci ochrany zdraví Světovou
zdravotnickou organizací doporučena maximální koncentrace SO2 pro 10-ti minutovou
expozici 500 µg.m-3, se zdá, že hodnota 1h koncentrace 660 µg.m-3 je příliš vysoká. Proto se
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pro hodnocení akutních zdravotních rizik v této studii vychází z české legislativy, z hodnoty
limitní hodinové koncentrace pro SO2 (NV 597/2006 Sb.) 350 µg/m3, která zde zastupuje
referenční koncentraci v rámci ochrany zdraví lidí.
OEHHA, California (Office of Environmental Health Hazard Assessment) uvádí pro
akutní inhalaci H2S REL (Reference exposure level) hodnotu 42 µg.m-3, jenž současně
koresponduje s kalifornským limitem pro střední hodinovou koncentraci ve volném ovzduší.

4.2 Epidemiologická rizika z expozice standardním škodlivinám PM10 a
NO2
Hodnocení zdravotních rizik z dlouhodobé i krátkodobé expozice těchto škodlivin
může vycházet z konceptu relativních rizik, jejichž hodnoty jsou odvozovány z analýz
epidemiologických studií platných pro evropskou populaci. Pro hodnocení rizika z expozice
polétavému prachu a z chronické expozice NO2 je nyní prakticky přijímán model jejich
bezprahového působení, jehož kvantifikaci vzhledem ke zdravotnímu riziku lze docela dobře
hodnotit pomocí nástrojů využívaných právě v epidemiologických studiích.
Vztah dávka – účinek tedy hodnotíme výpočtem relativního zvýšení výskytu určitých
nemocí, případně identifikovaných úmrtí platných pro zkoumanou populaci, v závislosti na
průměrné roční či denní koncentraci ve sledované lokalitě nad hodnotu, která je hodnocené
skupině obyvatel vlastní v hypotetickém případě nulového působení příslušné škodliviny.
V případě znalosti relativního rizika (RR = pi/po), resp. OR (odds ratio) či ze znalosti
prevalencí p0 a pi můžeme jednoduše vypočítat podíl exponované populace, která je postižena
příslušným zdravotním příznakem. Přičemž parametr p0 definuje hypotetickou prevalenci při
nulové koncentraci příslušné noxy v prostředí. Počet obyvatel s předpokládanými příznaky po
expozici noxou lze pak vyjádřit rozdílem pi – po. Je zde nutno poznamenat, že parametry
sloužící ke kvantifikaci zdravotního rizika vychází z evropských epidemiologických studií,
ne tedy přímo ze zkoumané lokality. Z těchto důvodů je třeba se dívat na výsledky
kvantifikace rizik jen jako na nejpravděpodobnější odhad reálné situace.
Odhad zdravotního rizika z dlouhodobé expozice oxidu dusičitému NO2 v této
studii vychází z metodiky uveřejněné v práci Exposure – Response Functions for Health
Effects of Air Pollutants Based on Epidemiological Findings, publikované Kristin Aunanovou
v Oslo, 1995. Jako zdravotní indikátory charakterizujících možné zdravotní riziko populace
zasažené záměrem byly zvoleny diagnózy uvedené v tabulce 4.
Tab. 4 Výběr parametrů pro hodnocení zdravotního rizika z dlouhodobé expozice NO2
Škodlivina
NO2

Dopad na zdraví
Chronický respirační syndromdospělí
Chronický respirační syndromděti

Hodnoty β
(95%CΙ)

p0

působení/typ rizika

0,024

1,3%

Chronické/OR

0,0055

3%

Chronické/OR

Odhad zdravotního rizika z expozice prašnému aerosolu PM10, resp. PM2,5
vychází z metaanalýzy epidemiologických dat zjištěných v posledních letech v Evropě a
USA. V roce 2006 byla publikována souborná studie WHO hodnotící zdravotní rizika PM
v Evropských zemích (Health risks of PM from long-range transboundary air pollution).
Výsledkem těchto studií jsou vztahy změny imisní koncentrace PM10/PM2,5 a jí odpovídající
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přírůstky příčinných zdravotních diagnóz. Je evidentní, že s přijatelnou mírou nejistoty lze
definovat změny v incidenci některých významných akutních i chronických chorob a úmrtí
v závislosti na krátkodobých a zejména dlouhodobých přírůstcích imisních koncentrací.
Pro krátkodobý i dlouhodobý nárůst imisní expozice prašnému aerosolu o 10 µg.m-3
byly odvozeny vztahy pro přírůstky atributivních podílů příslušných diagnóz způsobených
prašností. V následujících tabulkách 5 a 6 jsou uvedeny některé z nich.
Tab.5 Akutní expozice
zdravotní důsledek/diagnóza pro krátkodobý nárůst
PM10 o 10 µg.m-3
úmrtí dospělí (všechny případy)
akutní hospitalizace kardiaků
akutní hospitalizace s dýchacími problémy

přírůstek nebo změna proti
původnímu stavu
0,6 %
4,34/100.000 exponovaných
7,03/100.000 exponovaných

Tab.6 Chronická, dlouhodobá expozice
zdravotní důsledek/diagnóza pro dlouhodobý nárůst
PM10 o 10 µg.m-3
úmrtí dospělí (všechny případy)
pro nárůst PM2,5 o 10 µg.m-3
chronické respirační onemocnění dospělých
záněty dolních cest dýchacích dětí

přírůstek nebo změna proti
původnímu stavu
6%
26,5 nových případů bronchitidy
na
100.000
exponovaných
dospělých
1,9 dnů/rok s novými příznaky na
každé exponované dítě 5-14 let

Za nejspolehlivější ukazatel škodlivého účinku prašného aerosolu je považována celková
úmrtnost způsobená dlouhodobou expozicí prašnému aerosolu PM2,5, neboť nejsilnější vztah
mezi prašností a úmrtností byl stanoven právě pro tuto jemnou frakci. V případě, že není
PM2,5 měřena či modelována, je přípustné použít přepočítávacího (konverzního) faktoru
reprezentujícího průměrný obsah jemné frakce 2,5 µm ve frakci PM10. Jako konverzní faktor
tohoto přepočtu WHO doporučován hodnotu 0,7 ověřenou pro situaci v evropských státech.
Použití tohoto konverzního faktoru, jakož i použití závěrů epidemiologických studií v podobě
výše definovaného nárůstu atributivního podílu či relativního rizika závislým na změně
koncentrace o ∆c (nárůst rizika předčasného úmrtí o 6% při navýšení koncentrace PM2,5 o 10
µg.m-3), může být nositelem nejistot, které do určité míry mohou ovlivnit konečný odhad
zdravotních rizik této škodliviny použitý v této studii, ale je stále nejlepším odhadem
zdravotní rizikovosti expozice jemnými frakcemi polétavého prachu.

5 Hodnocení expozice
Vzhledem k povaze záměru byly vybrány jako majoritní škodliviny prašný aerosol
PM10 a oxid dusičitý NO2 uvolňující se z liniových zdrojů při svozu odpadu, při pojezdu
mechaniky po ploše skládky (plošný zdroj) a při případném spalování skládkového plynu
(bodový zdroj), dále oxid siřičitý SO2 vznikající při případném spalovaní skládkového plynu
ze sirovodíku a nakonec samotný sirovodík H2S, který se uvolňuje při hnilobných procesech
během skládkové činnosti a pokud se z důvodů nedostatečného vývinu plynu nebude
spalovat, uniká z tělesa skládky.
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Pro hodnocení expozice obyvatel Vyskytné nad Jihlavou a Plandry škodlivinami
PM10, NO2, SO2 a H2S jsou použity koncentrační údaje z aktualizované rozptylové studie ing.
Pavla Cetla z března 2008. V rámci konzervativního přístupu hodnocení rizika byla na
veškeré dotčené území aplikována vždy maximální hodnota imisní koncentrace zasahující
obydlenou část území, a to i přesto, že je takové zatížení nadhodnocené.

5.1 Současný stav
Současná situace ročních a 24h., resp. max. 1h pozaďových koncentrací PM10, NO2,
případně SO2 popsaná v rozptylové studii (RS) ing. Cetla se opírá o data ze stanic
automatického měření AIM a z údajů z Krajského programu snižování emisí kraje Vysočina,
ve kterých se promítá činnost 1. sektoru tělesa skládky, která v současnosti není v provozu,
včetně sekundární prašnosti.
Maximální krátkodobá expozice, která je dosažena pouze v případě špatných
rozptylových podmínek, se pohybuje na sledovaném území obou obcí na úrovni 60 µg.m-3 pro
24h koncentraci PM10, maximální 1h koncentrace NO2 se pohybuje v rozmezí 80 µg.m-3 (obec
Plandry) a 90 µg.m-3 (obec Vyskytná n/J.) a max. 1h koncentrace SO2 mohou dosahovat
hodnot 46 µg.m-3 v obci Plandry a 47 µg.m-3 v obci Vyskytná n/J. Současná dlouhodobá
expozice vyjádřená jako roční koncentrace prašného aerosolu PM10 je na úrovni 20 µg.m-3
(Plandry) a 25 µg.m-3 (Vyskytná n/J), roční koncentrace NO2 dosahuje hodnoty 9 µg.m-3
(Plandry) a 11 µg.m-3 (Vyskytnán/J).
Pozaďová koncentrace sirovodíku H2S byla pro nedostatek informací současné zátěže
zvolena jako rovna nule, i když je pravděpodobné, že z důvodů zemědělské činnosti (hnojení
či chov hospodářských zvířat) lze jistou, nevýznamnou hladinu H2S očekávat.

5.2 Budoucí stav
Z výsledků RS je zřejmé, že záměr nepřinese významné zvýšení současné
expozice.
Dlouhodobá expozice PM10 a NO2 zůstává prakticky nezměněna a to i v případě, kdy
zdrojem bude nejen liniový a plošný zdroj, ale i bodový zdroj vznikající při spalování
skládkového plynu. Nárůst roční hladiny PM10 je odhadován pouze na 1 µg.m-3 pro obě obce a
koncentrace NO2 zůstává i po záměru na území obcí prakticky stejná. Podobně je tomu i
v případě max. 1h koncentrace SO2 (predikovaný nárůst o 0,5 µg.m-3 pro obě obce).
K jistému zvýšení expozice dojde u krátkodobé expozice PM10, kdy se max. 24h
koncentrace může na území obou obcí zvýšit o 10 µg.m-3 a dosáhnout hodnoty 70 µg.m-3, a
dále se předpokládá nárůst max. 1h koncentrace NO2 o 10 µg.m-3 v obci Plandry a o 5 µg.m-3
v obci Vyskytná n/J. Akutní expozice H2S, který se bude uvolňovat při hnilobných procesech,
je charakterizována max.1/2h koncentrací, dosahující při maximálním odhadu vývinu
skládkového plynu úrovně 0,1 µg.m-3. Pro charakterizaci toxických účinků, kdy se současná
akutní expozice porovnává s max. 1h koncentrací, znamená využití max. půlhodinové
koncentrace jisté nadhodnocení akutního zdravotního rizika.

6 Charakterizace rizika
Charakterizace rizika je konečným krokem v procesu hodnocení rizika. Tímto krokem
se určuje pravděpodobnost poškození cílového orgánu rizikovým faktorem nejprve na základě
kvantifikace, tzn. aplikace matematických modelů sloužících k výpočtu rizika, a dále na
základě interpretace výsledků a konečného vyhodnocení rizika.
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6.1 Kvantifikace a vyhodnocení akutních inhalačních zdravotních rizik
z expozice plynným oxidem dusičitým NO2, SO2 a H2S
V případě hodnocení akutních inhalačních zdravotních rizik z expozice sledovaných škodlivin
vycházíme z maximální hodinové koncentrace současného a budoucího stavu získané
z rozptylové studie ing. Cetla, pouze riziko z expozice sirovodíku H2S vychází z max. 1/2h
koncentrace, což vede k jistému nadhodnocení akutního rizika vyjádřeného jako HQ H2S.
Koeficienty nebezpečnosti vyjadřující riziko toxického působení jednotlivých škodlivin jsou
přehledně uvedeny v tabulkách 7a a 7b. Vzhledem k systémovému působení oxidu dusičitého,
siřičitého a sirovodíku (dýchací systém), jsou rizika vyjádřená indexem nebezpečnosti HI.
Tab.7a

Akutní toxická rizika z expozice obyvatel obce Vyskytná nad Jihlavou NO2,
SO2 a H2S před realizací a po realizaci záměru

HQ, resp. HI
dýchací
systém

současná

Rizika spojená s realizací skládky

rizika

Varianta I
(fugitivní únik sirovodíku)

Varianta II
(spalování skládkových plynů)

HQ NO2

0,45

0,48

0,48

HQ SO2

0,13

0,13

0,14

HQ H2S

0,00

0,002

0,00

HI

0,58

0,61

0,62

Tab.7b

Akutní toxická rizika z expozice obyvatel obce Plandry NO2, SO2 a H2S před
realizací a po realizaci záměru

HQ, resp. HI
dýchací
systém

současná

Rizika spojená s realizací skládky

rizika

Varianta I
(fugitivní únik sirovodíku)

Varianta II
(spalování skládkových plynů)

HQ NO2

0,40

0,45

0,45

HQ SO2

0,13

0,13

0,13

HQ H2S

0,00

0,002

0,00

HI

0,53

0,58

0,58

Vycházíme-li, v rámci kvantifikace akutních zdravotních rizik látek s prahovým působením
z předpokladu, že hodnota indexu nebezpečnosti HI ≥ 1 indikuje zvýšené zdravotní riziko,
pak lze označit současná akutní toxická rizika pro respirační systém obyvatel Vyskytné n/J,
resp. Plandry za doposud akceptovatelná až malá (HI = 0,58, resp. 0,53). Nejvíce ze všech
sledovaných škodlivin k riziku přispívá oxid dusičitý, nicméně i tyto koncentrace jsou
z pohledu zdravotních rizik bezpečné i pro citlivé jedince se sníženou plicní funkcí.
Příspěvek SO2 k akutní toxickému riziku jsou malá až zanedbatelná.
Realizací záměru s největší pravděpodobností dojde jen k zanedbatelnému
navýšení současného akutního inhalačního rizika (HI=0,62, resp. 0,58) pro obyvatele
Vyskytné n/J, resp. Plander, přičemž zvolená varianta (spalování skládkového plynu či
fugitivní únik H2S) nebude hrát při zvýšení rizika prakticky žádnou roli.
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Nejvíce přispívá k celkovému akutnímu inhalačnímu riziku pro dýchací systém oxid
dusičitý NO2, nicméně zvýšení 1h koncentrace maximálně o 10 µg.m-3 bude z pohledu rizik
akceptovatelné i pro citlivé jedince se sníženou plicní funkcí. Riziko z akutní expozice SO2
zůstává i po záměru prakticky stejné, příspěvek sirovodíku k celkovému toxickému riziku je
téměř nulový a tudíž zanedbatelný.
Závěrem je možno konstatovat, že plánovaný záměr rozšíření tělesa skládky by
přinesl s největší pravděpodobností zanedbatelné zvýšení akutního toxického rizika.
Riziko zvýšené bronchiální citlivosti pro osoby se sníženou plicní funkcí a astmatiky by
zůstalo i během realizace skládkové činnosti na původních hodnotách, které můžeme
interpretovat jako malé a akceptovatelné. A navíc je třeba zdůraznit, že expoziční
koncentrace, které byly v rámci kvantifikace použity, jsou nadhodnoceny z pohledu výše
diskutovaného konzervativního přístupu.

6.2 Kvantifikace a vyhodnocení chronických zdravotních
z expozice oxidu dusičitému NO2 a prašnému aerosolu PM10

rizik

Jako indikátor zdravotních rizik z dlouhodobé expozice NO2 byla vybrána diagnóza
chronického respiračního onemocnění (CHRO) dětí a dospělých. Kvantifikace současného
rizika vychází, v rámci konzervativního přístupu, z maximálních dlouhodobých expozičních
koncentrací zasahujících do obydlených území a rizika jsou vztažena na celkový počet
obyvatel obcí Vyskytná nad Jihlavou (609 dospělých a 123 dětí do 15 let) a Plandry (151
dospělých a 37 dětí do 15 let).
Současné hodnoty prevalencí CHRO se pro obě obce pohybují na podobných
úrovních. Odborným odhadem podloženým kvantifikací rizik lze předpokládat, že vlivem
dlouhodobého působení současnou průměrnou roční koncentrací NO2 rovnou 11µg.m-3
zasahující obec Vyskytná n/J může ročně onemocnět 0,4% dospělé a 0,2% dětské populace,
což vztaženo na počet obyvatel Vyskytné n/J činí asi 2 dospělé osoby (2,4 osoby) a 0,2 dítěte
ročně. Podobně je tomu v obci Plandry, kde vlivem roční koncentrace 9 µg.m-3 může
onemocnět 0,3% dospělé a 0,1% dětské populace obce Plandry ročně, což představuje
necelého 1 dospělého člověka (0,5 osoby) a hypotetickou hodnotu 0,04 dítěte. Vzhledem
k tomu, že je odhad zdravotních rizik v důsledku chronického působení NO2 je ovlivněn
řadou nejistot, je vhodné chápat výše popsaná procenta prevalencí či přímo vyčíslení
konkrétních případů jen jako pravděpodobný odhad.
Na základě těchto úvah se lze současnou situaci interpretovat tak, že nynější průměrné
roční koncentrace pohybující se ve sledované lokalitě na úrovni 10 µg.m-3 nepředstavují pro
sledovanou populaci významné zdravotní riziko.
Vzhledem k tomu, že sám záměr rozšíření a provozu skládky nebude navyšovat
průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, lze předpokládat, že se realizací záměru
současná zdravotní rizika obyvatel obou obcí z dlouhodobé expozice NO2 též nezvýší.
Jako nejdůležitější zdravotní indikátor dlouhodobé expozice prašnému aerosolu byla
zvolena celková mortalita (počet předčasných úmrtí za rok), kdy se pro výpočet však musíme
použít průměrné roční koncentrace PM2,5 ( pro přepočet PM10 na koncentraci jemné frakce
PM2,5 byl použit konverzní faktor doporučený WHO 0,7). Pro dokreslení škodlivých účinků
prašného aerosolu byl proveden i odhad rizika pro možný nárůst chronického respiračního
onemocnění dospělých vlivem expozice roční koncentraci PM10 a odhad úmrtnosti vlivem
jeho krátkodobého, akutního působení.. Jak již bylo výše řečeno, kvantifikace vychází,
v rámci konzervativního přístupu, z maximálních expozičních koncentrací zasahujících do
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obydlených území a rizika jsou vztažena na celkový počet obyvatel obcí Vyskytná nad a
Plandry.
Výpočtem docházíme k závěru, že dlouhodobá expozice současnou roční koncentrací
prašnému aerosolu v obci Vyskytná n/J (25 µg.m-3) a Plandry (20 µg.m-3) může již dnes
způsobit nárůst úmrtí o 10,5%, resp. 8,4% ve srovnání s hypotetickou nulovou expozicí
prašnému aerosolu, což vztaženo na konkrétní populaci obcí představuje hypotetických 0,65
úmrtí v obci Vyskytná n/J za rok, resp. 0,13 úmrtí v obci Plandry za rok. Z povahy věci je
však zřejmé, že nelze dosáhnout nulové expozice prašnosti a současné roční koncentrace
PM10 (PM2,5) ve sledovaných lokalitách se pohybují na akceptovatelné, pro mnohá města
nedosažitelné úrovni. Proto i výše vyjádřená rizika úmrtí vlivem současné dlouhodobé
expozice prašnému aerosolu lze označit, v rámci respektování nejistot vyplývajících ze
závěrů epidemiologických studií a nejistot spojených s expozicí modelovanou
rozptylovou studií, jako akceptovatelná. Stejný závěr platí i pro riziko vzniku nových
případů bronchitidy dospělých, kdy současná expozice může být příčinou vzniku 0,4, resp.
0,008 nových případů onemocnění v obci Vyskytná n/J, resp. Plandry.
Celková úmrtnost mimo externí příčiny v kraji Vysočina byla v roce 2006 843 úmrtí
na 100 000 obyvatel.
Vzhledem k tomu, že nárůst roční koncentrace vlivem záměru je zanedbatelný (o
1 µg.m-3), nepředpokládá se ani další zvýšení současného zdravotního rizika. Proto odhad
počtu předčasných úmrtí vlivem budoucí předpokládané dlouhodobé expozice prašnému
aerosolu i vznik nových případů bronchitidy dospělých zůstane i při provozu záměru ve
srovnání se současným stavem nezměněn a tudíž lze hodnotit chronická zdravotní rizika
z expozice PM10/PM2,5 v důsledku realizace záměru jako nezměněná.
Ani krátkodobá expozice prašnému aerosolu nepřináší pro místní populaci žádné
významně zvýšení rizik předčasného úmrtí a to platí jak pro současnou situaci, tak i pro
případ provozu skládky. I při zvýšení max. 24h koncentrace PM10 o 10 µg.m-3 se bude
předčasná úmrtnost v malé populaci obou obcí vlivem maximální krátkodobé expozice
pohybovat jak pro stav současný, tak i budoucí na hypotetické úrovni řádově 10-4 osoby
denně. Pro lepší ilustraci akutních účinků prašného aerosolu je však vhodnější vyjádření počtu
úmrtí za rok způsobených krátkodobou expozicí. Udává se, že 15% z celkového počtu úmrtí
za rok způsobených expozicí prašnému aerosolu je přisuzováno právě těmto akutním
případům úmrtí (APHEIS, HIA of Air Pollution and Comunication Strategy, 3rd year report,
2005). Takto hodnoceno by ročně mohlo zemřít přibližně 0,1 člověka ročně v důsledku
krátkodobých koncentrací PM10 v obci Vyskytná n/J a 0,02 člověka v obci Plandry a to pro
případ současné i budoucí expozice. Tato rizika lze označit jako zanedbatelná.
Závěrem lze konstatovat, že zdravotní rizika z expozice prašnému aerosolu v
důsledku rozšíření a znovuzprovoznění skládky jsou s největší pravděpodobností
nevýznamná, a to i při zohlednění případných nejistot vyplývajících jak z odhadu
expozice rozptylovými studiemi, tak i ze závěrů epidemiologických studií, které byly pro
odhad rizika použity.

6.3

Biologická rizika plynoucí z provozu skládky a inhalační rizika z
možné expozice bioaerosolu

Provoz skládky by mohl být při nesprávné manipulaci s odpadem a nedodržováním
technických opatření příčinou nejen možného rizika kontaminace ovzduší chemickými
škodlivinami, ať už plynnými či jako součásti polétavého prachu, případně příčinou rizika
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kontaminace povrchových a podzemních vod, ale i dalšího potencionálního rizika – rizika
biologického.
Významným nositelem nebezpečnosti komunálního odpadu je vysoký obsah
mikroorganismů a biologicky aktivních látek, které mohou vytvářet nebezpečný bioaerosol,
který pak může být příčinou různých onemocnění. Na skladbě aerosolu se může podílet celá
škála virů, bakterií, plísní a jejich spor, glukanů, endotoxinů či mykotoxinů, které odpad
kontaminují již od okamžiku jeho tvorby. K významnému pomnožení těchto mikroorganismů
pak dochází na samotné skládce vlivem příznivých podmínek (teplota, vlhkost, dostatečné
množství substrátu). Velikost částic bioaerosolu se pohybuje pod hranicí 10 µm. Reinthaler et
al (1997) měřením distribuce částic na různých kompostujících skládkách zjistili, že 8-15%
náležely částicím větším 7 µm, 8 – 13% z celkového počtu částic se pohybovalo mezi 4.7 –
7 µm, 9 – 16% mezi 3.4 – 4.7 µm. Nadpoloviční množství částic bioaerosolu , tj. 56 – 73%
bylo menších než 3.4 µm. Je zřejmé, že se zmenšující se velikostí částic se zvyšuje jejich
negativní dopad, neboť částice pronikají hlouběji do plicních struktur.
Mezi nejčastější zástupce mikroorganismů zapojujících se do kompostujících procesů
lze vyjmenovat rody plísní Aspergillus, např. Aspergillus fumigatus (uplatňuje se při
degradaci celulózy a hemicelulózy), Cladosporium spp., Alternaria spp., rody Penicillium,
Trichoderma, Mucor a Rhizopus. Tyto plísně jsou potencionálně alergenní, jsou-li
inhalovány ve velké koncentraci. Rody Aspergillus a spory plísní Rhizopus, Cladosporium,
Penicillium a Trichoderma vyvolávají prokazatelně alergenní odpověď exponovaných
pracovníků kompostáren. Další možné riziko z expozice bioaerosolu představují bakterie a
aktinomycety. Komunální odpad je mimo jiní tvořen rostlinnými a živočišnými zbytky
potravy osídlené gram-negativními bakteriemi (Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Pantoea
agglomerans, Alcaligenes spp., ) či
gram-pozitivními bakteriemi (Bacillus spp.,
Corynebacteria spp., Staphylococcus spp., Mikrococcus spp., Streptococcus spp.).
V případě kontaminace fekáliemi mohou být též přítomny i nebezpečné koliformní bakterie
rodu Escherichia coli, Campylobacter a Salmonella a další. Zvláště koliformní bakterie
mohou představovat pro svou vysokou patogenitu výrazné zdravotní riziko, ale jejich hlavní
cestou vstupu infekce do organismu je ingesce, takže možnost infekce dýchacích cest
způsobenou těmito bakteriemi je nepravděpodobná. Nejvíce ohroženi by tedy budou pouze
zaměstnanci skládky, případně pracovníci firem svážející odpad, a to jen při porušení
základních hygienických návyků. Nicméně, bakterie a aktinomycety tvořící součást
bioaerosolu mohou být příčinou alergií a s ní svázaných onemocnění jako astma
(aktinomycety produkují tisíce spor s velikostí 1-3µm, které pronikají až do plicních alveol)
nebo se stávají nebezpečnými svou tvorbu endotoxinů (gram-negativní bakterie), které, jsou-li
vdechnuty v dostatečném množství, mohou způsobit krátkodobé onemocnění podobné
chřipce, nazývané často jako inhalační horečka (inhalation fever). Chronická expozice
endotoxinům je spojována se záněty respiračního systému vedoucího k chronické bronchitidě,
chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) až ke snížení funkce plic.
Výše popsaná rizika jsou doposud spojována pouze s profesionální expozicí
zaměstnanců kompostáren a skládek odpadů s velkým organickým podílem a jejich ochrana
musí být zajištěna ve smyslu příslušné legislativy zaměstnavatelem. V současné době žádná
studie nepotvrdila vliv bioaerosolu na zdraví obyvatel žijících v lokalitách s podobným
provozem. Zdá se, že zvětšující se vzdálenost od zdroje je jistou ochranou proti negativními
působení bioaerosolu. Z výsledků většiny studií mapující expozici na periferiích kompostáren
vyplývá, že koncentrace bioaerosolu klesají na hodnoty pozadí ve vzdálenosti od 100 do 500
metrů od zdroje. Dle autorů studií je ve většině případů dostačující vzdálenost 250 m, která je
doporučována jako limitní ochranná vzdálenost. Nicméně bylo zjištěno (modelováním
disperze bioaerosolu), že za určitých podmínek, tj. za stabilních atmosférických podmínek,
klesá koncentrace bioaresolu na hodnoty pozadí při vzdálenostech větších než 250 m.
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Dalším problémem souvisejícím s provozem skládky je možné též riziko infekčních
onemocněních přenášených hmyzem, ptáky a hlodavci. Nedostatečná technická opatření
(úprava povrchu skládky) a nedůsledná deratizace, desinfekce a dezinsekce může vést
k hromadnému výskytu hlodavců, slétávání ptactva a hmyzu, které může vyústit ve zvýšené
riziko infekčních onemocnění s těmito vektory spojované. Jedná se o potencionální riziko
výskytu leptospiróz (včetně ikterické formy tzv. Weilovy nemoci), salmonelózy, tularémie,
virové hepatitidy A a případně dalších infekcí.

6.3.1. Kvalitativní vyhodnocení biologického rizika obyvatel obcí Vyskytná nad
Jihlavou a Plandry plynoucího z provozu skládky a z možné expozice bioaerosolu
Výše popsaná zdravotní rizika spojována s expozicí bioaerosolu vychází ze studií
prováděných v rámci expozice v pracovním prostředí (kompostárny). V současné době nejsou
známy případy zmiňovaných zdravotních komplikací v důsledku expozice bioaerosolu u
obyvatel žijících v blízkém okolí kompostáren. Je však pravdou, že studií zabývajících se
touto problematikou není mnoho.
V případě skládky Vyskytná je současné riziko z expozice bioaerosolu minimální,
neboť těleso skládky je již z velké části zrekultivováno nebo dostatečně převrstveno inertními
materiály a zeminou, které vytváření ochrannou bariéru.
V případě realizace záměru a založení nového sektoru tělesa skládky se může možné
riziko zdravotních komplikací zvýšit, ale pravděpodobněji pro pracovníky skládky než pro
obyvatelstvo okolních obcí. Nejblíže skládky, asi 600 m západně od současného tělesa se
nachází ZŠ a MŠ obce Vyskytná n. Jihlavou. Tato vzdálenost je dle výše zmíněných výsledků
studií věnujících se sledováním expozice bioaerosolu dostatečná pro ochranu proti možnému
vlivu bioaerosolu vzniklého na skládce. Doporučovaná limitní vzdálenost 250 m je zde tedy
více než dvojnásobně překročena. Pravděpodobnost zdravotního rizika plynoucího z možné
expozice bioaerosolu ze skládky je ještě snížena faktem, že převládající směr větru je západní,
od obce Vyskytná směrem na obec Plandry. ZŠ a MŠ obce se tímto nacházejí na straně
závětrné a lze tudíž konstatovat, že zdravotní riziko z expozice bioaeosolu pro obyvatele obce
Vyskytná n. Jihlavou bude minimální. Nejbližší výstavba v obci Plandry se nachází od
skládky cca 700 m. Tato vzdálenost se v důsledku plánované výstavby rodinných domů na
západním okraji Plander pravděpodobně zmenší na vzdálenost cca 500 m, ale na druhé straně
je tato návětrná lokalita obce chráněna pruhem lesa oddělující těleso skládky a pozemky
v katastru obce Plandry. Je tedy též nepravděpodobné, aby byli obyvatelé současné i
eventuálně budoucí výstavby ohrožování zvýšeným rizikem z expozice bioaerosolu.
Nicméně v případě pochybností lze provést měření koncentrace bioaerosolu aeroskopem a
riziko zhodnotit i kvantitativně, to jest zjistit, zda-li jsou vzdálenosti výstavby od skládky
dostatečnou ochranou.
Toto hodnocení vychází samozřejmě z předpokladu, že provozovatel bude důsledně
plnit všechna technická opatření vedoucí ke snížení prašnosti a emisemi bioaerosolu. Tato
opatření představují:
- zhutňování a pravidelné zavážení skládky inertními materiály plnícími funkci izolantu
proti úniku zdraví škodlivých látek, včetně bioaerosolu i lehkých polétavých předmětů
- kropení – rozprašování čisté užitkové vody na těleso skládky při procesu zavážení
sypkým a suchým materiálem s cílem snížit prašnost na nejnižší možnou míru
- průsakovou vodu používat pouze pro účely polévání tělesa skládky (nerozprašovat)
nebo zvlhčování tělesa skládky zevnitř.
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-

s cílem snížit riziko přenosu infekčních onemocněních přenášených hlodavci, ptáky,
případně hmyzem, provádět důkladně a bezpečně desinfekci, deratizaci a dezinsekci.

