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1.

Zahloubení kamenolomu Zahrádka

ÚDAJE O OZNAMOVATELI
OBCHODNÍ FIRMA
Berger Bohemia a.s.

2.

IČ

45357269

3.

SÍDLO
Klatovská 410/167, Litice (Plzeň 3), 321 00 Plzeň

4.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE

Na základě plné moci, jež je součástí podání Oznámení záměru Krajskému úřadu
Plzeňského kraje, je k zastupování v procesu posuzování vlivů na životní prostředí zmocněn
zpracovatel Oznámení.
Kontaktní údaje jsou uvedeny na str. 2 Oznámení.
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ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
Název:
Zahloubení kamenolomu Zahrádka na ložisku stavebního kamene v DP Zahrádka.
Zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.:
Kategorie II., bod 79. - Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba
nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené povrchové
těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného
limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (c).
2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Kapacita povrchové těžby
Roční kapacita těžby na výhradním ložisku v DP Zahrádka:

500 000 t

Zahloubením kamenolomu nedojde k plošnému rozšíření těžební jámy.
Z uvedené kapacity bude:
o 450 000 t zpracováno na stacionární lince,
o 50 000 t zpracováno na mobilní lince (umístění v lomu u rozvalu).
Vnitřní ztráty jsou zvažovány až ve výši 10 % hrubé těžby, z toho cca 3 % prachu v odsávání
a 7 % výsivka1 z odhliňovače primárního drtiče. Většina materiálu je expedována (využití např.
pro zásypy).
Průměrná těžba za období 2011 až 2019 byla 425 000 tun ročně. V roce 2019 dosáhla
expedice 500 000 t.
V platném povolení hornické činnosti není kapacita stanovena, přičemž v POPD je uvedeno
předpokládané roční množství.
Roční kapacita je limitována rozhodnutím – povolením provozu zdroje znečišťování
ovzduší2 (viz příloha D7) ve kterém je uvedeno, že roční těžba je cca 500 000 t. Tato kapacita
nebude navyšována.
3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)
Kamenolom Zahrádka se nachází v Plzeňském kraji, na katastrálních územích Radimovice
u Všerub, Hůrky u Zahrádky, Zahrádka u Všerub a Mostice.
Kraj:

Plzeňský kraj CZ032

Obec:

Zahrádka [ZÚJ 578827]

1

Výsivka – „odpad“ z výroby drceného kameniva bez zaručení jakosti a velikosti zrn
Rozhodnutí krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 19.10.2016 (č.j. ŽP/16200/16) – povolení provozu
vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší
2
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k.ú.:

Mostice [790168]
Zahrádka u Všerub [790176]
Hůrky u Zahrádky [790150]
Všeruby [ZÚJ 559628]
k.ú.:
Radimovice u Všerub [787361]
Název a číslo ložiska:

Zahrádka (č. ložiska 3069600)

Kamenolom Zahrádka se nalézá v Plzeňském kraji cca 20 km severozápadně od Plzně.
Nejbližší obcí je Zahrádka ležící 750 m severovýchodním směrem od lomu, Mostice jsou
vzdáleny přibližně 990 m východním směrem a Hůrky cca 1400 m severozápadním směrem.
Ložisko leží v katastrálních územích Zahrádka u Všerub, Hůrky u Zahrádky, Mostice a
Radimovice u Všerub.
Kartograficky je zájmové území zobrazeno na mapových listech 11-42 a 11-44 v měřítku
1 : 50 000, nebo v měřítku 1 : 25 000 listy 11-424 a 11-442.
Lom se rozkládá na převážně zalesněném svahu kóty Orná.
Umístění záměru je znázorněno na obrázku č. 1 a 2.
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Obrázek 1: Mapa širších vztahů v základní mapě 1:50000

DP Zahrádka
půdorys plochy zahloubení
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Obrázek 2: Umístění záměru v leteckém snímku
obec
Zahrádka

chatová osada
Zlatý mlýn

DP Zahrádka
půdorys plochy budoucího zahloubení
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Dobývací prostor

Na ložisku Zahrádka (č. lož. 3069600) byl stanoven DP Zahrádka (70906) rozhodnutím ZKNV
Plzeň ze dne 22. 12. 1978, pod č.j. VÚP/2171/78-333/2 (viz příloha D3).
Hranice dobývacího prostoru je tvořena stranami nepravidelného dvanáctiúhelníku, vrcholy
jsou určené souřadnicemi, viz níže:

Chráněné ložiskové území
Chráněné ložiskové území (CHLÚ) Zahrádka má stejné hranice jako stanovený dobývací
prostor. OBÚ v Plzni jej vydal pro tehdejšího vlastníka ložiska – organizaci SILNICE, s.p., Plzeň
dne 20. 6. 1989, pod č.j. 1610/89 (souřadnice CHLÚ viz příloha D4).
4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
Záměrem je zahloubení kamenolomu Zahrádka v dobývacím prostoru Zahrádka na
výhradním ložisku stavebního kamene (spilit-metabazalt) Zahrádka (č. ložiska 3069600) o dvě
etáže (V. a VI. etáž) na úroveň 465 m n.m.
Realizací záměru dojde ke zvýšení celkového objemu bilančních volných zásob o cca
1 954 000 m3 (tj. cca 5 862 000 t). Celkové vytěžitelné zásoby k 31.12.2019 činily 4 389 100 m3
(13 167 300 t). Mapa bloků zásob v zahloubení je přílohou M5.
Plocha předpokládané V. etáže je 102 573 m2 a plocha VI. etáže 83 084 m2.
Způsob těžby zůstane zachován, samotná těžba bude i nadále prováděna s primárním
rozpojováním horniny za pomoci trhacích prací a sekundárním rozpojováním technologií
bourací koule. Zachována zůstane též technologie úpravy.
Využívání ložiska
Těžbu na lomu zahájil už v r. 1968 MNV Horní Bělá, který zde zařídil v té době moderní
lomařskou provozovnu s čelisťovým drtičem VN8 a rotačním třídícím bubnem. Vyráběly se drtě
frakce 4/8, 8/16, 16/22 a 16/32. V prvním roce těžby bylo vyrobeno 40 000 t drceného
kameniva, v r. 1970 už 60 000 t.
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Lom byl založen v místě starého opuštěného lomu, s četnými výchozy makroskopicky
vhodné suroviny v okolí.
Dobývací prostor lomu Zahrádka byl stanoven rozhodnutím ZKNV v Plzni dne 22.12.1978
pod č.j. VÚP/2171/78–333/2 na ploše 37,67875 ha. Dobývací prostor byl zaevidován do
evidence DP v evidenční knize díl 7, folio 906.
Zásoby na ložisku byly schváleny usnesením KKZ pod č.j. 899-05/58-78 dne 2. října 1978.
Hornická činnost na lomu Zahrádka byla schválena OBÚ v Plzni dne 29. 12. 1985, pod č.j.
3003/85, platnost POPD byla omezena do 31. 12. 1999. Hornická činnost na lomu Zahrádka
byla naposledy povolena rozhodnutím OBÚ v Plzni pod č.j. 2829/511.4/II/2000, dne 8.12. 2000
(již pro organizaci BERGER Bohemia, a.s.) – viz příloha D5. Platnost POPD je stanovena až do
vydobytí všech zásob v DP Zahrádka. Zatím poslední schválená změna POPD je ze dne 9. 1.
2017 (OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského č.j. SBS 41755/2016/OBÚ-06).
Možnost kumulace s jinými záměry
V okolí záměru nejsou připravovány nebo provozovány žádné záměry ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb., jejichž vlivy by v kumulaci s vlivy předkládaného záměru mohly mít významné
vlivy na životní prostředí.
Na síti veřejných komunikací dochází ke kumulaci vlivů dopravy, jejímž zdrojem jsou
rozdílné činnosti a provozy. Obdobně vlivy na ovzduší jsou výsledkem vlivů mnoha zdrojů
znečišťování spolu s přírodními pochody. Výchozí akustická situace v území (i podél dotčených
komunikací) a výchozí stav kvality ovzduší jsou popsány v akustické a rozptylové studii.
Těžba na dalších lokalitách v okolí
V zóně do 20 km od zájmového území se nachází následující těžená ložiska stavebního
kamene a štěrkopísku (v závorce je uvedená vzdálenost od lokality záměru, těžená surovina
a roční výše těžby, pokud je údaj veřejně dostupný):
•
•
•
•
•
•
•
•

Březín (10,7 km; stavební kámen, čedič; 300 tis. t)
Horní Bříza (12,4 km; kamenivo do betonu; 450 tis. t)
Chotíkov-Kůští (11,4 km; štěrkopísky)
Kaznějov-jih + Kaznějov-jih2 (10,2 km; kamenivo do betonu; 1 500 tis. t)
Mladotice 2-Strážiště (16,5 km; stavební kámen; cca 200 tis. t dle sdělení
provozovatele)
Příšov (9,3 km; štěrkopísky; 100 tis. t)
Skvrňany-Valcha (20 km; štěrkopísky)
Pňovany-Úlice (12,5 km; stavební kámen; 120 tis. t).

Další těžená ložiska v zóně do 20 km: Kaznějov (jíly keramické, kaolin), Ledce u Plzně – Žilov
(jíly keramické), Trnová (kaolin).
Poznámka: Dosud netěžená jsou ložiska v širším okolí: Štědrá (cihlářská surovina), Novosedly
u Žlutic (cihlářská surovina), Chrasťovice (stavební kámen), Mladotice-západ (stavební kámen),
Myslinka (jíly, kaolin), Myslinka 2 (štěrkopísek), Myslinka 3 (štěrkopísek), Krašovice (kaolin), KůštíŽilov (černé uhlí), Horní Bělá – Nekmíř (kaolin), Stýskaly – Tatiná (jíly keramické), Žilov (jíly
keramické), Horní Bříza-jih (kaolin), Záluží u Třemošné (jíly keramické), Tlučná-sever (jíly
keramické).
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Obrázek 3: Těžená ložiska stavebního kamene a štěrkopísku ve vzdálenosti do cca 20 km od lokality
posuzovaného záměru

Mladotice 2
Březín

Kamenolom
Zahrádka
Kaznějov-jih

Horní Bříza

Příšov
Chotíkov – Kůští

Pňovany – Úlice

Skvrňany – Valcha
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5. ZDŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT
A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR,
RESP. ODMÍTNUTÍ
Umístění záměru je dáno polohou těženého ložiska nerostných surovin. Z tohoto důvodu
nemá záměr jinou variantu umístění a jiné varianty nebyly zvažovány.
Kapacita záměru vychází z dosavadních zkušeností s odbytem výrobků, jiné kapacitní
varianty nebyly zvažovány.
Postupy přípravy, otvírky a dobývání vychází z dosavadních postupů, které jsou osvědčené
a nebudou podstatným způsobem měněny. Jiné varianty postupů hornické činnosti nebyly
zvažovány.
Sanace a rekultivace je v současné době plánována s využitím hydrické rekultivace
(zaplavení vytěženého prostoru). Ve vytěženém prostoru je možné zakládat vnitřní výsypky
(např. prach z odsávání, výsivka). Využití externích materiálů není součástí záměru.
Shrnutí – varianty
Záměr je navržen nevariantně, posouzené provedení je označeno jako varianta
Projektová.
V rámci akustické studie jsou zpracovány různé varianty výpočtů lišící se rokem výpočtu
a tím, zda je záměr realizován (výhledový stav s hodnoceným záměrem a bez hodnoceného
záměru). Tyto varianty jsou označeny jako výpočtové scénáře.
Ve vztahu k dalším složkám životního prostředí je jako referenční uvažovány vlivy dobývání
ložiska a souvisejících činností v rozsahu dle platného POPD. Rozsah povolené hornické
činnosti na základě POPD je popsán v následující kapitole.
6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU VČETNĚ
PŘÍPADNÝCH DEMOLIČNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH PRO RE ALIZACI ZÁMĚRU
Součástí záměru nejsou demoliční práce.
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.
Rozsah povolené hornické činnosti na základě platného plánu otvírky, přípravy
a dobývání
Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Plzni Zn. 2829/511.4/II/2000 ze dne 8.12.2000
byla povolena hornická činnost na ložisku spilitu Zahrádka podle plánu otvírky přípravy
a dobývání (dále též „POPD“). Platnost rozhodnutí je do vytěžení zásob ložiska spilitu
uvedených v POPD.
Stávající těžba v kamenolomu Zahrádka probíhá v etážích I., II., III. a IV. První etáž lomu je
v současné době ve stadiu dotěžování k hranici DP. Druhá, třetí a čtvrtá etáž je ve vysokém
stupni rozfáranosti. Úroveň dna lomu se nachází ve výšce cca 497 m n.m.
Výšková úroveň etáží je uvedena v následující podkapitole.
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Záměr – nový těžební postup
V souvislosti s přehodnocením zásob ložiska a aktualizací3 vytěžitelných zásob (bilancí
zásob) je uvažováno s prodloužením životnosti lomu o 11 let (v případě využití roční
projektované kapacity). Celková životnost lomu bude minimálně 26 let.
Záměrem je pokračování těžby ve stávajícím dobývacím prostoru – zahloubení
kamenolomu na úroveň 465 m n.m.
Záměrem nedojde k navýšení průměrné těžby ani k plošnému rozšíření lomu. Postup
k otvírce nižších etáží bude volen tak, aby zůstal zachován systém jímání důlních vod a jejich
čerpání a aby dopravní cesty plně odpovídaly parametrům používaných mechanizmů
a osvědčeným způsobům dobývání clonovými odstřely.
Postup dobývání zůstane zachován s tím, že kromě zásob v zahloubení exploatovány
zbývající zásoby II., III. a IV. etáže.
Sklon dílčích etáží zůstane zachován.
S postupem odrubávání etáží v severní části lomu a po odrubání staré sjezdové části do IV.
etáže v severní části lomu, bude provedeno zahlubování cesty k těžení zásob na V. etáži. Tato
nová lomová komunikace bude založena na kótě 497 m n.m. a bude situována JZ až Z směrem
na kótu 481 m n.m. Z této cesty se zhotoví vodní jímka výškově pod stávající nádrží vody
a připraví se těžební řez V. etáže.
Základní komunikace do VI. etáže bude volena podle postupu jednotlivých etáží.
Výšková úroveň báze jednotlivých těžebních řezů:
I

542 m n.m.

II

526 m n.m.

III

511 m n.m.

IV

497 m n.m.

V

481 m n.m.

VI

465 m n.m.

Dobývací metoda, úprava suroviny
Jako základní dobývací metoda bude na ložisku Zahrádka použita metoda clonových
odstřelů. Dosavadní způsob exploatace ložiska Zahrádka ukázal jako optimální výšku
jednotlivých etáží v rozmezí 15-17 metrů a sklony v převážně pevném spilitu o úhlu 70°.
Generální sklon svahu etáží je 45 stupňů, šířka lávek se předpokládá při koncovém stavu
kolem 6,5 metru.
Při výpočtu vytěžitelných zásob na novou těžební bázi 465 m n.m. dosahuje generální svah
hodnotu 45°.
3

Jarková, S.: Přepočet zásob na ložisku Zahrádka. Závěrečná zpráva geologického úkolu. GEKON, spol.
s r.o., Plzeň, 2018
Pro účely předpokládaného zahloubení lomu na novou těžební bázi – 465 m n.m. byly realizovány dva
jádrové vrty. Pro konstrukci modelu ložiska byly využity také 3 bezjádrové vrty označené BERI – BERIII,
které byly provedeny ze dna III. etáže. Zásoby byly vypočteny v kategoriích prozkoumané zásoby, vyhledané
zásoby.
16

Oznámení záměru

Zahloubení kamenolomu Zahrádka

Generální svah výsypek materiálů pro sanaci a rekultivaci je 38°.
Clonové odstřely jsou dvou, tří a čtyřřadé a jsou prováděny podle generálního projektu
schváleného státní báňskou správou. Rozval těchto clonových odstřelů má zpravidla výšku 9
metrů, jeho délka je přibližně 40-60 metrů. Pro snížení hluku při těžbě je fragmentace velkých
kusů horniny prováděna ocelovou koulí. Trhací práce malého rozsahu tak nejsou téměř
prováděny. Ročně je provedeno přibližně 20 clonových odstřelů.
Těžkými rypadly a v některých případech i nakladači je odstřelená hornina nakládána do
dumperů a odvážena upravenými lomovými cestami k násypce primárního drtiče.
Drcení, třídění, skladování a expedice výrobků probíhá na stacionární úpravárenské lince
umístěné při severozápadním okraji dobývacího prostoru Zahrádka. Surovina je žlabovým
podavačem dopravena na těžký hrubotřídič, kde se oddělí podsítná složka rubaniny (0-22 mm).
Z hrubotřídiče materiál postupuje na první stupeň drcení do čelisťového drtiče s výstupem 0200 mm. Takto podrcený materiál je sypán na meziskládku, odkud je odebírán zespodu
podavači a veden na sekundární, terciérní drcení a třídící linka.
Podrobnější popis technologických operací4
Vytěžený kámen je dopravován z lomu k technologické lince nákladními automobily, z nichž
je vyklápěn do primárního drtiče.
Primární drtič tvoří ocelová uzavřená konstrukce, obsahující 3 technologické stupně. V prvním
stupni je umístěn deskový podavač, vibrační odhliňovač, vstup kameniva do drtiče a vyvýšený
ovládací velín obsluhy. V druhém je umístěno samotné tělo celého drtiče Metso Nordberg C 145
JAW, včetně systému hydraulického ovládání pohybu drtícího kyvadla a centrálního mazání
celého systému. Poslední stupeň umístěný ve spodní části konstrukce sestává z vibračního
podavače kameniva a pasových dopravníků. Jedná se o odpadový dopravník pro odvod odpadu
z odhliňovače, dále krátký vynášecí pas kameniva ze spodní části drtiče a dlouhý haldovací
dopravník na meziskládku kameniva.
Sekundární část technologické linky tvoří kuželové drtiče Svedala H36 a Nordberg G3812,
dále 3 vibrační třídiče se sítováním pro jednotlivé frakce, 6 sil pro uložení vytříděné frakce a
pasové dopravníky.
Terciární část technologické linky tvoří kuželové drtiče Sandvik H 4800 a PSP ODV 800, dále
4 vibrační třídiče se síťováním pro jednotlivé frakce, 7 sil pro uložení vytříděné frakce a pasové
dopravníky.
K zachycování TZL, které vznikají v okolí jednotlivých technologických zařízení linky při
technologiích úpravy kameniva, slouží plošné filtry, jehož výrobcem je firma DISA GmbH a na
několika místech instalované skrápění.
V lomu budou též využívány zejména z důvodů krátkodobého vyrovnání poptávky
(odbytových potřeb), ale též např. k zajištění výroby v případě odstávky stabilního zařízení,
mobilní drtící a třídící jednotky (tak jako doposud). Roční výrobní kapacita je 50 000 t.
Skrývkové práce nebudou prováděny, v prostoru zahloubení byly již skrývky v minulosti
provedeny.

4

Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, 2016
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Deponie materiálů pro sanaci a rekultivaci
K ukládání skrývkových materiálů, výklizů a výsivky aktuálně slouží jižní deponie. Dočasně
uložené materiály budou využity v rámci sanace a rekultivace lomu.
Plocha celé deponie je 16 135 m2, rozměry deponie jsou 300x105 m, maximální výška je 15
m na východní a 25 m na západní straně deponie. Projektovaná kapacita je cca 250 000 m3.
Maximální sklon svahů je 38,5°.
Část deponie leží mimo dobývací prostor. Stavební povolení pro tuto část – stavba „Lom
Zahrádka, pozemek č. 95/9 terénní úpravy – dočasná deponie rekultivačního materiálu“ - vydal
MěÚ Nýřany (č.j. STAV 224/2018-6 ze dne 20.8.2019).
Kromě jižní deponie existuje i deponie severní, kam byly materiály ukládány v minulosti. Její
kapacita byla cca 300 000 m3.
Přehled mechanizace a vnitrolomová doprava
V lomu jsou využívány tyto stroje:
Pásové rypadlo Hitachi ZX350

nakládka rubaniny

Pásové rypadlo Hitachi ZX870

nakládka rubaniny

Dumper Komatsu HD 405

převoz rubaniny

Dumper Komatsu HM 350-2

převoz rubaniny

Dumper BELL B40

převoz rubaniny

Dumper CAT 770 G

převoz rubaniny

Kolový nakladač Liebherr 580

nakládka kameniva

Kolový nakladač Volvo L180H

nakládka kameniva

Dále jsou využívány cisternový skrápěcí vůz MAN, zametací a kropící stroj Avant 528K
a malý nakladač pro občasnou manipulaci s těžkými předměty (náhradní díly, palety apod.)
Další technické specifikace strojů jsou uvedeny v tabulce 7 (Spotřeby nafty).
Poloha a pohyby strojů v prostoru lomu jsou znázorněny na obrázku.
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Obrázek 4: Doprava a poloha strojů v prostoru lomu

Pozn.: na obrázku je schematicky znázorněna pouze přeprava rubaniny mezi lomem a primárním
drtičem, další dopravní trasy jsou znázorněny slabšími zelenými čarami
Tabulka 1: Přesuny hmot a počty jízd – dumpery
Místo expedice

Poměr

lom - primární drtič

Množství/rok (t)

TL - deponie1
TL - deponie2
TL - deponie3
TL - deponie4 (nová deponie)

71%
10%
7%
7%
5%

450 000
319 500
45 000
31 500
31 500
22 500

celkem

100%

450 000

Počet jízd
dumper
(37 t
nakládka)
96
10
8
8
6
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Tabulka 2: Počty jízd nákladních automobilů expedice v lomu
místo expedice
produkce mobilní linky

množství (t)
50 000

solo

soupravy
4
13

produkce stacionární linky

450 000

sila (71 %)

319 500

31

89

deponie1 (10 %)

45 000

4

13

deponie2 (7 %)

31 500

3

9

deponie3 (7 %)

31 500

3

9

500 000

44

126

celkem

Jednotlivé deponie jsou využívány ke skladování výrobků – kameniva.
V roce 2010 byla povoleny5 terénní úpravy pro vybudování plochy pro skladování kameniva
(výše označena jako deponie 4 - nová deponie). Lhůta dokončení byla změněna rozhodnutím
o změně stavby před jejím dokončením6. Na této nové deponii bude skladována zejm. výsivka
– frakce 0-32 B a frakce 0-4.
Sanace a rekultivace
V návaznosti na přepočet zásob byl upraven návrh plánu sanace a rekultivace7 (projednán
a schválen bude v rámci projednání změny POPD). Popis sanace a rekultivace je převzat
z tohoto dokumentu (zkráceno, upraveno).
Podle horní zákona č. 44/1988 Sb., § 31, odst. 5, je sanace odstranění škod na krajině
komplexní úpravou území a územních struktur. Podle zákona č. 44/1988 Sb., § 31, odst. 5 a 6,
je těžař povinen vytvářet reservu finančních prostředků. Smyslem vytváření této finanční
reservy je, aby při plánování dobývání výhradního ložiska byla záruka, že v průběhu, nebo po
ukončení této činnosti bude mít organizace dostatek finančních prostředků k včasnému
a řádnému zabezpečení sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním výhradních
ložisek.
Plánem sanace a rekultivace (PSR) území dotčeného vlivem dobývání se rozumí součást
plánu otvírky, přípravy a dobývám zpracovaná v rozsahu požadovaném vyhláškou ČBU
č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování HČ
a ČPHZ, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb.
Plán sanace a rekultivace obsahuje:
- Technický plán a harmonogram prací, který zejména obsahuje:
- vymezení ploch určených k sanaci a rekultivaci,
- navržený způsob sanace a rekultivace v jednotlivých plochách dotčených POPD,
- časový postup sanačních a rekultivačních prací.
- Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanace a rekultivace území dotčených
vlivem dobývání.
5

Rozhodnutí – stavební povolení pro stavbu terénní úpravy – plocha pro skladování kameniva. Rozhodnutí
vydal Obecní úřad Všeruby – stavební úřad, č.j. Stav. 382/2009, dne 13.4.2010
6
Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením – povolení změny stavby terénní úpravy – plocha pro
skladování kameniva. Rozhodnutí vydal Obecní úřad Všeruby – stavební úřad, č.j. Stav. 1/2015, dne
20.1.2015
7
Čelustka Z. Plán sanace a rekultivace lomu Zahrádka (změna POPD po přehodnocení zásob v roce 2018).
2019
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- Návrh na vytvoření potřebných finančních reserv a na časový průběh jejich tvorby.
Zásady sanace a rekultivace
Prostor lomu Zahrádka je jámovým lomem, bude v krajině působit jako nový terénní prvek
způsobem úpravy odrubaného ložiska jako celku. Vytěžený prostor bude navrácen přírodě –
bude renaturalizován. Na dně V. a VI. etáže v jeho části vznikne přírodní jezero se srážkovou
vodou.8
Sanace a rekultivace vychází při svém řešení z téměř úplného odrubání zásob ložiska, malá
část zásob zůstane trvale vázána v závěrečných svazích a v centrální sjezdové komunikaci na
dno lomu.
Závěrečná úprava svahů je plánována k provedení trhacími pracemi tak, aby byla dodržena
plná a dlouhodobá stabilita svahů. V místě zcela zdravé skály bude ponechán ve všech etážích
vzhled lomu, bermy a svahu.
Všechny technologické celky a s provozem související stavby budou odstraněny.
Původní terén deponií sanačních materiálů bude urovnán se vztahem k původnímu terénu
a zalesněn.
VYMEZENÍ PLOCH K SANACI A REKULTIVACI
Plochu dobývacího prostoru o rozloze 37,67875 hektaru, lze rozčlenit na:
*

plochu nedotčenou, nebo málo dotčenou báňskými vlivy o přibližné ploše 2,47 ha,

*

plochu technologie o přibližné ploše 5,81 ha,

*

plochu deponií sanačních materiálů o přibližné ploše 6,42 ha (4,08 + 2,34),

*

plochu lomu o přibližné ploše 22, 98 ha.

Postup sanace
Prostor vlastního lomu
Vzhledem k tomu, že lom bude v závěrečné etapě dobývání hluboko pod okolním terénem,
zůstane zachována centrální sjezdová komunikace s napojením etáží.
Stěny vzniklé při dobývání jsou vedeny tak, aby vznikala dostatečná berma pro závěrečné
sanační práce. Z této bermy bude prováděno závěrečné sesvahování stěn tak, aby byl vytvořen
svah 45–50°. Tento svah bude ponechán vývoji na les. Čtvrtá etáž bude vedena tak, aby již při
těžbě byly vytvořeny trhací prací závěrečné svahy 45°. V. a VI. etáž bude mít svahy cca 70°,
předpokládáno je, že se po rekultivaci budou nacházet pod hladinou vody.
Vzhledem k tomu, že lom bude v závěrečné části dobývání hluboko pod okolním terénem,
zůstane zachována i po provedené rekultivaci centrální sjezdová cesta s napojením jednotlivých
lomových etáží.
Závoz a úprava spádových lomových stěn bude provedena zeminami ze skrývkové deponie
a v některých místech z deponie lesní hrabanky.

8

Jedná se o předpoklad s více nejistotami (zej. poměr přítoků do lomu a výparu). Upřesnění podmínek
vzniku vodní plochy je provedeno v rámci hydrogeologického posouzení.
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Prostor deponií
Deponie sanačních materiálů jsou na lomu dvě. Velká deponie sanačních materiálů (severní
deponie) je tvořena ze skrývkových hmot a těžebních odpadů a je poměrně velmi rozsáhlá
s kapacitou a obsahuje cca 300 000 m3 hmot vhodných k sanačním úpravám závěrečných svahů
v lomu. Tato deponie je komunikačně napojena na lomové cesty.
Druhá deponie (jižní) je situována na ploše bývalého skladu výbušnin. Tato deponie je
rozšířena o 0,7 ha mimo DP.
Postup sanace a rekultivace jižní deponie části vně dobývacího prostoru byl podrobně
specifikován v dokumentaci pro územní rozhodnutí a ohlášení stavby9:
Lokalita po odtěžení dočasné mezideponie sanačního a rekultivačního materiálu bude
uvedený do původního stavu. Na ploše mezideponie bude zpětně rozprostřená spodní humózní
vrstva a hrabanka v celkové tloušťce cca 0,65 m. Po ulehnutí se budou vysazovat navržené
sazenice k založení nového lesního porostu. Zemní úpravy nejlépe provést v podzimních měsících,
aby během zimy došlo k částečnému slehnutí navezené humózní vrstvy.
Celkem bude provedena výsadba na ploše 5 357 m2.
Lokalita je navržena k zalesnění z 45 % dubem (zimní/letní) a z 55 % borovicí lesní.
Při zalesnění se počítá s vytvořením dvou skupin MZD (db). Jedna na západě zájmové lokality
a druhá směrem od středu na východ. Dubové skupiny by měly mít přibližně tvar lichoběžníku,
resp. trojúhelníku. Vše je patrno z přiloženého nákresu s rozmístěním dřevin. (viz mapové
přílohy)
Deponie lesní hrabanky je situována u sjezdové komunikace.
Vně dobývacího prostoru se nachází deponie kameniva – dvě deponie vpravo od příjezdové
cesty v blízkosti vjezdu do kamenolomu a nová deponie.
Konečná úprava ploch všech deponií bude provedena po odebrání hmot urovnáním
a napojením na původní terén. Typy ploch v lomu dle návrhu změny POPD jsou uvedeny na
obrázku níže.