6.4 Vyhodnocení pachové zátěže a psychosociální reflexe
Možná pachová zátěž vyvolaná hnilobnými procesy probíhajícími v tělesech skládky
je kvantitativně hodnocena na základě výběru jednoho zástupce směsi pachových látek na
tělese skládky přítomných a detekovatelných ve skládkových plynech, a to sirovodíku H2S.
Hodnocení vychází z maximálních půlhodinových koncentrací H2S získaných modelováním
z rozptylové studie ing. Cetla, které vystihují stav při nejhorších rozptylových podmínkách,
které mohou být dosahovány jen po omezenou dobu v roce. Současná možná imisní zátěž
byla pro nedostatek informací předpokládaná jako nulová, i když se skládka nachází v oblasti
zemědělské činnosti, která může být též zdrojem nejen sirovodíku, ale i jiných pachových
látek. Na základě RS bylo zjištěno, že max. 1/2h koncentrace H2S zasahující do obydlené
zóny obcí Vyskytná n/J a Plandry se mohou pohybovat při realizaci skládkové činnosti na
úrovni 0,1 µg.m-3 s četností do 100 h/rok (část zemědělsko-průmyslové zóny v Plandrech
může být zasažena částečně koncentrací 0,2 µg.m-3, s četností 20 h/rok). Vzhledem k tomu, že
WHO Air Guidelines 2000 udává čichový práh v rozmezí 0,2-2,0 µg/m3, je pravděpodobné,
že koncentrace H2S 0,1 µg.m-3 nemusí být obyvateli obou obcí vnímána, neboť se pohybuje
pod prahem detekce.
Průměrná 30-ti minutová koncentrace H2S rovna 7,0 µg/m3 poskytující podle WHO
dostatečnou ochranu proti obtěžování zápachem není ani zdaleka dle údajů RS
dosažena. Pro určitou část populace v obci Plandry by však již tato cca 20h/r trvající imisní
zátěž koncentrací 0,2 µg.m-3 mohla být pociťována jako zdroj zápachu. Předpokládaná četnost
trvání této situace 20h/r je však dostatečně nízká pro vytvoření soustavného pocitu
diskomfortu. V obcích s existující zemědělskou produkcí jsou však vytvářeny silné adaptační
behavioární mechanismy redukující význam pocitu obtěžování tímto typem pachu.
Nicméně nelze na základě této zjednodušené představy vyloučit, že skládka nebude
zdrojem nepříjemných pachů, a to zvláště za předpokladu, pokud se nebudou respektovat
technická opatření sloužící k minimalizaci těchto nežádoucích účinků. Při hnilobných
procesech vzniká a do ovzduší uniká různorodá a pestrá směs pachových látek, z nichž
některé sirné a dusíkaté rozkladné produkty složitých organických molekul se vyznačují
významně (řádově) nižším prahem pachového postřehu než disponuje sirovodík. Tyto látky
však není možné nejen všechny detekovat, ale ani identifikovat. Pachové látky se také mohou
navzájem potencovat, to tzn., že i směs látek s koncentracemi jednotlivých zástupců, které
budou pod prahem obtěžování či čichovým prahem, může být nositelem obtěžujícího
zápachu. Hodnocení pachové zátěže směsí je velice komplikovanou úlohou, kterou lze jen
obtížně modelovat a jejíž řešení je založeno pouze na olfaktometrickém zjišťování existující
skutečnosti.
Proto je jednoznačně žádoucí, aby byla možná pachová zátěž vhodnými technickými
opatřeními snižována již v technologickém postupu skládkování na minimum. Jedná se
především o průběžné zasypávání a převrstvování povrchu skládky vhodnými materiály, které
mají schopnost pachy částečně absorbovat či v případě dostatečného vývinu skládkového
plynu jej jímat a posléze spalovat. Průběžné zasypávání je též ochranou proti úletu lehkých
materiálů z tělesa skládky, které mohou být, jsou-li odneseny do okolí (ať už do obytných zón
či do volné přírody) zdrojem negativního estetického vnímání. Je-li zdraví chápáno, dle
definice WHO nejen jako absence nemoci či poruchy, ale jako komplexní stav tělesné,
duševní i sociální pohody, pak možný nedůsledný přístup provozovatelů skládky, který by
vedl k obtěžování zápachem, úletu lehkých odpadů mimo areál skládky či pomalému postupu

19

Hodnocení zdravotních rizik obyvatel obcí Vyskytná n. Jihlavou a Plandry v důsledku expozice prašnému aerosolu
frakce PM10, včetně bioaerosolu, oxidu dusičitému NO2, sirovodíku H2S a oxidu siřičitému SO2 z provozu skládky
odpadů S-OO3 –Vyskytná nad Jihlavou

________________________________________________________________________________________

při rekultivaci, bude také tento aspekt negativně ovlivnit zdraví obyvatel obou přilehlých obcí
v smyslu narušení duševní a sociální pohody.

7 Nejistoty
V rámci objektivity hodnocení zdravotních rizik je vždy nezbytné vyjádřit nejistoty
vztahující se k jednotlivým bodům hodnocení. Postup hodnocení rizik představuje vždy jisté
zjednodušení, které se promítá jak do výběru sledovaných škodlivin, do odhadu a modelování
expozice, tak i do snahy co nejvěrohodněji definovat vztah dávky a účinku. Z tohoto důvodu
je nutné chápat výsledné riziko jen jako nejpravděpodobnější odhad skutečné situace.
Identifikace nebezpečnosti
Výběr škodlivin vzhledem k záměru byl omezen jen na majoritní zástupce, které
mohou nejvíce ovlivnit zdravotní rizika. Nicméně v ovzduší se vyskytují další látky, ať už
organického (benzen, PAH, VOC) či anorganického charakteru (toxické kovy, amoniak a
další), které nebyly hodnoceny a jejichž přítomnost může výsledné riziko ovlivnit. Zúžený
výběr hodnocených látek se negativně promítá zejména do hodnocení pachové zátěže, kdy byl
z široké směsi pachových látek vznikajících při hnilobných procesech vybrán pouze jeden
zástupce (sirovodík) z široké směsi pachových látek vznikajících při hnilobných procesech,
což vede k jistému zkreslení v hodnocení pachové zátěže. Na druhou stranu je třeba říci, že
není nikdy organizačně, technicky a ekonomicky možné úplně popsat reálnou situaci.
Vztah dávka-účinek
K hodnocení zdravotních rizik vlivem chronického působení NO2 a polétavého prachu
byly použity vztahy z epidemiologických studií, jenž byly realizovány v populaci zejména
velkých evropských a severoamerických měst a nelze je tudíž zcela bez rizika zkreslení
aplikovat na úzkou populaci obou malých obcí kraje Vysočina. Nejvíce mohou být ovlivněny
závěry týkající se morbidity. Mortalita má mnohem silnější vypovídající hodnotu, ale i zde lze
očekávat významnou nejistotu v odhadu vztahu dávka-účinek. Za prvé je nutné si uvědomit,
že při sledování závislosti expozice a účinku polétavého prachu je příslušná frakce PM
zvolena jako společný zástupce komplexní směsi škodlivin v ovzduší a pod jejím účinkem se
schovávají i jiné škodliviny, jako např. NO2 , případně další škodliviny adsorbované na
povrch takovéto částice. Dále pak je uváděný 6-ti % nárůst předčasného úmrtí spojovaný
s nárůstem dlouhodobé expozice PM2,5 o 10 µg/m3 vztahován k městské populaci, takže pro
hodnocení oblastí venkova může použití tohoto vztahu vést k jistému nadhodnocení rizika.
Na druhou stranu, existují práce seriozních autorů (Hoeke et al., Jerre et al., a Willis et al.),
kteří na základě dalších epidemiologických studií odhadují, že riziko předčasného úmrtí
vlivem dlouhodobé expozice městskému prašnému aerosolu může být dvoj až trojnásobné než
uvádí oficiální zdroj WHO (nárůst atributivní rizika úmrtí se pohybuje mezi 13-17%), což by
zase mohlo znamenat jisté podhodnocení hodnoceného zdravotního rizika použijeme-li tyto
vztahy pro populaci v zájmové lokalitě.
Expozice
Stávající i budoucí imisní koncentrace PM10, NO2, SO2 a H2S pro obce Vyskytná n/J a
Plandry byly odhadnuty z výsledků rozptylové studie. Je nutno si uvědomit, že se jedná o
matematické modelování s průměrnými údaji rozptylových a meteorologických podmínek a
tudíž se modelované hodnoty mohou od reálných hodnot lišit spíše směrem k podhodnocení
současného stavu. Na druhou stranu bylo v rámci expoziční zátěže obyvatel počítáno vždy
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s maximálními hodnotami modelovaných koncentrací a s maximální zátěží při hodnocení
jednotlivých variant záměru, což opačně může vést k nadhodnocení expozice.
Kvantifikace a hodnocení zdravotního rizika
Výpočet zdravotního rizika z PM10 byl proveden na základě konzervativního přístupu,
který hodnotí vždy nejhorší možnou variantu nejvyšší možné expozice. Riziko bylo
hodnoceno pro celou oblast, a zahrnuje tedy i onu část populace, která díky vzdálenějšímu
místu bydlení nebude riziku ze záměru prakticky nikdy vystavena.

8 Závěry
Závěrem lze konstatovat, že nárůst zdravotních rizik v důsledku rozšíření a
znovuzprovoznění skládky z expozice prašnému aerosolu obsahujícímu PM10, NO2, SO2 a
H2S bude s největší pravděpodobností zanedbatelný, a to jak z pohledu akutních, tak i
chronických zdravotních inhalačních rizik, a to i při současném zohlednění případných
nejistot vyplývajících jak z odhadu expozice rozptylovými studiemi, tak i z výběru hodnot z
epidemiologických studií, které byly pro odhad rizika použity.
Z hodnocení pachové zátěže a psychosociální reflexe obyvatel na přítomnost skládky
v blízkém okolí vyplývá, že bude-li provozovatel přísně dodržovat technická opatření vedoucí
k minimalizaci pachové zátěže a úletu lehkých polétavých materiálů z tělesa skládky, nemusí
mít provoz skládkové činnosti negativní dopad ani na duševní a sociální pohodu obyvatel.

9 Doporučení
V rámci minimalizace potencionálních zdravotních rizik je provozovateli silně
doporučováno dodržovat všechna technická opatření nutná k zabezpečení bezpečného chodu
skládky, včetně zasypávání, převrstvování, zavážení skládky a důsledného a bezpečného
používání desinfekčních, deratizačních i desinsekčních prostředků.
Ke snížení prašnosti a tvorby bioaerosolu se doporučuje, aby provozovatel pravidelně
zavážel povrch skládky dostatečným množství inertního materiálu, který bude plnit funkci jak
„izolantu“ proti uvolnění lehkých materiálů a jejich možnému úletu, tak i funkci „absorbéru“
pachových látek. Pro snížení prašnosti při návozu suchých a sypkých materiálů se
nedoporučuje zkrápět skládku rozprašováním průsakové vody, která by mohla být tímto
zdrojem tvorby bioaerosolu, nýbrž rozprašováním vody skládkou nekontaminovanou (např.
dováženou užitkovou vodou). Průsaková voda je vhodná pouze pro zvlhčování tělesa skládky
způsobem jiným než je rozprašování.
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1 ÚVOD
Součástí posuzování zdravotních rizik, vznikajících při provozu skládky odpadů (S-003), bylo
i posouzení rizik z hlukové zátěže. Posuzovaná skládka odpadů S-003 (provozovaná společnosti
A.S.A.), je umístěná na východním okraji katastru obce Vyskytná nad Jihlavou. Jedná se o
rozšíření původního prostoru skládky směrem na jih (II. etapa výstavby; viz obr. č. 1).
Odhad zdravotních rizik z imisí hluku v uvedené lokalitě byl zpracován na základě hlukové
studie (viz L 1). Ve zmíněné hlukové studii byly vybrány dva referenční body, které představují
nejbližší chráněný venkovní prostor staveb - ref. bod č. 1 - východní okraj obce Vyskytné nad
Jihlavou (základní škola); ref. bod č. 2 – západní okraj obce Plandry (obytný objekt). V těchto
referenčních bodech byly (programem Hluk+, verze 7.11.) vypočítány hlukové ukazatele (autorem
studie je autorizovaná osoba Ing. P. Mynář).
Legislativním podkladem hodnocení vlivu hluku je nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vlastní odhad zdravotního rizika byl proveden
ve shodě s metodikou US EPA ve čtyřech následných krocích:
•

identifikace nebezpečnosti

•

vztah mezi expozicí a účinkem

•

hodnocení expozice

•

charakterizace rizika

v souladu s poznatky o vztazích a závislostech mezi hlukovou zátěží dané populace a
případným poškozením zdravotního stavu (podle WHO).

2 POPIS LOKALITY
2.1 Dotčené území
Sledovaná lokalita se nachází zhruba 3 km na západ od okraje města Jihlavy. Záměr rozšíření
provozu skládky (II. etapa výstavby) navazuje jižně na prostor stávající provozované skládky.
Skládka se nachází v osamocené poloze mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost skládky od
nejbližšího venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného prostoru staveb je cca
600 m (východní okraj zástavby obce Vyskytná nad Jihlavou) resp. cca 700 m (západní okraj
obytné zástavby obce Plandry). Ve směru k obci Vyskytná nad Jihlavou je skládka skryta za
terénním vrcholem, ve směru k obci Plandry je skryta za lesním porostem. Umístění skládky a její
plánované rozšíření je patrné z následujícího obrázku (obr č.1).
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Obr. 1: Letecký snímek umístění skládky (vč. polohy výpočtových bodů):

Dotčená populace
Posuzovanou dotčenou populací ve sledované oblasti jsou osoby, trvale žijící v přilehlých
částech obou obcí. Hypoteticky se jedná asi o polovinu z počtu obyvatel Plander (188 obyvatel tj.
asi 90 osob) a asi o méně než desetinu z počtu obyvatel Vyskytné (732 obyvatel t.j. asi 60 osob).
Do úvahy pro expozici hlukem v této oblasti přichází tedy přibližně 150 osob.

3 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Hluk je fyzikální faktor, který prokazatelně může na člověka působit nepříznivě. Hlukem se
rozumí každý zvuk, který je nechtěný, obtěžující nebo může mít škodlivé účinky pro lidské
zdraví.
Do jisté míry lze považovat hluk za bezprahově působící noxu. Zdravotní hodnocení hluku má
tři základní hlediska:
•

hladinu, projevující se jako hlasitost zvuku;

•

frekvenci, projevující se jako výška zvuku;

•

časový průběh hlukové události, její trvání.
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Vnímání hluku je čistě subjektivní pocit, který se může lišit s vysokou mírou interindividuální
variability. I když je hluk vnímán subjektivně, je možné stanovit teoretickou fyzikální míru
přípustné hlukové expozice. Pro působení hluku v subjektivní sféře byly zavedeny
diferencované pojmy pro charakterizaci účinků na člověka. Jsou to :
•

rušení, při němž hluk interferuje s nějakou činností (spánkem, duševní prací, řečovou
komunikací apod.)

•

rozmrzelost a pocit nepohody, vznikající působením hluku a prožívaný negativně hlukem
postiženým člověkem nebo skupinou

•

hlučnost, což je subjektivní hodnocení pocitu s nepatřičností hluku v konkrétním prostředí

•

obtěžování, což představuje nepřípustné ovlivňování životního prostředí, případně
skupinových či osobních práv ( Havránek, 1990).

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku, jsou v současnosti považována
specifická poškození sluchového aparátu (při ekvivalentní hladině hluku > 70 dB, případně
dlouhé době trvání, majoritně v pracovním prostředí). Za nespecifické účinky je pak považován
jeho vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku, zhoršení osvojování řeči u dětí a omezeně
kromě vlivu na některé fyziologické funkce, i vliv na mentální zdraví a výkonnost člověka. Proto
se působení hluku posuzuje i z hlediska ztížené komunikace řeči a zejména pak z hlediska rušení
spánku a obtěžování lidí.
Obtěžování hlukem v průběhu dne vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, k nimž
patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo
vyčerpání. Přitom u každého člověka existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku.
V normální populaci je 10 – 20% vysoce citlivých a prakticky stejné procento velmi tolerantních
osob. Pro zbývajících 60 – 80% populace platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě
hlukové zátěže.
Doporučené limity WHO, jenž jsou také přijímány i v našem legislativním prostředí pro místa
mimopracovního pobytu, proto vychází z poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řeči,
pocity nepohody a rozmrzelosti (obtěžování), a na rušení spánku v nočních hodinách.
Odhad zdravotních rizik spojených s imisemi hluku, vznikajících při provozu skládky odpadů
(S – 003), je prováděn pro chráněný venkovní prostor staveb v nejbližší zástavbě obcí Vyskytné
(základní škola) a Plander (obytný dům).
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Provoz na skládce odpadů, lze považovat za trvalý stacionární zdroj proměnného hluku. Jsou
tu identifikovány tyto bodové zdroje hluku:
•

kompaktor KTO 300, provoz na povrchu skládky (do LA = 85 dB / 2 m), provoz pouze v
denní době pracovních dní, doba provozu cca 8 hodin;

•

vozidlo, skládající odpad na povrchu skládky (do LA = 80 dB / 2 m), provoz pouze v
denní době pracovních dní, doba provozu cca 8 hodin.

Zmíněné bodové zdroje hluku byly ve výpočtu uvažovány ve výšce 18 m nad terénem (výška,
odpovídající temenu skládky), přičemž nebyl uvažován stínicí účinek vlastního tělesa skládky.
Tento předpoklad je značně konzervativní a přispívá k bezpečnosti výpočtu.
K celkové hlukové zátěži v posuzované lokalitě také významně přispívají liniové zdroje
hluku, za které se považuje provoz nákladních vozidel, pohybujících se na příjezdových trasách
(místní silnice III. tř. /13112) včetně obvodové komunikace v areálu skládky. Plánovaný provoz je
pouze v denní době pracovních dní (intenzita průjezdů 36 denně; tam i zpět). Jiné zdroje hluku
v dotčeném území (bodové ani liniové) nebyly v rámci hlukové studie uvažovány.

4 VZTAHY MEZI HLUKOVOU ZÁTĚŽÍ A PROKÁZANÝMI
NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY NA POPULACI
Při charakterizaci nebezpečnosti účinků hluku se vychází z prahových hodnot hlukové zátěže
pro chráněný venkovní prostor a pro prokázané nepříznivé účinky. Pro denní a noční dobu jsou
znázorněny v níže uvedených tabulkách č. 1 a č. 2.
V nich je znázorněna závislost manifestovaných zdravotních potíží na průměrné intenzitě
hlukové zátěže, odstupňované po 5 dB. Šedým probarvením jsou znázorněny hlavní nepříznivé
účinky na zdraví a pohodu obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Data
vycházejí z výsledků epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na
individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost
těchto účinků u cca 10 procentního podílu citlivější části populace i při hladinách hluku významně
nižších.
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Tab. č. 1: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (LAeq, 6-22 h)
Nepříznivý účinek

dB(A)
< 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70+

Sluchové postižení
Zhoršení osvojení řeči a čtení
u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řeči
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

Uvedené nepříznivé účinky hlukové expozice se projevují v případě dlouhodobé stálé
expozice zvýšeným hladinám hluku. Vlivem zvýšených hladin hluku při dlouhodobé stálé
expozici prokazatelně dochází ke zhoršování četných chorob jako jsou hypertenze, infarkt
myokardu ale i časté katary horních cest dýchacích a pod.
Významnější než hluková zátěž v průběhu dne může ovšem být hluková zátěž v nočním
období, a to především působením hluku na rušení spánku (v případě hodnocené skládky odpadů
S- 003 se předpokládá pouze denní provoz).
Tab. č. 2:

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – noční doba (LAeq, 22-6 h )
Nepříznivý účinek

dB(A)
35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Zhoršená nálada a výkonnost
následující den
Subjektivně vnímaná horší
kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem
Zvýšená nemocnost
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4.1 Doporučené hodnoty dle WHO
Ze závěrů WHO obecně vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku,
obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Podle doporučení WHO by denní ekvivalentní hladina
hluku neměla v okolí domu přesáhnout 55 dB a noční ekvivalentní hladina hluku by neměla
překročit 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního
hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem.
Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí v noci by pak neměly uvnitř místnosti
přesáhnout

L A max = 45 dB, popřípadě 60 dB venku, a počet těchto událostí by během noci

neměl přesáhnout 10 – 15 ze všech zdrojů hluku.

4.2 Hygienické limity ve vztahu k platné legislativě
Přípustnost zátěže organismu hlukem je podle české legislativy dána limity NV č. 148/2006 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády definuje nejvyšší
přípustné ekvivalentní hladiny hluku pro chráněné vnější prostředí a v chráněných venkovních
prostorech staveb (CHVPS) pro denní dobu 50 dB a pro noční dobu 40 dB. Tyto limitní hodnoty
platná legislativa umožňuje korigovat jak podle typů chráněného venkovního prostoru, tak i pro
různé druhy hlukové zátěže. Používané korekce jsou uvedeny v tab. č.3:
Tab. č. 3 Korekce pro stanovení hygienických limitů (příloha č.3, NV č.148/2006 Sb.)
Druh chráněného prostoru
Chráněné venkovní prostor staveb
lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněné venkovní prostory lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní prostor ostatních
staveb a chráněný ostatní venkovní
prostor
Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

1)

Korekce /dB/
2)
3)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

4)

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB s výjimkou
hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
Vysvětlivky pro použitou korekci:
Sloupec 2) se použije pro hodnocení hluku z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a drah.
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Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor staveb,
které nejsou ve zvláštním režimu hygienické ochrany a pro dominující dopravní hluk tedy nabývá
hodnot:
Denní doba 6.00 hod - 22.00 hod

LAeq,den = 55 dB

Noční doba 22.00 hod - 6.00 hod

LAeq,den = 45 dB

Pro kvantifikaci zdravotního rizika expozice hlukem, jsou však významnější vztahy mezi
intenzitou hluku a podílem tímto hlukem obtěžovaných osob. V tomto posuzovaném případě je
velmi významné, že provoz skládky neruší obyvatele v době nočního spánku.

4.3

Obtěžování hlukem (podle WHO)

Pro vyjádření míry obtěžování hlukem u exponovaných osob z provozu posuzované skládky
odpadů, lze použít údaje uvedené v publikaci WHO „Guidelines for community noise,
Ženeva“, 1999.
Ostatní provozovny
60
%LA

Obtěžování [%]

50

%A

40

%HA

30
20
10
0
35

40

45

50

55

60

65

Lden [dB]

Pro hluk ze stacionárních zdrojů tato publikace uvádí graf závislosti odhadovaných počtů
obtěžovaných osob v procentech na hladině komunálního hluku vyjádřené pomocí hlukového
deskriptoru Lden charaktetrizujícího dlouhodobou celodenní hlukovou zátěž.
Použité zkratky:

LA – mírné obtěžování;
A - střední obtěžování;
HA- výrazné obtěžování.
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5 HODNOCENÍ EXPOZICE
5.1

Výpočet hlukové zátěže z provozu skládky odpadů

Vypočítané hlukové imise jsou vyjádřeny numericky konkrétními hodnotami ekvivalentních
hladin akustického tlaku ve výpočtových bodech (ref. body č. 1 obec Vyskytná a 2, obec Plandry).
Body byly zvoleny u nejbližší obytné zástavby 2,0 m od budov a v 3 m výšce nad zemí (viz
hluková studie L 1). Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 4 a č. 5 :
Tab. č. 4 Vypočtené hodnoty hladin hluku LAeq [dB] z provozu skládky odpadů
Refer.
bod č.

Výška
bodu (m)

Denní doba
LAeq,8h [dB]

Hyg. limit
[dB]

1

3

38,4 ± 3,0

50,0

2

3

36,8 ± 3,0

50,0

Noční doba
LAeq,1h [dB]
Mimo provoz
Mimo provoz

Hyg. limit
[dB]
40,0
40,0

Z vypočítaných hladin hluku je zřejmé, že hluk ze samotného provozu skládky odpadů (S-003)
vzhledem k dotčené zástavbě (expozici obyvatel) prokazatelně splňuje hygienický limit.

Tab. č. 5 Vypočtené hodnoty hladin hluku LAeq [dB] z provozu související dopravy
Refer.
bod č.

Výška
bodu (m)

Denní doba
LAeq,8h [dB]

Hyg. limit
[dB]

1

3

34,2 ± 3,0

55,0

2

3

49,7 ± 3,0

55,0

Noční doba
LAeq,1h [dB]
Mimo provoz
Mimo provoz

Hyg. limit
[dB]
45,0
45,0

U vypočítaných hladin hluku pro dopravu související s provozem skládky (36 průjezdů denně)
je zřejmé, že tento hluk je v dotčené zástavbě (především v obci Plandry) dominantní. Avšak i
tato hluková zátěž nepřekračuje hygienický limit pro hluk v denní době.
Z nízké intenzity dopravy na komunikacích obce v noční době lze předpokládat, že pro noc
bude splněn příslušný hygienický limit s dostatečnou rezervou.
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5.2 Výpočet celkové hlukové zátěže
Vypočítané hodnoty ekvivalentních hladin celkové hlukové zátěže jsou pro stanovené
referenční body uvedeny v tabulce č. 6.
Tab. č. 6: Tabulka vypočítaných ekvivalentních hladin LAeq (denní doba 6-22h)
Refer.
bod č.

Výška
bodu (m)

Provoz skládky
LAeq,8h
[dB]

Související
doprava LAeq,8h
[dB]

1

3

38,4 ± 3,0

34,2 ± 3,0

2

3

36,8 ± 3,0

49,7 ± 3,0

Celková hluková
zátěž LAeq,8h
[dB]

Hyg. limit
[dB]

39,8 ± 3,0

55,0

49,9 ± 3,0

55,0

I u vypočítané celkové hlukové zátěže (pro denní dobu) se hodnoty akustických hladin
pohybují prokazatelně pod hranicí hygienického limitu (hyg. limit LAeq 55 dB, nejistota
výpočtu ± 3,0 dB).

6 CHARAKTERIZACE RIZIKA ZÁMĚRU
V referenčním bodě č. 1 (východní okraj obce Vyskytná) převažuje vliv hluku z provozu
skládky nad dopravou (odstup obou hladin je 4,2 [dB]), je tedy hlukem v lokalitě převažujícím,
ale současně s rezervou splňuje dodržení hygienického limitu.
V referenčním bodě č. 2 (západní okraj obce Plandry) je naopak výrazně dominující vliv
hluku ze související dopravy nad hlukem z provozu skládky (odstup 12,9 [dB]), přičemž celková
hluková zátěž i zde splňuje pro denní dobu platný hygienický limit.
Tab. č. 7: Posouzení jednotlivých příspěvků k celkové zátěži hluku
Referen.
body

Skládka
odpadů
LAeq (dB)

Související
doprava
LAeq (dB)

Celková
zátěž
LAeq (dB)

Hyg.
limit
[dB]

Jednotlivé příspěvky
k celkové zátěži

Hodnocení

1

38,4 ± 3,0

34,2 ± 3,0

39,8 ± 3,0

55,0

Určující je hluk
z technologie
skládkování odpadů

Prokazatelné
dodržení
hyg. limitů

2

36,8 ± 3,0

49,7 ± 3,0

49,9 ± 3,0

55,0

Dominantní je hluk
z dopravy související
se skládkovou
činností

Prokazatelné
dodržení
hyg. limitů
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Samostatně posuzovaný vliv hluku z provozu skládky odpadů S-003 (nejvíce LAeq = 38,4
[dB] v ref. bodě 1), lze vzhledem k nejbližší obytné zástavbě považovat z hlediska zdravotních
rizik v tomto prostředí za zanedbatelný.
Přičemž z výpočtů celkové hladiny hluku vyplývá, že dominantní je ve sledované lokalitě vliv
hluku vytvářený silniční dopravou, která souvisí s provozem skládky (především při průjezdu
obcí Plandry; LAeq = 49,7 [dB] v ref. bodě 2).
Protože podle místního šetření další doprava na zmíněné komunikaci je bezvýznamná (cca
průjezd do 10 osobních automobilů za hodinu), takže bylo (po dohodě s KHS v Jihlavě) upuštěno
od zjišťování (měření) hodnot hlukového pozadí.
Zdravotní riziko z hluku, dané celkovou hlukovou zátěží (tvořenou převážně souvisejícím
dopravním hlukem v průběhu pracovního dne), lze pro obyvatele dotčené zástavby kvantifikovat
jako akceptovatelné (odhadem - středně obtěžováno hlukem může být v předmětné lokalitě cca
12 % dotčených osob).
K odhadu vlivu celkové hlukové zátěže, byl využit graf WHO s hlukovým ukazatelem pro
celodenní zátěž LDEN, i když večerní a noční expozice bude vzhledem k provozní době skládky
podstatně nižší a tedy i hodnota deskriptoru Lden musí nabývat hodnot nižších než jsou ve
výsledcích hlukové studie vypočítané hodnoty LAeq(den). Jedná se tedy o určité nadhodnocení
podílu denním hlukem obtěžovaných osob.

7 NEJISTOTY
Hodnocení zdravotních rizik z imisí hluku při provozu skládky je zatíženo určitými nejistotami:
1. Nejistota výpočtu hlukové expozice při použití výpočtového programu Hluk +, verze 7.11. je
pro šíření širokopásmového hluku U = ± 3,0 dB.
2. Nejistoty vyplývající z neznalosti hlukového pozadí v dané lokalitě. Hluková studie počítá
pouze příspěvek ze zdrojů souvisejících s provozem skládky a hluk pozadí neuvádí. Při místním
šetření však nebyly nalezeny jiné významné zdroje stacionárního hluku a vzhledem k nízké
frekvenci dopravy na místní komunikaci bylo od zjišťování hlukového pozadí upuštěno.
3. Vlastní těleso skládky působící jako stínící překážka v šíření hluku však nebylo při modelování
šíření hluku zahrnuto do výpočtu, skutečný vliv skládky odpadů bude tedy ještě nižší.
4. Ve vnitřních prostorách budov dochází k dalšímu útlumu hluku z venkovního prostředí a tedy
skutečná expozice osob bude nižší než počítá model pro venkovní prostředí.
5. Deskriptor Lden je pouze kvalitativně odhadnut , protože nejsou k dispozici skutečné hodnoty
hlukové zátěže pro večer a noc; tedy i podíl obtěžovaných osob je proveden pouze kvalitativním
odhadem .
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8 ZÁVĚR
Vzhledem k vhodnému umístění skládky odpadů (S-003) a uvažované době provozu (pouze
denní provoz v pracovních dnech, zhruba 8 hodin denně), nebude způsobovat její provoz žádnou
významnou hlukovou zátěž. V denní době nedochází k prokazatelnému překračování
přípustných hygienických limitů pro hluk v chráněném venkovním prostoru staveb
obou obcí (nejvyšší hodnoty jsou v RB č.1 - LAeq = 39,8 ± 3,0 dB; a č. 2 - LAeq = 49,9 ± 3,0 dB).
Z uvedených výpočtů hladin celkové hlukové zátěže vyplývá, že určující je v této lokalitě vliv
hluku především ze silniční dopravy (související s technologií provozu skládky)

na místní

komunikaci III. tř. /13112 (průjezd nákladních automobilů obcí Plandry). Hluková studie
uvažovala počet 36 průjezdů za den. Tato frekvence vytváří v obci Plandry hlukovou zátěž cca 50
dB, která však již pro určitou část jejích obyvatel může být považována za obtěžující (viz tab 1 a
graf v kap. 4.3. ; nejvýše pro cca 12% ze souboru exponovaných osob žijících v okolí RB 2).
Lze konstatovat, že záměrem na rozšíření prostoru skládky odpadů (II. etapa výstavby) však
celkově nedoje k žádnému poznatelnému navýšení proti stávajícím hladinám hluku, a tím ani
nedojde k vyššímu obtěžování exponovaných obyvatel než je možno odhadnout již pro současný
stav hlukové expozice lokality.
Souhrnné zdravotní riziko z předpokládané hlukové expozice dotčených osob v lokalitě
bude tedy možné kvantifikovat i nadále jako akceptovatelné.
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1. Úvodem
Biologický průzkum pro záměr Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou, II. etapa
výstavby byl objednán jako odborný podklad pro vypracování Dokumentace EIA na tento záměr,
ve vztahu k řešení vlivů na přírodu a krajinu v kontextu závěrů zjišťovacího řízení.
Práce započaly již ve druhé polovině vegetačního období roku 2007, kdy byly připravovány
upřesněné podklady pro II. etapu na základě výsledků zjišťovacího řízení (KÚ kraje Vysočina,
odbor ŽP, čj. KUJI 35138/2007, OZP 668/2007 OZP/Br ze dne 1.6.2007) s tím, že v první polovině
vegetačního období roku 2008 bude nutno ověřit výskyty zejména jarních druhů živočichů a rostlin
a ověření možného hnízdění ochranářsky významných druhů v hnízdním období.
Na základě dalších konzultací a jednání bylo stanoveno, že bude proveden kvalitativní biologický
průzkum se zvláštním zaměřením na ověření výskytů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
pro celý rozsah zájmového území řešeného záměru a blízké okolí (biotopy lesa, nivy
Bělokamenského potoka).
Průzkumy byly provedeny vícekrát během druhé poloviny vegetačního období roku 2007 (červenec
- říjen) a několik šetření dále v období březen – květen 2008 z důvodu podchycení jarního aspektu
jako reakce na připomínky k Oznámení EIA. Jednorázové šetření bylo řešeno i během zimy
2007/2008 (únor).
Botanické průzkumy byly prováděny RNDr. Milanem Macháčkem, zoologické RNDr. Milanem
Macháčkem a RNDr. Alešem Tomanem (jaro 2008).
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2. Popis lokality
Dotčený prostor pro II. etapu výstavby skládky se nachází jižně od stávající provozované skládky
v k.ú. Výskytná nad Jihlavou (v současné době dočasně uzavřené) na polních celcích nad hranou
svahu do údolí Bělokamenského potoka a částečně zasahuje od západu do ruderálních lad u JV
oplocení stávající skládky.
Východně od čela stávající skládky se nachází lesní porost, tvořený dominantně smrkem, s příměsí
jeřábu, břízy, lísky, v jižním lemu s trnkou, osikou, břízou, střemchou, bezem hroznatým a černým,
dále k JV pás mlazin a náletů dřevin (bříza, smrk aj.) s pozvolným přechodem do mírně
ruderalizované nivy Bělokamenského potoka (východně od skládky v lese, JV pak v podmáčené
ruderalizované nivě).
Niva Bělokamenského potoka je lokalizována jednak v převážně smrkovém lesním porostu
s ochuzeným bylinným patrem podél přírodě blízkého úseku toku, jednak přechází pravobřežně do
ruderalizované podmáčené nivy. Tok od skládky přímo neústí do Bělokamenského potoka, ale stáčí
se s osou toku do souběžné pravobřežní terénní deprese k jihu a difunduje podmáčenými plochami
s vysokobylinnou, částečně ruderalizovanou vegetací. Mezi podmáčenou depresí a polními celky
jižně od skládky se nachází ruderalizovaná louka s fragmenty tužebníkových lad na místních
pramenních vývěrech, rovněž mimo zájmové území rozšíření skládky.
V SV předpolí skládky mimo její stávající oplocení se nachází v současnosti již legálně
provozovaná1 deponie zemin, stavebních sutí a materiálů, dřev a jiných materiálů (např. zbytků
nábytku, železných konstrukcí, zařízení koupelen, zbytků oken, skla, autovraků apod.) s tím, že
svah této deponie zasahuje až do nivy Bělokamenského potoka a do části ovsíkových luk pod silnicí
Výskytná - Plandry, na jaře 2008 došlo k zásahu do části dřevinných porostů pod patou svahu SV
od skládky TKO.