9

Bláha Z. Lesnická rekultivace in Dokumentace pro územní rozhodnutí. 2018
22

Oznámení záměru

Zahloubení kamenolomu Zahrádka

Obrázek 5: Vymezení typu sanovaných ploch
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Postup biologické rekultivace
Rekultivace bude provedena na ploše technologie, po provedených likvidačních a sanačních
pracích. Jde o plošně poměrně rovnou a plochu, s mírným spádem ke Zlatému potoku. Plocha
této části rekultivačních prací je 5,81 hektaru.
Další plochou je plocha deponií sanačních materiálů po jejich snesení a odvozu
deponovaného materiálu na etážové úpravy v lomu, bude poměrně málo svažitá plocha
rekultivována. Plocha této části rekultivačních prací je 6,415 hektaru.
Největší plochou po skončení těžebních a rekultivačních prací je plocha V. etáže, se kterou
se počítá při hydrické rekultivaci. Plocha hydrické rekultivace je hrubě odhadována na cca 17
ha.
Plocha, kde bude probíhat rekultivace lomových součástí (deponie rekultivačních hmot,
stěny, cesty apod.) je 22,98375 ha v DP. Mimo DP pak 0,7 ha (prodloužená jižní deponie).
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Celková rekultivována plocha je 35,20875 hektaru vč. části pozemků v dobývacím prostoru,
které zůstanou hornickou činností nedotčeny (2,47 ha).
Zaměstnanci, provozní doba
Provozovna má 18 pracovníků.
Běžný provoz je jednosměnný, podle objemu expedice v rozsahu 8 až 12 hod, začátek
směny je v 6:00 hod. Expedice probíhá celoročně v pracovní dny od 6:00 hod do 15:00 hod,
v době zvýšeného odbytu až do 18:00 hod.
Režim práce v lomu je obvykle následující:
6:00 - 10:00

provádění všech činností v těžbě a úpravě

10:00 - 11:00

obědová pauza (plovoucí), pozastaven primární drtič, nakladače, rypadla,
vnitrolomová doprava (provoz stacionární linky zachován)

11:00 - 14:30

provádění všech činností v těžbě a úpravě

14:30 až 16:00 (popř. 17:00) provoz stacionární linky, převoz kameniva na skládky
7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Zahájení těžby v zahloubení:

2029

Ukončení těžby v zahloubení:

2050

Přípravné práce budou probíhat od roku 2025. V rámci probíhající těžby budou zahájeny
práce na přípravě prostoru tzn. úprava stávajících stěn a příjezdová komunikace.
8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Kraj:

Plzeňský kraj

Obec:

Zahrádka
Všeruby

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 9A O DST. 3 A SPRÁVNÍCH
ORGÁNŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT
Navazujícím řízením je podle §3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. „takové řízení, ve kterém
se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení
záměru posuzovaného podle tohoto zákona“.
Tabulka 3: Výčet navazujících rozhodnutí
Řízení, ve kterém bude rozhodnutí
vydáno
Řízení o povolení hornické činnosti

Řízení o vydání povolení provozu
stacionárního zdroje

Zákonná úprava
61/1988 Sb. (zákon České národní rady
o hornické činnosti, výbušninách a o
státní báňské správě)
201/2012 Sb. (zákon o ovzduší)

Příslušný správní
úřad
OBÚ Plzeň

KÚ Plzeňského
kraje
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II. ÚDAJE O VSTUPECH
PŮDA
V rámci realizace záměru bude lom Zahrádka zahlouben o dvě etáže na úroveň 465 m n.m.
V partiích, které jsou určeny k zahloubení, jsou již v současné době půdy skryty a probíhá zde
těžební činnost. Realizací záměru nedojde k žádnému novému záboru půd.
Vlastní plocha zahloubení činí 102 573 m2 (výměra daná horní hranou V. těžebního řezu).
Níže v tabulce jsou vypsány pozemky, na kterých bude realizováno zahloubení lomu.
Tabulka 4: Pozemky, na kterých bude záměr realizován
Parcelní číslo
95/2
95/3
95/4
95/8

Druh pozemku dle KN
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Výměra v zájmovém území
(m2)
27 016
15 622
20 754
39 181

Pozn: výměra pozemků byla měřena v programu QGIS

Plocha dotčená realizací záměru zahrnuje pozemky v rámci DP Zahrádka a navazující
plochy, které jsou využívány pro související činnosti a zázemí lomu. Rozsah dotčených ploch je
znázorněn v příloze M02 Mapa povrchu (3 dílčí mapy).
VODA
Voda pro provozní účely
Pro skrápění se používá voda z akumulační nádrže v zahloubení. Z hlediska vzniku se jedná
o vody důlní.
Do této akumulační nádrže je čerpána voda pomocí dvou přenosných čerpadel umístěných
na IV. etáži. Z této nádrže se plní tlakové nádoby kontejnerové vodárny a zásobují vodou
jednotlivá místa technologie – viz obrázek.
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Obrázek 6: Schéma rozvodu vody pro technologické účely

Obrázek 7: Schéma vypouštění důlních vod
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Obrázek 8: Průběh vypouštění důlních vod do Zlatého potoka

Množství vody je odvozeno z počtu motohodin provozu čerpadla:
- výkon čerpadla 14 m3/ hodinu
- čerpadlo plní 2 tlakové nádoby vodárny o celkovém objemu 3,6 m3
- dále je čerpadlem samostatně plněn kropicí vůz o objemu 8 m3
Spotřeba vody pro technologické účely:
2015

7 938 m3

2016

7 490 m3

2017

9 464 m3

2018

9 351 m3

2019

9 282 m3

Voda pro administrativní budovu
Voda pro administrativní budovu je čerpána z vrtané studny v blízkosti vodárny – viz
obrázek výše (na pozemku p.č. 551/4 v k.ú. Radimovice u Všerub). Čerpání vody bylo povoleno
rozhodnutím Městského úřadu Nýřany, odbor životního prostředí, č.j. OŽP-Hor/12676/2015,
ze dne 19.5.2015 v následujícím rozsahu:
Průměrný povolený odběr
Maximální povolený odběr
Maximální měsíční povolený odběr
Roční povolený odběr
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

0,7 l.s-1
0,875 l.s-1
1 814 m3.měsíc-1
21 773 m3.rok-1
12
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Údaje o povoleném odběru podzemní vody:
Kód původu odebírané vody
05 podzemní voda hlubinného oběhu
Kód užití vody
16 ostatní
Typ odběrného objektu
vrt
Odběr je řízen manipulačním nebo jímacím řádem ne
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje ne
Doba povoleného odběru podzemní vody
31.05.2025
Vrt je řízen plovákem akumulační nádrže v administrativní budově. Voda není deklarována
jako pitná.
Množství měřeno vodoměrem:
2015

416 m3

2016

330 m3

2017

304 m3

2018

327 m3

2019

274 m3

Voda z vrtu je určena pouze pro administrativní budovu, nepoužívá se do technologie.
Pitná voda
Pitná voda je dovážena balená.
SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
Surovina
Ložiskovou horninou jsou podle detailního petrografického rozboru spility.10 Hornina
vykazuje barvu šedou, zelenošedou, v některých místech rezavě šedou.
Těžená hornina má tyto základní charakteristiky:
•
•
•
•
•

měrná hmotnost
objemová hmotnost
pórovitost
hutnost
objemová nasákavost

2 994 - 3 060 kg/m3
2 952 - 3 014 kg/m3
0,36- 1,52 %
98,48 - 99,64 %
0,06 - 1,14 %

Pro účely výpočtů v oznámení je použita hodnota 3 t/m3.
Bilanční i nebilanční surovina odpovídá následujícím technickým požadavkům:
• ČSN EN 12 620 + A1 Kamenivo do betonu
10

„Spility (metabazalty, autometamorfované bazalty) vznikly tzv. spilitizací. Jedná se o proces, kdy jsou
bazické plagioklasy nahrazeny albitem, augity a olivíny jsou nahrazeny chloritem. V podstatě přeměna
spočívá v obohacení Na2O, H2O a CO2 za současného snížení obsahu Al2O3, K2O a CaO.“ [….] „zastižené
spility jsou v různém stupni postiženy kinetickými pochody i hydrotermální epimetamorfózou, projevující
se amfibolizací, epidotizací a chloritizací. Převládají amfibolizované spility, místy usměrněné. Pro ně je
charakteristický uralitický amfibol, jehož chomáčky většinou překrývají primární strukturu horniny.“
(Jarková S.“ Závěrečná zpráva geologického úkolu přepočet zásob na ložisku Zahrádka, č. ú. 18 115.
GEKON, spol. s r.o., Plzeň. 2018
28

Oznámení záměru

•
•
•

Zahloubení kamenolomu Zahrádka

ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 13 242 + A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené
hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13 285 Kamenivo pro nestmelené směsi (frakce 0/32, 0/63)

Tabulka 5: Vyráběné frakce dle ČSN EN dle údajů ŘSD „Pasportizace lomů přírodního kameniva 2018“

Vysvětlivky: LK – lomový kámen

Kromě drceného kameniva je kamenolomu vyráběno mechanicky zpevněné kamenivo
(MZK)11.
Zásoby suroviny
V Závěrečné zprávě přepočtu zásob (Jarková 2018) se uvádí: „Celkem bylo na ložisku
vypočteno 7 312 099 m3 geologických zásob stavebního kamene, z toho 5 776 369 m 3 činí zásoby
prozkoumané bilanční volné. Pro plánované zahloubení ložiska na novou těžební bázi 465 m
n.m. bylo zajištěno celkem 3 489 722 m 3 geologických zásob, z toho 1 953 992 m 3 připadá na
kategorii zásob prozkoumaných bilančních volných a 1 535 730 m 3 na zásoby vyhledané bilanční
volné. Vytěžitelné zásoby v DP Zahrádka činí 4 701 864 m 3.“
Tyto údaje byly aktualizovány k 31.12.2019, kdy byl objem vytěžitelných zásob 4 389 100 m3
(viz tabulka).
Tabulka 6: Přehled stavu zásob k 31.12.2019
bilanční prozkoumané volné
bilanční vyhledané volné
bilanční celkem (= zásoby v DP)
vytěžitelné
zásoby dle platného POPD

5 441 800 m3
1 535 700 m3
6 977 500 m3
4 389 100 m3
2 345 000 m3

11

Mechanicky zpevněné kamenivo vznikne zhutněním nestmelené směsi kameniva nejčastěji frakce 0/32
bez použití tmelící složky (např. cementu). Zpevnění se dosahuje vhodným stanovením křivky zrnitosti
drceného kameniva a objemu vody. Obvykle je využita jako základ frakce 0-32 a kamenný prach.
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Jakostní a technologická charakteristika
Převzato ze Závěrečné zprávy přepočtu zásob (Jarková 2018)
Surovina, její využití a princip úpravy
Surovinu představuje velmi kvalitní šedozelený spilit, který je kvalitním zdrojem hutného
drceného kameniva již od počátku těžby ložiska Zahrádka.
Drcené kamenivo po úpravě vyhovuje požadavkům norem ČSN EN 12620 Kamenivo do
betonu, ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené
směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace,
ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby, ČSN EN 13 450 Kamenivo pro kolejové lože Úprava
suroviny spočívá v primárním drcení v čelisťovém drtiči, následuje zdrobnění, granulace a
třídění ve výrobní lince.
Úprava suroviny probíhá v souladu se schváleným POPD a řídí se Technologickým
předpisem č. 02/08 L Výroba přírodního hutněného drceného kameniva v lomu Zahrádka,
vypracovaným a schváleným BERGER BOHEMIA, a.s. Kamenivo je distribuováno v různých
zrnitostních frakcích, podle potřeby odběratelů.“
Klasifikace suroviny
Na ložisku Zahrádka je spilit evidován jako stavební kámen (SK). Jedná se o výhradní ložisko
nevyhrazeného nerostu. Veškerá surovina na roztěženém ložisku je bilanční. Spilitové těleso si
dlouhodobě zachovává své technologické vlastnosti, či spíše je surovina směrem do hloubky
kvalitnější, vzhledem k tomu, že není ovlivněna zvětrávacími procesy.
Technologická charakteristika suroviny
Spility z ložiska Zahrádka byly od počátku využívány jako kamenivo do betonu, pro netuhé
vozovky a kolejová lože (podle dříve platných norem ČSN). Tomu odpovídaly i technologické
zkoušky, provedené v letech 1971 a 1977. Pevnost v otluku Los Angeles, drtitelnost v rázu,
pevnost v mělnění, pevnost v zátěži 40 t, trvanlivost, mrazuvzdornost, hmotová nasákavost,
přilnavost k živicím, SO3, obsah tvarově nevhodných zrn, volumetrický součinitel.
V rámci řešení úkolu Přepočet zásob na ložisku Zahrádka byly provedeny zkoušky potřebné
k určení kvality suroviny z hlediska v současné době platných norem: ČSN EN 12620 Kamenivo
do betonu, ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené
směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace,
ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby, ČSN EN 13 450 Kamenivo pro kolejové lože.
Elektrická energie
Celková spotřeba elektrické energie odvozená ze spotřeby za poslední 3 roky a vztažená ke
kapacitě těžby činí 2 005 000 kWh.
Jednotlivá místa spotřeby nejsou rozlišována. Hlavním místem spotřeby jsou pohony
v rámci technologické linky.
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Nafta a maziva
Tabulka 7: Spotřeba nafty strojů pracujících v kamenolomu Zahrádka
Označení
Pásový bagr Hitachi
ZX350
Pásový bagr Hitachi
ZX870
Dumper Komatsu
HD 405
Dumper Komatsu
HM 350-2
Dumper BELL B40
Dumper CAT 770 G
Kolový nakladač
Liebherr 580
Kolový nakladač
Volvo L180H
*za den využívání

Činnost
nakládka
rubaniny
nakládka
rubaniny
převoz
rubaniny
převoz
rubaniny
převoz
rubaniny
převoz
rubaniny
nakládka
kameniva
nakládka
kameniva

Užitečná Průměrná
Výkon
Průměr
hmotnost nakládka
MTH/rok
[kw]
MTH/den*
[t]
[t]

litrů/rok

litrů/MTH

184

33,8

3

5

942

22139

23,50

397

88,9

9

8

1808

110457

61,09

364

37,3

30

8

1872

40531

21,65

304

31,1

28

12

2310

39132

16,94

325

29,9

28

9

2000

26614

13,31

356

25,4

30

10

2163

36479

16,87

214

24,7

5

10

2112

28048

13,28

251

27,4

5

10

2332

36795

15,78

Celková roční spotřeba PHM těchto strojů je cca 340 195 litrů motorové nafty.
NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Kamenolom je na síť veřejných komunikací napojen krátkou účelovou komunikací (spojující
areál kamenolomu a místní komunikaci). Kamenivo a další materiály jsou z kamenolomu
odváženy po místní komunikaci III. třídy (obslužná komunikace, v majetku obce Zahrádka). Tato
komunikace se po 1,2 km napojuje na silnici III. třídy č. 2045, kde dochází k prvnímu rozpadu
dopravy z kamenolomu.
K expedici kameniva jsou využívány zejména automobily typu solo nebo automobilové
soupravy a vozidla s návěsem (soupravy). Statistické údaje expedice uvádí tabulka.
Tabulka 8: Průměrný náklad dle typů vozidel a jejich podíl na celkové expedici kameniva
Charakteristika
Průměrný náklad
Početní zastoupení
Podíl z celkového množství
expedovaného kameniva

Typ vozidla
solo
10 t
24%
10%

souprava
28,6 t
76%
90%

Automobily typu solo je přepraveno v průměru denně v pracovní dny 200 t kameniva,
soupravami (vč. návěsových vozidel) 1 800 t. Celková denní průměrná expedice při 250
expedičních dnech činí 2 000 t. Následující obrázek znázorňuje rozpadl dopravy na základě
dlouhodobějších statistik expedice.
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Obrázek 9: Schéma rozdělení generované silniční dopravy

Většina vozidel – 85 % - směřuje na obchvat Všerub (silnice č. 2045). Po najetí na silnici č.
205 dochází k rozpadu do severního a jižního směru. Přibližně 13 % z celkového počtu vozidel
pokračuje ve směru na Kaznějov (přes Nekmíř), 72 % na silnici č. 20. Opačným směrem, tj. na
Zahrádku jede přibližně 15 % nákladních automobilů. Na silnici č. 204 se dopravní proud
rozděluje: na západ ve směru Dolní Bělá pokračuje cca 5 % z celkového počtu automobilů, na
východ ve směru na silnici č. 20 míří 10 % z celkového počtu vozidel.
Počty jízd nákladních vozidel v jednotlivých směrech zobrazuje následující tabulka.
Tabulka 9: Rozdělení generované dopravy – průměr v pracovní dny
Rozdělení generované dopravy
směr na obchvat Všerub
o dále směr Plzeň
(akust. model) město Touškov*
o dále směr Kaznějov přes Nekmíř
směr Zahrádka
o dále směr Horní Bělá
o dále směr Karlovy Vary

Označení
komunikace
2045
205, 20
180
205
2045
204
204

Počet jízd
Podíl [%]

solo

souprava

celkem

85%
72%

34
107
29
91
4
14
13%
5
16
15%
6
19
5%
2
6
10%
4
13
celkem
100%
40
126
Poznámka: v akustickém modelu bylo uvažováno, že ze silnice I/20 odbočí určitý podíl vozidel na Město
Touškov. Přesný podíl není známý, jedná se o odhad.
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Tabulka 10: Schéma rozpadu generované dopravy

Stávající a výhledové intenzity dopravy na veřejné komunikační síti
V následujících tabulkách jsou přehledně uvedeny intenzity dopravy na dotčených
veřejných komunikacích v současné době (rok 2020) a ve výhledu v roce 2030. Údaje pro silnice
I. a II. třídy vychází z celostátního sčítání dopravy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v roce 2016.
Údaje pro silnici III. třídy č. 2045 jsou odvozeny z vlastního sčítání dopravy provedeného ne
9.9.2020. Podrobnosti o výchozích intenzitách dopravy v roce 2016 na silnicích I. a II. třídy a o
sčítání jsou zařazeny v akustické studii (vč. postupu výpočtu a použitých koeficientů růstu
dopravy). Rozdíl v počtu nákladních vozidel v denní době mezi variantou projektovou
a variantou nulovou odpovídá počtu jízd vozidle obsluhujících kamenolom Zahrádka.
Tabulka 11: Celoroční průměrné denní intenzity dopravy na dotčených komunikacích v současné době
(rok 2020) a v roce 2030
Silnice III/2045, Zahrádka
Kategorie vozidel
Rok, varianta

2020 – současný stav

2030 - varianta projektová

2030 - varianta nulová

Denní
doba
den
noc
celkem
den
noc
celkem
den
noc
celkem

Celkem
OA
246
18
264
262
19
281
262
19
281

NA

NS
22
2
24
24
2
26
18
2
20

23
2
25
25
2
27
6
2
8

291
22
313
311
23
334
286
23
309

Intenzity dopravy na silnici č. 204 úseku 3-1880 pro současný stav a variantu projektovou
jsou (odvozeno z celostátního sčítání dopravy) shodné. Vyjádřen je pouze potenciální pokles
dopravy na komunikaci v případě varianty nulové.
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Silnice II/204, úsek 3-1880, Zahrádka – směr Karlovy Vary
Kategorie vozidel
Denní
Rok, varianta
doba
OA
NA
NS
1148
191
49
den
2020 – současný stav*

noc
celkem
den
2030 - varianta projektová* noc
celkem
den
2030 - varianta nulová
noc
celkem

91
1239
1225
97
1322
1225
97
1322

20
211
204
21
225
200
21
221

6
55
52
7
59
39
7
46

Silnice II/204, úsek 3-1880, Zahrádka – směr Horní Bělá
Kategorie vozidel
Denní
Rok, varianta
doba
OA
NA
NS
1148
191
49
den
2020 – současný stav*
91
20
6
noc
1239
211
55
celkem
1225
204
52
den
2030 - varianta projektová* noc
97
21
7
1322
225
59
celkem
1225
202
46
den
2030 - varianta nulová
97
21
7
noc
1322
223
53
celkem

Celkem
1388
117
1505
1481
125
1606
1464
125
1589

Celkem
1388
117
1505
1481
125
1606
1473
125
1598

Intenzity dopravy na silnici č. 205 úseku 3-1840 pro současný stav a variantu projektovou
jsou (odvozeno z celostátního sčítání dopravy) shodné. Vyjádřen je pouze potenciální pokles
dopravy na komunikaci v případě varianty nulové.
Silnice II/205, úsek 3-1840, směr Nekmíř
Kategorie vozidel
Rok, varianta

Denní
doba

Celkem
OA

den
2020 – současný stav*
noc
celkem
den
2030 - varianta projektová* noc
celkem
den
2030 - varianta nulová
noc
celkem

NA

NS

1581
125

215
23

120
16

1706
1687
133
1820
1687
133
1820

238
230
24
254
225
24
249

136
128
17
145
112
17
129

1916
164
2080
2045
174
2219
2024
174
2198
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Silnice II/205, úsek 3-1840, směr Nová Hospoda
Kategorie vozidel
Denní
Rok, varianta
doba
OA
NA
NS
1581
215
120
den
2020 – současný stav*
125
23
16
noc
1706
238
136
celkem
1687
230
128
den
2030 - varianta projektová* noc
133
24
17
1820
254
145
celkem
1687
201
37
den
2030 - varianta nulová
133
24
17
noc
1820
225
54
celkem

Celkem
1916
164
2080
2045
174
2219
1925
174
2099

Silnice I/20, úsek 3-0890, směr Plzeň
Kategorie vozidel
Rok, varianta

Denní
doba

den
noc
celkem
den
2030 - varianta projektová* noc
celkem
den
2030 - varianta nulová
noc
celkem
2020 – současný stav*

Celkem
OA
5303
421
5724
5656
449
6105
5656
449
6105

NA
757
96
853
815
103
918
815
103
918

NS
226
52
278
243
56
299
243
56
299

6286
569
6855
6714
608
7322
6714
608
7322

Pozn.: na tomto úseku se doprava z kamenolomu nepodílí
Silnice I/20, úsek 3-0897, směr Plzeň (po připojení II/205)
Kategorie vozidel
Denní
Rok, varianta
doba
OA
NA
NS
8342
1092
423
den
2020 – současný stav*
661
137
98
noc
9003
1229
521
celkem
8898
1176
456
den
2030 - varianta projektová* noc
705
148
105
9603
1324
561
celkem
8898
1147
365
den
2030 - varianta nulová
705
148
105
noc
9603
1295
470
celkem

Celkem
9857
896
10753
10530
958
11488
10410
958
11368
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Silnice II/180, úsek 3-1360, směr Město Touškov
Kategorie vozidel
Denní
Rok, varianta
doba
OA
NA
NS
5465
790
253
den
2020 – současný stav*
420
81
31
noc
5885
871
284
celkem
5833
844
270
den
2030 - varianta projektová* noc
448
87
33
6281
931
303
celkem
5833
840
256
den
2030 - varianta nulová
448
87
33
noc
6281
927
289
celkem

Celkem
6508
532
7040
6947
568
7515
6929
568
7497

Vysvětlivky:
Výpočty podle metodiky CSD 2016 (nákladní souprava je za jedno vozidlo)
OA = O+M
NA = LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP
NS = SNP+TNP+NSN
Význam použitých zkratek:
LN – Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy
SN – Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10 t) bez přívěsů
SNP – Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10 t) s přívěsy
TN – Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10 t) bez přívěsů
TNP – Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10 t) s přívěsy
NSN – Návěsové soupravy nákladních vozidel
A – Autobusy
AK – Autobusy kloubové
TR – Traktory bez přívěsů
TRP – Traktory s přívěsy
TV – Těžká motorová vozidla celkem
O – Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M – Jednostopá motorová vozidla
SV – Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
TNV - Těžká nákladní vozidla
(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)

Intenzity dopravy zjištěné sčítáním dopravy byly pro příslušný rok upraveny s využitím
koeficientů dle TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy (vydání 2018, oprava1). Údaje
o použitých koeficientech jsou uvedeny v akustické studii.
Zázemí provozovny
V rámci realizace záměru bude využíváno stávající technicko-administrativní zázemí
provozovny, které je užíváno na základě platných kolaudačních rozhodnutí. Zázemí zahrnuje
dílny údržby, administrativní budovu, skladové prostory, váhu.
BIOLOGICKÁ ROZMANITOST
V důsledku realizace záměru nedojde k narušení stávajících přírodních nebo přírodě
blízkých biotopů.
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V partiích určených k zahloubení jsou již dnes půdy skryty. Před realizací záměru se bude
jednat o plochu intenzívně využívaného dna lomu bez obsahu zúrodnitelné zeminy a prakticky
bez vegetace.
Dotčeny budou spodní etáže lomu. Podle katalogu biotopů12 se jedná o biotop X6 –
Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla (100 %).
Záměrem nedojde k narušení opatření k rozvíjení tzv. zelené a modré infrastruktury (např.
propojující prvky a plochy zeleně s vodními plochami včetně využití ploch objektů, zadržování
a zasakování nebo využívání srážkové vody, aj.), příp. dalších opatření k podpoře biodiverzity.
Pro dotčené území (kamenolomu) nebyla v minulosti vydána rozhodnutí ohledně výjimek
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle zákona č. 114/1992
Sb.

Chytrý M., Kučera T., Kočí N. (eds) (2001): Katalog Biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR.
12
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III.ÚDAJE O VÝSTUPECH
MNOŽSTVÍ A DRUH EMISÍ DO OVZDUŠÍ
Kamenolom Zahrádka je zařazen jako stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný
v příloze č. 2 k zákonu, kód 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných
surovin, zpracování kamene, paliv, nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání,
odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene,
ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních
hmot, o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den.
Kamenolom Zahrádka je provozován na základě Povolení Krajského úřadu Plzeňského kraje
ze dne 19.10.2016 (č.j. ŽN/16200/16). V povolení provozu jsou stanoveny následující závazné
podmínky provozu, které se týkají emisních limitů:
➢ Pro výduchy filtrů odprašovacích zařízení zpracování kamene (výduch z primárního
stupně zpracování kamene a výduch ze sekundárního a terciárního stupně zpracování
kamene) se stanovuje specifický emisní limit pro tuhé znečišťující látky (TZL) ve výši 30
mg/m3 (koncentrace znečišťující látky ve vlhkém plynu za normálních stavových
podmínek /vztažné podmínky B/) a pro limitní hodnotu množství respirabilních
azbestových vláken ve výši 20 000 vláken/m3 při zachování maximální Poissonovy
hodnoty 27 000 vláken/m3.
➢ Na hranici areálu lomu se stanovuje limitní hodnota pro množství respirabilních
azbestových vláken ve výši 1 000 vláken/m3.
Poslední měření koncentrací znečišťujících látek probíhá s frekvencí jednou za 3 roky.
Výsledky posledních měření:
Měření koncentrace TZL na výduchu 001 a 002
➢ Protokol o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce č. 102/2
Datum měření: 14.11.2019, Technické služby ochrany ovzduší Česká Lípa s.r.o.
Na výduchu 001 jsou v protokolu měření uvedeny následující hodnoty emisí TZL:
➢ Koncentrace TZL: 0,6 mg/m3 (koncentrace ve vlhkém plynu za normálních podmínek)
➢ Hmotnostní tok TZL: 12,9 g/h
➢ Měrná výrobní emise TZL: 0,0355 g/t kamene
Na výduchu 002 jsou v protokole uvedeny následující hodnoty emisí TZL:
➢ Koncentrace TZL: 0,5 mg/m3 (koncentrace ve vlhkém plynu za normálních podmínek)
➢ Hmotnostní tok TZL: 52,1 g/h
➢ Měrná výrobní emise TZL: 0,1432 g/t kamene
Měření respirabilních vláken
Měření respirabilních vláken na výduchu 001 a 002 bylo provedeno 15.11.2019.
➢ Výduch 001: 1 300 vláken/m3
➢ Výduch 002: 653 vláken/m3
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Měření respirabilních vláken na hranici provozovny bylo provedeno 25.2019.
➢ Hranice provozovny:  120 vláken/m3
Dle poskytnutých podkladů jsou stanovené hodnoty specifických emisních limitů pro TZL a
azbest na výduších z filtrů odprašovacích zařízení a hodnota koncentrace respirabilních
azbestových vláken na hranici provozovny plněny.
V rámci modelového hodnocení vlivu na kvalitu ovzduší byly využity relevantní emisní
faktory v souladu se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP13. V rámci rozptylové studie
(i v provozní evidenci zdroje znečišťování ovzduší14) tak dochází k významnému nadhodnocení
(cca 10x) emisí z provozu stacionární technologické linky.
Při těžbě a úpravě kameniva jsou emitovány tuhé znečišťující látky. V rámci rozptylové
studie jsou hodnoceny koncentrace prachových částic PM10 a PM2.5, přičemž do výpočtů byla
zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu.
Dalšími hodnocenými znečišťujícími látkami jsou benzo(a)pyren, benzen, NO2, částice PM10
a PM2.5 emitované při spalování motorové nafty v motorech mechanizace a nákladních
vozidlech.
Dle umístění jsou zdroje znečišťování ovzduší členěné na bodové, liniové a plošné:
Bodovými zdroji emisí TZL jsou výduchy z odprášení primárního drtiče (výduch 001)
a technologické linky (výduch 002) pro úpravu kameniva.
Liniovými zdroji emisí jsou komunikace používané k transportu rubaniny k primárnímu
drtiči, přesunu kameniva na deponie a expedici kameniva.
Plošnými zdroji prachu jsou plochy, na kterých je prováděna těžba a úprava kameniva, dále
prostor expedice kameniva. Plošným zdrojem prachu jsou rovněž deponie kameniva.
V rámci plošných zdrojů byly uvažovány také emise ze spalování nafty v motorech obslužné
mechanizace a nákladních vozidel.
V rozptylové studii jsou vyčísleny emise z těchto činností:
➢ Emise z těžby a nakládky suroviny a spalování motorové nafty
➢ Emise z vykládky rubaniny do stacionární linky
➢ Emise z vykládky rubaniny do mobilní linky
➢ Úprava kameniva na stacionární lince
➢ Úprava kameniva na mobilní lince
13