3. Botanický průzkum
3.1. Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografická oblast: mezoofytikum
Fytogeografický obvod: České mezofytikum
Fytogeografický okres: č. 67 Českomoravská vrchovina
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): acidofilní bučiny (Luzulo-Fagion)
Náhradní vegetace: na mezofilních stanovištích ovsíkové louky (Arrhenatherion), v nivě
tužebníková lada sv. Calthion

1

Dle informací na uzamykatelné bráně vlevo vedle vjezdu do skládky fy A.S.A. uvedenou deponii provozuje pan
Daniel Kučera, 588 41 Výskytná nad Jihlavou čp. 57, IČ 46263888 jako povolené zařízení na využití odpadů v rámci
terénních úprav v k.ú. Výskytná.
Dle názoru zpracovatele biologického průzkumu současný stav znamená patrný zásah do ekosystémů přímo
navazujících na nivu Bělokamenského potoka, zejména s ohledem na volné přepadávání zemin z nezajištěného svahu
deponie do nivy a provedené kácení u paty svahu.
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3.2. Seznam nalezených druhů rostlin
Lokalizace průzkumů
1 - Výskytná, pole jižně od stávající skládky
2 – Výskytná, ruderální lada JV od stávající skládky
3 – Výskytná, prostor stávajícího JV předpolí skládky
4 – Výskytná, lesní porost východně od skládky s malým údolím malého toku
5 – Výskytná, SVpředpolí v okolí deponie zemin pana Kučery
6 – Výskytná, niva Bělokamenského potoka včetně prostoru JV od skládky v mimolesní části, dotčené vyústěním toku
od skládky
7 – Výskytná, pásy dřevin a bylinotravních porostů jižně od lesa nad nivou Bělokamenského potoka, pod polními celky
8 – Výskytná, prostor tělesa skládky
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" - méně ohrožené
Seznam zjištěných druhů:
Aethusa cynapium L. - tetlucha kozí pysk: 3, 8
Agrostis capillaris L. - psineček tenký : 5, 7
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 2, 3, 5
Ajuga reptans L. - zběhovec plazivý: 5, 7
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský : 5, 6
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+) : 6
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) : 5, 6
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý + : 3, 8
Anagallis arvensis L. - drchnička rolní : 1
Anemone nemorosa L. - sasanka hajní :4, 5, 6, 7
Angelica sylvestris L. - děhel lesní :3, 5, 6, 7
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 3, 5, 6, 7
Apera spica-venti (L.)P.B. - chundelka metlice : 1, 3
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní : 2,3
Arctium lappa L. - lopuch větší: 3, 8
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 3
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený. 5
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1, 2, 3, 5, 8
Asarum europaeum L. - kopytník evropský: 4
Aster novi-belgii L. agg. - hvězdnice novobelgická + : 2, 3, 8
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 2, 3, 8
Atriplex prostrata DC. subsp.latifolia (Wahlenb.)Rauschert - lebeda hrálovitá + : 2, 3, 8
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá + : 2, 8
Avenella flexuosa (L.)Drejer - metlička křivolaká : 6
Ballota nigra L. - měrnice černá : 1, 2
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka: 5
Betula pendula Roth - bříza bělokorá : 2, 3, 4, 6, 7
Brachypodium sylvaticum (Huds.)P.B. - válečka lesní : 6
Brassica napus L. - brukev řepka ++ : 1, 3, 8
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 2, 3, 5, 6, 7
Caltha palustris L. s.l. - blatouch bahenní : 4, 5, 6
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní : 3, 8
Campanula patula L. - zvonek rozkladitý: 5
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 1, 2, 3, 5, 6
Cardamine amara L. - řeřišnice hořká: 4, 5, 6
Cardamine pratensis L. - řeřišnice luční : 5, 6
Cardaria draba (L.)Desv. - vesnovka obecná : 2
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Carduus acanthoides L. - bodlák obecný : 2, 3
Carex acuta L. - ostřice štíhlá : 6
Carex acutiformis Ehrh. - ostřice ostrá : 5, 6
Carex hirta L. - ostřice srstnatá : 6
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. - rožec obecný : 2, 3
Cichorium intybus L. - čekanka obecná : 2, 3
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 1, 2, 3, 8
Cirsium palustre (L.)Scop. - pcháč bahenní : 6, 7
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 1, 2, 8
Convallaria majalis L. - konvalinka vonná : 4
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 1, 3
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 1, 3, 8
Corylus avellana L. - líska obecná : 4
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 2, 3, 8
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 1, 5, 6, 7
Daucus carota L. - mrkev obecná : 2, 3
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. - metlice trsnatá : 6
Dipsacus fullonum L. - štětka planá (+) : 2, 3
Dryopteris filix-mas (L.)Schott - kapraď samec : 4, 6
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + : 3, 8
Echium vulgare L. - hadinec obecný : 2, 3, 8
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 1, 3, 7, 8
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá : 6
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá : 6, 7
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 1, 2, 8
Equisetum palustre L. - přeslička bahenní : 5, 6
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan (hvězdník) roční : 1, 3, 8
Erodium cicutarium (L.)L`Hér. - pumpava rozpuková : 2, 3
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý: 3, 8
Euphorbia helioscopia L. - pryšec kolovratec. 2
Fallopia dumetorum (L.)Holub - opletka křovištní : 2, 3
Festuca pratensis Huds. - kostřava luční : 5, 7
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý : 4, 6
Filipendula ulmaria (L.)Maxim. - tužebník jilmový : 5, 6, 7
Fragaria vesca L. - jahodník obecný : 2, 7
Frangula alnus Mill. - krušina olšová : 6
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 5
Fumaria officinalis L. s.l. - zemědým lékařský : 1
Galeobdolon argentatum Smejkal - pitulník postříbřený +: 6
Galeopsis ladanum L. - konopice širolistá : 1, 2
Galinsoga parviflora Cav. - pěťour maloúborný + : 1, 3, 8
Galium album Mill. - svízel bílý : 6
Galium aparine L. - svízel přítula: 1, 2, 3, 6, 7, 8
Geranium pratense L. - kakost luční : 5, 6, 7
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý : 6
Geum urbanum L. - kuklík městský : 4, 6, 7
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 6, 7
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 2, 5, 6, 7
Hieracium murorum L. - jestřábník zední (lesní) : 4, 6
Hordeum murinum L. - ječmen myší : 3, 8
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 2, 3, 7
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 3, 6
Chaerophyllum temulum L. - krabilice mámivá : 4, 6
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 4, 5, 6
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 1, 3, 8
Chenopodium bonus-henricus L. - merlík všedobr: 3, 8
Chenopodium polyspermum L. - merlík mnohosemenný + : 3, 8
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá + : 4, 5, 6
Juncus conglomeratus L. - sítina klubkatá: 6
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Juncus effusus L. - sítina rozkladitá : 6
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 2, 3, 8
Lamium album L. - hluchavka bílá : 1, 2, 3, 5, 6, 7
Lamium maculatum L. - hluchavka skvrnitá : 2, 3, 8
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová : 2, 8
Lathraea squamaria L. - podbílek šupinatý: 4
Leontodon hispidus L. s.l. - máchelka srstnatá : 2, 3, 5
Lepidium campestre (L.)R.Br. - řeřicha ladní : 2, 3
Leucosinapis alba (L.)Spach - hořčice setá ++ : 3, 8
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel : 2, 3
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) : 2, 3, 5
Luzula campestris (L.)DC. agg. - bika ladní : 2
Lycopsis arvensis L. - prlina rolní [C4a] : 2, 3
Lycopus europaeus L. - karbinec evropský : 3, 6, 7
Lychnis flos-cuculi L. - kohoutek luční : 5, 6
Lysimachia vulgaris L. - vrbina obecná : 7
Lythrum salicaria L. - kyprej vrbice : 6, 7
Maianthemum bifolium (L.)F.W.Schmidt - pstroček dvoulistý: 4, 8
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý : 1, 2, 3, 8
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 2, 3
Medicago sativa L. - tolice setá + : 2, 3
Melilotus albus Med. - komonice bílá: 2, 3, 8
Melilotus officinalis (L.)Pallas - komonice lékařská : 2, 8
Moehringia trinervia (L.)Clairv. - mateřka trojžilná : 6
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní : 1, 3
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní : 6
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá + : 2, 3, 8
Pastinaca sativa L. - pastinák setý : 2, 8
Persicaria hydropiper (L.)Delarbre - rdesno peprník : 2, 3, 8
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre s.l. - rdesno blešník : 3
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá : 6, 7
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+) : 5, 6, 7
Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+) : 4, 6, 7
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 2, 5
Plantago major L. - jitrocel větší : 1, 2, 3
Poa annua L. - lipnice roční : 3, 6
Poa nemoralis L. - lipnice hajní : 6
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 2, 3, 6, 7
Populus tremula L. - topol osika : 3, 4, 6
Potentilla anserina L. - mochna husí : 3, 8
Prunella vulgaris L. - černohlávek obecný: 2, 3
Prunus padus L. - střemcha obecná : 2, 3
Prunus spinosa L. - slivoň trnka : 4
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 5, 6, 7
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 2, 3, 6, 7
Rosa canina L. - růže šípková : 7, 8
Rorippa palustris (L.)Besser - rukev bažinná : 5, 6
Rubus fruticosus agg. - ostružiník křovitý : 3, 5, 7
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník : 3, 4, 7
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý : 1, 2, 3, 7
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 1, 2, 7
Salix caprea L. - vrba jíva (+) : 3, 4, 5, 6, 8
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) : 6
Sambucus nigra L. - bez černý : 1, 8
Sambucus racemosa L. - bez hroznatý : 4, 8
Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten : 6
Scirpus sylvaticus L. - skřípina lesní : 6, 7
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý : 6
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá : 2, 3, 8
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Senecio ovatus (G.,M.et Sch.)Willd. - starček Fuchsův : 6
Senecio vulgaris L. - starček obecný : 1, 3
Silene alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka bílá : 2, 3, 6
Sinapis arvensis L. - hořčice polní + : 1, 3, 8
Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský +, 3, 8
Sonchus arvensis L. - mléč rolní : 1, 2, 3, 5
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 3, 6, 7
Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí (+) : 4
Stellaria holostea L. - ptačinec velkokvětý : 4, 6
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec : 6
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 2, 3, 5, 6, 7
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Trifolium hybridum L. - jetel zvrhlý + : 2, 5
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 1, 2, 3, 5, 7
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 1, 2, 3, 5
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 1, 2, 3, 7
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá : 2, 3
Veronica hederifolia L. agg. - rozrazil břečtanolistý : 1, 2, 3
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek : 5
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 2, 3, 5
Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray - vikev chlupatá : 2, 3
Viola canina L. s.l. - violka psí: 4, 6
Viola riviniana Rchb. - violka Rivinova : 6

3.3. Ochranářsky významné druhy rostlin
Druhy zvláště chráněné
Nebyly aktuálně zjištěny nebo potvrzeny.
Druhy obsažené v Červeném seznamu květeny České republiky
Byl nalezen jediný druh obsaženy v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v
kategorie "C4 - druh vyžadující pozornost":
Lycopsis arvensis L. - prlina rolní [C4a] - 1
Relativně běžný polní plevel, často i na ruderálních stanovištích, zde zejména v předpolí skládky.

3.4. Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 179 druhů rostlin včetně dřevin, většinově jde o euryvalentní běžné
druhy, vyšší počet je dán mozaikou stanovišť v bezprostředním okolí lokality.
Nebyl dokladován žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního
prostředí České republiky č. 395/1992 Sb.
Byly nalezen jediný druh obsažený v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v
kategorii "C4 - druh vyžadující pozornost".
Z botanického hlediska je navržený záměr rozšíření skládky o II. etapu nekonfliktní.
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4. Zoologický průzkum
4.1. Metody a formy průzkumu
Jak je předznamenáno v úvodní části, byl řešen kvalitativní biologický (zoologický) průzkum
v rámci pozdně letního a podzimního aspektu vývoje ekosystémů v roce 2006 (pro Oznámení
E.I.A.), dále průzkumy z období červenec – říjen 2007 a březen – květen 2008 s tím, že v zimě
2007/2008 byla řešena jednorázová pochůzka (únor 2008).
Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáváni pozorováním, případně poslechem, plazi a
obojživelníci přímým pozorováním, někteří obojživelníci i akusticky. Kvalitativní průzkum
zástupců skupin bezobratlých, především hmyzu, byl jednak prováděn sběrem pod kameny, dřevy a
jinými položenými materiály, jednak sběrem a pozorováním na listech a květech rostlin a dřevin,
včetně smýkání a sklepávání, místy lov síťkou ve vodě.
4.2. Seznam zjištěných druhů a zástupců skupin živočichů
Výsledky zoologického průzkumu z provedených terénních šetření z období červenec – říjen 2007 a
duben – květen 20082 lze shrnout následovně (zahrnuty i údaje z průzkumů pro Oznámení E.I.A.):
Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a
označením kategorie ochrany ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v platném
znění):
§§§ - kriticky ohrožený druh
§§ - silně ohrožený druh
§ - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).
Tučně jsou dále označeny následující druhy:
N- druh chráněný programem Natura 2000, přílohou č. II Směrnice EHS 43/92/EHS
PO – druh ptáka chráněný přílohou č. I Směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
Lokalizace průzkumů je shodná s botanickou částí:
1 - Výskytná, pole jižně od stávající skládky
2 – Výskytná, ruderální lada JV od stávající skládky
3 – Výskytná, prostor stávajícího JV předpolí skládky
4 – Výskytná, lesní porost východně od skládky s malým údolím malého toku
5 – Výskytná, SVpředpolí v okolí deponie zemin pana Kučery
6 – Výskytná, niva Bělokamenského potoka včetně prostoru JV od skládky v mimolesní části, dotčené vyústěním toku
od skládky
7 – Výskytná, pásy dřevin a bylinotravních porostů jižně od lesa nad nivou Bělokamenského potoka, pod polními celky
8 – Výskytná, prostor tělesa skládky

Pokud je v následujícím seznamu uveden symbol O, znamená obecný výskyt bez bližší preference
stanoviště, údaje v závorce znamenají okolí lokality, případně jen přelety (u ptáků).
Obratlovci
Savci:
Hraboš polní (Microtus arvalis) – O mimo les
Hryzec vodní (Arvicola terrestris) – 6
2

Poslední šetření provedeno dne 8.5.2008
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Ježek západní (Erinaceus europaeus) – 5
Kočka domácí (Felis domestica) – O
Krtek obecný (Talpa europaea) – 2, 5, 6, 7
Liška obecná (Vulpes vulpes) – 4 (stopy)
Myšice (Apodemus sp.) – 4, 6
Prase divoké (Suus scrofa) – 2, 6, 7 (stopy po rytí)
Rejsek (Sorex sp.) – 5, 6
Vydra říční (Lutra lutra), §§ , N - 6 – pobytové známky únor 2008
Zajíc polní (Lepus europaeus) – O, 1, 3, 5

Ptáci (H-aktuální hnízdění):
Bažant obecný (Phasianus colchicus) – 2, 5
Bělořit šedý (Oenanthe onenanthe), §§, – 8 (migrační výskyt květen 2008 na průtahu)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), §, – 2, 8 (migrační výskyt duben 2008 na tahu)
Brhlík lesní (Sitta europaea) – 4, 6
Budníček menší (Phylloscopus collybita) – 3, 4, 6, 7
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) – 4, 6
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) – 5, 6
Čáp černý (Ciconia nigra), §§, PO – (6) – obsazené hnízdo severně od skládky v lese nad silničním mostem proti
toku
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) – (1)
Červenka obecná (Erithacus rubecula) – 2, 3, 4, 6
Čížek lesní (Carduelis spinus) – (5), 6
Datel černý (Dryocopus martius), PO – (6) – v lese nad mostem silnice přes Bělokamenský potok
Drozd brávník (Turdus viscivorus) – 4, 6
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) – O
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) – 6
Havran polní (Corvus frugilerus) – (1)
Holub domácí (Columba livia f. domestica) – O
Holub hřivnáč (Columba palumbus) – O
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) – 5, 6
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) – 3, 8
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) – 6
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis), §, – (6) – přelet duben 2008-05-18
Jiřička obecná (Delichon urbica) – O - přelety
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) – 6, jinak přelety
Káně lesní (Buteo buteo) – O - přelety
Káně rousná (Buteo lagopus) – 1 (únor 2008)
Konipas bílý (Motacilla alba) – 2, 3, 5, 6, 8 (i hnízdění)
Konipas horský (Motacilla fluviatilis) – 6
Konopka obecná (Carduelis cannabina) – 2, 8
Koroptev polní (Perdix perdix), § – 1, 2, 3, 8 (jaro 2008 v klidovém režimu)
Kos černý (Turdus merula) – O
Krkavec velký (Corvus corax), §, – (1), (6), (8) –přelet duben 2008
Křepelka polní (Coturnix coturnix), §§, – (1) – v červenci 2007 1 ex. na poli severovýchodně od školy Výskytná
Kukačka obecná (Cuculus canorus) – 6
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) – 5, 6
Moták pochop (Circus aeruginosus), §, (1), (2) – přelet duben 2008
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) – O
Pěnice slavíková (Sylvia borin) – 2
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) – O
Pěvuška modrá (Prunella modularis) – 6
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) – O – přelety
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) – 3, 8
Rorýs obecný (Apus apus), §, – O – přelety nad územím
Skřivan polní (Alauda arvensis) – O, 1, (2), (3), (7)
Sojka obecná (Garrulus glandarius) – 4, 6
Straka obecná (Pica pica) – O, 3, 5, (7)
Strakapoud velký (Dendrocopos major) – 4
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Strnad obecný (Emberiza citrinella) – O, 8(H)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) – 4, 6 (H), 7
Sýkora koňadra (Parus major) – 3, 4, 5, 6
Sýkora modřinka (Parus caeruleus) – 3, 4, 6
Sýkora uhelníček (Parus ater) – 6
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) – 6
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) – O, 2, 3, 6, 8
Ťuhýk obecný (Lanius collurio), §, PO – (4,7) – hnízdo z roku 2007 v maliníku na přechodu lesa do mlaziny
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica), § - O - přelety
Vrabec domácí (Passer domesticus) – 2, (5), 6, 8
Vrabec polní (Passer montanus) – 3, 6
Vrána obecná šedá (Corvus corone corax) – 1, 6
Zvonek zelený (Carduelis chloris) – 3, 4, 6
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) – 3, 6
Žluna zelená (Picus viridis) – 6
Na podzim roku 2007 několikatýdenní pobyt 1 ex. supa bělohlavého (Gyps fulvus) na potulce, přikrmováno pracovníky
ZOO Jihlava

Plazi
Zástupci třídy na sledovaných lokalitách nezjištěni.

Obojživelníci
Skokan hnědý (Rana temporaria) – 6

Bezobratlí
Hmyz
Brouci
bázlivec černý (Galeruca tanaceti) – 2, 3
bázlivec olšový (Alegastica alni) – 4, 6
běžec čtveropásý (Trechus quadristriatus) – 1, 3
červenáček ohnivý (Pyrochroa coccinea) – 6
drabčík houbový (Oxyporus rufus) – 4, 6
drabčík zdobený (Staphylinus caesareus) – 3, 4
dřepčík vrbový (Chalcoides aurata) – 2, 5, 6
hnojník Aphodius distinctus – O
hnojník Aphodius fimetarius – O
hrobařík obecný (Nicrophorus vespillo) – 6
chrobák lesní (Geotrupes stercorosus) – 4, 6
chroustek letní (Rhizothrogus solstitialis) – 2, 3
klikoroh borový (Hylobius abietis) – 6
kovařík Agriotes lineatus – O
kovařík Agriotes obscurus – O
kovařík Athous niger – O
kovařík Corymbites pectinicornis – 2, 3
kovařík šedý (Agrypnus murinus) – O
kozlíček Agapanthia villosovirescens – 2, 5, 8
kozlíček osikový (Saperda populnea) – 2
kožojed Dermestes murinus – 8
kožojed obecný (Dermestes lardarius) – 3, 8
kožojed skvrnitý (Attagenus pellio) – 2, 3, 5, 8
krasec Anthaxia quadrimaculata) – 4, 6
krasec Trachys minuta – 2, 5, 6
krytohlav hedvábitý (Cryptocephalus sericeus) – O
kvapník Amara aenea – 1, 2, 3, 8
kvapník Amara familiaris – 2
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kvapník měnlivý (Harpalus affinis) – O
kvapník plstnatý Harpalus pubescens) – O
lalokonosec černý (Ottiorhynchus niger) – 6
lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus ligustici) – O
lalokonosec Ottiorhynchus raucus – 6, 7
lýkožrout lesklý (Ips chalcographus) – 4
lýkožrout smrkový (Ips typographus) – 4, 6
mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) – O
mandelinka Chrysolina coerulans – 6
mandelinka kovová (Timarcha metallica) – 6
mandelinka nádherná (Chrysolina fastuosa) – 6
mandelinka topolová (Melasoma populi) – 2, 3, 4, 6, 7
mrchožrout Aclypea opaca – 2, 8
mrchožrout Phosphuga atrata – O
nosatčík Apion frumentarium – 1, 3, 8
nosatec Curculio venosum – 5
nosatec lískový (Curculio nucum) – 4
páteříček černavý (Cantharis nigricans) – O
páteříček obecný (Cantharis rustica) – O
páteříček sněhový (Cantharis fusca) – 1, 3, 4, 6
páteříček žlutý (Rhagonycha fulva) – O
pestrokrovečník Korynetes ruficornis – 3, 8
slunéčko Coccinula quatordecimpunctata – 2, 3
slunéčko dvoutečné (Adalia bipunctata) – O
slunéčko Thea 22punctata – 2
slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata) – O
stehenáč Oedemera lurida – O mimo les
střevlíček Abax ater – 4, 6
střevlíček Abax ovalis – 6
střevlíček Agonum assimile – O
střevlíček Agonum dorsale – O
střevlíček Agonum sexpunctatum – 2, 3
střevlíček Calathus fuscipes – 1, 2, 3
střevlíček Calathus melanocephalus – 3, 4, 8
střevlíček Loricera pilicornis – 1, 4
střevlíček měděný (Poecilus cupreus) – O
střevlíček Notiophilus biguttatus – 4, 6
střevlíček obecný (Pterostichus vulgaris) – O
střevlíček Poecilus coreuleus – 2, 5
střevlíček Pterostichus nigrita – 6
střevlíček Pterostichus oblongopunctatus – 4, 6
střevlík měděný (Carabus cancellatus) – 1
střevlík zrnitý (Carabus granulatus) – 2
šídlatec Bembidion lampros – O
štítonoš Cassida viridis – 6
tesařík dvoupásý (Rhagium bifasciatum) – 6
tesařík korový ( Rhagium inquisitor) – 4, 6
tesařík obecný (Leptura rubra) – 3, 4, 6, 7
tesařík smrkový (Tetropium castaneum) – 4
tesařík tesaříkovitý (Judolia cerambyciformis) – 6
vyklenulec kulovitý (Byrrhus pilula) – 2, 3
zlatohlávek Oxythyrea funesta, § – 1, 2, 3, 5
zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata) – 2, 3, 4
zobonoska březová (Deporaus betulae) – 2, 5
zobonoska topolová (Byctiscus populi) – 2, 4
z dalších skupin:
blýskáčci rodu Meligethes – O
drabčíci rodu Philontus – O
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dřepčíci rodu Phyllotreta – O
kohoutci rodu Lema – O
listohlodi rodu Phyllobius – O
listopasi rodu Sitona – O
malinovníci rodu Byturus – 2, 4.,7
mandelinky rodu Gastroidea – O mimo les
vrbaři rodu Clytra – O
zrnokazi rodu Bruchus – 2, 4

Motýli
adéla pestrá (Adella degerella) – 5, 6
adéla zelená (Adella viridela) – 6
babočka admirál (Vanessa atalanta) – 3, 5, 8
babočka bílé C (Polygonia c-album) – 4, 7
babočka bodláková (Vanessa cardui) – O
babočka kopřivová (Aglais urticae) – O
babočka osiková (Nymphalis antiopa) – 2, 4, 5
babočka paví oko (Nymphalis io) – O
babočka síťkovaná (Araschnia levana) – O
bělásek hrachorový (Leptidea sinapis) – 2, 3
bělásek řepkový (Pieris. napi) – O
bělásek řeřichový (Anthocaris cardamines) – O
bělásek zelný (Pieris brassicae) – O
bělokřídlec luční (Siona lineata) – 6
bourovec ostružiníkový (Macrothylacia rubi) – 6
cípokřídlec (zejkovec) bezový (Ourapteryx sambucaria) – 4
dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum) – 2, 3, 8
hřbetozubec dvoubarvý (Leucodonta bicoloria) – 6
kovolesklec gamma (Autographa gamma) – O
kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata) – O mimo les
modrásek černolemý (Plebejus argus) – 1, 3, 8
modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) – 1, 3, 8
můřice bělopásná (Habrosyne pyritoides) – 5
ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae) – 6
ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas) – 1, 2, 3, 8
okáč bojínkový (Melanargya galathea) – O
okáč luční (Maniola jurtina) – O
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) – O
okáč prosíčkový (Apanthomus hyperanthus) – 5, 6, 7
okáč pýrový (Pararge aegeria) – 6, 7
okáč zední (Lasiommata megera) – 2, 8
osenice polní (Agrostis segetum) – O
otakárek fenyklový (Papilio machaon), § – 2, přelety červenec 2007
perleťovec kopřivový (Brenthis ino) – 5, 6
perleťovec menší (Issoria lathonia) – 2
perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) – 6
píďalka kopřivová (Camptogramma bilineatum) – 1, 2, 4
píďalka úhorová (Aplocera plagiata) – 1, 2, 3
přástevník bezový (Spilosoma luteum) – 4
přástevník hluchavkový (Callimorpha dominula) – 6
přástevník šťovíkový (Phragmatobia fuliginosa) – 5, 6
skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata) – O
soumračník čárečkový (Thymelicus lineola) – 2, 3, 6, 7
soumračník rezavý (Ochlodes venatus) – 2, 3
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae) – 1, 2, 3, 5
zavíječ zlatoskvrnný (Pyrausta aurata) – 2
zejkovec hlohový (Opisthograptis luteolata) – 6
zejkovec hluchavkový (Pseudopanthera macularia) – 4, 6
zelenopláštník březový (Geometra papilionaria) – 4
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žluťásek čičorečkový (Colias hyale) – 1, 2, 3, 5, 7
žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) – O
zástupci dalších skupin:
blýskavky rodu Phlogophora – 1, 2
travaříci rodu Crambus – O

Blanokřídlí
čmelák polní (Bombus agrorum), §, – 2, 3
čmelák skalní (Bombus lapidarius), §, – 4, 6, 7
čmelák úhorový (Bombus ruderarius), §, – 3, 8
čmelák zemní (Bombus terrestris) , §, – O
mravenec Lasius flavus – 3, 5
mravenec Lasius fuliginosus – 6
mravenec Lasius niger – O
paličatka březová (Cimbex femorata) – 2, 4
ploskohřbetka smrková (Cephalcia abietis) – 4, 6
sršeň obecná (Vespa crabro) – 3, 4, 6
včela medonosná (Apis mellifera) – O
vosa lesní (Dolichovespula sylvestris) – O
vosa ryšavá (Vespula rufa) – 6, 7
vosa útočná (Vespula germanica) – O
zástupci dalších skupin:
chluponožky rodu Dasypoda – 2, 3
jízlivky rodu Eumenes – 2, 3
lumci rodu Ophion – 5, 7
lumci rodu Pimpla – 6
mravenci rodu Formica ,§, – 4, 6
mravenci rodu Myrmica – O
pilatky rodu Rhogogaster – 5, 6
pilatky rodu Tenthredo – O
ploskočelky rodu Halictus – 2
vosíci rodu Polistes – 2

Dvoukřídlí
muchnice březnová (Bibio marci) – 5, 6
muchnice zahradní (Bibio hortulans) – O
pestřenka hrušňová (Scaeva pyrastri) – O
pestřenka trubcová (Eristalis tenax) – O
pestřenka prosvítavá (Vollucella pellucens) – 3, 5, 6
zástupci dalších skupin:
bzikavky rodu Haematopota – O
bzikavky rodu Chrysops – O
bzučivky rodu Calliphora – O
bzučivky rodu Lucillia – O
dlouhososky rodu Bombyllius – 2, 3, 8
dlouhososky rodu Hemipenthes – 2, 3
kloši rodu Hippoboscus – 4, 6
komáři rodu Aëdes – O
koretry rodu Chaoborus – 6
kroužilky rodu Empis – 6
masařky rodu Sarcophaga – O
mouchy rodu Musca – 2, 3, 8
muchničky rodu Simulium – O
ovádi rodu Tabanus – 3, 5, 6, 8
pakomáři čeledi Chironomidae – 5, 6
pestřenky rodu Helophilus – 2, 3
tiplice rodu Tipula – O
výkalnice rodu Scatophaga – 3, 8
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Síťokřídlí
denivky rodu Hemerobium – O

Srpice
srpice rodu Panorpa – 4, 6

Střechatky
zástupci rodu Sialis – 6

Dlouhošíjky
dlouhošíjka žlutonohá (Rhaphidia flavipes) – 4, 6

Chrostíci
Zástupci rodu Hydropsyche – 6
Zástupci rodu Potamophylax – 6

Ploštice
klopuška červená (Lygus pratensis) – 2, 3
kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum) – O
kněžice rudonohá (Pentatoma rufipes) – 4, 6
kněžice zelná (Eurydema oleraceum) – 2, 3, 5
lovčice Nabis ferrus – 2, 3
vroubenka smrdutá (Coreus marginatus) – O
Zástupci dalších skupin:
klopušky rodu Adelphocoris – 2, 3
klopušky rodu Calocoris – 2, 3
kněžice rodu Eurydema – 1, 2, 3, 5
kněžice rodu Palomena – 6, 7

Rovnokřídlí
kobylka cvrčivá (Tettigonia cantans) – O
kobylka smrková (Barbitistes constrictus) – 4, 5, 6
Zástupci dalších skupin:
cvrčci rodu Gryllus – 3, 8
kobylky rodu Pholidoptera – 2, 3, 4, 5, 6
sarančata rodu Chortippus – O

Stejnokřídlí
pěnodějky rodu Cercopis – O

Pošvatky
pošvatky rodu Isoperla – 6
povatky rodu Nemoura – 6

Jepice
jepice rodu Baetis – 4, 6
jepice rodu Cloëon – 6
jepice rodu Heptagenia – 6

Vážky
motýlice obecná (Calopteryx virgo) – 6
šidélko páskované (Agrion puella) – 6
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Jiní bezobratlí
Jen výběrový způsob dokladování některých skupin:
měkkýši
hlemýžď zahradní (Helix pomatia) – 1, 2, 3, 8
jantarka obecná (Succinea putris) – 5, 6
páskovky rodu Cepea – 2, 3, 5, 7, 8
plzáci rodu Arion – O
slimáci rodu Limax – 4, 6
vlahovky rodu Ariantha – 4, 6

korýši
beruška vodní (Asellus aquaticus) – 4
blešivec Gammarus fossarum – 6

pavouci
běžníci rodu Misumena - 2, 3, 5
běžníci rodu Thomiscus – 2, 3
čelistnatky rodu Tetragnatha – 5, 6, 7
křižáci rodu Araneus – O
pokoutníci rodu Coelotes – 4, 6
skákavky rodu Salticus – 3, 8
slíďáci rodu Pardosa O

stonožky
stonožky rodu Lithobius – 4, 6

kroužkovci
žížalice rodu Lumbriculus - 4

ploštěnci
ploštěnky rodu Dugesia – 6

4.3. Shrnutí zoologického průzkumu
Byly zjištěny následující zvláště chráněné druhy:
Kriticky ohrožené druhy
Druhy této kategorie nezjištěny.
Silně ohrožené druhy
Vydra říční (Lutra lutra)
V únoru 2008 stopy podél Bělokamenského potoka cca 400 m JV od polohy skládky.

Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
V květnu 2008 na skládce zjištěn 1 ex. A. Tomanem, migrační výskyt na tahu, skládka je pro druh příliš upravena ve
smyslu absence stavebních sutí, hromad kamení, zbytků prefabrikátů apod., na skládce p. Kučery příliš malý prostor
z hlediska možnosti klidového vyhnízdění..

Čáp černý (Ciconia nigra)
S ohledem na opakovaně prokázané hnízdění v lesním porostu (A. Toman) severně – SZ od skládky občasné přelety
jedinců druhu. Troficky území v zásadě nevyužívá, vazba spíše na toky a rybníky (Plandry, Bělokamenský rybník, řeka
Jihlava aj.).
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Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Přímo v zájmovém území záměru a nejbližším okolí druh přímo nepotvrzen, 1 ex. akusticky v červenci 2007
zaznamenán na poli severovýchodně od školy Výskytná nad silnicí na Hladov /Bílý Kámen/. V letošním roce zatím
nezaznamenána. Dle Kodeta (2008) v katastru Výskytná hnízdní výskyty doloženy. Může území pro rozšíření využívat
troficky. Prevencí vlivu na populaci je řešení skrývek mimo vegetační období (v mimohnízdním období).

Dle Kodeta (2008) lze v katastru Výskytná předpokládat výskyt chřástala polního (Crex crex), dle písemných
připomínek k Oznámení okolí skládky je údajně prostorem výskytu druhu. Názorem zpracovatelského týmu
biologického průzkumu je, že přímé okolí skládky s ohledem na bionomii druhu není vhodným prostředím
pro tento druh, aby mohl být např. dotčen při hnízdění, louky v nivě JV od skládky představují výrazně
zabuřenělé plochy, odlišné od nároků druhu na hnízdění na mokřadních loukách (viz např. Šťastný, Bejček,
Hudec 2006), představují navíc poli s minimálním zastoupením pícnin oddělenou enklávu bylinotravních
porostů.

Ohrožené druhy
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Tento druh byl pozorován A. Tomanem v dubnu 2008 na průtahu, v lesních porostech jak v zájmovém území, tak
v širším okolí. V letošním roce bylo možno dokládat silnější průtah druhu.

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Přelet nad lesy v okolí zájmového území, možné hnízdění v lesních komplexech jižně či SV od skládky.

Koroptev polní (Perdix perdix)
Druh zastižen jak na samotné skládce (v zimě a na jaře 2008 klidový režim bez ukládání odpadů), tak i
v bezprostředním okolí, včetně ruderálu JV od skládky a na polích mezi skládkou a obcí. Hnízdění v letošním roce
v zájmovém území zatím neprokázáno, nelze v okolí vyloučit. Prevencí vlivu na populaci je především řešení skrývek
mimo vegetační období (v mimohnízdním období) a minimalizace aktivních ploch skládky.

Krkavec velký (Corvus corax)
V dubnu 2008 registrován přelet 1 ex. nad lokalitou skládky. Nelze vyloučit případný sběr potravy i na tělese skládky,
v daném kontextu nutná minimalizace aktivních ploch, včasné překrývání, při pravidelnějším výskytu řešit i určité
přikrmování vhodnou stravou (analogie postupu, zvoleného při potulce supa bělohlavého na podzim roku 2007 – A.
Toman, V, Kodet).

Moták pochop (Circus aeruginosus)
V dubnu 2008 přelet 1 ex. nad zájmovým územím, druh byl dokladován např. na Bradelských rybnících nebo na
Bělokamenském rybníce (Kodet 2008), autorem dokladován v roce 2007 i v okolí rybníků na Plandrech.

Rorýs obecný (Apus apus)
Druh využívá vzdušný prostor i nad řešeným územím k lovu aeroplanktonu, v zájmovém území se nenacházejí prostory
pro hnízdiště, nedochází k rušení žádného hnízdního objektu.

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Bezprostřední lokalita skládky a prostor navrhovaného rozšíření není vhodným biotopem pro trvalý výskyt druhu,
protože chybí vhodné hustší porosty s převahou keřů s možností zahnízdění jak na tělese skládky, tak po obvodu území.
Na vlastním tělese skládky a v okolí ale může vykazovat trofický výskyt (kontext výskytu řady drobných pěvců),
příhodnou lokalitou je např. jižní okraj lesa s přechodem do mlaziny (zde letos nalezeno hnízdo z roku 2007 v maliníku
na přechodu lesa do mlaziny). V letošním roce lze obecně dokládat sníženou početnost druhu.

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Druh využívá vzdušný prostor i nad řešeným územím k lovu aeroplanktonu, v zájmovém území se nenacházejí prostory
pro hnízdiště, nedochází k rušení žádného hnízdního objektu.
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Zlatohlávek Oxythyrea funesta
Zjištěny výskyty druhu na květech již počátkem května zejména na smetankách, v ruderálech v JV předpolí sládky ve
dnech 7. – 9. 5. až masový výskyt (viz fotodokumentace), zjištěn i na květech v prostoru skládky. Zájmové území
neposkytuje podmínky pro přímou reprodukci druhu (vyhledává zejména trouchnivějící dřevo), ale dospělci druhu jsou
velmi mobilní.

Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
V červenci 2007 zjištěny občasné přelety jedinců nad zájmovým územími, housenky nezjištěny (chybí plochy se
soustředěným výskytem aromatických miříkovitých rostlin).

Čmeláci Bombus agrorum a Bombus pratorum
Čmelák skalní (Bombus lapidarius), Čmelák zemní (Bombus terrestris)
Výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější preference výskytu, sporadicky
po celém území; soustředěné enklávy zakládání hnízd nebylo reálné ověřit, i když ruderální lada i vlastní prostory
skládky vhodné enklávy poskytovat mohou, č. zemní navíc využívá opuštěných nor po hlodavcích. Významnější výskyt
pouze pro č. zemního, ostatní druhy spíše sporadicky, č. skalní s mírnou preferencí lesů.

Mravenci rodu Formica
Dokladováni pobíhající jedinci v lesních porostech jižně od skládky (včetně zalesněné části nivy), mraveniště přímo
nedokladována .

5. Výstupy a závěry
5.1. Výstupy biologického průzkumu
1. Nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin, převažují euryvalentní druhy v kulturní
krajině zcela běžné, vyšší spektrum druhů je dáno mozaikou biotopů v okolí skládky. Byl zjištěn
jediný méně významný taxon červeného seznamu druhů v ruderálech. Z botanického hlediska
nelze vůči navrhovanému záměru vznášet námitky.
2. Zoologicky je možno dokladovat pro zájmové území relativně bohaté spektrum živočišných
druhů, včetně druhů zvláště chráněných, s tím, že reprodukční prostory pro zvláště chráněné
druhy lze předkládat přímo v zájmovém území (některé druhy čmeláků, nelze zcela vyloučit i
zahnízdění koroptve polní v bezprostředním okolí zájmové lokality).
3. Byly potvrzeny většinově nereprezentativní výskyty zvláště chráněných druhů živočichů ve
smyslu vymezení dle kapitoly 4, s těžištěm výskytu na ruderálních plochách, případně v lesních
porostech jižně a východně včetně nivy Bělokamenského potoka. Řada druhů může zájmové
území využívat troficky, přímý sběr potravy na skládce je ze zvláště chráněných druhů
předpokládán jen pro přelety krkavce velkého. Masový výskyt zlatohlávka Oxythyrea funesta
v předpolí skládky na květech může být dán atraktivitou ruderálních lad pro výskyt vhodných
kvetoucích rostlin, v území přímo nejsou vhodné podmínky pro reprodukci druhu.
4. Zemní práce ve formě skrývek a přípravy území je vhodné načasovat do mimoreprodukčního
období (září-březen)
5. V případě, že záměr nebude výrazně zasahovat do ruderálních lad (nutný posun oplocení výše
po svahu a nezasahování plochami pro skládkování do tohoto biotopu), lze záměr pokládat i ze
zoologického hlediska za nekolizní.
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5.2. Závěrečná doporučení k řešení posuzovaného záměru
Na základě provedeného biologického průzkumu pokládají jeho zpracovatelé za potřebné pro
přípravu, realizaci a provoz záměru uplatnit následující podmínky a doporučení, ve vztahu ke
snížení vlivů na biotu:
1. Skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu snížení možnosti ovlivnění
reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického
hmyzu.
2. Veškerá kácení dřevin v JV předpolí skládky řešit výhradně v období vegetačního klidu.
3. V rámci organizace prostoru rozšíření skládky zajistit posun oplocení skládky výše po svahu
z důvodu minimalizace zásahů do ploch ruderálních lad.
4. Vlastní umístění prostoru pro rozšíření skládky řešit výhradně na celcích orné půdy nad korunou
prudšího svahu s východní orientací, zejména pak důsledně ochránit svahovou louku
s fragmenty mokřadů cca 200 m JV od stávajícího tělesa skládky. Rovněž monitorovací systém
nového prostoru skládky řešit s ohledem na tuto mokřadní louku.
5. V rámci rekultivace skládky zajistit i tvorbu xerofytních enkláv a xerofytních stanovišť
z důvodu zatraktivnění lokality pro xerofytní a suchomilné druhy živočichů za účelem zvýšení
biodiverzity lokality.
6. V rámci výsadeb dřevin na rekultivovaných plochách místně uplatnit i skupinovou výsadbu
domácích druhů kvetoucích keřů.
7. Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené zemními
pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů.
8. Rekultivaci skládky důsledně a operativně řešit jako postupnou v návaznosti na jednotlivé etapy
řešení skládky.
Jihlava 16.5.2008
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Fotodokumentace (Foto RNDr. Milan Macháček, únor -

květen 2008)

Pohled na SZ předpolí sládky, v popředí louky SZ od skládky
p. Kučery,která tvoří bližší elevaci

Ruderální lada v JV předpolí skládky, únor 2008

Rekultivovaný západní svah tělesa skládky, únor 2008

Pohled do prostoru rozšíření skládky, únor 2008

Pohled do prostoru rozšíření z vrcholu skládky k JV

Ruderální lada v JV předpolí skládky

Stanoviště polí v prostoru rozšíření

Ruderální lada J-JV od skládky, v pozadí les východně
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Pohled z vrcholu skládky k Výskytné k J (květen 2008)

Pohled do prostoru rozšíření z hranice rekultivované a
nerekultivované části vrcholu skládky

Pohled z vrcholové části do lesního porostu před východním
čelem skládky, vlevo deponie p. Kučery

Okraj lesního porostu pod východním čelem skládky u jímky
průsakových vod

Jižní lem lesního porostu východně od skládky

Interiér lesního porostu východně od okraje skládky

Dolní část údolnice malého toku v lese pod skládkou

Údolnice malého toku v lese pod V okrajem skládky
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Prostor difundování toku pod skládkou do nivy
Bělokamenského potoka, ten zcela vlevo za porostem

Zalesněná část nivy Bělokamenského potoka

Charakter Bělokamenského potoka nad profilem skládky,
v pozadí průmět deponie p. Kučery

Pohled na difundaci malého toku od skládky nivou
Bělokamenského potoka (ten mimo snímek) od JZ

Pohled na deponie p. Kučery z vrcholu skládky A.S.A.

Kontakt svahu deponie p. Kučery s nivou Bělok. potoka

Prostory ruderalizovaných mokřadních luk na svahu nad
nivou Bělokamenského potoka JV od skládky

Zlatohlávci Oxythyrea funesta na květu smetanky
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Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině
5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988
www.cso.cz/vysocina.html

Dílčí ornitologická studie
jako podklad pro posuzování vlivů na životní prostředí záměru
„Skládka odpadů S–OO3 Vyskytná nad Jihlavou, II. etapa výstavby“

Záměr rozšíření skládky je situován ve východní části katastru obce Vyskytná nad Jihlavou
na zemědělských pozemcích v blízkosti zalesněného údolí Bělokamenského potoka, přibližně
400 m od kaňonovitého údolí řeky Jihlavy a 600 m od obce.
Pro přítomnost ptáků jsou rozhodující okolní biotopy: pole, les, vodní toky, obec.
Vlastním záměrem by byly přímo dotčeny zemědělské pozemky, lze tedy předpokládat přímé
dopady na ptáky zemědělské krajiny. Ptáci hnízdící v okolních biotopech budou dotčeni
v případě, že využívají pole jako loviště.
Jelikož se záměr rozšíření skládky nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru,
bude věnována pozornost i širšímu okolí, zejména ornitologicky významným hnízdním lokalitám
a tahovým zastávkám.

1

Část A: Bezprostřední okolí
1) Pole
Na katastru obce se z chráněných druhů hnízdících přímo na poli pravidelně vyskytuje a hnízdí
ohrožená Koroptev polní (Perdix perdix) a silně ohrožená Křepelka polní (Coturnix coturnix). Na
sousedních katastrech /zejména Horní Kosov, Rounek, Bílý Kámen/ se pravidelně vyskytuje
silně ohrožený Chřástal polní (Crex crex), jehož občasný výskyt lze na katastru Vyskytné též
předpokládat. Z dalších chráněných ptáků zemědělské krajiny se na katastru pravidelně vyskytují
ohrožení Ťuhýk obecný (Lanius collurio) a Ťuhýk šedý (Lanius excubitor), kteří hnízdí na keřích
v rozptýlené zeleni či v lesních okrajích a dotčené plochy mohou využívat jako svá loviště.
Dočasně vzniklý úhor v okolí skládky představuje vhodné potravní, úkrytové i hnízdní možnosti
také pro řadu běžných druhů živočichů, nejen ptáků. Obecně dnes úhory představují v jinak
intenzivně obhospodařované krajině lokální zvýšení biodiverzity.

Kvetoucí byliny lákají hmyz, který spolu se semeny bylin zvyšují na úhorech potravní nabídku
pro ptáky [foto únor 2008, V. Kodet]
2) Les
Z chráněných druhů ptáků hnízdících v okolních lesích, kteří využívají pole jako svá loviště, se
zde vyskytují silně ohrožení Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a Krkavec velký (Corvus corax) a
ohrožení Krahujec obecný (Accipiter nisus) a Výr velký (Bubo bubo). Hnízdění výra velkého
bylo prokázáno na skalách v kaňonovitém údolí řeky Jihlavy a lze předpokládat, že zaletuje lovit
na pole na obě strany údolí, tedy jak na katastr Horního Kosova, tak na katastr Vyskytné. Ze
silně ohrožených lesních druhů ptáků lovících v otevřené krajině bývají na okolních katastrech
pravidelně zaznamenáváni ještě Ostříž lesní (Falco subbuteo), Včelojed lesní (Pernis apivorus) a
vzácně i kriticky ohrožený Luňák červený (Milvus milvus).
Pro hnízdění některých druhů ptáků je významný lesní okraj. Vždy bývá lepší pozvolný přechod
z otevřené krajiny do lesa formou pásu křovin apod. V tomto případě jsou významné odumírající
olše v nivě potoka v bezprostřední blízkosti navrženého rozšíření skládky, které představují nejen
zdroj potravy, ale jsou též vyhledávány pro dlabání hnízdních dutin. Byla zde nalezena hnízdní
dutina, která svojí velikostí odpovídá Strakapoudovi malému (Dendrocopos minor), který je
uveden v Červeném seznamu.
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Hnízdní dutina odpovídající svou velikostí Strakapoudovi malému (Dendrocopos minor)
na okraji lesa v porostu olší v bezprostřední blízkosti navrženého rozšíření skládky
[foto únor 2008, V. Kodet]

Pozvolný přechod k lesu oproti často vídané ostré hranici pole a hospodářského lesa představuje
vhodné potravní, úkrytové i hnízdní možnosti pro řadu druhů ptáků i jiných živočichů. Je tedy
žádoucí jejich zachování, případně aktivní podpora, proto by s případným rozšířením skládky
nemělo dojít ke zničení těchto přechodových partií [foto únor 2008, V. Kodet].
3) vodní toky
Na řece Jihlavě pravidelně hnízdí silně ohrožený Ledňáček říční (Alcedo atthis), vzácně zde bývá
pozorován silně ohrožený Pisík obecný (Actitis hypoleucos) a z dalších druhů uvedených v
Červeném seznamu zde pravidelně hnízdí Skorec vodní (Ciclus cinclus), který nepravidelně
hnízdívá i přímo na Bělokamenském potoce. Jedná se o druhy, které jsou úzce vázány na vodu.
Případné rozšíření skládky by se jich přímo nedotklo, je však zapotřebí zajistit, aby nedocházelo
ke znečišťování vodních toků splachy či průsaky ze skládky. Jelikož se skorec vodní živí
vodními bezobratlými živočichy, je závislý na čistotě vody. Ledňáček říční je na čistotu vody
citlivý méně.
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Přirozené koryto Bělokamenského potoka pod skládkou [foto únor 2008, V. Kodet]
4) obec
Z chráněných druhů ptáků hnízdících v obci, kteří zaletují lovit nad pole, zde pravidelně hnízdí
ohrožená Vlaštovka obecná (Hirundo rustica), pravděpodobně i ohrožený Rorýs obecný (Apus
apus) a z dalších druhů zařazených do Červeného seznamu Jiřička obecná (Delichon urbica).

Část B: Širší okolí
1) Ornitologicky významné tahové zastávky
Nejvýznamnější tahovou zastávkou širšího okolí je Hubenovská vodní nádrž, kde byly na tahu
zaznamenáni snad již všechny druhy vodních ptáků, které Vysočinou protahují (KODET et
KUNSTMÜLLER 1999, 2001, 2003, 2005, KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Pro některé tyto druhy
je pravděpodobně důležitá návaznost na biokoridor řeky Jihlavy.
2) Ornitologicky významná hnízdiště
U jednotlivých lokalit jsou uvedeny chráněné a ohrožené druhy ptáků zaznamenané zde
v hnízdním období v posledních 10 letech.
Přírodní rezervace Zaječí skok (k.ú. Horní Kosov)
Silně ohrožení: Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Ohrožení: Krkavec velký (Corvus corax), Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), Výr
velký (Bubo bubo)
Další druhy z Červeného seznamu: Strakapoud malý (Dendrocopos minor), Žluna zelená (Picus
viridis)
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Mapa ornitologicky významných lokalit v širším zájmovém území

Vysvětlivky
Skládka
Přírodní rezervace
Významné hnízdiště
Katastrální území
Vodní tok
Vodní plocha
Les
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Bělokamenský rybník (k.ú. Bílý Kámen, Vyskytná nad Jihlavou)
Podle současné úrovně poznání (KODET 2005) patří mezi 10 ornitologicky nejvýznamnějších
lokalit na Jihlavsku, a proto si zasluhuje mimořádně vysokou pozornost. V posledních 10 letech
zde bylo v hnízdním období zaznamenáno minimálně 20 zvláště chráněných druhů ptáků.
Přičemž 15 zvláště chráněných druhů ptáků využívalo lokalitu jako hnízdiště (kategorie: možné,
pravděpodobné a prokázané hnízdění podle ŠŤASTNÝ et al. 2006). Jako hnízdiště ptáků si
Bělokamenský rybník zaslouží pro 3 druhy mimořádně vysokou pozornost, pro 9 druhů
zvýšenou pozornost a pro 4 druhy pozornost (kategorizace podle KODET 2003).
Kriticky ohrožení: Bukáček malý (Ixobrychus minutus), Strnad luční (Miliaria calandra)
Silně ohrožení: Chřástal vodní (Rallus aquaticus), Chřástal kropenatý (Porzana porzana),
Chřástal polní (Crex crex) /okolní pole/, Bekasina otavní (Gallinago gallinago), Vodouš
kropenatý (Tringa ochropus), Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), Čáp černý (Ciconia
nigra) /loviště/, Včelojed lesní (Pernis apivorus) /loviště/, Krahujec obecný (Accipiter
nisus) /loviště/
Ohrožení: Potápka malá (Tachybaptus ruficollis), Moták pochop (Circus aeruginosus),
Koroptev polní (Perdix perdix), Sluka lesní (Scolopax rusticola), Bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), Ťuhýk obecný (Lanius collurio), Ťuhýk šedý (Lanius excubitor), Hýl
rudý (Carpodacus erythrinus), Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) /loviště/, Krkavec velký
(Corvus corax) /loviště/.
Další druhy z Červeného seznamu: Labuť velká (Cygnus olor), Slípka zelenonohá (Gallinula
chloropus), Kulík říční (Charadrius dubius), Čejka chocholatá (Vanellus vanellus),
Strakapoud malý (Dendrocopos minor), Linduška luční (Anthus pratensis), Jiřička obecná
(Delichon urbica) /loviště/.
Bradelské rybníky (k.ú. Hosov)
Významný mokřad v jinak intenzivně obhospodařované krajině. Ornitologicky velmi významná
lokalita zasluhující mimořádně vysokou pozornost. V posledních 10 letech zde bylo
zaznamenáno v hnízdním období minimálně 18 zvláště chráněných druhů ptáků. Přičemž 12
zvláště chráněných druhů ptáků využívalo lokalitu jako hnízdiště (kategorie: možné,
pravděpodobné a prokázané hnízdění podle ŠŤASTNÝ et al. 1997) a dalších 6 zvláště chráněných
druhů ptáků jako loviště. Jako hnízdiště ptáků si Bradelské rybníky zaslouží pro 3 druhy
mimořádně vysokou pozornost, pro 13 druhů zvýšenou pozornost a pro 10 druhů pozornost
(kategorizace podle KODET 2003). Rákosiny jsou významným nocovištěm ptáků zejména na
podzimním tahu /tisícová hejna vlaštovek a špačků/.
Kriticky ohrožení: Bukač velký (Botaurus stellaris)
Silně ohrožení: Chřástal kropenatý (Porzana porzana), Chřástal vodní (Rallus aquaticus),
Chřástal polní (Crex crex) /okolní pole/, Bekasina otavní (Gallinago gallinago), Rákosník
velký (Acrocephalus arundinaceus), Včelojed lesní (Pernis apivorus) /loviště/, Krahujec
obecný (Accipiter nisus) /loviště/, Ostříž lesní (Falco subbuteo) /loviště/
Ohrožení: Potápka malá (Tachybaptus ruficollis), Moták pochop (Circus aeruginosus), Cvrčilka
slavíková (Locustella luscinioides), Moudivláček lužní (Remiz pendulinus), Bramborníček
hnědý (Saxicola rubetra), Ťuhýk šedý (Lanius excubitor), Ťuhýk obecný (Lanius collurio),
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) /loviště/, Rorýs obecný (Apus apus) /loviště/, Vlaštovka
obecná (Hirundo rustica) /loviště/
Další druhy z Červeného seznamu: Labuť velká (Cygnus olor), Slípka zelenonohá (Gallinula
chloropus), Kulík říční (Charadrius dubius), Čejka chocholatá (Vanellus vanellus),
Strakapoud malý (Dendrocopos minor), Volavka popelavá (Ardea cinerea) /loviště/
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Bělokamenský lom (k.ú. Bílý Kámen, Hybrálec)
Silně ohrožení: Skřivan lesní (Lullula arborea), Linduška úhorní (Anthus campestris), Bělořit
šedý (Oenanthe oenanthe), Lejsek malý (Ficedula parva), Krutihlav obecný (Jynx
torquilla)
Ohrožení: Výr velký (Bubo bubo)
Další druhy z Červeného seznamu: Kulík říční (Charadrius dubius), Čejka chocholatá (Vanellus
vanellus), Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)

Helerův rybník (k.ú. Jihlava)
Silně ohrožení: Chřástal kropenatý (Porzana porzana), Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Ohrožení: Čírka obecná (Anas crecca), Moták pochop (Circus aeruginosus), Moudivláček lužní
(Remiz pendulinus), Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Další druhy z Červeného seznamu: Kulík říční (Charadrius dubius), Slípka zelenonohá
(Gallinula chloropus)

Přechodně chráněná plocha Lesnovské rybníky (k.ú. Bedřichov u Jihlavy)
Silně ohrožení: Chřástal vodní (Rallus aquaticus), Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Ohrožení: Kopřivka obecná (Anas strepera), Moták pochop (Circus aeruginosus), Moudivláček
lužní (Remiz pendulinus), Potápka černokrká (Podiceps nigricollis), Potápka malá
(Tachybaptus ruficollis)
Další druhy z Červeného seznamu: Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
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KODET V., 2005: Porovnání ornitologické významnosti maloplošných zvláště chráněných území s dalšími
ornitologicky cennými lokalitami v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Diplomová práce, Fakulta
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Závěr
Mozaikovitá krajina s různorodými biotopy umožňuje existenci širokého spektra ptáků, včetně
řady chráněných a ohrožených druhů. V dané oblasti jsou pro avifaunu nejhodnotnější mokřady,
které však představují izolované ostrůvky v jinak převážně intenzivně obhospodařované krajině.
Tyto mokřady nejsou v bezprostřední blízkosti skládky. Jelikož však jsou uvedené významné
mokřady v různých směrech od skládky, je zřejmé, že ptáci, kteří na tyto lokality přilétají a
odlétají z nich nebo mezi těmito lokalitami přeletují, nepravidelně a různorodě prolétají celou
krajinou. Z tohoto pohledu je jistě důležitý též nadregionální biokoridor vedoucí podél řeky
Jihlavy.
V rámci této práce nejsou hodnoceny dopady na ptáky, kteří zaletují přímo na skládku
za potravou či zde sbírají materiál na stavbu svých hnízd. Skládka je potenciálním rizikem pro
ptáky, kteří si mohou přiživováním na vyvezeném odpadu způsobit zdravotní komplikace.
Zároveň používání nejrůznějších provázků, drátů apod. pro stavbu hnízd, se stává nebezpečím
pro mláďata, která se mohou o ostré předměty zranit či zamotat do provázků, ze kterých se
nedokáží sami vymotat. Toto je obecný problém všech skládek či odpadu ve volné krajině. Při
výskytu vzácného druhu, který se naučí létat na skládku za potravou, je vhodné zajistit
přikrmování nezávadnou stravou /jako v loňském případu několikatýdenního výskytu Supa
bělohlavého (Gyps fulvus)/, což omezí riziko možných zdravotních komplikací z přiživování
na skládce.
Pro zachování migrační prostupnosti a ekologicky významného přechodového pásu (ekotonu)
mezi polem a lesem by bylo vhodné zvážit možnost posunutí oplocení areálu dál od lesa výše do
svahu. Jelikož rozšíření skládky by bylo zásahem do krajiny, u kterého lze očekávat negativní
vlivy na organismy a jejich prostředí, byť by byly malé, navrhuji provést některá přiměřená
kompenzační opatření. Pro kompenzaci negativního vlivu skládky na živočichy je možné
navrhnout, aby byl vytvořen náhradní biotop pro tyto druhy, a to na ploše zemědělské půdy,
která by byla zatravněna a ponechána ladem (nejlépe na katastru dané obce). Neudržovaná
travnatá plocha bez náletu dřevin představuje vhodný biotop pro některé ohrožené druhy
zemědělské krajiny.
Skládka představuje potenciální rizika pro volně žijící ptáky, v tomto případě ani ne tak záborem
části pole, kde by ztrátou dosavadního biotopu byla ohrožena lokální populace nějakého druhu,
ale svým provozem (hluk, přítomnost odpadů). Pokud je tedy zřízení skládky v regionu nutné, je
zapotřebí opatřit si souhlasné stanovisko příslušných orgánů ochrany přírody.
V Jihlavě dne 15. března 2008

-------------------------------Ing. Vojtěch Kodet
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Srovnání výsledků chemických analýz vzorků podzemní vody – 2005/2006/2007
parametr
jedmonitorovaný objekt
notka
studna v areálu
vývěr M1
2005
2006
2005
2006
2007
29. 03.
17. 08.
29. 03. 23. 08. 07. 04. 17. 08.
23. 08. 07. 04.
13.3.
23.8.
6,82
6,88
5,86
5,95
6,27
6,16
pH
mS/m
21,00
23,20
37,40
45,90
34,90
41,20
vodivost
mg/l
7,90
16,60
3,20
5,70
9,90
11,30
11,70
33,70
12,00
12,70
sodík
mg/l
5,90
4,00
4,50
8,40
2,30
4,70
2,20
20,70
2,00
2,90
draslík
+
mg/l
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
<0,10
0,12
0,18
0,32
0,35
4,76
NH4
mg/l
18,00
39,00
7,00
9,00
21,00
20,00
28,00
71,00
27,00
32,00
chloridy
mg/l
0,17
< 0,05
0,32
0,34
0,16
0,18
< 0,05
< 0,05
0,06
0,05
fosforečnany
mg/l
20,30
21,90
53,60
42,10
40,00
46,10
sírany
mg/l
< 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
<0,005 <0,0005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
As
mg/l
< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
<0,001
<0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Cd
mg/l
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
<0,01
<0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
Crcelk.
mg/l
< 0,01
< 0,01
<0,01
<0,01
< 0,01
< 0,01
Pb
mg/l
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,0721
<0,05
0,0639
< 0,05
0,147
< 0,05
< 0,05
B
mg/l
177,00
175,00
259,00
416,00
301,00
362,00
rozp. látky
mg/l
19,00 < 10,00
21,00
21,00
<10,00
27,00 < 10,00
21,00 < 10,00 < 10,00
CHSKCr
mg/l
< 0,01
< 0,01
< 0,05
< 0,05
<0,05
<0,05
< 0,01
< 0,01
< 0,05
< 0,05
Σ fenoly
mg/l
0,07
0,08
< 0,04
0,05
0,06
0,11
0,11
0,15
0,06
0,08
tenzidy
mg/l
< 0,04
< 0,04
< 0,05
< 0,05
<0,05
<0,05
< 0,04
< 0,04
< 0,05
< 0,05
NEL
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
<1,00
<1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
benzen
μg/l
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
<2,00
<2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
toluen
μg/l
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
<2,00
<2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
ethylbenzen
μg/l
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
<2,00
<2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
Σ xyleny
μg/l
< 0,001 < 0,001 < 0,002
0,01
<0,002
<0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,002
0,02
benzo(a)pyren
μg/l
< 0,012 < 0,012 < 0,012 < 0,012
<0,014
0,024 < 0,012 < 0,012 < 0,012 < 0,012
Σ PCB
μg/l
Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)