Ve sdělení odboru ochrany ovzduší z 13.11.2019, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm.
b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší je uvedeno: „Podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky se k výpočtu
použijí emisní faktory obsažené v tomto sdělení, zveřejněném ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
Výpočet se provede jako součin emisního faktoru a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na
stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku. Emisní faktory se použijí také pro účely vypracování
rozptylové studie podle bodu 3.2. b) iii. přílohy č. 15 vyhlášky s výjimkou emisních faktorů pro povrchové
doly paliv.“
14

Ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění, v příloze č. 8, v bodě 5.2. je uvedeno: „Provozovatel
stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona výpočtem. Tímto
ustanovením není dotčena povinnost provádět zjišťování úrovně znečišťování měřením, pokud je tak
stanoveno v povolení provozu.“
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➢ Emise ze skladování a nakládky kameniva u mobilní linky
➢ Skladování a expedice kameniva
➢ Doprava po komunikacích
Výpočet emisí vycházel z roční projektované kapacity těžby a úpravy kameniva (450 000 t
na stacionární lince, 50 000 t na mobilní lince) a denních průměrných zpracovaných množství
(1 800 t/den na stacionární lince, 200 t/den na mobilní lince).
Emisní parametry bodových zdrojů, emise jednotlivých látek a hmotnostní toky jsou
popsány na str. 20–22 rozptylové studie.
Emisní parametry plošných zdrojů, emise jednotlivých látek a hmotnostní toky jsou popsány
na str. 22–34 rozptylové studie.
Emisní parametry liniových zdrojů, emise jednotlivých látek jsou popsány na str. 34–40
rozptylové studie.
Skleníkové plyny
Producentem skleníkových plynů (CO2) je mechanizace používaná v lomu. Nepřímé emise
produkuje výroba elektrické energie, spotřebovávaná technologickou linkou, čerpadly na vodu
a dalšími drobnými zdroji. Záměr je závislý na odbytu vyrobených výroků. Realizací záměru
nevzniknou nové zdroje skleníkových plynů.
HLUK
Zdrojem hluku jsou stacionární zdroje hluku v lomu a doprava generovaná provozem lomu.
Jako stacionární zdroje hluku se uplatní:
•
•
•

provoz těžební mechanizace vč. přepravy materiálů v rámci lomu,
provoz technologické stacionární linky,
provoz mobilní linky.

Přehled zdrojů hluku je zařazen na str. 23 akustické studie. V modelové hodnocené situaci
jsou zdroje hluku v lomu situovány tak, aby reprezentovaly akustickou situaci z hlediska šíření
hluku do okolí pro období těžby v zahloubení vč. souvisejících činností úpravy kameniva,
přesunu hmot v rámci lomu a deponií a expedice. Uvažováno bylo se souběžným provozem
stacionární linky i mobilní linky v rámci dobývacího prostoru (viz obrázek na str. 25 akustické
studie). Poloha zdrojů hluku je též znázorněna na str. 18–20 tohoto oznámení. Počty jízd v rámci
lomu (vozidel vnitrolomové přepravy a vozidel expedice), uvažované v rámci akustického
modelu, jsou prezentovány na str. 22 akustické studie nebo též na str. 19-20 tohoto oznámení.
Za účelem ověření reálné hlukové zátěže v okolí lomu (z provozu stacionárních zdrojů
hluku) bylo provedeno technické měření hluku sloužící ke kalibraci výpočtového modelu.
Měření hluku bylo provedeno 9.9.2020 měření hluku z provozu lomu ve čtyřech měřících
místech MM1 až MM4:
Obec Zahrádka
➢ Měřicí místo 1 (MM1) – venkovní prostor 50 metrů západně od křižovatky III/2045
s účelovou komunikací k lomu Zahrádka a chatové osadě – parcela 848 v k.ú.
Zahrádka u Všerub. Mikrofon byl ve výšce 4 metry nad úrovní okolního terénu a byl
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směrován ke zdroji hluku – JZ směrem. Výsledná hladina v MM1 LAeq,T = 43,8 ± 2,0
dB (po korekci na umístění mikrofonu). V akustickém modelu je toto místo shodné
s referenčním bodem 01.
Chatová osada Zlatý mlýn
➢ Měřicí místo 2 (MM2) – venkovní prostor 24 metrů JZ od (JZ fasády) objektu k
rekreaci č.ev. 36, Zahrádka. Mikrofon byl ve výšce 4 metry nad úrovní okolního
terénu a byl směrován ke zdroji hluku – J směrem. Výsledná hladina v MM2 LAeq,T =
51,1 ± 2,0 dB. V akustickém modelu je toto místo shodné s referenčním bodem 02.
➢ Měřicí místo 3 (MM3) – venkovní prostor 12 metrů ZSZ od (ZSZ fasády) objektu k
rekreaci č.ev. 11, Zahrádka. Mikrofon byl ve výšce 4 metry nad úrovní okolního
terénu a byl směrován ke zdroji hluku – J směrem. Výsledná hladina v MM3 LAeq,T =
34,4 ± 2,0 dB. V akustickém modelu je toto místo shodné s referenčním bodem 03.
➢ Měřicí místo 4 (MM) – venkovní prostor 14 metrů SV od (SV fasády) objektu k
rekreaci č.ev. 8, Zahrádka. Mikrofon byl ve výšce 4 metry nad úrovní okolního terénu
a byl směrován ke zdroji hluku – J směrem. Výsledná hladina v MM4 LAeq,T = 43,2 ±
2,0 dB. V akustickém modelu je toto místo shodné s referenčním bodem 04.
Výsledky výpočtového modelu jsou reprezentovány na str. 38 až 40 akustické studie a jsou
komentovány dále v textu oznámení v kapitole D.
VIBRACE
Vibrace spojené s provozem mechanizačních prostředků v lomu jsou nevýznamné. Působí
pouze na obsluhu pracovních strojů a jsou řešeny společně s ostatními negativními vlivy (hluk)
používáním ochranných pracovních pomůcek v rámci dodržování předpisů k zajištění
bezpečnosti práce.
Clonové odstřely
Trhací práce jsou prováděny v souladu s:
- Rozhodnutím OBÚ v Plzni (zn. 1764/64/01 ze dne 15.6.2001) – generální povolení
trhacích prací velkého rozsahu podle schválených projektů trhacích prací (typový
projekt odstřelů). Velikost dílčí a celkové nálože je spravena tak, aby seismické účinky
trhacími pracemi na stavební objekty a inženýrské sítě nepřekročily hodnoty
stanovené pro první známky škod podle ČSN 730036 – seismické zatížení staveb.
- Rozhodnutím OBÚ v Plzni (zn. 494/04/531.1/II/Mer/Liš ze dne 18.3.2004) – povolení
trhacích prací malého rozsahu podle schválených projektů trhacích prací (typový
projekt odstřelů). Tímto rozhodnutím jsou povoleny rozpojování nadměrných kusů
rubaniny příložnou nebo vývrtovou náloží (neprovádí se, využívána je bourací koule),
odstřely záhlavních a patních vrtů (rozpojování horninového masivu) a odstřely při
uvolňování bočních klínů a pánví u drtiče (výjimečně). Práce jsou prováděny podle
příslušného technologického postupu.
Počet odstřelů za rok je přibližně 20. Za rok 2019 bylo 19 odstřelů, odstřeleno 158 000 m3.
Pozn.: Velikost seizmických účinků je závislá na mnoha parametrech, z nichž některé jsou
dané (vzdálenost zdroje od receptoru, útlum horninového masívu) a některé ovlivnitelné
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(sortiment rozbušek, druh použitelné trhaviny, geometrické schéma časování, hmotnost
použitých trhavin na časový stupeň, záběr, směr od lomu atp.).
MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD A JEJICH ZNEČIŠTĚNÍ
Důlní vody
Důlními vodami, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon) v platném znění, jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do
hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem
nebo gravitací z nadloží, podloží nebo z boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až
do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami.
V současné době jsou důlní vody čerpány z nejnižší části lomu do čerpací jímky, z čerpací
jímky je voda čerpána ponorným čerpadlem a odváděna požárními hadicemi přes skalní stěnu.
Dále je důlní voda vedena systémem areálové dešťové kanalizace a příkopy do sedimentační
jímky. Do dešťové kanalizace jsou svedeny srážkové vody ze zpevněných ploch, budov a ze
skrápěcího rámu pro čištění vozidel. Ze sedimentační jímky důlní voda přepadá do otevřeného
příkopu, který vede strží lesním pozemkem ke Zlatému potoku.
Důlní vody z kamenolomu Zahrádka jsou vypouštěny do Zlatého potoka, ř. km. cca. 1,4, ID
toku 10102571, p.p.č. 347, k. ú. Podmokly u Úněšova, č.h.p. 1-11-01-480 na základě rozhodnutí
Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, č.j. ŽP/10288/13 ze dne
26.11.2013 s platností do roku 2023 za následujících podmínek:
Množství vypouštěné důlní vody:
Qprům. = 0,95 l/s
Qmax = 5,5 l/s
Qměs. = 2 798 m3/měs.
Qrok = 30 000 m3/rok
Emisní limity a způsob provedení rozboru podle příslušné technické normy:
ukazatel
NL
C10-C40

„p“ [mg/l]
10
0,1

„m“ [mg/l]
25
0,15

bilance
0,3 t/rok
0,003 t/rok

norma
ČSN EN 872
ČSN EN ISO 9377-2

Prosté vzorky vypouštěných důlních vod jsou 2x ročně odebírány za sedimentační jímkou
(výtok z potrubí) na p.p.č. 384/3 v k.ú. Hůrky u Zahrádky, S-JTSK – X- 833344, Y- 1054202. Objem
důlních vod je měřen pomocí záznamů o provozu čerpadla. Údaje o množství vypouštěné důlní
vody za běžný kalendářní rok jsou předávány do 31.1. následujícího roku správci povodí, v
souladu s ust. § 22 odst. 2 vodního zákona a s ust. § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní
bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. Výsledky rozborů důlních vod a
údaje o množství vypouštěných důlních vod jsou archivovány pro případnou kontrolu.
Množství vypuštěné vody v letech 2016–2019 (měřeno počítadlem motohodin čerpadla
s výkonem 10 m3/ hodinu)
2016

5 350 m3

2017

6 760 m3

2018

12 390 m3

2019

6 630 m3
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Spotřeba vody pro technologické účely – skrápění – je popsána na str. 27 oznámení.
Podle předaných protokolů o zkoušce kvality vypouštěných důlních vod (konkrétně odběry
v termínech 23.4.2019, 23.10.2019, 28.4.2020 a 12.10.2020) jsou plněny. U vzorků nebyla
dosažena mez stanovitelnosti pro NL ve výši 5 mg/l a pro C10-C40 ve výši 0,05 mg/l.

V důsledku zahloubení kamenolomu je předpokládán nárůst průměrných přítoků do
zahloubení o cca 1/3. Konkrétně by to znamenalo, že bude třeba čerpat důlní vody
v průměrném ročním množství cca 0,5-1,0 l/s.
Voda ze sociálního zařízení
Směrné číslo roční spotřeby vody pro provozovny s WC, umyvadly a tekoucí teplou vodou
s možností sprchování v provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny ve
je 30 m3 na zaměstnance a směnu a rok (příloha č. 12 k vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon o vodovodech a kanalizacích). Při 18 zaměstnancích je celkový roční objem
odpadních vod dle směrného čísla 540 m3. Podle měření odběru vody ze studny je reálný objem
odpadních vod (odpovídající odběru) v průměru 308 m3 (dle údajů za roky 2016-2019).
Celkový objem splaškových vod se nebude navýšen. Splaškové vody ze sociálního zařízení
jsou svedeny do nepropustné jímky o objemu 27,8 m3, která je dle potřeby vyvážena na ČOV.
KATEGORIZACE A MNOŽSTVÍ ODPADŮ
Odpady vznikají při vlastní těžební činnosti, při provozu a údržbě důlní techniky
a technologické linky a v administrativním a sociálním zázemí lomu.
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a
navazujícími a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky
č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, v platném
znění.
V následujících tabulce je uveden přehled odpadů, které vznikly v provozovně za poslední
dva roky.
Tabulka 12: Přehled a množství odpadů, které vznikly v provozu kamenolomu Zahrádka v roce 2018
a 2019 (dle Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok)
Kód druhu odpadu
dle Katalogu odpadů

Kategorie
odpadu

130208

N

130802
150101
150102
150106

N
O
O
O

Název druhu odpadu dle
Katalogu odpadů
Jiné motorové, převodové a
mazací oleje
Jiné emulze
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Směsné obaly

Množství odpadu
(t)
Rok 2018
Rok 2019
1,3100
3,7700
0,3920
0,9267
0,6627
0,0000

0,9059
0,5988
1,4200
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Kód druhu odpadu
dle Katalogu odpadů

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu dle
Katalogu odpadů

150110

N

150202

N

160103
160107
160119
160708
170405
200301
200307
celkem

O
N
O
N
O
O
O

Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační
materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými
látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Plasty
Odpady obsahující ropné látky
Železo a ocel
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

Množství odpadu
(t)
Rok 2018
Rok 2019
0,8120
2,3800

0,5630

2,6400

0,0420
0,0730

1,2000
0,8000

0,0830
67,0200
4,8715
3,0000
88,6062

4,8911
0,3410
10,0965

Nakládání se vznikajícími odpady je předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce,
dopravce).
V případě havárií jako jsou úniky paliv a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních
a mechanizačních prostředků při jejich poruchách a haváriích, mohou vznikat odpady, z nichž
z hlediska ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem
ropných látek. Pokud by došlo k znečištění zeminy/horniny, bude tato okamžitě odtěžena
a odvezena k vyčištění na dekontaminační plochu.
Tabulka 13: Odpady, které mohou vznikat při haváriích
Kód druhu odpadu dle
Katalogu odpadů
15 02 02

17 05 03
17 09 03

19 13 01

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištění
nebezpečnými látkami
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující
nebezpečné látky

Kategorie
odpadu
N

N
N

N

ZÁŘENÍ
Při technologickém procesu těžby, úpravy a dopravy stavebního kamene nedochází
k žádnému zatížení okolí radioaktivitou ani elektromagnetickým zářením. Zájmové území se
nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem.
Dle protokolů o zkoušce (protokol č. 322/2015 ze dne 29.6.2015, protokol o zkoušce
č. 17/491/R189 ze dne 27.7.2017) měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních
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materiálech, index hmotnostní aktivity odebraných vzorků nepřevýšil žádnou ze směrných
hodnot (I<0.5; 1; 2) uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 10 Vyhlášky č. 307/2002 Sb..
Hmotností aktivita radionuklidu 126Ra nepřevyšovala žádnou z mezních hodnot (300 a 1000
Bq/kg), které stanoví Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro stavební
materiál (písek, štěrk, kamenivo a jíly).
Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. byla nahrazena Vyhláškou č. 422/2016 Sb. (Vyhláška o
radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje). Podle této vyhlášky již těžený nerost
– spilit – nepodléhá povinnosti provádět pravidelné měření obsahu přírodních radionuklidů
(nejedná se o materiál se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu).
RIZIKA HAVÁRIÍ VZHLEDEM K NAVRŽENÉMU POUŽITÍ LÁTEK A TECHNOLOGIÍ
Možnými provozními haváriemi a mimořádnými událostmi jsou:
•

Požár
•

na pracovišti může být zapříčiněn vznícením používané těžební nebo dopravní
techniky. Pro zabezpečení likvidace požáru na pracovišti je veškerá dopravní i
těžební technika vybavena hasicími přístroji.

•

technického, administrativního a/nebo sociálního zázemí – pro zabezpečení
likvidace požáru na pracovišti jsou objekty vybaveny hasicími přístroji.

•

blízkého lesa může při nepříznivých povětrnostních podmínkách přímo
ohrožovat posádku lomu. Opatřením je urychlené opuštění míst ohrožených
zplodinami požáru v lomu, ohlášení směnovému technikovi a na požádání
výpomoc při likvidaci požáru lomovými mechanismy.

•

Únik ropných produktů – nebezpečí vzniku ekologické havárie. V případě úniku těchto
látek je třeba zamezit průsaku ropných látek do okolní půdy a povrchových vod. Pro
likvidaci úniku ropných látek musí být pracoviště vybaveno vhodnými sorbenty.

•

Sesuv v lomu nebo na skládce materiálů – lomové etážové stěny jsou vytvářeny ve
stabilním ve stabilním sklonu zamezujícím ujíždění a sesuvu. Na odvalech a deponiích
se přirozeně utvoří sypný úhel, který se dále nemění. Při silných deštích se mohou
vytvořit erozní rýhy, ale deponie výsivky je stabilní.

•

Zranění osob v důsledku neoprávněného vstupu do prostoru lomu – na příjezdové cestě
a přístupových cestách jsou umístěny výstražné tabulky zákazu vstupu nepovolaných
osob. Provoz vozidel je upraven dopravním řádem.

•

V případě poruchy nebo havárie technologické linky může dojít ke zvýšenému úniku
tuhých znečišťujících látek z technologické linky (drcení a třídění). V uvedením případě
je nutné okamžitě zastavit příslušnou operaci a pokračovat až po odstranění poruchy.

V souvislosti s provozem mechanizace nelze s jistotou vyloučit riziko kontaminace
povrchových a podzemních vod, půd a podloží ropnými produkty při provozu těžebních
mechanizmů určených k dobývání suroviny a nákladních vozidel zajišťujících odbyt suroviny.
Pro práce v lomu je vypracován Havarijní plán, schválený MěÚ Nýřany dne 23.11.2009, který
obsahuje postupy pro řešení havarijních stavů. Bezpečnost a ochrana zdraví, základní opatření
proti možnému nebezpečí apod., jsou řešeny také v platném POPD, v Dopravním řádu a v Plánu
zdolávání závažných provozních nehod a havárií.
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Závadné látky (ve vztahu k vodám) jsou skladovány na těchto místech v areálu:
- sklad nových olejů – kontejner s vnitřní svařovanou záchytnou vanou a úkapovou
jímkou. Ve skladu je umístěno 14 sudů o objemu 200 l a několik balení mazacích tuků
a vazelíny.
sklad použitých olejů – zastřešený dřevěný přístřešek s ocelovou podklahou, jež tvoří
záchytnou svařovanou vanu. Jsou zde místěny sudy na oleje o objemu 200 l.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
1. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMETÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍM
ZŘETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST
Níže je uveden výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik území.
Tabulka 14: Výčet environmentálních charakteristik v zájmovém území
Kategorie
Zvláště chráněná
území

Významné
krajinné prvky

Územní systém
ekologické
stability

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Za zákona č. lesy
114/1992 Sb.
rašeliniště
vodní toky
rybníky
jezera
údolní nivy
Registrované OOP
nadregionální
biocentrum
biokoridor
regionální
biocentrum
biokoridor
lokální
biocentrum
biokoridor

Natura 2000

Ptačí oblasti
Evropsky významné lokality
Zvláště chráněné druhy rostlin
Zvláště chráněné druhy živočichů
Chráněná ložisková území
Ložiska nerostných surovin
Prognózní zdroje nerostných surovin
Dobývací prostory (těžené i netěžené)
Poddolovaná území
Sesuvy a svahové deformace
Významné geologické lokality
Vodní toky
významné
ostatní
Vodní plochy
Ochranná pásma vodních zdrojů
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Přírodní parky

Výskyt
+/+/+/+/+/+/+/+/+
+
+
+/+/+/-

Poznámka

PR Hůrky (vzdálenost 1,7 km)

Zlatý potok
Zlatý rybník
Zlatý potok
NRBC Zahrádka (vzdálenost 1 km)

LBC 5 Zlatý mlýn
LBK na východě kopírující hranici DP
LBK vedoucí po Zlatém potoce

CHLÚ Zahrádka 06960000
Výhradní ložisko Zahrádka
3069600
DP Zahrádka 7 0906

Zlatý potok
Zlatý rybník

PP Manětínská
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Kategorie
Podkategorie
Území
historického,
kulturního
nebo
archeologického významu
Území hustě zalidněná
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Extrémní poměry v dotčeném území

Výskyt
-

Poznámka

-

Vysvětlivky:
+ v zájmovém území se vyskytuje
- v zájmovém území se nevyskytuje
+/- vyskytuje se v širším zájmovém území, hypotetická možnost ovlivnění

Vlivy na výše uvedené environmentální charakteristiky, stejně jako ostatní možné vlivy na
životní prostředí a veřejné zdraví, jsou v dalších částech tohoto oznámení popsány a
vyhodnoceny.
KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY
Ze způsobu využití území, respektive vzájemného poměru kultur, v určitém území lze
odvodit stupeň ekologické stability daného území a jeho změnu po realizaci projektu.
Koeficient ekologické stability (KES) je podíl ploch relativně ekologicky stabilních k plochám
ekologicky nestabilním (labilním). Za ekologicky stabilní plochy lze považovat lesy, vodní
plochy, travní porosty a sady. Za labilní plochy se považují pole a urbanizované zastavěné
plochy.
Tabulka 15: Plochy jednotlivých kultur v k.ú. Zahrádka u Všerub, Hůrky u Zahrádky, Mostice a Radimovice
u Všerub
v tom
Kat. území
Zahrádka u
Všerub
Hůrky
u
Zahrádky
Mostice
Radimovice
u Všerub
Celkem

Plocha
celkem

Zem.
půda

z toho
Orná
půda

Zahrady

Ov.
sady

TTP

Nezem
. půda

Lesní
poz.

z toho
Vodní
Zast.
plochy
plochy

Ostatní
plochy

560,40

416,05

145,99

2,25

-

43,01

144,35

226,80

0,67

2,46

21,77

687,84

270,30

158,17

3,68

-

108,45

419,03

365,25

26,57

3,11

24,10

402,37

165,68

150,30

1,91

-

13,47

236,71

195,29

1,39

1,67

38,36

449,18

264,47

224,83

7,25

-

32,39

184,71

145,49

3,87

2,65

32,70

2 099,79

1 116,5

679,29

15,09

0

197,32

984,8

932,83

32,5

9,89

116,93

Pozn.: Údaje platné k 29.3.2020
Koeficient ekologické stability v území definovaném k.ú. Zahrádka u Všerub, Hůrky u
Zahrádky, Mostice a Radimovice u Všerub nabývá hodnotu 1,42.
Klasifikace koeficientů KES (Lipský, 1999)15:
KES < 0.10: území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být
intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy
0.10 < KES < 0.30: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur,
základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
0.30 < KES < 1.00: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje
vysoké vklady dodatkové energie
15

Lipský, Z. Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Praha: Karolinum, 1999.
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1.00 < KES < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s
dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů.

Plocha záměru (zahloubení lomu) se nachází v partiích reprezentujících labilní plochy, které
byly již v minulosti skryté, vyjmuté a odtěžené. V důsledku zahloubení nedojde ke změně
koeficientu ekologické stability.
V rámci rekultivace vzniknou na ploše dotěženého lomu plochy ekologicky stabilní (vodní
plocha, lesní plochy). Koeficient ekologické stability v území se tak ještě nevýznamně lokálně
zvýší.
STRUKTURA A RÁZ KRAJINY
Rozdělení republiky na typy krajiny vychází z práce Typologie české krajiny (Löw et al.,
2006)16. Celkový typ krajiny označený kódem byl autory studie vyhodnocen na základě třech
základních vlastností území: vývoje krajiny (stáří osídlení – historické souvislosti), využití území
(kulturní znak) a utváření reliéfu (geomorfologický znak). Dle tohoto rozdělení je krajina
řešeného území definována jako 3M2.
3 – Krajina vrcholně středověké kolonizace Hercynica (krajina byla nepřetržitě osídlena od
vrcholného či pozdního středověku)
M – Lesozemědělská krajina
2 – Krajina vrchovin Hercynia
Na území Plzeňského kraje byly v rámci zásad územního rozvoje Plzeňského kraje vymezeny
„rázovité oblasti krajiny“. Jejich charakter vytváří především způsob a výraznost jejich vlastního
krajinného ohraničení. Dle tohoto členění je možné zájmové území zařadit do Plzeňské oblasti
(1)17.
Z hlediska rámcového sídelního typu jedná o vrcholně středověkou sídelní krajinu
Hercynika. Sídelní typy vesnic jsou v naprosté většině tvoří návesní (a návesními ulicové) vsi
s pravou traťovou plužinou. Pro oblast je typický český roubený dům. Jedná se o oblast
nepřetržitě osídlenou od vrcholného středověku, tj. od 13. až 14. století. Georeliéf je tvořen
členitými pahorkatinami a plochými vrchovinami. Jedná se o lesozemědělskou krajinu, kde lesní
a zemědělská krajina tvoří pouze enklávy. Z pohledu vnitřní struktury se jedná o heterogenní,
přechodový krajinný typ. Krajina má převážně polootevřený charakter. Levostranné přítoky
toku Třemošné představují lokálně krajinný typ hluboce zaříznutých údolí.
Území v okolí plánovaného záměru je relativně atraktivní, s nízkou hustotou zalidnění
a významným podílem lesů. Determinujícím fenoménem jsou rozsáhlé lesní porosty přírodního
parku Manětínská s mokřady na jeho jižním okraji, které jsou chráněny v rámci PR Hůrky
a evropsky významné lokality – slatiniště na suťovém prameništi. Z urbanistických hodnot je
významná zejména zachovalá urbanistická struktura sídel.
Pro biotu a krajinu jsou významné i drobné vodoteče a vodní nádrže. Patří sem Zlatý potok
a Zlatý rybník.