2007
13.3.
23.8.
5,68
5,53
39,50
40,20
12,10
12,80
2,30
2,60
0,23
<0,10
27,00
28,00
<0,05
<0,05
48,40
49,10
<0,005 0,0140
<0,001 <0,001
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,05
<0,05
333,00 368,00
<10,00
30,00
<0,05
<0,05
0,08
<0,04
<0,05
<0,05
<1,00
<1,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<0,002 <0,002
<0,014 <0,014

Metodický pokyn
kritékritérium B rium C

1,20
100,00

2,40
150,00

0,05
0,01
0,15
0,10
0,50

0,10
0,02
0,30
0,20
5,00

0,75
0,25
0,50
15,00
350,00
150,00
250,00
0,10
0,25

1,00
0,50
1,00
30,00
700,00
300,00
500,00
0,20
1,00

Srovnání výsledků chemických analýz vzorků podzemní vody – 2000-2007
parametr
jed2001
2002
2003
notka 2000
15.11. 23.3. 27.9. 21.3.
6.9.
21.3. 25.9.
6,65
pH
mS/m 440,00
vodivost
16,10 15,50 13,30 11,20 10,40
9,10 10,80
mg/l
sodík
23,80
9,30
7,30
4,40
8,30
4,40
2,60
mg/l
draslík
+
mg/l
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
NH4
mg/l
32,00 34,00 23,00 22,00 23,00 23,00 32,00
chloridy
mg/l
<0,05
<0,05 <0,05
0,06
0,06 <0,05
0,05
fosforečnany
mg/l
49,80
sírany
mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005
As
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cd
mg/l
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Crcelk.
mg/l
<0,01
Pb
nest. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
mg/l
B
mg/l
<10 10,00
<10
<10 21,00 12,00
<10
CHSKCr
rozpuštěné látky mg/l
mg/l
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
Σ fenoly
mg/l
0,07
0,10 <0,04
0,06 <0,04
0,06
0,11
tenzidy
0,08 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
mg/l
NEL
benzen
μg/l < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
toluen
μg/l < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00
ethylbenzen
μg/l < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00
μg/l < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00
Σ xyleny
benzo(a)pyren
μg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
0,034 0,043 <0,02
0,02 0,028 <0,02 <0,012
Σ PCB
μg/l
Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)

Metodický
studna
2004
2005
2006
2007
Krité- Krité29.3. 28.7. 29. 03. 23. 08. 07. 04. 17. 08. 13.3.
23.8. rium B rium C
6,82
6,88
5,86
5,95
- 21,00 23,20 37,40
45,90
11,40 14,10
7,90 16,60
3,20
5,70
9,90
11,30
4,60
3,50
5,90
4,00
4,50
8,40
2,30
4,70
<0,10 <0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10
0,12
1,20
2,40
28,00
<0,05
<0,005
<0,001
<0,01
<0,05
14,00
<0,01
0,06
<0,04
< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
<0,001
<0,02

35,00
0,08
<0,005
<0,001
<0,01
<0,05
29,00
<0,01
0,53
<0,04
< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
0,001
<0,02

18,00
0,17
< 0,005
< 0,001
< 0,01
< 0,05
19,00
< 0,01
0,07
< 0,04
< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 0,001
< 0,012

39,00
< 0,05
< 0,005
< 0,001
< 0,01
< 0,05
< 10,00
< 0,01
0,08
< 0,04
< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 0,001
< 0,012

7,00
0,32
20,30
< 0,005
< 0,001
< 0,01
< 0,01
< 0,05
21,00
177,00
< 0,05
< 0,04
< 0,05
< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 0,002
< 0,012

9,00
0,34
21,90
< 0,005
< 0,001
< 0,01
< 0,01
0,0721
21,00
175,00
< 0,05
0,05
< 0,05
< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
0,01
< 0,012

21,00
20,00
0,16
0,18
53,60
42,10
<0,005 <0,0005
<0,001 <0,001
<0,01 <0,01
<0,01 <0,01
<0,05 0,0639
<10,00
27,00
259,00 416,00
<0,05 <0,05
0,06
0,11
<0,05 <0,05
<1,00 <1,00
<2,00 <2,00
<2,00 <2,00
<2,00 <2,00
<0,002 <0,002
<0,014
0,024

100,00 150,00

0,05
0,01
0,15
0,10
0,50

0,10
0,02
0,30
0,20
5,00

0,75
1,00
0,25
0,50
0,50
1,00
15,00 30,00
350,00 700,00
150,00 300,00
250,00 500,00
0,10
0,20
0,25
1,00

Srovnání výsledků chemických analýz vzorků podzemní vody – 2000-2007
parametr
jedvyústění M1
2001
2002
2003
2004
notka 2000
22.9. 23.3. 27.9. 21.3.
6.9.
21.3. 25.9. 29.3. 28.7.
5,95
pH
mS/m 380,00
vodivost
16,80 14,50 15,70 11,50 11,80 11,70 11,90 12,80 23,20
mg/l
sodík
2,50
2,00
2,20
2,50
2,70
1,90
2,00
2,50 15,00
mg/l
draslík
+
mg/l
<0,10
<0,10
<0,10
0,15
0,17
<0,10
<0,10
0,15 12,30
NH4
mg/l
35,00 33,00 27,00 30,00 27,00 28,00 31,00 28,00 45,00
chloridy
mg/l
<0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
0,09
fosforečnany
mg/l
48,00
sírany
mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
As
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cd
mg/l
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Crcelk.
mg/l
<0,01
Pb
- <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
0,09
mg/l
B
rozpuštěné látky mg/l
mg/l <10,00 10,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 24,00
CHSKCr
mg/l
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Σ fenoly
mg/l
0,09
0,08
0,07
0,09
0,08
0,11
0,15
0,09
0,18
tenzidy
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
0,06
mg/l
NEL
benzen
μg/l < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
toluen
μg/l < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00
ethylbenzen
μg/l < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00
μg/l < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00
Σ xyleny
benzo(a)pyren
μg/l <0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001
<0,02
0,05 <0,02 <0,02 0,020 <0,02 <0,012 <0,02 <0,02
Σ PCB
μg/l
Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)

Metodický pokyn
2005
2006
2007
Krité- Krité29. 03. 23. 08. 07. 04. 17. 08. 13.3. 23.8. rium B rium C
6,27
6,16
5,68
5,53
- 34,90 41,20 39,50 40,20
11,70 33,70 12,00 12,70 12,10 12,80
2,20 20,70
2,00
2,90
2,30
2,60
0,18
0,32
0,35
0,23 <0,10
4,76
1,20
2,40
28,00
< 0,05
< 0,005
< 0,001
< 0,01
< 0,05
< 10,00
< 0,01
0,11
< 0,04
< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 0,001
< 0,012

71,00
< 0,05
< 0,005
< 0,001
< 0,01
0,147
21,00
< 0,01
0,15
< 0,04
< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 0,001
< 0,012

27,00
0,06
40,00
< 0,005
< 0,001
< 0,01
< 0,01
< 0,05
301,00
< 10,00
< 0,05
0,06
< 0,05
< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 0,002
< 0,012

32,00
0,05
46,10
< 0,005
< 0,001
< 0,01
< 0,01
< 0,05
362,00
< 10,00
< 0,05
0,08
< 0,05
< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
0,02
< 0,012

27,00
<0,05
48,40
<0,005
<0,001
<0,01
<0,01
<0,05
333,00
<10,00
<0,05
0,08
<0,05
<1,00
<2,00
<2,00
<2,00
<0,002
<0,014

28,00
<0,05
49,10
0,0140
<0,001
<0,01
<0,01
<0,05
368,00
30,00
<0,05
<0,04
<0,05
<1,00
<2,00
<2,00
<2,00
<0,002
<0,014

100,00

150,00

0,05
0,01
0,15
0,10
0,50

0,10
0,02
0,30
0,20
5,00

0,75
0,25
0,50
15,00
350,00
150,00
250,00
0,10
0,25

1,00
0,50
1,00
30,00
700,00
300,00
500,00
0,20
1,00

Srovnání výsledků chemických analýz vzorků podzemní vody – 2000-2004
parametr
jedmonitorovaný objekt
M-2
notka
2003
2004
2000
2001
2002
30.3.2000 22.9.2000 23.3.2001 27.9.2001 21.3.2002 6.9.2002 21.3.2003 25.9.2003 29.3.2004 28.7.2004
6,80
6,95
nest.
nest.
nest.
nest.
nest .
nest.
nest.
nest.
pH
566,00
432,00
nest.
nest.
nest.
nest.
nest .
nest.
nest.
nest.
mS/m
vodivost
36,30
20,80
15,50
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
mg/l
sodík
26,40
7,50
3,90
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
mg/l
draslík
mg/l
3,05
0,14
0,13
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
NH4+
mg/l
58,00
44,00
30,50
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
chloridy
mg/l
<0,25
0,05
<0,05
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
fosforečnany
mg/l
46,60
44,40
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
sírany
0,009
<0,005
<0,005
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
mg/l
As
0,0015
<0,001
<0,001
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
mg/l
Cd
mg/l
0,0140
<0,01
<0,01
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
Crcelk.
mg/l
0,0210
<0,01
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
Pb
nest.
nest.
<0,05
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
mg/l
B
mg/l
40,00
19,00
18,00
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
CHSKCr
mg/l
<0,01
<0,01
<0,01
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
Σ fenoly
mg/l
0,1300
0,08
0,04
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
tenzidy
<0,02
<0,04
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
mg/l
NEL
<1
<1
<1
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
benzen
μg/l
<2
<2
<2
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
toluen
μg/l
<2
<2
<2
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
ethylbenzen
μg/l
<2
<2
<2
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
μg/l
Σ xyleny
1
<1
<1
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
benzo(a)pyren μg/l
42,00
<20
98,00
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
nest.
Σ PCB
μg/l
Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)

Metodický
krité- kritérium B rium C

1,20

2,40

100,00 150,00

0,05
0,01
0,15
0,10
0,50

0,10
0,02
0,30
0,20
5,00

0,75
1,00
0,25
0,50
0,50
1,00
15,00 30,00
350,00 700,00
150,00 300,00
250,00 500,00
0,10
0,20
0,25
1,00

Srovnání výsledků chemických analýz vzorků podzemní vody – 2001-2005
Parametr
JedPotok nad
2002
2003
2004
notka 2001
27.09 21.03 6.09 21.03 25.09 29.03 28.07
10,30 5,40 8,20
6,70 11,40
7,00 10,40
mg/l
sodík
2,40 2,80 2,50
1,70
2,40
2,70
2,50
mg/l
draslík
+
mg/l
0,51
0,21
0,35
0,11
0,15
0,18
<0,1
NH4
mg/l
7,00 8,00 8,00 10,00 20,00
9,00 13,00
chloridy
mg/l
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
bromidy
mg/l
<0,25 <0,25 0,12
0,08
0,32
0,13
0,25
fosforečnany
<0,005
<0,01
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
mg/l
As
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cd
mg/l
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Crcelk.
mg/l
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
V
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
mg/l
B
mg/l
19,00 27,00 23,00 15,00 19,00 20,00 21,00
CHSKCr
mg/l
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Σ fenoly
mg/l
<0,04 <0,04 <0,04
0,05
0,25 <0,04
0,08
tenzidy
nest. nest. nest. <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
mg/l
NEL
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
benzen
μg/l
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
toluen
μg/l
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
ethylbenzen
μg/l
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
μg/l
Σ xyleny
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
benzo(a)pyren μg/l
<0,02 0,028 0,025 <0,02 <0,012 <0,02 <0,02
Σ PCB
μg/l
Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)

NV
2005
229/2007
29.03. 23.08.
6,10
6,90
1,90
5,60
<0,10
<0,10
0,64
9,00
<0,20
<0,05
<0,005
<0,001
<0,01
<0,01
<0,05
35,00
<0,01
0,06
<0,04
<1
<2
<2
<2
<0,001
<0,012

11,00
<0,50
1,28
<0,005
<0,001
<0,01
<0,01
<0,05
51,00
<0,01
0,14
<0,05
<1
<2
<2
<2
<0,001
<0,012

250,00
0,46
0,02
0,0007
0,035
0,035
0,50
35,00
0,005
0,60
0,10
20,00
10,00
2,00
30,00
0,10
0,012

Srovnání výsledků chemických analýz vzorků podzemní vody – 2001-2005
Potok pod
JedParametr
2001
2002
2003
notka
23.03. 27.09
21.03
6.09
21.03 25.09
7,50
9,90
9,50
8,40
6,80 12,50
mg/l
sodík
1,80
2,40
2,80
2,60
1,60
2,50
mg/l
draslík
+
mg/l
0,34
0,43
0,38
<0,1
<0,1
2,27
NH4
mg/l
8,50
6,00
6,00
9,00 15,00 18,00
chloridy
mg/l
<0,30
<0,20
<0,20 <0,20
<0,2 <0,20
bromidy
mg/l
<0,05
<0,25
<0,25
0,13
0,07
0,32
fosforečnany
<0,005 <0,005
<0,01 <0,005 <0,005 <0,005
ng/l
As
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
mg/l
Cd
mg/l
<0,01
<0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Crcelk.
mg/l
<0,01
<0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
V
<0,05
<0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
mg/l
B
mg/l
33,00
22,00
30,00 22,00 21,00 14,00
CHSKCr
mg/l
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01 <0,01 <0,01
Σ fenoly
mg/l
<0,04
<0,04
<0,04 <0,04
0,06
0,19
tenzidy
mg/l
nest.
nest.
nest.
nest. <0,04 <0,04
NEL
<1
<1
1,00
<1
<1
<1
benzen
μg/l
<2
<2
<2
<2
<2
<2
toluen
μg/l
<2
<2
<2
<2
<2
<2
ethylbenzen
μg/l
<2
<2
<2
<2
<2
<2
μg/l
Σ xyleny
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
benzo(a)pyren μg/l
0,045
0,022
0,027 0,026 <0,02 <0,012
Σ PCB
μg/l
Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)

NV
2005
2004
229/2007
29.03 28.07 29.03. 23.08.
7,90 10,70
6,30
12,20
2,90
2,30
1,90
10,10
0,22 <0,10
<0,10
0,38
0,64
12,00 13,00
9,00
22,00
250,00
<0,20 <0,20
<0,20
<0,50
0,11
0,26
<0,05
1,09
0,46
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005
0,02
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
0,0007
<0,01 <0,01
<0,01
<0,01
0,035
<0,01 <0,01
<0,01
<0,01
0,035
<0,05 <0,05
<0,05 0,0523
0,50
25,00 23,00
25,00
43,00
35,00
<0,01 <0,01
<0,01
<0,01
0,005
0,06
0,13
0,04
0,17
0,60
<0,04 <0,04
<0,04
<0,05
0,10
<1
<1
<1
<1
20,00
<2
<2
<2
<2
10,00
<2
<2
<2
<2
2,00
<2
<2
<2
<2
30,00
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
0,10
<0,02 <0,02 <0,012 <0,012
0,012
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1. Úvod
Na základě schválených čtvrtletních projektů monitorovacích prací byla mezi jejich
objednatelem, tj. společností .A.S.A., spol. s r. o. Praha a zhotovitelem, tj. firmou GEOtest
Brno, a. s. podepsána Smlouva o dílo (včetně následných dodatků).
Předkládaná závěrečná zpráva obsahuje popis a vyhodnocení monitoringu kvality podzemní a
průsakové vody a vývoje skládkového plynu na deponii firmy .A.S.A. ve Vyskytné nad
Jihlavou za rok 2006.
Práce ve sledovaném období kontinuálně navázaly na monitoring realizovaný naší organizací
na předmětné lokalitě v předcházejícím období. Pro letošní rok byly navíc rozšířeny i o
měření koncentrací vybraných polutantů ve skládkovém plynu.
Zakázka byla na obchodním oddělení společnosti GEOtest Brno, a. s. zaregistrována pod
heslem „Praha - .A.S.A., monitoring“ a bylo ji přiděleno zakázkové číslo 06 0125.
Odpovědným řešitelem zakázky byl jmenován Ing. Pavel Benkovič (odborná způsobilost
č. rozhodnutí 1292/2001), jejím zpracováním Mgr. Tomáš Semrád, samostatný řešitel
střediska 3 313. Vyhodnocení chemismu provedla RNDr. Irena Kohutová.
Odebrané vzorky vod byly analyzovány v hydrochemických laboratořích společnosti GEOtest
Brno, a. s., které jsou akreditovány ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 a vedeny jako zkušební
laboratoř č. 1271.
Společnost GEOtest Brno, a. s. je držitelem certifikace dle ČSN EN ISO 9001 „Systém
managmentu jakosti (QMS)“ a ČSN EN ISO 14 001 „Systém enviromentálního managmentu
(EMS)“, které získala v roce 2000. Certifikace obou systémů byla v roce 2006 obhájena při
externím auditu firmy Det Norske Veritas (DNV).
Posuzovaná skládka je dle Zákona o odpadech zařazena do skupiny S-OO (ostatní, včetně
stavebních sutí a zeminy).
S ohledem na to, že v závěrečné zprávě za rok 2005 byla námi dostatečně věnována pozornost
základní charakteristice lokality, nebudeme se jí zde dále zabývat.
Přehledná situace zájmového území je součástí mapové přílohy č. 1.1 (měřítko 1 : 25 000),
podrobná situace lokality se zákresem objektů využívaných pro monitoring kvality vod včetně
umístění plynometrických sond (měřítko 1 : 1 000) tvoří přílohu č. 1.2 předkládané závěrečné
zprávy.

2. Monitorovací systém skládky
2.1 Podzemní a průsaková voda
Monitoring jakosti vod, realizovaný na skládce Vyskytná, doznal od letošního roku oproti
předcházejícímu období změny (úpravy) ve smyslu doporučení závěrečné zprávy za rok 2005,
vypracované společností GEOtest Brno, a. s. („Praha - .A.S.A., monitoring, skládka Vyskytná
nad Jihlavou, Ing. Pavel Benkovič a Mgr. Tomáš Semrád, Brno, prosinec 2005).
Pro rok 2006 byl systém monitoringu, tj. monitorované objekty, sledované parametry a
četnost odběru vzorků aktualizován dle provozního řádu. Zahrnuje objekty podzemní a
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průsakové vody. Je v souladu s ČSN 83 8036 („Skládkování odpadů – monitorování
skládek“) z roku 2002. Byl stanoven na základě:


Rozhodnutí Kraje Vysočina ze dne 10. 2. 2006 pod č. j. KUJ/20188/2005-028-KO/2.

Do loňského roku byla na zájmové lokalitě prostřednictvím Bělokamenského potoka v
profilech nad (referenční bod) a pod (indikační) soutokem s bezejmennou vodotečí (v
přilehlém lese) sledována i kvalita povrchové vody.
Na základě výše citované závěrečné zprávy bylo doporučeno vzorkování recipientu vzhledem
ke značné vzdálenosti místa odběru od potenciálního zdroje kontaminace a tudíž
nejednoznačného vyslovení závěru o případném ovlivnění jakosti vody v Bělokamenském
potoce skládkou ukončit. Příslušný Krajský úřad naše doporučení akceptoval a vydal nové
rozhodnutí, do něhož a následně i do provozního řádu byly tyto změny zakomponovány.
Aktuálně tak tvoří monitorovací síť na lokalitě objekty podzemní a průsakové vody. Jakost
podzemní vody je ověřována pravidelnými odběry vzorků ze dvou hydrogeologických bodů
(viz příloha č. 1.2). Těmi jsou studna v areálu skládky nad úložným prostorem (u vjezdu),
která plní funkci referenčního monitorovacího bodu a nemůže být ovlivněna eventuálním
únikem průsakové vody do podloží skládky a přírodní vývěr podzemní vody těsně pod hrází
skládky (pracovní označení M1), v bezprostřední blízkosti jímky průsakových vod. Má
indikační funkci a potenciálně může být únikem průsakové vody z tělesa skládky nebo jímky
ovlivněn.
Aby mohlo být definováno chemické složení potenciálního zdroje kontaminace na lokalitě, je
sledována i jakost průsakové vody z jímky na výluhy – JPrV (viz příloha č. 1.2). Průsaková
voda je geneticky srážková voda obohacená o látky vyluhované při jejím průsaku tělesem
skládky a proto se svými vlastnostmi výrazně liší od neznečištěných prostých přírodních vod.

2.2 Skládkový plyn
Systém monitoringu vývoje skládkového plynu na deponii Vyskytná, tj. rozsah
podpovrchového průzkumu, sledované parametry a četnost měření, je definován v provozním
řádu. Pro rok 2006 byl stanoven na základě výše citovaného rozhodnutí (viz kapitola 2.1).
Součástí monitorovací sítě nejsou pevné (stabilní) body. Měření bylo realizováno na volné
ploše, nekryté těsnící vrstvou – fólií. Celkem bylo zaraženo a proměřeno 5 sond. Jejich
lokalizace na prověřované ploše je patrná z přílohy č. 1.2 předkládané závěrečné zprávy.

3. Přehled provedených prací
V průběhu hodnoceného období byly společností GEOtest Brno, a. s. realizovány následující
práce:


reprezentativní odběry vzorků podzemní vody z hydrogeologických objektů „studna“ (v
dynamickém stavu – krátkodobým čerpáním) a M1 (přírodní vývěr pod hrází skládky,
staticky přímým náběrem),



statický odběr (nerezovým válcem) vzorků průsakové vody z jímky na výluhy,



laboratorní rozbory odebraných vzorků vod na přítomnost sledovaných polutantů,



jednorázový monitoring vývoje skládkového plynu – plynometrie,



sled, řízení a koordinace vzorkovacích a terénních prací,
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vyhodnocení prací formou předkládané závěrečné zprávy za rok 2006.

3.1 Monitoring kvality vod
Cílem monitoringu je prokázání, respektive vyloučení vlivu skládky na podzemní vodu a
posouzení vývoje kvality průsakové vody z jímky na výluhy (JPrV). Za tímto účelem byly na
lokalitě v průběhu roku 2006 realizovány odběry vzorků.
V četnosti 2× za hodnocený rok (ve dnech 7. 4. a 17. 8.) byla ovzorkována podzemní voda,
1×, a to v rámci I. monitorovacího kola průsaková voda.
Vzorky byly odebrány dle interního pracovního postupu PP-317 společnosti GEOtest
Brno, a. s. zpracovaného v souladu s platnou legislativou a normami souvisejícími se
vzorkováním vod.
Veškeré odebrané vzorky vod byly po odběru uloženy do přenosných chladících boxů a
transportovány do akreditovaných hydrochemických laboratoří naší společnosti.
Vzorkovací práce na lokalitě provedli pracovníci střediska 3 313 společnosti GEOtest
Brno, a. s. pod vedením zpracovatele zakázky.
Tabulka č. 3.1-1

Rozsah monitorovacích prací v roce 2006
monitorovaný objekt

četnost

sledovaný ukazatel

studna, vývěr pod skládkou (M1)

2× ročně

zkrácený fyzikálně-chemický rozbor
(Na+, K+, NH4+, PO43-, Cl-, SO42-, pH, κ)

monitorovaná složka
podzemní voda

stopové kovy (B, As, Cd, Crcelk., Pb)
ukazatel odp. vody (RL, CHSKCr)
fenoly
tenzidy
benzo(a)pyren – zástupce PAU
monocyklické aromat. uhlovod. (BTEX)
polychlorované bifenyly (Σ 6 kongenerů)
nepolární extrahovatelné látky
průsaková voda

jímka průsakových vod (JPrV)

1× ročně

zkrácený fyzikálně-chemický rozbor
(Na+, K+, NH4+, PO43-, Cl-, SO42-, pH, κ)
stopové kovy (B, As, Cd, Crcelk., Pb)
ukazatele odp. vody (RL, CHSKCr)
fenoly
tenzidy
benzo(a)pyren – zástupce PAU
monocyklické aromat. uhlovod. (BTEX)
polychlorované bifenyly (Σ 6 kongenerů)

3.2 Monitoring vývoje skládkového plynu
Na základě výsledků měření (podpovrchového průzkumu) lze posoudit současnou intenzitu
vývinu skládkového plynu a jeho dopad na životní prostředí, příslušnou skládku zařadit do
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třídy odpovídající intenzitě probíhajících biochemických procesů, popřípadě zhodnotit míru
její ekologické nebezpečnosti.
Pro ověření aktivity uloženého odpadu a kontroly biodegradačních pochodů, bylo v souladu s
provozním řádem dne 19. 7. provedeno měření vývoje skládkového plynu (plynometrie) na
pěti místech.
K měření byl využit terénní přístroj ECOPROBE 5, jež je konstruován tak, že pomocí kanálu
PID lze měřit souhrn všech organických látek, použitím kanálu IR lze měřit vybrané
polutanty, dále je možné zapojit kanály na měření vlhkosti, kyslíku, teploty a tlaku. Vlastní
měření probíhá nezávisle na jednotlivých měřících kanálech přístroje. Při zapojení analytické
jednotky PID je možné zvolit výběr cca ze 200 komponent pro automatickou kalibraci
jednotky PID.
Sledovány byly základní složky, tj. methan (CH4), oxid uhličitý (CO2) a kyslík (O2). Dusík
(N2) je dopočítáván do 100 % objemu. Na základě doplňkového požadavku objednatele byl
dne 16. 10. dodatečně proveden pomocí speciálního odběrového zařízení odběr sirovodíku
(H2S) pro laboratorní stanovení.
Odběr vzorků půdního (skládkového) vzduchu byl realizován z mělkých plynometrických
vrtů (sond), ručně hloubených (zarážených) cca 1,0 až 1,5 m pod terén.
Metodika měření odpovídá ČSN 83 8034 („Skládkování odpadů – odplynění skládek“)
revidované v září 2003.
Sirovodík byl stanovován akreditovanými laboratořemi společnosti Ecochem a. s., Divize
laboratoří Praha.
Vzorkovací a terénní práce byly zajištěny pracovníky společnosti GEOtest Brno, a. s. pod
vedením zpracovatele zakázky.

3.3 Zhodnocení výsledků chemických analýz vzorků vod
Hodnocení chemických analýz odebraných vzorků podzemní vody je provedeno v souladu s:


usnesením vlády č. 379/1992 Sb., jehož součástí je Metodický pokyn Ministerstva
životního prostředí České republiky, jenž nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1996 a který
stanoví ukazatele a normativy pro asanaci znečištěné zeminy a podzemních vod. Kritéria
A, B, C Metodického pokynu jsou definována následovně:

Kritérium A: odpovídá přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě (případně
uzančně stanovené mezi citlivosti analytického stanovení). Překročení se posuzuje jako
znečištění příslušné složky životního prostředí, pokud však není překročeno kritérium B,
znečištění není pokládáno za významné.
Kritérium B: překročení se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví
člověka a jednotlivé složky životního prostředí; je tedy vytvořeno jako intervenční hladina,
při jejímž překročení je nezbytné se znečištěním zabývat.
Kritérium C: překročení představuje znečištění, které může znamenat významné riziko
ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí; doporučené hodnoty cílových parametrů
pro sanaci mohou být i vyšší v závislosti na výsledku analýzy rizik.
Protokoly chemických analýz jsou součástí přílohy č. 2.1 předkládané závěrečné zprávy.
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Za účelem meziročního srovnání zjištěných koncentrací sledovaných látek v odebraných
vzorcích vod a posouzení vývoje chemismu, jsme tabelárně zpracovali i výsledky za rok 2005
(viz příloha č. 2.2).

3.3.1 Podzemní voda
Výsledky laboratorních rozborů vzorků podzemní vody jsou uvedeny v tabulce č. 3.3.1-1.
Jsou porovnány s doporučenými hodnotami kritérií B a C Metodického pokynu.
Tabulka č. 3.3.1-1

Výsledky chemických analýz v roce 2006
parametr

jednotka

monitorovaný objekt
studna v areálu
07. 04.

vodivost

mS/m

pH

Metodický pokyn

vývěr M1

17. 08.

07. 04.

kritérium B

kritérium C

17. 08.

21,00

23,20

34,90

41,20

-

6,82

6,88

6,27

6,16

sodík

mg/l

3,20

5,70

12,00

12,70

draslík

mg/l

4,50

8,40

2,00

2,90

NH4

mg/l

< 0,10

< 0,10

0,32

0,35

1,20

2,40

chloridy

mg/l

7,00

9,00

27,00

32,00

100,00

150,00

fosforečnany

mg/l

0,32

0,34

0,06

0,05

sírany

mg/l

20,30

21,90

40,00

46,10

As

mg/l

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

0,05

0,10

Crcelk.

mg/l

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,15

0,30

B

mg/l

< 0,05

0,0721

< 0,05

< 0,05

0,50

5,00

Cd

mg/l

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,005

0,02

Pb

mg/l

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,10

0,20

CHSKCr

mg/l

21,00

21,00

< 10,00

< 10,00

rozp. látky

mg/l

177,00

175,00

301,00

362,00

tenzidy

mg/l

< 0,04

0,05

0,06

0,08

0,25

0,50

Σ fenoly

mg/l

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,75

1,00

benzo(a)pyren

μg/l

< 0,002

0,006

< 0,002

0,021

0,10

0,20

benzen

μg/l

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

15,00

30,00

toluen

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

350,00

700,00

ethylbenzen

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

150,00

300,00

Σ xyleny

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

250,00

500,00

NEL

mg/l

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,50

1,00

Σ PCB

μg/l

< 0,012

< 0,012

< 0,012

< 0,012

0,25

1,00

+

Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)

Na základě provedených analytických prací můžeme konstatovat, že voda odebraná ze studny
je nízce mineralizovaná, velmi slabě kyselá až prakticky neutrální reakce a vzhledem na
nízkou mineralizaci s netypickým výskytem fosforečnanů. Na základě ukazatele CHSKCr
vykazuje přítomnost oxidovatelných organických látek chemicky rozložitelných. S ohledem
na polohu studny, jež se nachází nad tělesem skládky a absenci tenzidů (PAL-A), výskyt
fosforečnanů (PO43-) přičítáme zemědělskému původu.
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Voda z pramenního vývěru M1 je více mineralizovaná, kyselejší a oproti složení vody ze
studny vykazuje jiné zastoupení jednotlivých složek.
V rozsahu provedených hydrochemických analýz ani voda ze studny ani z pramenního vývěru
M1 nenesou znaky kontaminace pocházející ze skládky.

3.3.2 Průsaková voda
Kvalita průsakové vody není českými předpisy nijak limitována. Vlastní hodnocení je proto
provedeno jednak s cílem posoudit časový vývoj kvality průsakové vody z jímky, jednak pro
posouzení přípustného vlivu skládky na kvalitu podzemní vody.
Z tohoto důvodu uvádíme vedle vlastních výsledků analýz vzorků průsakové vody i výsledky
stanovení obsahu sledovaných složek ve vzorcích podzemní vody, z nichž byl vybrán vzorek
M1 (indikační objekt) reprezentující vodu pod skládkou (viz tabulka č. 3.3.2-1).
Tabulka č. 3.3.2-1

Chemismus podzemní vody v porovnání s vodou průsakovou v roce 2006
parametr

jednotka

podzemní voda

průsaková voda

vývěr M1

JPrV

07. 04.
vodivost

mS/m

pH

-

sodík
draslík

17. 08.

07. 04.

34,90

41,20

1 341,00

6,27

6,16

7,90

mg/l

12,00

12,70

975,00

mg/l

2,00

2,90

1 030,00

NH4

mg/l

0,32

0,35

877,00

chloridy

mg/l

27,00

32,00

1 630,00

fosforečnany

mg/l

0,06

0,05

11,30

sírany

mg/l

40,00

46,10

315,00

As

mg/l

< 0,005

< 0,005

0,0621

Crcelk.

mg/l

< 0,01

< 0,01

0,128

B

mg/l

< 0,05

< 0,05

4,85

Cd

mg/l

< 0,001

< 0,001

0,00951

Pb

mg/l

< 0,01

< 0,01

0, 0366

CHSKCr

mg/l

< 10,00

< 10,00

1 458,00

rozp. látky

mg/l

301,00

362,00

6 560,00

tenzidy

mg/l

0,06

0,08

3,51

Σ fenoly

mg/l

< 0,05

< 0,05

0,30

benzo(a)pyren

μg/l

< 0,002

0,021

0,01

benzen

μg/l

< 1,00

< 1,00

1,50

toluen

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

ethylbenzen

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

Σ xyleny

μg/l

< 2,00

< 2,00

3,30

NEL

mg/l

< 0,05

< 0,05

Σ PCB

μg/l

< 0,012

< 0,012

+

0,034

Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)
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Výsledky chemických analýz vzorku odebraného z jímky na výluhy prokázaly silné ovlivnění
kvality vody, které se projevuje silnou koncentrací minerálních látek, zejména chloridů (Cl-),
draslíku (K) a sodíku (Na), tj. K > Na.
V důsledku zastoupení solí silných zásad (Na, K) má voda alkalickou reakci. Je silně
kontaminována organickými látkami chemicky rozložitelnými, na což ukazuje velmi vysoká
hodnota ukazatele CHSKCr.
Z mikrosložek se největším množství ve vodě JPrV prokázaly bor (B), tenzidy (PAL-A) a
fenoly (FN-).
Při porovnání s laboratorními rozbory z roku 2005 je možné konstatovat souměřitelné
chemické složení, tj. jak míru znečištění, tak charakter kontaminace vody z jímky
průsakových vod.