Löw a spol., s.r.o., výstup projektu VaV/640/01/03 Typologie české krajiny, listopad 2005.
Úplné znění Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje po vydání Aktualizace č.4 - Krajinné typy podle
stanovených cílových charakteristik (dostupné na (http://geoportal.plzenskykraj.cz/gs/data/uploads/zur_pk/aktualizace_c4/UZ_A04_Krajinny_typ_200.pdf)
16
17
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K relativnímu přírodnímu a kulturnímu bohatství, zde přistupuje méně příznivý, sociálně
poněkud nestabilní charakter území a v neposlední řadě zatížení překotným vysidlováním na
začátku i konci druhé světové války. Výsledkem tohoto nepříznivého vývoje je velmi nízká
hustota zalidnění.
ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Územní systém ekologické stability je vymezen územními plány dotčených obcí.
Přímo v řešeném území – ploše záměru – nejsou vymezeny žádné prvky nadregionálního,
regionálního ani lokálního významu.
Severně od nové deponie se nachází vymezené lokální biocentrum LBC 5 Zlatý rybník,
zahrnující kromě vlastního rybníka i severně orientované svahy nad ním. Po Zlatém potoce,
který napájí Zlatý rybník, je veden lokální biokoridor „Údolí Zlatého potoka“ (LBK 4), který
propojuje LBC 5 Zlatý rybník s nadregionálním biocentrem Zahrádky 35, vymezeným ve
vzdálenosti cca 1 km severně od kamenolomu (biochora 1.28.4 – teplé pahorkatiny a plošiny s
výrazným podílem živných stanovišť, 1.28.5 - teplé pahorkatiny a plošiny, 1.28.11 - mírně teplé
(skalnaté) hřbety, 1.28.13 - mírně teplé a ploché hřbety s převládajícími oligotrofními stanovišti,
1.28.14 - mírně ploché členité pahorkatiny, 4 A/AB 3,4, 4 B 5).
Pozn.: Uvedený lokální biokoridor LBK4 nemá na území sousední obce Úněšov v k.ú.
Podmokly u Úněšova návaznost (územním plánem obce zde není biokoridor vymezen).
V trase lokálního biokoridoru „Údolí Zlatého potoka“ je z důvodů zachování minimálních
požadavků na prvky ÚSES vymezeno další lokální biocentrum LBC 4 U chat z něhož jižním
směrem vychází terestrický lokální biokoridor Kolem lomu (na mapě označený jako LBK 3), který
na východě v lesních porostech kopíruje hranici dobývacího prostoru. Tento biokoridor
propojuje LBC 4 s lokálním biocentrem LBC 3 „U lomu Pod Hochovkou“ vymezeném
v jehličnatých, místy smíšených, lesních porostech převážně na jižně orientovaných svazích.
V druhové skladbě je dominantní smrk s příměsí dubu, lípy, borovice a modřínu.
Biocentrum LBC 3 je v síti systému ekologické stability dále propojeno prostřednictvím
převážně nefunkčního lokálního biokoridoru LBK 2 Pod Mosticí, který jej ve své západní části
po toku Nekmířského potoka spojuje s lokálním biocentrem LBC 2 Mostický rybník. Které
kromě menší vodní plochy zahrnuje prameniště Nekmířského potoka v zamokřených plochách
porostlých nelesní vegetací (vrby, olše). Z tohoto biocentra je ne zcela logicky mimo vlastní
údolí veden lokální biokoridor LBK 1 Údolí Nekmířského potoka, který propojuje LBC 2 s lokální
biocentrem LBC 1 Rybník na Nekmířském potoce.
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Obrázek 10: Prvky územního systému ekologické stability v okolí kamenolomu

Zvláště chráněná území, přírodní parky, Území soustavy NATURA 2000 (Evropsky významná
území, ptačí oblasti)
Nejbližší maloplošné chráněné území - přírodní rezervace Hůrky - se nachází ve vzdálenosti
1,7 km severním směrem. Důvodem ochrany je mozaika reprezentativních a zachovalých typů
rašelinišť, slatinišť a mokřadních olšin s výskytem ohrožených druhů rostlin. Její severní polygon
– ve vzdálenosti 2,4 km – je identický s EVL CZ0325002 Hůrky.
Přírodní parky nejsou v okolí záměru vyhlášeny.
Řešené území leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY, PAMÁTNÉ STROMY
Podle §3, odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle §6 téhož zákona orgán ochrany přírody jako
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významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
V ploše záměru se nenachází žádný významný krajinný prvek dle §3b) zákona ani významný
krajinný prvek registrovaný podle §6.
Nejbližším významným krajinným prvkem, dle výše citovaného zákona č. 114/92 Sb., jsou
lesní porosty na pozemku č. 95/1 v k.ú. Mostice, které na východě sousedí s dobývacím
prostorem.
Obrázek 11: Lesní pozemky v okolí kamenolomu Zahrádka

Zdroj: Mapa Strukturované porostní typy, 2019. http://geoportal.uhul.cz
Stručné vysvětlivky:
tmavě zelená – dominantní nebo majoritní borovice
světle zelená – dominantní nebo majoritní smrk

Dalším významným krajinným prvkem dle výše citovaného zákona je tok Zlatého potoka
(včetně jeho nivy) který protéká ve vzdálenosti cca 190 m od okraje DP a jsou do něj vypouštěny
důlní vody z lomu.
V okolí záměru se nenachází žádné památné stromy.
MIGRAČNÍ KORIDORY
Zájmovým územím ani jeho blízkým okolím neprochází žádné dálkové migrační koridory
ani se zde nenachází migračně významná území.
ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU
Zájmové území není územím historického, kulturního nebo archeologického významu.
Nachází se mimo zastavěné území sídel, na katastrálním území Mostice, které je součástí obce
Zahrádka.
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Název obce původně zřejmě označoval „zahrazení, zahrazené místo“. První písemná
zmínka o obci je z roku 1379 z berního rejstříku Plzeňského kraje, kde je uvedena (spolu s
Hůrkami a Mosticemi) jako součást statku Podmokly. Za husitských válek i z války třicetileté
bylo v Zahrádce mnoho statků spáleno. Po smrti paní z Vrtba, vdovy po Janu Vikartovi z
Vřesovic, která měla doživotní užívání, byly v roce 1667 dva statky prodány plaskému klášteru
a dva statky koupil Adam Václav Kokořovec na Nečtinech a Zahrádka tak zůstala až do konce
feudalismu rozdělenou vsí. Před polovinou 19. století byla Zahrádka statkem náležejícím k
alodiálnímu panství Preitenstein (Nečtiny). Sestávala z 26 domů se 103 obyvateli a náležely k
ní další konskribované samoty. Po zrušení patrimoniální správy a zavedení soudních okresů a
okresních hejtmanství v roce 1850 se Zahrádka stala samostatnou obcí. Škola byla v Zahrádce
postavena v roce 1888. Po vzniku Československé republiky byla přeměněna na německou
národní školu o jedné třídě. Zároveň byla v roce 1921 založena česká státní menšinová škola,
pro níž byla v roce 1926 na jižním okraji obce postavena nová školní budova podle projektu
architekta P. Kropáčka staviteli J. Gruberem z Dolní Bělé a J. Vetenglem z Lozy. Ve 30. letech 20.
století byla Zahrádka nadále samostatnou obcí se 30 českými a 111 německými obyvateli. Na
podzim roku 1938 byla Zahrádka připojena k Německu a v roce 1945 vrácena zpět do správního
systému Československé republiky. Zároveň proběhla výměna obyvatel a při správní
reorganizaci v roce 1949 se jako samostatná obec stala součástí okresu Plasy v kraji Plzeňském
s poštou ve Všerubech. V roce 1960 byla přiřazena k okresu Plzeň – sever a následně k ní byly
přičleněny Hůrky a Mostice. Se Všeruby byla Zahrádka v rámci vytváření velkých sídelních celků
v 70. a 80. letech 20. století také spolu s Hůrkami a Mosticemi spojena v roce 1980. Tato v
podstatě vynucené integrace trvala deset let a k 24. 11. 1990 byla opět vytvořena samostatná
obec Zahrádka s částmi Hůrky a Mostice.
Zástavba obce byla v polovině 19. století převážně tzv. spalná a byla soustředěna kolem
velké návsi nepravidelného tvaru, která je centrálním prostorem Zahrádky dodnes. U některých
selských stavení jsou doposud dochovány architektonické fasádní články z 1. třetiny 20. století.
Venkovské zemědělské zástavbě se vymyká budova bývalé české menšinové školy na jižním
okraji vsi, při silnici do Všerub postavená v roce 1926.
Tabulka 16: Nemovité kulturní památky v obci Zahrádka
Adresa
Popis
Hůrky č.p.2 Přízemní roubený domek. Štít hrázděný doplněný ve vrcholu prkennou lomenicí. U dveří
zachovány vyřezávané zárubě. Ve štítu datováno do r. 1819.
Hůrky
Kaple obdélného půdorysu s polokruhovým závěrem. Průčelí člení pilastry a je završené
obdélným štítem s trojúhelným nástavcem a křídly. Ve střeše sanktusová vížka. Datovaná
kaplička ve slohu doznívajícího lidového baroka s empirovými prvky.
Mostice
Kaple na půdorysu krátkého obdélníku. V průčelí obdélný vchod. Obrys štítu, která je v
základě trojúhelného tvaru, tvoří tři oblouky. Doplněno kulovitými čučkami.
Hůrky č.p.3 Přízemní zděný domek, jehož stěny ukončuje věnec trámů zdobený vyřezáváním (vruby).
V průčelí zachována původní malá okénka. Ozdobná lomenice. První polovina 19. století.
Hůrky č.p.1 Přízemní roubené a omítnuté obytné stavení s hrázděným štítem. Pod střechou věnec z
trámů. Proti obytné budově stojí dřevěné hospodářské stavení. Vrata do dvora i vrátka
pro pěší jsou z prken s vyřezávaným horním okrajem.
Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/uskp/podlerelevance/1/tabulka/?kraj=Plze%C5%88sk%C3%BD+kraj&okres=Plze%C5%88sever&h=Zahr%C3%A1dka&chranenoTed=1&hlObj=1&fulltext

Kromě výše zmiňovaných kulturních památek se v sídlech Zahrádka, Mostice a Hůrky
nachází další, zejména sakrální, památky. Z těchto je možné jmenovat při silnici do Hůrek torzo
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pískovcového podstavce od kříže a podstavec od kříže Rösslerů, na němž býval nápis: „Joh. a
Barb. Rössler ze Zahrádky z č. 5“.
Vzhledem k tomu, že se záměr (zahloubení) je umístěn do roztěženého lomu, tj. území, kde
byly odtěženy vrstvy a uloženiny nad předčtvrtohorním geologickým podložím, není zde reálná
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů.
ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ, ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ,
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
Zájmové území se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Plzeň-sever. Svojí rozlohou i počtem
obyvatel (1 286,79 km²/79 278 obyv.) je třetím největším okresem v kraji. Hustota zalidnění je
v rámci kraje i republiky podprůměrná.
Zájmové území se nachází na katastrálním území Mostice, které je součástí obce Zahrádka.
Nejbližší zástavbu tvoří rekreační objekty (chaty), které se nachází v těsném sousedství lomu,
severně od zájmového území. Dále objekty Zlatého mlýna ve vzdálenosti cca. 180 m severně
od prostoru kamenolomu, ve vzdálenosti cca. 770 m zastavěné území obce Zahrádka a ve
vzdálenosti ca. 1 km zastavěné území Mostic.
Tabulka 17: Počet obyvatel v obci Zahrádka k 1.1.2019
Muži

Ženy

Celkem

78

67

145

Zdroj: ČSÚ
V lomu ani v jeho bezprostředním ani širším okolí nejsou evidovány staré ekologické zátěže.
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2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU
PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
Není předpokládáno významné (negativní) ovlivnění složek životního prostředí. Popsán je
stav složek životního prostředí, které mohou být záměrem ovlivněny.
OVZDUŠÍ A KLIMA
Klima
Podle Quitta se zájmové území nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT1118.
Mírně teplá klimatická oblast MT11 se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem.
Přechodné období je charakteristické mírně teplým jarem a podzimem. Zimní období je krátké,
mírně teplé a velmi suché s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v
této oblasti se pohybuje mezi 500–550 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7–8 °C.
Dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu
Dle Článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, se změnou
klimatu rozumí taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo nepřímo na lidskou činnost
měnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené variability klimatu pozorována za
srovnatelný časový úsek. Dle definice používané v rámci IPCC, se pak jedná o jakoukoliv změnu
klimatu v průběhu času, ať už v souvislosti s přirozenou variabilitou či jako důsledek lidské
činnosti.
Scénář změny klimatu dle projektu VaV SP/1a6/108/07 předpokládá, že v prvním období
2010–2039 se teplota vzduchu na území ČR zvýší cca o 1 °C, oteplení v létě a zimě je jen o něco
menší než na jaře a na podzim. V období 2040-2069 by oteplení mělo být výraznější, nejvíce se
zvýší teploty vzduchu v létě (o 2,7 °C), nejméně v zimě (o 1,8 °C).
V případě změn úhrnů srážek je situace složitější. Ve většině uzlových bodů modelu je
v zimě simulován pokles budoucích srážek (v závislosti na konkrétní lokalitě do 20 %), na jaře
jejich zvýšení (od 2 do cca 16 %), zatímco v létě a zejména na podzim se situace v různých
částech ČR liší. Zároveň je patrná výrazná prostorová proměnlivost změn a je tudíž možné, že
případný klimatický signál může být v tomto blízkém období překryt projevy přirozených
meziročních fluktuací srážkových úhrnů. V období od začátku podzimu do začátku léta je
předpokládaný růst srážek doprovázen řádově stejným růstem územní evapotranspirace
způsobené růstem teplot. V letním období dochází k poklesu srážek a v důsledku úbytku zásob
vody v půdě nemůže docházet k výraznému zvyšování územní evapotranspirace. Důležitým
faktorem je posun doby tání sněhové pokrývky ve vyšších nadmořských výškách v důsledku
vyšší teploty z dubna na leden–únor.
Při charakteristice změn klimatu v zájmovém území lze vycházet např. z dosavadních
výskytů a četnosti klimatických a povětrnostních extrémů a přírodní katastrof.
Z dostupných údajů nejsou v lokalitě známy extrémní přírodní katastrofy, v lokalitě není
vymezeno žádné záplavové území.