3.4 Zhodnocení monitoringu vývoje skládkového plynu
Metodika vyhodnocení výsledků odpovídá ČSN 83 8034 („Skládkování odpadů – odplynění
skládek“) revidované v září 2003. Rovněž tak jsou splněny náležitosti dokumentace dle
ČSN 83 8036 („Skládkování odpadů – monitorování skládek“).
Podle intenzity tvorby plynu se rozdělují skládky do 3 tříd (viz tabulka).
Tabulka č. 3.4-1

Rozdělení skládek dle intenzity tvorby plynu
třída

odplynění

koncentrace CH4

odplyňovací systém

energ. využití plynu

I

není nutné

< 7,4 % obj.

žádný

žádné

II

je nutné

7,4 až 35 % obj.

pasivní

žádné

III

je nutné

> 35 % obj.

pasivní nebo aktivní

podmíněně možné



Pro skládky třídy I není nutno navrhnout žádný odplyňovací systém, velmi malá
množství plynu, která se zde mohou tvořiti difundují přes izolační bariéry.



Pro skládky třídy II musí být navržen odplyňovací systém. Volná ventilace plynu není
přípustná, plyn musí být minimálně ventilován přes aktivní filtrační jednotku.



Pro skládky třídy III musí být navržen odplyňovací systém. Volná ventilace není
přípustná ani po dokončení tělesa, ani za provozu skládky.

Hodnoty sledovaných složek jsou uvedeny v tabulce č. 3.4-2 (viz strana 8). Monitorován byl
methan (CH4), oxid uhličitý (CO2) a kyslík (O2), zastoupení dusíku (N2) bylo dopočteno do
100 % objemu, obsah H2S byl stanoven chemickou analýzou.
Protokol o výsledcích měření (viz sirovodík) je součástí přílohy č. 2.3 předkládané závěrečné
zprávy.
Naměřený obsah CH4 v odebraných vzorcích plynu se pohyboval v rozmezí od 0,59 (sonda
NV-3) až 38,95 % obj. (sonda NV-5), obsah O2 kolísal v proměřovaných bodech od 5,36 do
19,42 % obj. (s maximem v NV-3, minimem v NV-5). Obsah CO2 dosahoval hodnot 4,07
(NV-3) až 26,63 % obj. (NV-5). Na třech místech byl zaznamenán i výskyt H2S v
koncentracích od 1,10 až 7,00 mg/m3.
Podle naměřeného obsahu CH4 (viz tabulka č. 3.4-1) můžeme body NV-3 a NV-4 zařadit do
třídy I (odplynění není nutné), body NV-1 a NV-2 do třídy II (odplynění je nutné, plyn však
nelze energeticky nijak využívat) a bod NV-5 do třídy III (odplynění je nutné, plyn je možno
za určitých podmínek i využít).
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Tabulka č. 3.4-2

Výsledky měření
složka

jednotka

objekt – naměřená hodnota
NV-1

NV-2

NV-3

NV-4

NV-5

CH4

%

22,15

18,00

0,59

1,15

38,95

O2

%

11,41

13,88

19,42

12,10

5,36

N2

%

55,52

55,74

75,92

68,47

29,06

CO2

%

10,92

12,38

4,07

18,28

26,63

0

1,10

1,50

7,00

0

H2S

3

mg/m

4. Závěr a doporučení
Na základě schváleného provozního řádu skládky S-OO Vyskytná nad Jihlavou, provozované
společností .A.S.A., byl v roce 2006 realizován na lokalitě monitoring kvality vod a
skládkového plynu.
Oproti loňskému roku doznal monitoring jakosti vod dílčích úprav, týkajících se obměny
monitorovaných objektů, škály některých sledovaných látek, popřípadě četnosti vzorkování.
2× ročně, tj. v měsíci dubnu a srpnu byly odebrány vzorky podzemní vody ze studny v areálu
skládky a přírodního vývěru pod hrází skládky (pracovní označení M1). Při dubnovém
vzorkování, tj. 1× za hodnocené období byla odebrána i průsaková voda z jímky na výluhy
(JPrV).
V odebraných vzorcích vod byly sledovány indikátory (anorganické i organické povahy),
jejichž prostřednictvím by mohla být předmětná deponie potenciálním zdrojem znečištění
okolního hydrogeologického systému a složek životního prostředí.
Většina analyzovaných ukazatelů plní funkci indikátorů potenciálního vlivu existujících
skládek na sledované složky hydrogeologického systému. V neznečištěných přírodních
vodách jsou tyto látky na velmi nízké úrovni a jejich simultánně zvýšené hodnoty v podzemní
vodě mohou naznačovat vliv skládky (průnik kontaminované průsakové vody do kolektoru
podzemní vody).
Koncentrace všech dlouhodobě sledovaných indikátorů vykazují stabilizovanou úroveň.
Ovlivnění kvality vody z pramenního vývěru (jediného indikačního objektu na zájmové
lokalitě) předmětnou skládkou nebylo v roce 2006 prokázáno.
V souladu s provozním řádem bylo rovněž na zájmové lokalitě realizováno měření vývoje
skládkového plynu. Na základě zjištěných výsledků lze získat údaje o kvalitě plynu
vznikajícího rozkladem organického odpadu a tudíž posoudit míru ekologické nebezpečnosti
hodnocené deponie, tj. zda ponechat plyn volně unikat do ovzduší, nebo ho odčerpávat a
spalovat, popřípadě jinak energeticky využívat.
Na základě provedených prací konstatujeme, že v tělese deponie k vývinu skládkového
plynu dochází. Dle intenzity tvorby methanu (CH4) je nutno skládku zařadit do třídy III (viz
NV-5), popřípadě II (viz NV-1 a NV-2).
Doporučení
Monitoring potenciálního vlivu předmětné skládky na okolní hydrogeologický systém
nadále provádět v rozsahu dle aktuálního provozního řádu.
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Současný monitorovací systém pro sledování jakosti podzemní vody opakovaně
doporučujeme do nejbližší budoucnosti (i vzhledem k plánovanému rozšíření skládky)
doplnit o jeden až dva hydrogeologické vrty s indikační funkcí náhradou za objekt
pramenního vývěru M1. Vrty navrhujeme situovat do prostoru pod skládkou ve směru
předpokládaného proudění podzemní vody. Jejich prostřednictvím by byla sledována
kvalita podzemní vody z hlubších partií hydrogeologického kolektoru než je tomu nyní,
neboť vzorek M1 reprezentuje s největší pravděpodobností vodu mělkého oběhu a je
více „zranitelný“ znečištěním z povrchových splachů, tudíž není zcela reprezentativní z
hlediska jednoznačného posouzení možného vlivu skládky na kvalitu podzemní vody.
Pro případ rozšíření prostoru pro další ukládání odpadu, nabízíme naše služby pro
nalezení optimálního řešení způsobu monitorování předmětné skládky, a to jak v oblasti
technické (hloubení vrtů, popřípadě jejich likvidace, návrh monitoringu), tak po stránce
odborné (konzultace, projekce, vyhodnocení).
Měření vývoje skládkového plynu doporučujeme provádět nadále ve stejném rozsahu
sledovaných látek a četnosti, tj. 1× ročně.
Podle výsledků měření koncentrace methanu, spadá předmětná skládka do třídy II až
III dle ČSN 83 8034, tj. musí být u ní navržen odplyňovací systém. Volná ventilace plynu
do ovzduší není přípustná.
V Brně, dne 21. prosince 2006
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Srovnání výsledků chemických analýz vzorků podzemní vody – 2005/2006
parametr

jednotka

monitorovaný objekt
studna v areálu
2006

2005
29. 03.
vodivost

mS/m

pH

-

sodík

mg/l

7,90

draslík

mg/l

5,90

mg/l

< 0,10

NH4

+

07. 04.

23. 08.

Metodický pokyn
kritérium B
kritérium C

vývěr M1
2006

2005
17. 08.

29. 03.

07. 04.

23. 08.

17. 08.

21,00

23,20

34,90

41,20

6,82

6,88

6,27

6,16

16,60

3,20

5,70

11,70

33,70

12,00

12,70

4,00

4,50

8,40

2,20

20,70

2,00

2,90

< 0,10

< 0,10

< 0,10

0,18

4,76

0,32

0,35

1,20

2,40

7,00

9,00

27,00

32,00

100,00

150,00

0,06

0,05

40,00

46,10

chloridy

mg/l

18,00

39,00

bromidy

mg/l

< 0,50

< 0,50

fosforečnany

mg/l

0,17

< 0,05

sírany

mg/l

As

mg/l

< 0,005

Crcelk.

mg/l

< 0,01

V

mg/l

< 0,01

< 0,01

B

mg/l

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Cd

mg/l

< 0,001

< 0,001

Pb

mg/l

CHSKCr

mg/l

rozp. látky

mg/l

tenzidy

mg/l

0,07

0,08

< 0,04

0,05

0,11

0,15

0,06

Σ fenoly

mg/l

< 0,01

< 0,01

< 0,05

< 0,05

< 0,01

< 0,01

< 0,05

benzo(a)pyren

μg/l

< 0,001

< 0,001

< 0,002

0,006

< 0,001

< 0,001

< 0,002

benzen

μg/l

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

toluen

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

ethylbenzen

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

Σ xyleny

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

NEL

mg/l

< 0,04

< 0,04

< 0,05

Σ PCB

μg/l

< 0,012

< 0,012

< 0,012

19,00

28,00

71,00

< 0,50

< 0,50

< 0,05

< 0,05

0,32

0,34

20,30

21,90

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

0,05

0,10

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,15

0,30

< 0,01

< 0,01

0,15

0,30

0,0721

< 0,05

0,147

< 0,05

< 0,05

0,50

5,00

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,005

0,02

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,10

0,20

21,00

21,00

< 10,00

< 10,00

177,00

175,00

301,00

362,00
0,08

0,25

0,50

< 0,05

0,75

1,00

0,021

0,10

0,20

< 1,00

< 1,00

15,00

30,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

350,00

700,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

150,00

300,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

250,00

500,00

< 0,05

< 0,04

< 0,04

< 0,05

< 0,05

0,50

1,00

< 0,012

< 0,012

< 0,012

< 0,012

< 0,012

0,25

1,00

< 10,00

Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)

< 10,00

21,00

Protokol o zkouškách vzorků plynů
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1. Úvod
Na základě schválených čtvrtletních projektů monitorovacích prací byla mezi jejich
objednatelem, tj. společností .A.S.A., spol. s r. o. Praha a zhotovitelem, tj. firmou GEOtest
Brno, a. s. podepsána Smlouva o dílo (včetně následných dodatků).
Předkládaná závěrečná zpráva obsahuje popis a vyhodnocení monitoringu kvality podzemní
a průsakové vody a vývoje skládkového plynu na deponii firmy .A.S.A. ve Vyskytné nad
Jihlavou za rok 2007.
Práce ve sledovaném období kontinuálně navázaly na monitoring realizovaný naší společností
na předmětné lokalitě v předcházejícím období.
Zakázka byla na obchodním oddělení společnosti GEOtest Brno, a. s. zaregistrována pod
heslem „Praha - .A.S.A., monitoring“ a bylo ji přiděleno zakázkové číslo 06 0125.
Odpovědným řešitelem zakázky byla jmenována Mgr. Romana Jurnečková (odborná
způsobilost 1423/2001), samostatný řešitel střediska 3 313. Vyhodnocení chemismu provedla
RNDr. Irena Kohutová.
Odebrané vzorky vod byly analyzovány v hydrochemických laboratořích společnosti GEOtest
Brno, a. s., které jsou akreditovány ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 a vedeny jako zkušební
laboratoř č. 1271.
Společnost GEOtest Brno, a. s. je držitelem certifikace dle ČSN EN ISO 9001 „Systém
managmentu jakosti (QMS)“ a ČSN EN ISO 14 001 „Systém enviromentálního managmentu
(EMS)“, které získala v roce 2000. Certifikace obou systémů byla v roce 2006 obhájena při
externím auditu firmy Det Norske Veritas (DNV).
Skládka Vyskytná u Jihlavy je skládkou skupiny S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1.
Základní charakteristika lokality byla v uvedena ve zprávě „Vyskytná nad Jihlavou – skládka
společnosti .A.S.A., Hydrogeologické monitorovací vrty“, Ing. Pavel Benkovič, Mgr. M.
Novotný, Brno, říjen 2007.
Přehledná situace zájmového území je součástí mapové přílohy č. 1.1 (měřítko 1 : 25 000),
podrobná situace lokality se zákresem objektů využívaných pro monitoring kvality vod včetně
umístění plynometrických sond (měřítko 1 : 1 000) tvoří přílohu č. 1.2 předkládané závěrečné
zprávy.

2. Monitorovací systém skládky
2.1 Podzemní a průsaková voda
Systém monitoringu kvality vod na skládce Vyskytná nad Jihlavou a v jejím okolí, tj.
monitorované objekty, sledované parametry a četnost odběru vzorků, je definován ve
stávajícím provozním řádu. Je v souladu s ČSN 83 8036 („Skládkování odpadů –
monitorování skládek“) z roku 2002. Pro rok 2007 byl stanoven na základě:


Rozhodnutí Kraje Vysočina ze dne 10. 2. 2006 pod č. j. KUJI 20188/2005/028-Ko/2.

Stávající monitorovací síť na lokalitě tvoří objekty podzemní a průsakové vody. Jakost
podzemní vody je ověřována pravidelnými odběry vzorků ze dvou hydrogeologických bodů
Objednatel: .A.S.A., spol. s r. o. Praha
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(viz příloha č. 1.2). Těmi jsou studna v areálu skládky nad úložným prostorem (u vjezdu),
která plní funkci referenčního monitorovacího bodu a nemůže být ovlivněna eventuálním
únikem průsakové vody do podloží skládky a vyústění drénovaných podzemních vod na
povrch terénu (pracovní označení M1), v bezprostřední blízkosti jímky průsakových vod. Má
indikační funkci a potenciálně může být únikem průsakové vody z tělesa skládky nebo
z jímky ovlivněn.
Aby mohlo být definováno chemické složení potenciálního zdroje kontaminace na lokalitě, je
sledována i jakost průsakové vody z jímky na výluhy – JPrV (viz příloha č. 1.2). Průsaková
voda je geneticky srážková voda obohacená o látky vyluhované při jejím průsaku tělesem
skládky, a proto se svými vlastnostmi výrazně liší od neznečištěných prostých přírodních vod.

2.2 Skládkový plyn
Systém monitoringu vývoje skládkového plynu na deponii Vyskytná, tj. rozsah, sledované
parametry a četnost měření, je definován v provozním řádu. Pro rok 2007 byl stanoven na
základě výše citovaného rozhodnutí (viz kapitola 2.1).
Součástí monitorovací sítě nejsou pevné (stabilní) body. Měření bylo realizováno v tělese
skládky. Celkem bylo zaraženo a proměřeno 5 sond. Jejich lokalizace na prověřované ploše je
patrná z přílohy č. 1.2 předkládané závěrečné zprávy.

3. Přehled provedených prací
V průběhu hodnoceného období byly společností GEOtest Brno, a. s. realizovány následující
práce:


reprezentativní odběry vzorků podzemní vody z hydrogeologických objektů „studna“
(v dynamickém stavu – krátkodobým čerpáním) a M1 (vyústění drénovaných podzemních
vod na povrch terénu),



statický odběr (nerezovým válcem) vzorků průsakové vody z jímky na výluhy,



laboratorní rozbory odebraných vzorků vod na přítomnost sledovaných polutantů,



jednorázový monitoring vývoje skládkového plynu – plynometrie,



sled, řízení a koordinace vzorkovacích a terénních prací,



vyhodnocení prací formou předkládané závěrečné zprávy za rok 2007.

3.1 Monitoring kvality vod
Cílem monitoringu je prokázání, respektive vyloučení vlivu skládky na podzemní vodu
a posouzení vývoje kvality průsakové vody z jímky na výluhy (JPrV). Za tímto účelem byly
na lokalitě v průběhu roku 2007 realizovány odběry vzorků.
V četnosti 2× za hodnocený rok (ve dnech 13. 3. a 23. 8.) byla ovzorkována podzemní voda
a v četnosti 1× (v rámci jarního monitorovacího kola) průsaková voda.
Vzorky byly odebrány dle interního pracovního postupu PP-317 společnosti GEOtest
Brno, a. s. zpracovaného v souladu s platnou legislativou a normami souvisejícími se
vzorkováním vod.
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Veškeré odebrané vzorky vod byly po odběru uloženy do přenosných chladících boxů
a transportovány do akreditovaných hydrochemických laboratoří naší společnosti.
Vzorkovací práce na lokalitě provedli pracovníci střediska 3 313 společnosti GEOtest
Brno, a. s. pod vedením zpracovatele zakázky.
Rozsah monitorovacích prací v roce 2007
monitorovaná složka
podzemní voda

Tabulka č. 3.1-1

monitorovaný objekt
studna, vyústění pod skládkou
(M1)

četnost

sledovaný ukazatel

2× ročně

zkrácený fyzikálně-chemický rozbor
(Na+, K+, NH4+, PO43-, Cl-, SO42-, pH, κ)
stopové kovy (B, As, Cd, Crcelk., Pb)
ukazatel odp. vody (RL, CHSKCr)
fenoly
tenzidy
benzo(a)pyren – zástupce PAU
monocyklické aromat. uhlovod. (BTEX)
polychlorované bifenyly (Σ 6 kongenerů)
nepolární extrahovatelné látky

průsaková voda

jímka průsakových vod (JPrV)

1× ročně

zkrácený fyzikálně-chemický rozbor
(Na+, K+, NH4+, PO43-, Cl-, SO42-, pH, κ)
stopové kovy (B, As, Cd, Crcelk., Pb)
ukazatele odp. vody (RL, CHSKCr)
fenoly
tenzidy
benzo(a)pyren – zástupce PAU
monocyklické aromat. uhlovod. (BTEX)
polychlorované bifenyly (Σ 6 kongenerů)

3.2 Monitoring vývoje skládkového plynu
Na základě výsledků měření vývoje skládkového plynu lze posoudit současnou intenzitu
vývinu skládkového plynu a jeho dopad na životní prostředí, dále získat údaje o množství
a kvalitě plynu, vznikajícího rozkladem organického odpadu, dle obsahu methanu v plynu
zařadit jednotlivé monitorované studny do tříd (dle příslušné ČSN), odpovídajících intenzitě
probíhajících biochemických procesů a rovněž zhodnotit míru ekologické nebezpečnosti
hodnocené deponie.
Pro ověření aktivity uloženého odpadu a kontrolu biodegradačních pochodů bylo v souladu
s provozním řádem, tj. 1× za hodnocený rok (dne 22. 5.), provedeno měření vývoje
skládkového plynu (plynometrie) na 5 měřících bodech (jejich podrobná specifikace viz
kapitola 2.2).
K měření byl použit terénní analyzátor GA2000 britské výroby firmy Geotechnical
Instruments, který je konstruován tak, že měří koncentrace metanu (CH4) a oxidu uhličitého
(CO2) v objemových procentech infračervenou spektrometrií, koncentrace oxidu uhelnatého
(CO) a sirovodíku (H2S) v jednotkách ppm a kyslíku (O2) v objemových procentech pomocí
zabudovaných elektrochemických senzorů, barometrický tlak v rozsahu 700 až 1 200 mbar,
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3

Zpracovatel: GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno

Praha - .A.S.A., monitoring, lokalita Vyskytná nad Jihlavou

Závěrečná zpráva za rok 2007, leden 2008

přetlak nebo podtlak až do rozdílu 250 mbar a teplotu pomocí externí sondy od –10oC do
+75oC.
Sledovány byly základní složky, tj. methan (CH4), oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO),
sirovodík (H2S), kyslík (O2) a dusík (N2).
Metodika měření odpovídá ČSN 83 8034 („Skládkování odpadů – odplynění skládek“)
revidované v září 2003.
Vzorkovací a terénní práce byly zajištěny pracovníky společnosti GEOtest Brno, a. s. pod
vedením zpracovatele zakázky.

3.3 Zhodnocení výsledků chemických analýz vzorků vod
Hodnocení chemických analýz odebraných vzorků podzemní vody je provedeno v souladu s:


usnesením vlády č. 379/1992 Sb., jehož součástí je Metodický pokyn Ministerstva
životního prostředí České republiky, jenž nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1996 a který
stanoví ukazatele a normativy pro asanaci znečištěné zeminy a podzemních vod. Kritéria
A, B, C Metodického pokynu jsou definována následovně:

Kritérium A: odpovídá přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě (případně
uzančně stanovené mezi citlivosti analytického stanovení). Překročení se posuzuje jako
znečištění příslušné složky životního prostředí, pokud však není překročeno kritérium B,
znečištění není pokládáno za významné.
Kritérium B: překročení se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví
člověka a jednotlivé složky životního prostředí; je tedy vytvořeno jako intervenční hladina,
při jejímž překročení je nezbytné se znečištěním zabývat.
Kritérium C: překročení představuje znečištění, které může znamenat významné riziko
ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí; doporučené hodnoty cílových parametrů
pro sanaci mohou být i vyšší v závislosti na výsledku analýzy rizik.
Protokoly chemických analýz jsou součástí přílohy č. 2.1 předkládané závěrečné zprávy.
Za účelem meziročního srovnání zjištěných koncentrací sledovaných látek v odebraných
vzorcích vod a posouzení vývoje chemismu, jsme tabelárně zpracovali i výsledky za rok 2005
a 2006 (viz příloha č. 2.2).

3.3.1 Podzemní voda
Výsledky laboratorních rozborů vzorků podzemní vody jsou uvedeny v tabulce č. 3.3.1-1.
Jsou porovnány s doporučenými hodnotami kritérií B a C Metodického pokynu.
Z výsledků analýz vzorků podzemní vody ze studny na severozápadním okraji skládky při
vjezdu do areálu vyplývá, že ve smyslu výše citovaného Metodického pokynu je voda
z tohoto referenčního objektu vyhovující. Při porovnání analýz vzorků vody odebíraných
v roce 2007 a v letech předchozích je patrný mírný nárůst obsahu rozpuštěných látek a posun
pH vody z oblasti prakticky neutrální do oblasti kyselé.
Posun pH vody do oblasti kyselé je patrný i z výsledků analýz vzorků vody z vyústění
drénovaných podzemních vod na povrch terénu (M1) pod skládkou, avšak v menší míře než
v případě studniční vody. Z hlediska obsahu rozpuštěných látek zde obdobná změna zřejmá
není.
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Protože se jedná o první zjištění posunu acidobazické rovnováhy do oblasti kyselé, a to jak
u studny, která plní funkci referenční, tak u objektu M1 s funkcí indikační, je třeba tomuto
momentu věnovat pozornost. V dané chvíli je problematické posoudit, zda zjištěná změna
souvisí se skládkovou činností či nikoliv, neboť v zájmovém území je horninové prostředí,
v němž se uskutečňuje oběh podzemní vody, tvořeno granodiority s puklinovou propustností,
tedy kyselými intruzívy. Pro podzemní vodu vázánou na kyselé vyvřeliny je
charakteristická spíše nízká mineralizace a pH v oblasti slabě kyselé až kyselé. Absence
cizorodých látek typu stopových kovů a organických polutantů (byly stanoveny pod mezí
detekce analytických metod s výjimkou tenzidů, jejichž obsah ve vodě z objektu M1 byl
0,08 a <0,04 mg/l PAL-A) svědčí tedy spíše o přirozeném charakteru kyselého pH vody.
Jediným indikátorem možného ovlivnění kvality podzemní vody skládkou je ukazatel
CHSKcr. Vzorky vody odebírané v srpnu obsahovaly 27 mg/l (studna) a 30 mg/l (M1)
oxidovatelných látek. S ohledem na zanedbatelný rozdíl mezi stanovenou hodnotou CHSKCr u
vody z objektu referenčního a indikačního ani ukazatel CHSKcr není v daném případě
důkazem ovlivnění podzemní vody skládkou.

3.3.2 Průsaková voda
Kvalita průsakové vody není českými předpisy nijak limitována. Vlastní hodnocení je proto
provedeno jednak s cílem posoudit časový vývoj kvality průsakové vody z jímky, jednak pro
posouzení přípustného vlivu skládky na kvalitu podzemní vody.
Z tohoto důvodu uvádíme vedle vlastních výsledků analýz vzorků průsakové vody i výsledky
stanovení obsahu sledovaných složek ve vzorcích podzemní vody, z nichž byl vybrán vzorek
z objektu M1 (indikační objekt), reprezentující vodu pod skládkou (viz tabulka č. 3.3.2-1).
Průsaková voda z jímky JPrV je silně mineralizovaná, alkalická, přičemž na zasolení vody se
podílí především chloridy, sodík, draslík a amoniak.
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Chemismus podzemní vody v porovnání s vodou průsakovou z 13.3.2007
parametr

jednotka

Tabulka č.3.3.2-1

podzemní voda

průsaková voda

objekt M1

JPrV

mS/m

39,50

1 670,00

-

5,68

8,00

sodík

mg/l

12,10

1 150,00

draslík

mg/l

2,30

1 130,00

NH4

mg/l

0,23

1 270,00

chloridy

mg/l

27,00

2 100,00

fosforečnany

mg/l

< 0,05

20,10

sírany

mg/l

48,40

224,00

As

mg/l

< 0,005

0,06

Crcelk.

mg/l

< 0,01

0,24

B

mg/l

< 0,05

5,61

Cd

mg/l

< 0,001

0,00

Pb

mg/l

< 0,01

0,03

CHSKCr

mg/l

< 10,00

1 691,00

rozp. látky

mg/l

333,00

10 360,00

tenzidy

mg/l

0,08

1,43

Σ fenoly

mg/l

< 0,05

0,32

NEL

mg/l

< 0,05

-

benzo(a)pyren

μg/l

< 0,002

0,02

benzen

μg/l

< 1,00

1,60

toluen

μg/l

< 2,00

6,70

ethylbenzen

μg/l

< 2,00

< 2,00

Σ xyleny

μg/l

< 2,00

5,20

PCB

μg/l

< 0,014

0,07

vodivost
pH

+

Poznámka: Σ PCB, tj. 7 kongenerů (28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180)

3.4 Zhodnocení monitoringu vývoje skládkového plynu
Metodika vyhodnocení výsledků odpovídá ČSN 83 8034 („Skládkování odpadů – odplynění
skládek“) revidované v září 2003. Rovněž tak jsou splněny náležitosti dokumentace dle
ČSN 83 8036 („Skládkování odpadů – monitorování skládek“).
Podle intenzity tvorby plynu se rozdělují skládky do 3 tříd (viz tabulka).
Rozdělení skládek dle intenzity tvorby plynu

Tabulka č. 3.4-1

třída

odplynění

koncentrace CH4

odplyňovací systém

energ. využití plynu

I

není nutné

< 7,4 % obj.

žádný

žádné

II

je nutné

7,4 až 35 % obj.

pasivní

žádné

III

je nutné

> 35 % obj.

pasivní nebo aktivní

podmíněně možné
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Pro skládky třídy I není nutno navrhnout žádný odplyňovací systém, velmi malá
množství plynu, která se zde mohou tvořit, difundují přes izolační bariéry.



Pro skládky třídy II musí být navržen odplyňovací systém. Volná ventilace plynu není
přípustná, plyn musí být minimálně ventilován přes aktivní filtrační jednotku.



Pro skládky třídy III musí být navržen odplyňovací systém. Volná ventilace není
přípustná ani za provozu skládky, ani po jeho ukončení.

Hodnoty sledovaných složek jsou uvedeny v tabulce č. 3.4-2. Monitorován byl methan (CH4),
oxid uhličitý (CO2) a kyslík (O2), zastoupení dusíku (N2) bylo dopočteno do 100 % objemu,
obsah H2S byl stanoven chemickou analýzou.
Protokol o výsledcích měření (viz sirovodík) je součástí přílohy č. 2.3 předkládané závěrečné
zprávy.
Výsledky měření
Objekt
NV-1
NV-2
NV-3
NV-4
NV-5

Tabulka č. 3.4-2
CH4
%
0,00
33,30
25,10
21,80
0,00

CO2
%
0,40
28,20
13,10
19,90
4,00

O2
%
20,00
7,30
11,30
2,00
15,60

CO
ppm
0,00
82,00
5,00
10,00
14,00

H2S
ppm
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00

N2
%
4,00
3,61
7,79
48,74
21,43

Naměřený obsah CH4 v odebraných vzorcích plynu se pohyboval v rozmezí od 0,00 (sonda
NV-1 a NV-5) až 33,30 % obj. (sonda NV-2), obsah O2 kolísal v proměřovaných bodech od
2,00 do 20,00 % obj. (s maximem v NV-1, minimem v NV-4). Obsah CO2 dosahoval hodnot
0,40 (NV-1) až 28,20 % obj. (NV-2). Na jednom místě byl zaznamenán i výskyt H2S, a to
v sondě NV-1 o koncentraci 1,00 ppm.
Podle naměřeného obsahu CH4 (viz tabulka č. 3.4-1) můžeme body NV-1 a NV-5 zařadit do
třídy I (odplynění není nutné) a body NV-2 až NV-4 do třídy II (odplynění je nutné, plyn však
nelze energeticky nijak využívat).

4. Závěr a doporučení
Na základě schváleného provozního řádu skládky S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1
Vyskytná nad Jihlavou, provozované společností .A.S.A., byl v roce 2007 realizován na
lokalitě monitoring kvality vod a skládkového plynu.
2× ročně, tj. v měsíci březnu a srpnu, byly odebrány vzorky podzemní vody ze studny v
areálu skládky a z vyústění drénovaných podzemních vod na povrch terénu (pracovní
označení M1). Při březnovém vzorkování, tj. 1× za hodnocené období, byla odebrána i
průsaková voda z jímky na výluhy (JPrV).
V odebraných vzorcích vod byly sledovány indikátory (anorganické i organické povahy),
jejichž prostřednictvím by mohla být předmětná deponie potenciálním zdrojem znečištění
okolního hydrogeologického systému a složek životního prostředí.
Z většiny stanovovaných látek a parametrů, lze určit, zda existující skládka má negativní vliv
na sledované složky hydrogeologického systému. V neznečištěných přírodních vodách jsou
tyto látky na velmi nízké úrovni a jejich zvýšené hodnoty v podzemní vodě mohou tedy
Objednatel: .A.S.A., spol. s r. o. Praha
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naznačovat vliv skládky (např. průnik kontaminované průsakové vody do kolektoru podzemní
vody apod.).
Koncentrace všech dlouhodobě sledovaných indikátorů vykazují stabilizovanou úroveň.
Ovlivnění kvality vody z objektu M1 (jediného indikačního objektu na zájmové lokalitě)
nebylo předmětnou skládkou ani v roce 2007 pravidelným (standartním) monitoringem
jednoznačně prokázáno.
V souladu s provozním řádem bylo rovněž na zájmové lokalitě realizováno měření vývoje
skládkového plynu. Na základě zjištěných výsledků lze získat údaje o kvalitě plynu
vznikajícího rozkladem organického odpadu a tudíž posoudit míru ekologické nebezpečnosti
hodnocené deponie, tj. zda ponechat plyn volně unikat do ovzduší, nebo ho odčerpávat
a spalovat, popřípadě jinak energeticky využívat.
Výsledky měření prokázaly v některých proměřovaných bodech (sondách) výskyt methanu ve
třídě II, tj. je nutné pasivní odplynění (viz sondy NV-2, NV-3 a NV-4).
Skládka není vybavena samostatným systémem na jímání a odvod skládkového plynu.
Skládkové plyny nejsou prozatím zachycovány a zneškodňovány. Únikům skládkových plynů
je v současné době zabraňováno především řádným hutněním odpadu a překrýváním
neaktivní plochy materiálem k technologickému zabezpečení deponie.
V září 2007 vyhotovila firma GEOtest Brno, a.s. pro zjištění aktuálního stavu jakosti
podzemní vody v hlubších partiích hydrogeologického kolektoru dva hydrogeologické
vrty – MŠ-1 a MŠ-2 v prostoru skládky („Vyskytná nad Jihlavou – skládka společnosti
.A.S.A., Hydrogeologické monitorovací vrty“, Ing. Pavel Benkovič, Mgr. M. Novotný, Brno,
říjen 2007). Při situování vrtů bylo jako jeden z hlavních parametrů zvoleno mimo jiné
i plánované budoucí rozšíření tělesa skládky a vrty byly navrženy tak, aby při případném
rozšíření skládky mohly být začleněny do pravidelného monitorovacího systému. Vrt MŠ-1
(referenční) byl vybudován nad současným tělesem skládky a slouží tak k monitorování
jakosti podzemní vody přitékající na lokalitu, vrt MŠ-2 (indikační) byl situován pod těleso
skládky dle předpokládaného směru proudění podzemní vody na lokalitě a charakterizuje tak
podzemní vodu opouštějící předmětnou lokalitu. Z výsledků chemických analýz, které byly
provedeny v rámci vrtných prací vyplynulo, že:
• Voda z nově vyhloubeného vrtu MŠ-1, situovaného nad tělesem skládky, je slabě
kyselá, slabě mineralizovaná, s přirozeným zvýšeným obsahem železa a manganu,
v rozsahu provedených analýz bez přítomnosti cizorodých látek. Látky typu
stopové kovy a organické látky, tj. složky vyskytující se v přirozené formě
v podzemní vodě v mikrokoncentracích, se ve vzorku vody MŠ-1 nevyskytují,
resp. jsou pod mezí analytické detekce.
• Voda z nového vrtu MŠ-2, situovaného dle směru předpokládaného proudění
podzemní vody pod skládkou, je kyselá (pH=5,97), v porovnání s vodou MŠ-1 více
mineralizovaná, s výskytem nízkých stopových koncentrací zinku (0,0492 mg/l Zn),
tenzidů (0,07 mg/l PAL-A) a ropných látek (0,05 mg/l NEL). Výše uvedené
koncentrace jsou jen těsně nad limitem detekce analytické metody (nepřekračují
limit A MP MŽP). Vrt MŠ-2 je situován v místě budoucího předpokládaného rozšíření
skládky a je vzdálen cca 110 m JV od současného tělesa skládky. Vzhledem
k puklinové propustnosti v hydrogeologickém kolektoru i předpokládanému směru
proudění podzemní vody na lokalitě je předpoklad, že případný vliv tělesa skládky
v současném stavu a rozsahu by měl být tímto vrtem podchycen. Hodnoty
stanovené nad detekční limity splňují sice limity českých předpisů, jejich další vývoj
by bylo ale vhodné ověřit následnými monitoringy v dalších fázích rozšiřování
skládky. Při porovnání s vodou vstupující na lokalitu (MŠ-1), lze konstatovat, že
Objednatel: .A.S.A., spol. s r. o. Praha
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ani podzemní voda hlubších partií hydrogeologického kolektoru pod
inkriminovanou lokalitou nevykazuje výraznější známky ovlivnění skládkovou
činností.

Doporučení
Monitoring potenciálního vlivu předmětné skládky na okolní hydrogeologický systém
nadále provádět v rozsahu dle aktuálního provozního řádu. Na základě výše
provedených prací považujeme stávající škálu chemických analýz za dostačující.
Doporučujeme místo stávající studny monitorovat jako referenční objekt nově
vyhloubený vrt MŠ-1.
Nově vyhloubený vrt MŠ-2 doporučujeme, pro potřebu společnosti .A.S.A., ovzorkovat
alespoň 1× ročně.
Měření vývoje skládkového plynu doporučujeme provádět nadále ve stejném rozsahu
sledovaných látek a četnosti, tj. 1× ročně.
Podle výsledků měření koncentrace methanu, spadá předmětná skládka do třídy I.
(odplynění není nutné) až II. (odplynění je nutné, plyn však nelze energeticky nijak
využívat), dle ČSN 83 8034, tj. musí být u ní navržen odplyňovací systém.
Z tohoto důvodu navrhujeme vyprojektovat potřebná zařízení na pasivní likvidaci (na
základě posledních naměřených hodnot) skládkových plynů a skládku tak postupně
dovybavit. Systém pasivního odplynění spočívá v realizaci plynových studní,
vystrojených plynovým drenážním potrubím se štěrkovým obsypem. Studny a potrubní
vedení budou postupně připojovány na biofiltrační jednotky. Výše uvedené technické
řešení by mělo být navrženo jako funkční i po uzavření skládky, po jejím přikrytí a po
celou dobu vývinu skládkového plynu.
Pasivní odplynění využije vlastních tlakových poměrů uvnitř deponie a biologické
filtrace. Biologická filtrace odstraňuje methan bez potřeby energie, biofiltry zachytávají
naprostou většinu stopových složek skládkového plynu. Systém odvětrávání izolované
skládky je nutný, aby se zabránilo přetlakům plynu v tělese skládky a jeho
nekontrolované migraci. Konkrétní návrh a provedení biofiltru závisí na různých
faktorech, především na parametrech dané skládky, skládkovém plynu a požadované
účinnosti zařízení.

V Brně, dne 25. leden 2008
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1. Úvod
Realizace a vyhotovení závěrečné zprávy o výsledcích hydrogeologických prací v prostoru
areálu skládky společnosti .A.S.A., spol s r.o. Vyskytná nad Jihlavou bylo provedeno na
základě e-mailové objednávky ze dne 21. 8. 2007, s následným uzavřením smlouvy o dílo
mezi objednatelem prací .A.S.A. HP, spol. s r.o. a zhotovitelem prací GEOtestem Brno, a.s.
dne 3. 9. 2007.
Zakázka byla v GEOtestu Brno, a.s. zaevidována pod názvem Vyskytná nad Jihlavou .A.S.A., hg vrty a bylo jí přiděleno zakázkové číslo 07 0499. Zpracováním zakázky byl
pověřen Mgr. Marek Novotný, samostatný zpracovatel stř. 3313, odpovědným řešitelem
zakázky je Ing. Pavel Benkovič, držitel odborné způsobilosti č. 1292/2001 v oboru
hydrogeologie a geologické práce – sanace. Na řešení zakázky se spolupodíleli i další
specialisté GEOtestu Brno, a.s.: RNDr. Irena Kohutová (vyhodnocení chemismu), pracovníci
geodetického střediska pod vedením Ing. Elišky Talandové (měřičské práce) a pracovníci
výpočetního střediska (zpracování grafických a tabelárních výstupů).
Hlavním cílem zadaného úkolu bylo vyhotovení dvou hydrogeologických vrtů v prostoru
skládky objednatele a jejím bezprostředním okolí, odběr vzorků podzemní vody a jejich
chemické analýzy na požadované parametry, následné vyhodnocení dat získaných na základě
těchto prací spolu s daty z předchozích realizovaných monitoringů lokality v rámci jiné
zakázky (Monitoring skládek .A.S.A., spol. s r.o.) a ověření možného znečištění
pocházejícího ze skládky.
Společnost GEOtest Brno, a. s. je držitelem „Systému ochrany zdraví při práci“ dle
OHSAS 18001 a certifikace dle ČSN EN ISO 9001 „Systém managmentu jakosti (QMS)“
a ČSN EN ISO 14001 „Systém enviromentálního managmentu (EMS)“, které získala v roce
2000. Certifikace obou posledně jmenovaných systémů byla v roce 2006 obhájena při
externím auditu firmy Det Norske Veritas (DNV).
Odebrané vzorky vod byly analyzovány v hydrochemických laboratořích společnosti GEOtest
Brno, a. s., které jsou akreditovány ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 a vedeny jako zkušební
laboratoř č. 1271.
Předkládaná závěrečná zpráva byla vypracována v souladu s vyhláškou MŽP č. 369/2004 Sb.
o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a zákonem č. 62/1988 Sb.
o geologických pracích v platném znění a souvisejícími prováděcími předpisy.

2. Základní údaje o zájmové lokalitě
Po hospodářsko – správní stránce náleží zájmové území do katastru obce Vyskytná nad
Jihlavou, bývalého okresu Jihlava a dle uspořádání krajů do Kraje Vysočina. Topograficky je
zobrazeno na listu základní mapy měřítka 1 : 25 000 23 – 234 (Jihlava).
Skládka Vyskytná nad Jihlavou, provozovaná společností .A.S.A. Dačice, s. r. o. od 1. dubna
2004, se nachází po pravé straně silnice III. třídy ve směru na Plandry (viz příloha č. 1.1),
cca 600 m východně od bytové zástavby. Skládkování v zájmovém prostoru bylo zahájeno
ihned po kolaudaci stavby v říjnu 1996.
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Pro skládkování bylo využito přirozené terénní deprese cca 120 m široké, protáhlé ve směru
na jihovýchod. Skládkové těleso je umístěno mezi zemědělsky obdělávané pozemky, na
jihozápadě je ohraničeno okrajem lesa.
Výluhová voda ze skládky je akumulovaná v bezodtoké jímce o obsahu 50 m3. V souladu
s provozním řádem a schválenou projektovou dokumentací je dle aktuální potřeby čerpána
ponorným čerpadlem zpět na povrch skládky. Jedná se tedy o uzavřený oběh skládkové vody.
V případě, kdy kapacita jímky nestačí, je přečerpávána do záložní jímky, umístěné v tělese
skládky. Odtud vytéká volně samospádem na povrch deponie.
Předmětná skládka je dle Zákona o odpadech zařazena do skupiny S-OO (odpad kategorie
„O“ – ostatní, včetně stavebních sutí a zeminy) a slouží k ukládání odpadů ze svozových
oblastí Jihlavy a Batelova.
Současný systém monitoringu, tj. monitorované objekty, sledované parametry
a četnost odběru vzorků, je stanoven dle platného provozního řádu a zahrnuje objekty
podzemní a průsakové vody. Je v souladu s ČSN 83 8036 („Skládkování odpadů –
monitorování skládek“) z roku 2002. Byl stanoven na základě Rozhodnutí Kraje Vysočina ze
dne 10. 2. 2006 pod č. j. KUJ/20188/2005-028-KO/2.
Monitorovací síť podzemní vody zahrnuje dva hydrogeologické objekty (viz příloha č. 1.2 –
část charakterizující současný stav tělesa skládky). Jedná se o studnu v areálu skládky nad
úložným prostorem (u vjezdu), která plní funkci referenčního monitorovacího bodu a nemůže
být ovlivněna eventuálním únikem průsakové vody do podloží skládky a přírodní vývěr
podzemní vody mělkého oběhu těsně pod hrází skládky (označení M1), v bezprostřední
blízkosti jímky průsakových vod. Tento objekt má indikační funkci a může být potencionálně
bezprostředně ovlivněn únikem průsakové vody z tělesa skládky nebo jímky. Aby mohlo být
definováno chemické složení potenciálního zdroje kontaminace na lokalitě, je sledována
i jakost průsakové vody z jímky na výluhy – JPrV. Průsaková voda je geneticky srážková
voda obohacená o látky vyluhované při jejím průsaku tělesem skládky a proto se svými
vlastnostmi výrazně liší od neznečištěných prostých přírodních vod.

2.1 Geomorfologické a klimatické poměry lokality
Z regionálního hlediska je širší okolí lokality součástí geomorfologické soustavy Česko –
moravské, ke které náleží podsoustava Českomoravská vrchovina (T. Czudek a kol., 1972).
Součástí této podsoustavy je celek Křižanovské vrchoviny s podcelkem Brtnické vrchoviny,
kde leží předmětná lokalita. Pro Brtnickou vrchovinu jsou příznačné reliéfy dlouhých,
v příčných profilech nesouměrných hřbetů převážně S – J směrů, oddělených podélnými
sníženinami. Říční síť má charakter mřížkovitý, v pramenních oblastech s širokými
rozevřenými údolími, která se postupně směrem po toku zařezávají a zužují. Terén v okolí
zájmové lokality je kopcovitý, samotná lokalita se pak nachází v nadmořské výšce cca 520 m
n.m. Hydrologicky náleží lokalita do povodí řeky Jihlavy s číslem hydrologického pořadí
4-16-01, řeka Jihlava je v daném území vodohospodářsky významným tokem. Roční chod
vodnatosti povrchových toků v okolí lokality se vyznačuje nejvyššími průměrnými měsíčními
průtoky v jarních měsících v souvislosti s táním sněhové pokrývky a jarními srážkami.
Klimatické poměry širšího okolí jsou obecně ovlivněny především nadmořskou výškou, bližší
okolí lokality náleží do klimatického okrsku MT 3 (E. Quitt, 1971), který je charakterizován
krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým létem. Přechodné období je
normální až dlouhé, s mírným jarem a podzimem. Zima bývá normálně dlouhá, mírná až
mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním trváním sněhové pokrývky. Srážkově jsou
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nejbohatší letní měsíce, nejchudší pak měsíce chladného pololetí. Průměrná roční teplota
vzduchu je kolem 7 oC.

2.2 Geologické poměry
Z geologického hlediska patří širší zájmové území do moravského moldanubika, tvořeného
katazonálně metamorfovanými horninami s četnými průniky masívů granitoidů. Horniny
širšího okolí lokality patří do tzv. jednotvárné skupiny metamorfitů moldanubika, která je
zastoupena plagioklasovými pararulami – biotiticko-muskovitickými, biotitickými až
cordieriticko-biotitickými, silně migmatitizovanými. Kvartérní pokryv širšího okolí lokality je
nejčastěji zastoupen eluviem, příp. deluviem sillimanit-biotitických pararul, písčito-hlinitým
až písčito-jílovitým, o mocnosti 3-5 m, pro výše položená místa jsou pak příznačná mělká,
písčito-kamenitá eluvia migmatitů a cordieritických pararul o mocnosti 1-2 m.
Skalní podloží pod zájmovou lokalitou a její bezprostřední okolí je tvořeno cordieritickými
pararulami až nebulitickými migmatity. Charakteristickou součástí těchto rul je temně hnědý
až černohnědý biotit, který se v zóně povrchového větrání přeměňuje na limonit a podléhá
chloritizaci. Živce podléhají muskovitizaci a kaolinitizaci a spolu s malou odolností cordieritu
vůči zvětrávání jsou další příčinou snadného zvětrávání hornin. Kvartérní pokryv je tak
hlavně eluviální geneze – na svazích kopců jsou vyvinuty eluvia s proměnlivou mocností,
produkty zvětrávání skalního podloží moldanubických cordieritických pararul a migmatitů
jednotvárné série, na úpatí svahů jsou pak deluviální svahoviny. Jedná se vesměs o
jílovitopísčité a písčitojílovité zeminy až jílovité písky, střednězrnité, lupenitě rozpadavé.
Eluvium je hojně slídnaté s úlomky silně navětralé matečné horniny. V navětralých polohách
pararul se často objevují rezavé polohy hydroxidů železa.

2.3 Hydrogeologické poměry
Podle Hydrogeologické rajonizace (E. Michlíček a kol., 1986) je zájmové území součástí
hydrogeologického rajónu č. 655: Krystalinikum v povodí Jihlavy. V uvedeném rajonu lze
vymezit svrchní zvodeň, vázanou především na kvartérní pokryv, zónu zvětrávání a
přípovrchového rozpojení hornin. K infiltraci dochází zpravidla v celé ploše rozšíření
kolektoru, oběh vody je víceméně lokální a odvodnění nastává v úrovni nebo pod úrovní
místní erozní báze. Dále se v tomto rajónu vyskytuje spodní zvodeň, vázaná na propustné
drcené tektonické zóny v hlubších částech krystalinika. Nejpříznivější podmínky pro oběh
podzemní vody jsou pak obecně ve fluviálních uloženinách významnějších toků. Hloubka
oběhu je dána hloubkou místní erozivní báze. Hladina vody bývá převážně volná a sleduje
konformně terén.
Na lokalitě a v jejím nejbližším okolí má největší význam pásmo povrchového rozpojení
puklin, ve kterých se vytvářejí lokální zvodně puklinových podzemních vod, jejichž zvodnění
je závislé především na petrografickém složení, tektonické predispozici a charakteru
kvartérního pokryvu. Migmatitizované cordierit-biotitické ruly mají rozevřenější charakter
puklin, menší četnost, ale zasahují do větších hloubek (až několik desítek metrů).
Zvětralinový plášť zde dosahuje celkově větších mocností a vykazuje tak poměrně dobré
hydrofyzikální vlastnosti. Průlinovo-puklinový oběh podzemních vod je silně rozkolísaný
a nepravidelný.
Významným zdrojem podzemních vod je zde i mělká freatická zvodeň zvětralinového pláště
eluvia, svahových hlín a sutí. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do
kvartérních pokryvných útvarů s plynulým odvodněním do vodotečí eventuelně vývěrem
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v suťových pramenech. Oběh podzemní vody je závislý na atmosférických srážkách, výparu,
morfologii terénu a propustnosti hornin. Srážkové vody infiltrující do zvětralinového pláště
gravitují dle podmínek propustnosti, mocnosti a sklonu podloží zvětralin. Podle povahy
skalního podloží po něm buď odtékají po spádnici k místní erozní bázi nebo infiltrují dál do
jeho puklin a podílejí se na hlubším oběhu spodní zvodně podzemní vody.

3. Přehled provedených prací
V rámci zakázky Vyskytná nad Jihlavou - .A.S.A., hg vrty byly provedeny následující práce:


Vrtné práce:
•

Vyhloubení hydrogeologických monitorovacích vrtů MŠ-1 nad skládkou na
přítoku podzemní vody na lokalitu (referenční vrt) a MŠ-2 pod skládkou na
odtokové linii podzemní vody z lokality (indikační vrt).



Jednorázové vzorkovací čerpání z nově vyhloubených objektů, měření stavů hladin na
objektech.



Odběry reprezentativních vzorků podzemní vody.



Analytické vyhodnocení odebraných vzorků vod.



Geodetické vytyčení a následné zaměření nově zhotovených objektů.



Vyhodnocení chemismu vod z nově vyhloubených objektů a komplexní zhodnocení
údajů z předchozích monitoringů ve vztahu k možnému případnému znečištění
pocházející ze skládky pro potřeby zpracování dokumentace EIA.



Souhrnné vyhodnocení všech provedených prací v závěrečné zprávě.

3.1 Vrtné práce
Pro zjištění aktuálního stavu jakosti podzemní vody hlubších partií hydrogeologického
kolektoru na lokalitě Vyskytná nad Jihlavou, ověření možného znečištění pocházejícího ze
skládky a sledování případných potencionálních změn chemismu v budoucnosti byly v areálu
skládky a v jejím nejbližším okolí vyhloubeny ve dnech 28. – 31. 8. 2007 dva
hydrogeologické monitorovací vrty MŠ-1 a MŠ-2. Přesné situování vrtů bylo zhotoviteli
předáno objednatelem prací a je patrné z přílohy č. 1.2. Při situování vrtů bylo jako jeden
z hlavních parametrů zvoleno mimo jiné i plánované budoucí rozšíření tělesa skládky
a vrty byly navrženy tak, aby při případném rozšíření skládky mohly být začleněny do
pravidelného monitorovacího systému. Současně dostatečně postihují kvalitu podzemní vody
ve vztahu k současnému tělesu skládky. Vrt MŠ-1 (referenční) byl vybudován nad současným
tělesem skládky a slouží tak k monitorování jakosti podzemní vody přitékající na lokalitu, vrt
MŠ-2 (indikační) byl situován pod těleso skládky ve vztahu k předpokládanému směru
proudění podzemní vody na lokalitě a charakterizuje tak podzemní vodu opouštějící
předmětnou lokalitu.
K vrtným pracím byla použita pojízdná vrtná souprava Unidril na podvozku Tatra 815
s kompresorem Ingersoll Rand 750. Hloubení vrtů bylo provedeno technologií rotačněpříklepovou ponorným kladivem s počátečním průměrem korunky 254 mm. Nesoudržné
svrchní vrstvy zeminy a přípovrchového navětralého eluvia byly propaženy do cca 1,5 m
ocelovou pažnicí o průměru 219 mm. Dále bylo vrtáno do konečné hloubky vrtů korunkou

Objednatel: .A.S.A. HP, spol. s r.o.

4

Zpracovatel: GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno

Závěrečná zpráva, říjen 2007

Vyskytná nad Jihlavou - .A.S.A., hg vrty

o průměru 203 mm. Vrt MŠ-1 byl odvrtán do konečné hloubky 21 m, vrt MŠ-2 do 15 m. Po
vystrojení vrtů byly pomocné pažnice odstraněny.
Vrt MŠ-1 byl vystrojen PEHD zárubnicí o průměru 125 mm x 9,5 mm, v metráži 0,0-9,0 m
plnou, v metráži 9,0-19,0 m perforovanou a v konečné metráži 19,0-21,0 m plnou s kalníkem.
Obsyp v části perforované (8,0-21,0 m) byl proveden štěrkem frakce 1,6 / 4 mm. V metráži
7,0-8,0 (nad perforovanou částí výstroje) byl proveden můstek (jílovitý polštář
z granulovaného bentonitu) k oddělení horní mělké přípovrchové zvodně od partií
hydrogeologického kolektoru s hlubším oběhem. Zbylá metráž plné výstroje 0,0-7,0 m byla
zatamponována směsí cementového mléka a vytěžené horniny.
Vrt MŠ-2 byl rovněž vystrojen PEHD zárubnicí o průměru 125 mm x 9,5 mm, v metráži 0,08,0 m plnou, v metráži 8,0-14,0 m perforovanou a v konečné metráži 14,0-15,0 m plnou
s kalníkem. Obsyp v části perforované (7,0-15,0 m) byl proveden štěrkem frakce 1,6 / 4 mm.
V metráži 6,0-7,0 (nad perforovanou částí výstroje) byl proveden můstek (jílovitý polštář
z granulovaného bentonitu) k oddělení horní mělké přípovrchové zvodně od partií
hydrogeologického kolektoru s hlubším oběhem. Zbylá metráž plné výstroje 0,0-6,0 m byla
zatamponována směsí cementového mléka a vytěžené horniny.
V konečné fázi byly oba vrty odkaleny airliftem, zhlaví obou vrtů bylo osazeno ocelovou
ochrannou pažnicí o průměru 219 mm, vyvedenou cca 0,7 m nad terén, opatřeno nátěrem
a uzamykatelným uzávěrem a do hloubky cca 0,5 m pod terén obetonováno. Vrty byly
zabezpečeny visacími zámky a klíče byly uloženy na vrátnici skládky. Technická zpráva o
průběhu vrtných prací je součástí přílohy č. 2.1 předkládané zprávy.
V průběhu hloubení byla prováděna petrografická dokumentace profilu obou vrtů (viz. příloha
č. 1.3 zprávy).

3.2 Odběry vzorků podzemní vody
Odběr vzorků vod byl proveden v souladu s interním pracovním postupem PP-317 firmy
GEOtest Brno, a.s. „Odběry vzorků podzemní, odpadní a povrchové vody“.Vzorky podzemní
vody byly odebrány z obou hydrogeologických monitorovacích vrtů. K vzorkovacímu čerpání
bylo použito ponorné čerpadlo typ TM10 s nastavenou konstantní vydatností cca 0,2 l/s,
zapuštěné vždy cca 1,5 m ode dna vrtů. Jako zdroje elektrické energie bylo využito mobilní
elektrocentrály typ Honda EC 2 200.
Vzorky podzemní vody byly odebrány na stanovení následujících parametrů: Kompletní
fyzikálně-chemický rozbor vody, vybrané stopové kovy, parametry odpadní vody, kyanidy,
fenoly, tenzidy, nepolární extrahovatelné látky (NEL), chlorované uhlovodíky (Cl-U),
aromatické uhlovodíky (BTEX), polyaromatické uhlovodíky (PAU) a polychlorované
bifenyly (PCB). Odběr byl realizován v dynamickém stavu po odčerpání, respektive výměně
potřebného množství vody ve vrtu, na výstupu z hadice. Vzorky na nepolární extrahovatelné
látky (NEL) byly odebrány z hladiny za pomoci nerezového odběrného válce, vzorky na
stanovení Cl-U pak po snížení čerpadla ke dnu vrtu taktéž na výstupu z hadice do
připravených vzorkovnic.
Po odběru byly vzorky na stopové kovy zbaveny sedimentu pomocí filtrační aparatury,
zafixovány, uloženy spolu s ostatními do chladících boxů a ihned transportovány do
laboratoří GEOtestu Brno, a.s., kde byly podrobeny příslušným chemickým analýzám.
Hydrochemické laboratoře jsou akreditovány ČIA a vedeny jako zkušební laboratoř č. 1271.
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O průběhu vzorkování byla vedena povinná prvotní dokumentace, která je uložena
v GEOtestu Brno, a.s. Přehled o naměřených základních parametrech při vzorkovacím čerpání
udává následující tabulka č. 1.
Základní údaje o vzorkovacím čerpání na lokalitě dne 31. 8. 2007
Objekt

Hladina podzemní vody

Tabulka č. 1

Snížení

Hloubka

Doba čerpání

Vydatnost

[m p.t.]
před čerpáním

po čerpání

[m]

[m]

[min]

[l/s]

MŠ-1

5,82

16,96

11,14

21,0

90

0,15

MŠ-2

4,20

13,45

9,25

15,0

3 x 30

0,25

3.3 Geodetické zaměření
Přesné polohové vytýčení nových hydrogeologických monitorovacích vrtů dle požadavku
objednatele a dle jím poskytnutých souřadnic bylo provedeno dne 23. 8. 2007 při
rekognoskaci terénu pracovníky skupiny měřičských a geodetických prací společnosti
GEOtest Brno, a.s. a za účasti zástupců objednatele i zhotovitele prací. Původně vytyčený vrt
MŠ-1 byl posléze před započetím samotných vrtných prací z důvodu zjištění přítomnosti
podzemních inženýrských sítí a jejich ochranných pásem přesunut na objednatelem stanovené
náhradní místo. Po skončení vrtných prací byly vrty definitivně polohově a výškově
zaměřeny. Na základě získaných dat pak byla přesná poloha nových vrtů zanesena do
mapových podkladů poskytnutých objednatelem prací (viz. příloha č. 1.2). Podrobná zpráva
o geodetickém zaměření tvoří přílohu č. 2.2 předkládané zprávy.

3.4 Zhodnocení výsledků analýz vzorků podzemní vody včetně
dat z předchozích monitoringů pro potřeby EIA
Pro zhodnocení chemismu podzemní vody na lokalitě a ověření možného znečištění
podzemní vody provozem skládky .A.S.A. - Vyskytná nad Jihlavou bylo použito archivních
výsledků dosavadního monitoringu a vyhodnocení jednorázového monitoringu podzemní
vody z nově vyhloubených hydrogeologických vrtů.
V odebraných vzorcích vod byly sledovány indikátory (anorganické i organické povahy),
jejichž prostřednictvím by mohla být předmětná deponie potenciálním zdrojem znečištění
okolního hydrogeologického systému a složek životního prostředí. Rozsah analýz objektů
monitorovaných dle provozního řádu je tímto řádem pevně stanoven a nebyl rozšiřován,
analýzy z nově vyhloubených objektů byly rozšířeny o vybrané ukazatele tak, aby v rámci
prvotního vstupního monitoringu hlubších partií hydrogeologického kolektoru na lokalitě
podaly přehled o celkovém chemismu podzemní vody a postihly kompletní škálu možných
polutantů.
Analyzované ukazatele plní funkci indikátorů potenciálního vlivu existujících skládek na
sledované složky hydrogeologického systému. V neznečištěných přírodních vodách jsou tyto
látky na velmi nízké úrovni a jejich simultánně zvýšené hodnoty v podzemní vodě mohou
naznačovat vliv skládky (průnik kontaminované průsakové vody do kolektoru podzemní
vody).
Hodnocení chemických analýz odebraných vzorků podzemní vody je provedeno v souladu s:
Objednatel: .A.S.A. HP, spol. s r.o.

6

Zpracovatel: GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno

Závěrečná zpráva, říjen 2007

Vyskytná nad Jihlavou - .A.S.A., hg vrty

usnesením vlády č. 379/1992 Sb., jehož součástí je Metodický pokyn Ministerstva
životního prostředí České republiky, jenž nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1996 a který stanoví
ukazatele a normativy pro asanaci znečištěné zeminy a podzemních vod. Kritéria A, B, C
Metodického pokynu jsou definována následovně:


Kritérium A: odpovídá přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě (případně
uzančně stanovené mezi citlivosti analytického stanovení). Překročení se posuzuje jako
znečištění příslušné složky životního prostředí, pokud však není překročeno kritérium B,
znečištění není pokládáno za významné.
Kritérium B: překročení se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví
člověka a jednotlivé složky životního prostředí; je tedy vytvořeno jako intervenční hladina,
při jejímž překročení je nezbytné se znečištěním zabývat.
Kritérium C: překročení představuje znečištění, které může znamenat významné riziko
ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí; doporučené hodnoty cílových parametrů
pro sanaci mohou být i vyšší v závislosti na výsledku analýzy rizik.
Za účelem meziročního srovnání zjištěných koncentrací sledovaných látek v odebraných
vzorcích podzemních vod a posouzení vývoje chemismu, jsou zpracovány výsledky
laboratorních rozborů vzorků těchto vod v rámci standardně prováděného monitoringu dle
provozního řádu skládky (objekty: studna, M1) za rok 2005 až 2007 v přehledné tabulce č. 2.
Analyzované hodnoty jsou porovnány s doporučenými hodnotami kritérií B a C Metodického
pokynu MŽP ČR.
Taktéž výsledky rozborů vzorků průsakových vod z jímky JPrV za stejné období jsou
meziročně srovnány (viz. tabulka č. 3). Vzhledem k tomu, že kvalita průsakové vody není
českými předpisy nijak limitována, je vlastní hodnocení provedeno jednak s cílem posoudit
časový vývoj kvality průsakové vody z jímky a jednak pro posouzení případného vlivu
skládky na kvalitu podzemní vody.
Závěrem je uvedeno zhodnocení a tabelární zpracování (tabulka č. 4) chemismu podzemní
vody, odebrané z nově vyhloubených hydrogeologických objektů MŠ-1 a MŠ-2. Pro
porovnání a názornou přehlednost uvádíme též souhrnnou tabulku č. 5 limitních koncentrací
vybraných českých předpisů pro podzemní i povrchové toky, včetně vyhlášky pro pitnou
vodu. Vzhledem k charakteru posuzovaných vod na lokalitě (vody podzemní, případně
mělkého přípovrchového oběhu – studna, M1), je nutné brát limity uvedené v tabulce č. 5 pro
povrchovou a pitnou vodu pouze jako informativní – vypovídající o obecné kvalitě
posuzovaných podzemních vod na lokalitě a v jejím nejbližším okolí.
Protokoly chemických analýz z nově vyhloubených hydrogeologických objektů jsou součástí
přílohy č. 2.3 předkládané závěrečné zprávy. Protokoly chemických analýz vzorků,
odebíraných v rámci standardního monitoringu, jsou součástí příloh závěrečných zpráv za
jednotlivá období a nejsou v této zprávě doloženy (pouze tabelárně zpracovány v dílčích
tabulkách).

3.4.1 Podzemní voda – stávající objekty (Studna, M1)
Z výsledků chemických analýz vzorků podzemní vody ze studny v roce 2006 vyplývá, že
voda je nízce mineralizovaná, velmi slabě kyselá až prakticky neutrální reakce a vzhledem k
nízké mineralizaci s netypickým výskytem fosforečnanů. Na základě ukazatele CHSKcr
vykazuje přítomnost oxidovatelných organických látek chemicky rozložitelných. Oproti
analýzám z předchozího období vzorek vody ze studny odebraný v srpnu 2007, vykazuje
téměř dvojnásobnou mineralizaci, výrazně kyselejší vodné prostředí (pH= 5,95), přítomnost
Objednatel: .A.S.A. HP, spol. s r.o.
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tenzidů (0,11 mg/l) a PCB (0,024 µg/l). Tyto látky jsou jednoznačně antropogenního původu
a stejně jako trvalá přítomnost bóru (srpen 2007 – 0,0639 mg/l B) svědčí o ovlivnění kvality
vody ze studny. Ačkoliv se studna nachází nad vlastním tělesem skládky,může být jejím
okolním provozem ovlivněna, neboť se nachází při vjezdu do areálu v těsné blízkosti váhy
a sběrače dešťových vod z pojezdových a manipulačních ploch. Obsah výše komentovaných
látek však s výjimkou hodnoty pH vyhovuje MP MŽP. Obsah ostatních sledovaných složek je
vesměs pod mezí detekce analytických metod.
Voda z vývěru M1, který reprezentuje přirozené vyústění (drén) podzemní vody mělkého
oběhu mimo kontakt se skládkovým tělesem, byla v roce 2006 více mineralizovaná, kyselejší
a oproti složení vody ze studny vykazovala i jiné zastoupení jednotlivých složek vody, avšak
ve všech sledovaných parametrech byla vyhověla limitům MP MŽP. Analýza vzorku vody
M1 v roce 2007 prokázala změnu v chemismu, a to opět především v ukazateli pH (povoleno
pH=6), které kleslo na hodnotu 5,53 a lze tudíž vodu hodnotit jako kyselou. Oproti
předchozím analýzám vzorek vody M1 ze srpna 2007 též obsahuje arsen (0,014 mg/l As).
Naopak vysoké koncentrace amonných iontů, zaznamenaných v roce 2005 postupně do
současnosti vyznívají. Z hlediska požadavků MP MŽP, kromě hodnoty pH, lze opět hodnotit
vodu M1 jako vyhovující.
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Tabulka č. 2

Srovnání výsledků chemických analýz vzorků podzemní vody z doposud monitorovaných objektů v letech 2005 – 2007
Parametr

Jednotka

Monitorovaný objekt

studna
2005
29. 03.

2005
23. 08.

vodivost
pH
sodík
draslík
NH4+

mS/m
mg/l
mg/l
mg/l

7,9
5,9
< 0,10

16,6
4
< 0,10

chloridy
bromidy
fosforečnany

mg/l
mg/l
mg/l

18
< 0,50
0,17

39
< 0,50
< 0,05

sírany
As
Crcelk.
V
B
Cd
Pb
CHSKCr
rozp. látky

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

tenzidy
Σ fenoly
benzo(a)pyren
benzen
toluen
ethylbenzen
Σ xyleny
NEL
Σ PCB

Metodický pokyn
kritérium B kritérium C

M1

2006
2006
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2007
2007
07. 04. 17. 08. 13. 03. 23. 08. 29. 03. 23. 08. 07. 04. 17. 08. 13. 03. 23. 08.
21
23,2
37,4
45,9
34,9
41,2
39,5
40,2
6,82
6,88
5,86
5,95
6,27
6,16
5,68
5,53
3,2
5,7
9,9
11,3
11,7
33,7
12
12,7
12,1
12,8
4,5
8,4
2,3
4,7
2,2
20,7
2
2,9
2,3
2,6
0,12
0,18
4,76
0,32
0,35
0,23
< 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10
7
0,32

9
0,34

21
0,16

20
0,18

28
< 0,50
< 0,05

2,4

100

150

0,05
0,15
0,15
0,5
0,005
0,1

0,1
0,3
0,3
5
0,02
0,2

27
0,06

32
0,05

27
< 0,05

28
< 0,05

< 0,005 < 0,005
< 0,01 < 0,01
< 0,01 < 0,01
< 0,05 < 0,05
< 0,001 < 0,001
19 < 10,00
-

20,3
21,9
53,6
42,1
40
< 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
- < 0,01 < 0,01
0,147 < 0,05
< 0,05 0,0721 < 0,05 0,0639 < 0,05
< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
- < 0,01
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
21
21 < 10,00
27 < 10,00
21 < 10,00
177
175
259
416
301

46,1
< 0,005
< 0,01
< 0,05
< 0,001
< 0,01
< 10,00
362

48,4
< 0,005
< 0,01
< 0,05
< 0,001
< 0,01
< 10,00
333

49,1
0,014
< 0,01
< 0,05
< 0,001
< 0,01
30
368

mg/l
mg/l
µg/l

0,07
0,08
< 0,01 < 0,01
< 0,001 < 0,001

< 0,04
< 0,05
< 0,002

0,08
< 0,05
0,021

0,08
< 0,05
< 0,002

< 0,04
< 0,05
< 0,002

0,25
0,75
0,1

0,5
1
0,2

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l

< 1,00 < 1,00
< 2,00 < 2,00
< 2,00 < 2,00
< 2,00 < 2,00
< 0,04 < 0,04
< 0,012 < 0,012

< 1,00 < 1,00 < 1,00
< 2,00 < 2,00 < 2,00
< 2,00 < 2,00 < 2,00
< 2,00 < 2,00 < 2,00
< 0,05 < 0,05 < 0,05
< 0,012 < 0,012 < 0,014

< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 0,05
< 0,012

< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 0,05
< 0,014

< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
< 0,05
< 0,014

15
350
150
250
0,5
0,25

30
700
300
500
1
1

0,05
0,06
0,11
0,11
0,15
0,06
< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,05
0,006 < 0,002 < 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,002
< 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
< 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00
< 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00
< 2,00 < 2,00 < 2,00 < 2,00
< 0,05 < 0,04 < 0,04 < 0,05
0,024 < 0,012 < 0,012 < 0,012

Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)
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3.4.2 Průsaková voda
Aby mohlo být definováno chemické složení potenciálního zdroje kontaminace na lokalitě, je
nutné sledovat i jakost průsakových vod z jímky na výluhy – JPrV. Průsaková voda je
geneticky srážková voda obohacená o látky vyluhované při jejím průsaku tělesem skládky
a proto se svými vlastnostmi výrazně liší od neznečištěných prostých přírodních vod. Oproti
jakosti podzemní, respektive povrchové vody vykazuje průsaková voda prakticky ve všech
ukazatelích významně vyšší koncentrace (až o 2 až 3 řády). Obecně nejvyšší koncentrační
vzrůst v průsakových vodách skládek vykazují složky vody anorganické povahy (chloridy,
sodík, draslík), ukazatel chemické spotřeby kyslíku CHSKCr, stopové kovy, z organických
polutantů pak zejména fenoly a tenzidy.
Výsledky chemických analýz vzorků odebraných z jímky na výluhy na lokalitě Vyskytná nad
Jihlavou vykazují silné ovlivnění kvality průsakové vody, které se projevuje silnou
koncentrací minerálních látek, zejména chloridů (Cl-), draslíku (K) a sodíku (Na). V důsledku
zastoupení solí silných zásad (Na, K) má voda alkalickou reakci. Je silně kontaminována
organickými látkami chemicky rozložitelnými, na což ukazuje velmi vysoká hodnota
ukazatele CHSKCr. Z mikrosložek se největším množstvím ve vodě JPrV prokázaly bor (B),
tenzidy (PAL-A) a fenoly (FN-). Ovlivnění kvality průsakové (výluhové) vody skládkou je
zde intenzivní a má charakter typický pro skládky tuhého komunálního odpadu.
Při porovnání laboratorních rozborů z let 2005 - 2007 je možné konstatovat poměrně
konstantní chemické složení, tj. jak míru kvantitativního znečištění, tak kvalitativní charakter
kontaminace vody z jímky průsakových vod.
Pro posouzení případného vlivu skládky na kvalitu podzemní vody je v rámci průběžného
dílčího hodnocení ročních monitoringů uváděno vedle vlastních výsledků analýz vzorků
průsakové vody i porovnání s výsledky stanovení obsahu identických sledovaných složek ve
vzorcích podzemní vody z indikačního objektu M1, který reprezentuje vodu pod skládkou
(přírodní vývěr vody mělkého oběhu pod hrází skládky). Na základě výsledků těchto
monitoringů lze konstatovat, že ovlivnění kvality podskládkové vody z pramenního vývěru
předmětnou skládkou nebylo prokázáno (viz. porovnání objektů JPrV a M1 v tabulkách č. 2
a 3).
Na tomto místě je nutné opět upozornit na již zmiňovanou skutečnost, že vzorky vod
odebíraných z objektu M1 reprezentují s nejvyšší pravděpodobností pouze vodu mělkého
přípovrchového oběhu, která je tak více „zranitelná“ možnými průniky znečištění
z povrchových splachů z manipulačních a obslužných ploch v bezprostředním okolí tělesa
skládky i z okolních polí a proto nejsou zcela reprezentativní z hlediska jednoznačného
posouzení možného vlivu samotného tělesa skládky na kvalitu podzemních vod v hlubších
partiích hydrogeologického kolektoru. Za reprezentativní ve smyslu výše uvedeného je tak
možno považovat podzemní vodu z nově vyhloubeného hydrogeologického objektu MŠ-2
(viz. níže).
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Srovnání výsledků chem. analýz vzorků průsakové vody (JPrV) v letech 2005 – 2007

Parametr

Jednotka

mS/m
vodivost
pH
mg/l
sodík
mg/l
draslík
mg/l
NH4+
mg/l
chloridy
mg/l
fosforečnany
mg/l
sírany
mg/l
As
mg/l
Crcelk.
mg/l
B
mg/l
Cd
mg/l
Pb
mg/l
CHSKCr
mg/l
rozp. látky
mg/l
tenzidy
mg/l
Σ fenoly
benzo(a)pyren μg/l
benzen
μg/l
toluen
μg/l
ethylbenzen
μg/l
μg/l
Σ xyleny
mg/l
NEL
PCB
μg/l

Tabulka č. 3

Průsaková voda
JPrV
29.3.2005 23.8.2005 7.4.2006 13.3.2007
1 456,00
940
1 130,00
958
2 000,00
12
0,158
0,128
4,9
< 0,001
1 668,00
3,15
0,92
0,004
2,8
2,1
< 2,00
6,1
< 0,012

825
762
546
1 550,00
4,9
0,0263
0,0752
4,75
< 0,001
770
1,25
0,01
0,007
< 1,00
< 2,00
< 2,00
< 2,00
0,045

1 341,00 1 670,00
7,9
8
975 1 150,00
1 030,00 1 130,00
877 1 270,00
1 630,00 2 100,00
11,3
20,1
315
224
0,0621
0,0632
0,128
0,239
4,85
5,61
0,00951
0,00105
0, 0366
0,027
1 458,00 1 691,00
6 560,00 10 360,00
3,51
1,43
0,3
0,32
0,01
0,018
1,5
1,6
6,7
< 2,00
< 2,00
< 2,00
3,3
5,2
0,034
0,07

3.4.3 Podzemní vody – nové vrty MŠ-1 a MŠ-2
Výsledky chemických analýz vzorků vody, odebraných 31. srpna 2007 z nově vyhloubeného
vrtu MŠ-1, situovaného nad tělesem skládky, prokázaly, že voda z tohoto vrtu je slabě kyselá,
slabě mineralizovaná, s přirozeným zvýšeným obsahem železa a manganu, v rozsahu
provedených analýz bez přítomnosti cizorodých látek. Látky typu stopové kovy a organické
látky, tj. složky vyskytující se v přirozené formě v podzemní vodě v mikrokoncentracích, se
ve vzorku vody MŠ-1 nevyskytují, resp. jsou pod mezí analytické detekce.
Voda z nového vrtu MŠ-2, situovaného ve směru předpokládaného proudění podzemní vody
pod skládkou, je kyselá (pH=5,97), v porovnání s vodou MŠ-1 více mineralizovaná
s výskytem jen velmi nízkých stopových koncentrací zinku (0,0492 mg/l Zn), tenzidů (0,07
mg/l PAL-A) a ropných látek (0,05 mg/l NEL). Výše uvedené koncentrace jsou však jen těsně
nad limit detekce analytické metody, což odpovídá přirozeným obsahům látek v přírodě
(zdaleka nepřekračují limit A MP MŽP). Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, že vrt
MŠ-2 je situován v místě budoucího předpokládaného rozšíření skládky a je vzdálen cca 110
m JV od současného tělesa skládky. Vzhledem k puklinové propustnosti v hydrogeologickém
kolektoru i předpokládanému směru proudění podzemní vody na lokalitě je však předpoklad,
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že případný vliv tělesa skládky v současném stavu a rozsahu by měl být tímto vrtem
podchycen. Hodnoty mírně zvýšené nad detekční limity i když splňující české předpisy,
respektive jejich další vývoj by bylo vhodné ověřit následnými monitoringy v případných
dalších fázích rozšiřování skládky. Ve smyslu níže uvedených limitů českých předpisů
(tabulka č. 5) tak lze konstatovat při porovnání s vodou vstupující na lokalitu
(MŠ-1), že ani podzemní voda hlubších partií hydrogeologického kolektoru pod
inkriminovanou lokalitou nevykazuje známky znečištění skládkovou činností.
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Výsledky chemických analýz vzorků podzemní vody z nových objektů MŠ-1 a MŠ-2
Parametr

Jednotka

Monitorovaný vrt
MŠ-1

vodivost
pH
sodík
draslík
lithium
NH4+
vápník
hořčík
mangan
železo
chloridy
sírany
dusitany
dusičnany
fluoridy
fosforečnany
hydrogenuhličitany
uhličitany
mineralizace
As
B
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
CHSKCr
BSK5
rozp. látky
nerozp. látky
tenzidy
S fenoly
kyanidy
benzo(a)pyren
benzen
toluen
ethylbenzen
Σ xyleny
Σ Cl-U
NEL
Σ PAU
Σ PCB

mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Tabulka č. 4

MŠ-2

31.8.2007
28,1
36,5
6,41
5,97
10,5
13,1
3,8
2,1
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
30,6
35
8,2
11,6
0,34
0,05
0,26
0,22
22
18
35,1
55
0,09
< 0,01
38,4
69,5
< 0,02
< 0,02
0,08
0,09
42,7
24,4
0
0
192
229
< 0,005
< 0,005
< 0,05
< 0,05
< 0,001
< 0,001
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,0005
< 0,0005
< 0,02
< 0,02
< 0,01
< 0,01
0,0492
< 0,02
35
< 10
<3
276
10
< 0,04
< 0,05
< 0,005
< 0,002
<1
<2
<2
<2
<2
< 0,05
< 0,01
< 0,014

<3
295
1 360,00
0,07
< 0,05
< 0,005
< 0,002
<1
<2
<2
<2
<2
0,05
< 0,01
< 0,014

Poznámka: Jednotlivé složky Cl-U a PAU podrobně viz. protokoly chemických analýz
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Přehled limitních koncentrací dle českých předpisů
Parametr

Jednotka

M. P. MŽP
A

pH
Mineralizace

Tabulka č. 5

B

C

NV č. 82/99

NV

Vyhláška

ostatní toky

č. 61/03

č. 252/04

6-9

-

6-8

6 - 9,5
1000 ***

mg/l

κ

mS/cm

1250

Tc

mmol/l

2 -3,5

Na

mg/l

K

mg/l

Ca

mg/l

300

250 40 - 80 (DH)

Mg

mg/l

200

150 20 - 30 (DH)

Fe

mg/l

2

Mn

mg/l

NH4

mg/l

NH3

mg/l

Cl

mg/l

SO4

mg/l

NO2

mg/l

NO3

mg/l

PO4

mg/l

F

mg/l

CHSKCr
BSK5

200

2

0,2

0,5

0,5

0,05

0,12

1,2

2,4

3,2

0,64

0,5

0,5

0,05

0,01 ***

25

100

150

350

250

100

300

300

250

0,15

0,16

0,5

48,7

31

50

0,32

0,46

1,5

1

1,5

mg/l

50

35

8 ***

mg/l

8

6

RL

mg/l

820/1000

600/1000

NL

mg/l

CN

mg/l

0,01

0,25/0,1*

0,5/0,2*

PAL-A

mg/l

0,020

0,250

0,500

As

mg/l

0,005

0,050

Cd

mg/l

0,0015

Crcelk

mg/l

Hg

mg/l

Ni

mg/l

0,025

0,25

0,200

2,00

0,400

4,00

25
0,2

0,7

0,05

0,100

0,1

0,020

0,010

0,005

0,020

0,005

0,001

0,005

0,003

0,150

0,300

0,3

0,050

0,050

0,0001

0,002

0,005

0,001

0,0001

0,001

0,020

0,100

0,200

0,15

0,050

0,020

Pb

mg/l

0,020

0,100

0,200

0,1

0,015

0,010

V

mg/l

0,050

0,150

0,300

0,1

0,050

0,1 ***

Zn

mg/l

0,150

1,500

5,000

0,2

0,200

1

B

mg/l

0,100

0,500

5,000

0,5

0,400

NEL

mg/l

0,050

0,500

1,000

0,2

0,100

PAL-A

mg/l

0,020

0,250

0,500

1

0,600

0,2 ***

S FN-1

mg/l

0,0003

0,750

1,000

0,1

0,005

0,05 ***

Benzen

mg/l

0,2

15

30

50

30

Toluen

mg/l

0,2

350

700

50

Ethylbenzen

mg/l

0,2

150

300

Xyleny

mg/l

0,2

250

500

50

30

cis 1,2 DCE

mg/l

0,1

25

50

1

10

0,3 ***

TCE

mg/l

0,1

25

50

1

1

10

PCE

mg/l

0,1

10

20

10

0,5

10

FLU

ng/l

30

25 000

50 000

100

-

40***

Σ PAU

ng/l

150

60 000

120 000

500

200

100

PCB

ng/l

10

250

1 000

10

12

50***
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Vysvětlivky k tabulce č. 5:

* pH: <5/ >5
** pesticidy jednotlivě mimo methoxychlor
*** dle ČSN 75711

4. Závěr
Na lokalitě společnosti .A.S.A., spol. s r.o. - skládka komunálního odpadu Vyskytná nad
Jihlavou, byly za účelem dalšího podrobnějšího posouzení možného vlivu tělesa předmětné
skládky na okolní složky hydrogeologického systému vyhotoveny dva hydrogeologické
monitorovací vrty. Hlavním cílem doplňkových geologických prací realizovaných na lokalitě
byl mimo samotné vyhloubení monitorovacích vrtů i odběr reprezentativních vzorků
podzemní vody a jejich chemické analýzy na požadované parametry. Následně bylo
zadavatelem požadováno vyhodnocení dat, získaných na základě těchto prací spolu s daty
z předchozích realizovaných monitoringů lokality a ověření možného znečištění podzemní
vody, pocházejícího ze skládky pro potřeby zpracování dokumentace EIA.
Na základě zhodnocení výsledků průběžných monitoringů lze konstatovat, že ovlivnění
kvality podskládkové vody mělkého oběhu, odebírané z pramenního vývěru, provozem
předmětné skládky nebylo prokázáno.
Analýzy z nově vyhloubených objektů byly rozšířeny o vybrané ukazatele tak, aby v rámci
prvotního vstupního monitoringu hlubších partií hydrogeologického kolektoru na lokalitě
podaly přehled o celkovém chemismu podzemní vody jak po stránce anorganické, tak i
organické.
Podzemní voda z referenčního vrtu MŠ-1 v celé škále rozsahu anorganické části provedených
analýz nevykázala přítomnost cizorodých látek. Látky typu stopových kovů a organické látky
nebyly ve vzorku vody MŠ-1 zaznamenány, resp. byly pod mezí analytické detekce. Voda
z indikačního vrtu MŠ-2, situovaného ve směru předpokládaného proudění podzemní vody
pod skládkou, prokázala výskyt jen velmi nízkých stopových koncentrací několika málo
vybraných složek, které jsou jen těsně nad limit detekce analytické metody a nepřekračují
limity platných českých předpisů.
Lze tak celkově konstatovat, že ani podzemní voda hlubších partií hydrogeologického
kolektoru pod inkriminovanou lokalitou nevykazuje známky znečištění skládkovou činností.
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Geologická dokumentace hg vrtů

Příloha č. 1.3
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Schema vrtání a výstroje
mm

Popis polohy

Stratigraf.
členění

1

Geologický
profil

3

4

2
Q19
Q15

0.00-0.20 : hlína humózní, rezavě hnědá, se zbytky kořenů

0

1

MŠ-1
Souřadnice JTSK X : 1126926.26
Y : 673648.12
Nadmořská výška
:
525.30
Lokalita
Výskytná n. Jih.
Mapa 1:25.000
23-234
6

POPISNÁ DAT A

0.50-2.00 : dtto přecházející v eluvium, silně navětralé

Datum zahájení vrtání
Datum ukončení vrtání

2.00-2.60 : eluvium ruly, navětralé, suché

Vrtná souprava
Vrtná technologie
Jméno vrtmistra

29.8.2007
UNIDRIL
kladivo
Fr. Horký

INTERVALY VRTÁNÍ
[m]

PRŮMĚR
[ mm ]

2

R31

Objekt
mm

525.90

0.20-0.50 : hlína písčitá, rezavě hnědá s úlomky ruly do
velikosti 2 cm
R47

120

Q

Hloubka
[m]

Geologická dokumentace

120

28.8.2007

3

2.60-4.80 : rula biotitická, světlá - skalní podloží

R48

5

4

0.0 1.2 R31
R49

4.80-5.00 : porucha, (mírně zavlhlá puklina), silně navětralá,
drcená zóna

Hladiny
vody
U

5.00-5.70 : rula, suchá

INTERVALY PAŽENÍ
[m]

-0.6
0.0
9.0
19.0

-

0.5
9.0
19.0 P
21.0

254
203

PRŮMĚR
[ mm ]

219
125
125
125

7

6

5.70-11.50 : eluvium ruly, biotitické, navětralé, měkké, mírně
zavlhlé

1.2
21.0

8

PODZEM NÍ VODA
1.naražená hladina
Ustálená hladina
Datum zjištění

12

11.50-13.00 : rula, tvrdá, světle šedá, zdravá

POZNÁMKA

Paleozoikum

11

10

9

R13

17.50 m
6.24 m
14.9.2007

Vrt vystrojen PEHD zárubnicemi
pr. 125 mm plnými a
perforovanými, mezikruží shora
cementováno, 7-8 m bentonit, níže
obsyp štěrkem frakce 1.6/4 mm.
Zhlaví nad terén opatřeno
ochrannou zár.pr. 219 mm s
uzamykatelným uzávěrem,
obetonováno.

13

R23

13.00-14.30 : rula, navětralá, nesoudržná - poruchová zóna

14.30-16.00 : dtto, střídání tvrdých kompaktních s
porušenými - drcenými
R48

16

15

14

R49

17

16.00-17.30 : rula, biotitická, černošedá, tvrdá, mírně zavlhlá

N

18

17.30-21.00 : dtto, rula černošedá, tvrdá, zvodnělá

VYSVĚTLIVKY
Průměr vrtu
Plná pažnice
Perfor.pažnice
Cementace
Bentonit
Obsyp fr. 1.6/4

24

23

22

21

20

19

R23

Měřítko
Projekt
Zpracoval
Datum
Příloha

:
:
:
:
:

1 : 100
03 0007
Ing. L. Hartlová
11.10.2007
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2
Q19

Stratigraf.
členění

1

Popis polohy
3

4

0.00-0.50 : hlína, humózní, písčitá, rezavě hnědá

1

0.50-2.00 : hlína jílovitá přecházející ve zvětralé eluvium až v
rulu, rozvětralou písčitou, rezavě hnědou

0

120

mm

513.13

MŠ-2
Souřadnice JTSK X : 1127035.65
Y : 673469.46
Nadmořská výška
:
512.50
Lokalita
Výskytná n. Jih.
Mapa 1:25.000
23-234
6

POPISNÁ DAT A
Datum zahájení vrtání
Datum ukončení vrtání

2

Q15

120

Kvartér

Hloubka
[m]

Geologická dokumentace
Geologický
profil

Objekt

Schema vrtání a výstroje
mm

Vrtná souprava
Vrtná technologie
Jméno vrtmistra

29.8.2007
UNIDRIL
kladivo
Fr. Horký

INTERVALY VRTÁNÍ
[m]

PRŮMĚR
[ mm ]

3

2.00-8.00 : eluvium ruly písčité, zvětralé

28.8.2007

R13

0.0 1.5 -

1.5
15.0

INTERVALY PAŽENÍ
[m]

-0.6
0.0
8.0
14.0

-

0.5
8.0
14.0 P
15.0

254
203

PRŮMĚR
[ mm ]

219
125
125
125

7

6

5

4

Hladiny
vody
U

8

N

PODZEM NÍ VODA
1.naražená hladina
Ustálená hladina
Datum zjištění

8.00 m
4.64 m
14.9.2007

9

8.00-15.00 : rula biotitická - skalní podloží

10

POZNÁMKA

11

Vrt vystrojen PEHD zárubnicemi
pr. 125 mm plnými a
perforovanými, mezikruží shora
cementováno, 6-7 m bentonit, níže
obsyp štěrkem frakce 1.6/4 mm.
Zhlaví nad terén opatřeno
ochrannou zár.pr. 219 mm s
uzamykatelným uzávěrem,
obetonováno.

Paleozoikum

VYSVĚTLIVKY
Průměr vrtu
Plná pažnice
Perfor.pažnice
Cementace
Bentonit
Obsyp fr. 1.6/4

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

R23

Měřítko
Projekt
Zpracoval
Datum
Příloha

:
:
:
:
:

1 : 100
03 0007
Ing. L. Hartlová
11.10.2007
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(V elektronické podobě dokumentace je závěr zjišťovacího
řízení přiložen v samostatném souboru)

Magistrát mesta Jihlavy
stavební úrad

Masarykovo námestí 1, 58628 Jihlava, tel: 567 167 111, fax: 567 167230
e-mail: stavebnLurad@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz

Jihlava, dne: 5.3.2007
C.j:
SÚ/731/2007-3
Vyrizuje: Ing. Dana Dockalová

Adresát:
Ing. Zdenek Krejcí
A.S.A. ,spol. s r.o., Dáblická 791/89, 18200 Praha 8

Vec: Vyjádrení stavebního úradu Jihlava k oznámení zámeru Skládka odpadu S-003 v k.ú.
Vyskytná nad Jihlavou podle zákona c.lOO/2001Sb., ve znení zákona c. 93/2004 Sb.

Stavební úrad Magistrátu mesta Jihlavy sdeluje k oznámení výše uvedené stavby, postoupené do
zjištovacího rízení podle zákona c. 100/2001 Sb., že dotcený zámer se nachází mimo zastavitelné území
obce. Obec Vyskytná nad Jihlavou má schválený regulacní plán pro obec samotnou, ale stávající skládka
odpadu se nachází mimo tuto plochu. Upozornujeme, že v nezastaveném území lze umistovat stavby,
zarízení a jiná opatrení pouze v souladu s § 18 odst.5) zák. c.183/2006 Sb. stavebního zákona.

/
/.
.

Ing. Michal Jarco

vedoucí stavebního úradu

'YlQ~istratmesta Jihlavy
5tavebnl orad
s

Ing. Alexandr Mertl
Trstěnice 106
569 57 TRSTĚNICE U LITOMYŠLE

Vyřizuje: Mgr. David Zimola, 776 890 363

V Jihlavě 11.10.2007

Věc: Odborné posouzení možného ovlivnění archeologických lokalit na zamýšlené II.
etapě výstavby skládky odpadů S-003 u Vyskytné nad Jihlavou
V údolí Bělokamenského potoka v poměrně těsné blízkosti 150 – 200 m od hranice
uvažovaného rozšíření skládky odpadů u Vyskytné nad Jihlavou byly v posledním desetiletí
rozpoznány nemovité archeologické objekty, které souvisí s hornickou činností a s počátky
osidlování regionu během 13. století. Zjišťovací archeologický výzkum, prováděný na lokalitě
Muzeem Vysočiny Jihlava v letech 2005 – 2006, přinesl řadu hmotných dokladů – movitých
archeologických nálezů, které naše tvrzení dokládají (viz nálezová zpráva MVJ č. 80-05, ulož.
v archivu MVJ a AÚ AV ČR Brno, nálezy jsou uloženy v depozitáři MVJ s katalog. č. J08/B/5516 –
5542). V prostoru přibližně 150 – 200 m jihovýchodním směrem od skládky a cca 200 m od soutoku
Bělokamenského potoka s řekou Jihlavou byl rozpoznán hornicko – hutnický areál (obr. 1), který
v období druhé poloviny 13. až první poloviny 14. století sestával z malé zemní fortifikace typu motte
(I.), dnes suchého vodního náhonu vedoucího z Rantířova do Starých Hor u Jihlavy (II.), velké
kumulace strusky po hutnění barevných kovů (III.) a pozůstatků po dolování v podobě několika
šachtic (V.). Dalšími v terénu patrnými archeologickými objekty jsou vodní náhon pravděpodobně pro
Brandlův mlýn (IV.), dále potom nízký val jižně od motte a cesta částečně využívající koryto
starohorského náhonu (obr. 2). Tři posledně jmenované antropogenní útvary se zatím nepodařilo blíže
datovat.
Dominantu areálu představuje hliněné opevnění, které se skládá z vyvýšeniny - kopečku (z
franc. „La motte“ – hrouda, kopeček) a mělkého příkopu. Na základě pozorovaných terénních situací
lze konstatovat, že vznik fortifikace spadá do doby od 2. poloviny 13. do první poloviny 14. století a
její funkce končí pravděpodobně někdy kolem poloviny 14. století. Krátkodobé osídlení dokládá malý
počet odpadu – zlomků keramiky, absence výraznější kulturní vrstvy a poměrně jednotný charakter
keramiky. Na centrální plošině stávala pravděpodobně blíže neurčená dřevohlinitá, snad věžovitá
stavba. V těsné blízkosti navazuje na opevnění zaniklá pravděpodobně dřevohliněná stavba postavená
na srovnaném terénu na pravém břehu potoka. V jejím okolí se nachází mocná vrstva strusek po tavbě
barevných kovů, které pocházejí z blíže neurčeného hutnického provozu. V rámci celého areálu lze
tedy v budoucnu počítat s nálezem jedné nebo více hutnických pecí. S hornicko - hutnickým areálem
souvisí i tzv. rantířovský či starohorský vodní náhon, který byl dokumentován již v minulém století a
je zapsán do státního archeologického seznamu jako území s archeologickými nálezy I. pod č. 23-2318/14 – 16. Z okolních významných objektů zapsaných na seznam nemovitých kulturních památek
zmiňme raněgotický kostel sv. Vavřince v obci Vyskytná nad Jihlavou (č. rejstříku 20448/7-5704)
nebo pozůstatky po středověkém dolování u obce Rounek (č. rejstříku 102303). Tyto památky spolu
s hornicko-hutnickým areálem v údolí Bělokamenského potoka a přírodní rezervací „Zaječí skok“
významně zvyšují turistickou atraktivitu západního Jihlavska.
V okolí archeologické lokality předpokládáme další doposud neobjevené stopy po
antropogenních aktivitách, které s areálem v minulosti souvisely. Jedná se i o celou plochu pod
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uvažovaným rozšířením skládky. Protože by v případě realizace záměru došlo k znepřístupnění
těchto archeologizovaných stop, je nutné před vlastním rozšířením provést záchranný archeologický
výzkum ve smyslu památkového zákona č. 20/1987 Sb. (v platném znění). V současné době se
plánovaná stavba nachází na území s archeologickými nálezy, dle metodiky Národního památkového
ústavu jde o UAN III. Stavebník je dle § 22 odst. (2) památkového zákona č. 20/1987 Sb. povinnen od
doby přípravy stavby záměr provádět stavební činnost oznámit Archeologickému ústavu AV ČR v
Brně, Královopolská 147, 612 64 Brno-Královo Pole) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
(např. Muzeum Vysočiny Jihlava) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Stavebníkovi zároveň vzniká nutnost hradit náklady spojené se záchranným archeologickým
výzkumem § 22 odst. (2) zákona č. 20/1987 Sb.
Skládka odpadů ovlivní, a koneckonců již ovlivňuje, především historický krajinný ráz
mikroregionu tím, že zcela mění pohled na údolí Bělokamenského potoka s archeologickými
lokalitami a to zvláště výrazně od severozápadu a západu. Také pohled případného návštěvníka
archeologické lokality směrem od jihovýchodu bude rozšířením skládky ovlivněn zvýšením horizontu
nad stávající loukou, která se zvolna svažuje směrem k potoku. Tím dojde k výrazné změně kulturní
krajiny, jež se v oblasti vytvářela od 13. století.
Za negativní vliv na zaniklý hornicko-hutnický areál považujeme také volně poletující odpad
pocházející ze skládky, který znečišťuje povrch lokality, les i samotný potok. Skládka tak negativně
působí i na případné zařazení lokality do naučné stezky po důlních dílech v okolí Jihlavy. V současné
době vede stezka po stopách starého dolování stříbra z Bedřichova u Jihlavy přes Zbornou a Hybrálec
směrem na Bílý Kámen a vrch sv. Antonína u Rounku.
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