Quitt, Evžen. 1971. Klimatické Oblasti Československa. Studia Geographica. Brno: Geografický ústav
ČSAV.
18
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Území je možné hodnotit jako stabilizované bez významnějších povětrnostních vlivů,
seizmicity a rizika povodní.
Kvalita ovzduší
V zájmovém území se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, nejbližší stanice
imisního monitoringu je v Plzni, tj. ve vzdálenosti cca 20 km jihovýchodním směrem od
kamenolomu (podrobnosti viz rozptylová studie).
V posledním sledovaném pětiletí (2015–2019) nebyly v zájmovém území překročeny imisní
limity pro ochranu lidského zdraví dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb19. Imisní limity jsou
vztahovány k hodnotám imisních koncentrací pro čtverce o velikost 1 km 2 za předchozích 5
kalendářních let (hodnocen je pětiletý klouzavý průměr).
Tabulka 18: Imisní koncentrace látek znečišťujících ovzduší v území
Znečišťující
látka
Oxid siřičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Imisní koncentrace
za pětiletí 2015 až
2019
9,5 – 9,7 µg.m-3
-3

7,6 – 7,7 µg.m
0,7 µg.m-3

Imisní limit

Doba průměrování

Maximální
počet
překročení
(limit)

125 µg.m-3

24 hodin

3

40 µg.m
5 µg.m-3

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

0
0

-3

Částice PM10

27,8 – 28,3 µg.m-3

50 µg.m-3

24 hodin

35

Částice PM10

-3

-3

1 kalendářní rok

0

-3

1 kalendářní rok

0

Částice PM2,5

15,8 – 16,0 µg.m

-3

11,2 – 11,5 µg.m

40 µg.m
20 µg.m

Tabulka 19: Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu
zdraví lidí
Imisní koncentrace
v území
za pětiletí 2015 až
2019

Doba průměrování

Arsen

0,8 ng.m-3

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

0,2 ng.m-3

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

Nikl

0,4 ng.m-3

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

Benzo(a)pyren

0,4 ng.m-3

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

Znečišťující
látka

Imisní limit

Na základě uvedených dat je možné konstatovat, že v území nedochází k překračování
imisních limitů.
VODA
Hydrogeologické poměry
Zájmové území náleží do hydrogeologického rajónu č. 623 „Krystalinikum, proterozoikum
a paleozoikum v povodí Berounky“. Je součástí hydrogeologického masivu, který je budován

19 Podle §11 (6) zákona o ochraně ovzduší „k posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních

limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy
za předchozích 5 kalendářních let. Výsledky hodnocení jsou dostupné na
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/18petileti/18petiletzip.html.
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horninami svrchního proterozoika. Tyto horniny lze hodnotit ve větších hloubkách jako téměř
nebo zcela nepropustné, kdy jejich velmi omezená puklinová propustnost je vázaná na zónu
přípovrchového rozpukání hornin. Puklinová propustnost se v těchto horninách s hloubkou
rychle snižuje a je zároveň negativně ovlivněna jílovitým zvětráváním horninového masivu.
Kvartérní pokryv svrchnoproterozoických hornin tvořený deluviálními, eluviálními
a fluviálními sedimenty je ve většině případů relativně lépe propustný než skalní podloží, ale
přesto se jedná o horninové prostředí s nízkou průlinovou propustností, která je negativně
ovlivňována především jílovitým zvětráváním skalního podloží. Zvodeň, se kterou se
v kvartérním pokryvu v omezené míře setkáváme, je ryze srážkového původu a k hromadění
podzemních vod tohoto kolektoru dochází při kontaktu se skalním podložím, které je relativně
hůře propustné. K pohybu podzemních vod v tomto kolektoru dochází ve směru sklonu
skalního podloží, který je ve většině případů stejný jako sklon terénu (Krupař 2004)20.
V citované zprávě je taktéž uvedeno, že „v realizovaném vrtu H-1 (2004) se podařilo
zastihnout výrazné poruchové pásmo, které zasahuje prakticky až do hloubky cca 40 m, kde vrt
přecházel do kompaktního metabazitu bez výraznější puklinatosti. S ohledem na vysokou
vydatnost vrtu, která výrazně překračuje vydatnosti obvyklé v daných podmínkách, je možné
předpokládat napojení zastiženého poruchového pásma na výrazně propustnější karbonské
sedimenty manětínské pánve, ležící severně ve vzdálenosti cca 3 km. Hladina podzemní vody
byla na zájmové lokalitě ověřena v hloubce cca 16 m. Propustnost horninového masívu může
být také pozitivně ovlivněna odstřely v lomu. […] Z průběhu čerpací zkoušky je zřejmé, že
dlouhodobá využitelná vydatnost vrtu se pohybuje na úrovni 0,7 l.s-1. “
Hydrologické poměry
Zájmové území náleží do povodí Zlatého potoka – číslo dílčího povodí 1-11-01-048. Vlastní
lokalitou kamenolomu neprotéká žádná vodoteč. Místní erozivní báze je dána úrovní vody ve
Zlatém potoce, tj. na úrovni 480 m n.m.
Ochranná pásma
Zájmové území leží mimo chráněné oblasti akumulace podzemních vod a ochranná pásma
vodních zdrojů.
Pozn.: Podle Centrálního registru vodoprávní evidence jsou v chatové osadě evidovány 3 studny
pro odběr podzemní vody (viz obrázek).

20

KrupařJ. Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu Zahrádka – lom. GEKON spol. s r.o. 2004
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Obrázek 12: Studny pro odběr podzemní vody dle Centrálního registru vodoprávní evidence

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/prehledy-a-statistiky/aplikace/centralni-registr-vodopravnievidence.html

Dalšími nejbližší odběrné objekty se nachází až v sídlech Mostice a Zahrádka.
PŮDA
V zájmovém území jsou již dnes půdy skryty. Původní půdní kryt v zájmovém území a jeho
blízkém okolí byl tvořen lesními půdami a v místě nové deponie také částečně zemědělské
půdy.
Podle plánu sanace a rekultivace „Na pozemky dotčené těžbou bylo vydáno Ministerstvem
lesního a vodního hospodářství dne 13.11.1978 pod č.j. 63 135/1343/OSS/79 rozhodnutí o vynětí
lesních pozemků z lesního a půdního fondu.
Rozhodnutí ministerstva povoluje trvalé vynětí lesního pozemku z lesního půdního fondu
parcelního čísla 95/1 v katastrálním území Mostice, obec Mostice o výměře 23,8000 hektaru. […]
Odlesnění lesních pozemků bude prováděno postupně, podle postupu těžební fronty a plochy
vytěžené lesnicky rekultivovány podle schváleného plánu rekultivace, tj. průběžně až do roku
2055.
Pro technologickou linku bylo provedeno vynětí v katastrálním území Radimovice. Pro toto
vynětí byla vydána tato rozhodnutí o vynětí z lesního půdního fondu: VLHZ 1081/1978 ze dne
13.11.1978 na pozemek p.č. 551/2 o výměře 1,1740 hektaru, VLHZ 1059/1977 ze dne na
pozemek p.č. 551/1 o výměře 1,0500 hektaru a VLHZ 709/77 ze dne na pozemek parcelního čísla
551/1 o výměře 0,9500 hektaru. Jedinou podmínkou stanovenou při schvalování odnětí z lesního
fondu bylo postupné odlesňování podle postupu těžební fronty. Na vynětí pozemku 95/9 k.ú.
Mostice o rozloze 0,6579 ha pro zvětšení deponie hmot pro S a R, je schváleno dočasné vynětí z
L a PF rozhodnutím OZP-Han/ 1539/2019. Tato deponie je mimo DP lomu Zahrádka. Platí od
1.6.2019 do 31.10.2048.“
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Pozemky nové deponie kameniva (nová deponie) na k.ú. Hůrky u Zahrádky jsou druhem
ostatní.
GEOLOGICKÁ A GEOMORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
Geomorfologie
Podle geomorfologického členění ČSR (Czudek T. 1972)21 leží širší oblast zájmového území
v jižní části podcelku Kaznějovská pahorkatina VB-2B (celek Plaská pahorkatina, podsoustava
Plzeňská pahorkatina). Reliéf území má strukturně-tektonický charakter a je budován
horninami svrchního proterozoika tvořícími hřbet mezi plzeňskou a manětínskou karbonskou
pánví. Proterozoické horniny (metabazity – spility) vytvářejí v krajině relativně výrazné
morfologické elementy. Krajina má převážně charakter pahorkatiny, údolí vodních toků jsou
vesměs velmi plochá.
Geologické poměry
Širší okolí zájmového území je budováno výhradně komplexem hornin
svrchnoproterozoického stáří. Zájmové území tvoří významné těleso metabazitu (spilitu) téhož
stáří, které je zde těženo v kamenolomu Zahrádka. Proterozoické horniny tvoří v širším okolí
lomu hřbet oddělující karbonské sedimenty plzeňské a manětínské pánve. Pánevní sedimenty
manětínské pánve se nacházejí již severně od obce Zahrádka. Obecně je větrání
svrchnoproterozoických hornin hloubkově velmi nepravidelné a různé intenzity, v profilu se pak
střídají polohy silně navětralých metabazitů s kompaktní horninou. Na horninách svrchního
proterozoika se vytváří pokryv kvartérních svahových hlín. Mocnost těchto jemně písčitých a
silně jílovitých hlín se pohybuje kolem 1-2 m. Výjimečně při úpatí svahů i více.
Vlastní ložisko je tvořeno mohutným, přes 1 km dlouhým, spilitovým tělesem, uloženým
v komplexu okolních svrchně proterozoických hornin. Je součástí tzv. tepelskobarrandienského proterozoika. Ložiskovou horninou je spilit. Vlastní spilitové těleso je součástí
pruhu spilitových vyvřelin, vystupujících mezi Stříbrem a Plasy, který je označován jako spilitový
pruh stříbrskoplaský. Stratigraficky patří dle R. Kettnera tzv. střednímu spilitovému stupni
českého algonkia, podle novějšího členění tzv. nižborské série. Spilitové těleso je uloženo v
komplexu pelitických a psamitických sedimentů, metamorfovaných na fylitické břidlice až
chloriticko-sericitické fylity. Tyto horniny omezují ložisko na a jihu. Dále jsou v okolí známé
produkty tercierního vulkanismu a kvartérních zvětralin, aluvií a sprašových hlín. Ložisko tvoří
spilitové těleso morfologicky významné protáhlé elipsovitého tvaru, cca 1 km dlouhé. Ložisko
je geologicky hloubkově i plošně omezeno až k těžební úrovni 500 m n. m. Ložisková hornina
je středně rozpukaná s průměrným intervalem puklin 10-20 cm. Hlavní puklinové systémy mají
směr SV-JZ s úklonem k SZ a k JV (mírněji) a podružněji SZ-JV se strmým úklonem k SV a JZ.
Tektonické linie nebyly na ložisku zjištěny. Jako celek je ložisko prakticky homogenní s
ojedinělými lokálními málo mocnými navětralými polohami.
Ložiskovou horninou jsou spility v různém stádiu postižené kinetickými pochody a
hydrotermální metamorfozou, která se projevuje amfibolizací, epidotizací a chloritizací.
Makroskopicky se jedná o celou řadu hornin, lišících se strukturně i texturně. Ložisková hornina
je většinou barvy šedé, zelenošedé až šedozelené, je celistvá až jemnozrnná. Poměrně častá je
síť drobných kalcitových nebo křemenných žilek. Převládajícím typem jsou amfibolizované
21

Czudek,T. et al. 1972. Geomorfologické členění ČSR. Studia geographica, 23, 137 s.
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spility, místy usměrněné. Je pro ně charakteristický uralitický amfibol, jehož chomáčky většinou
překrývají primární strukturu horniny. Pokud zůstala primární struktura zachována, je možno ji
označit jako divergentně paprsčitou. Je tvořena drobnými lištami plagioklasu v devitrifikované
sklovité hmotě. Porfyrická struktura byla zjištěna jen ojediněle.
BIOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA, FAUNA, FLÓRA, EKOSYSTÉMY
Podle biogeografického členění ČR (Culek a kol. 1996)22 je území součástí plzeňského
bioregionu (1.28). Bioregion se nachází v centru západních Čech, zabírá centrální sníženinu,
tvořenou geomorfologickými celky Švihovskou vrchovinou (mimo podcelek Chudenická
vrchovina) a Plaskou pahorkatinou (mimo téměř celý podcelek Kralovické pahorkatiny). Kromě
toho bioregion zabírá i jižní okraje Tepelské vrchoviny a jižní část podcelku Manětínská
vrchovina z celku Rakovnická pahorkatina. Bioregion má plochu 2883 km2, a je tedy
nejrozsáhlejší v ČR.
Území je tvořeno pahorkatinou na převážně kyselých břidlicích s buližníky a na extrémně
kyselých permských sedimentech. Tomu odpovídá velmi monotónní biota, ochuzená o většinu
teplomilných i troficky náročných druhů. Přesto je zde pozoruhodné zastoupení exklávních a
mezních prvků – teplomilných od východu i západních migrantů. V bioregionu jsou zastoupeny
3., dubovo-bukový a 4., bukový vegetační stupeň, geobotanicky acidofilní a borové doubravy,
ostrůvky dubohabřin, v kaňonech řek s reliktními bory a jedlinami. Charakteristické jsou přírodě
blízké bory na permu a acidofilní vegetace buližníků. Netypické části jsou tvořeny přechodnými
územími k okolním bioregionům. Převažují v nich acidofilní doubravy s ostrovy květnatých
bučin.
Lesy jsou převážně kulturní bory, v bezlesí dominuje orná půda.
Bioregion je charakteristický ochuzenou faunou hercynské zkulturněné krajiny s mozaikou
polí, lesů a luk.
Biota zájmového území
Prostředí lomů i přes intenzivní využívání umožňuje existenci mnoha druhů rostlin a
živočichů. Běžné jsou výskyty obojživelníků, plazů a ptáků.
S ohledem na charakter záměru a dobu zpracování oznámení nebyl v rámci zpracování
oznámení záměru prováděn botanický a zoologický průzkum. Lom byl zpracovatelem
oznámení poprvé navštíven v září 2009, kdy již nebylo možné spolehlivě stanovit, zda se
v prostoru lomu nevyskytují chráněné nebo významné druhy živočichů. Pochůzku byl
zaznamenán výskyt běžných druhů ptáků obývající lesní prostředí a okraje lesa a otevřenou
krajinu. Přítomnost plazů nebo obojživelníků nebyla zaznamenána.
Podle nálezové databáze AOPK byl v minulosti v lomu zaznamenán výskyt výra velkého
(pozorování v roce 2004). V širším okolí lomu jsou v databázi od roku 2000 evidovány záznamy
např. těchto zvláště chráněných druhů: strnad luční, vlaštovka obecná, lejsek šedý, ťuhýk
obecný, užovka obojková, vydra říční, moták pochop, krkavec velký, ťuhýk šedý, ropucha
obecná, čejka chocholatá, prstnatec májový. Žádný z těchto druhů není biotopově vázán na
prostor kamenolomu.
Realizace záměru je navržena až po roce 2029. Z důvodu značného časového odstupu
termínu zahájení od doby zpracování oznámení bude před zahloubením kamenolomu, resp.
22

CULEK, Martin, ed. Biogeografické členění České republiky. [I. díl]. Praha: Enigma, 1996.
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před zahájením přípravných prací, proveden biologický průzkum lokality s cílem předejít
potenciálním střetům se zájmy ochrany přírody.
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D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA
PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A
VRATNOSTI)
1. VLIVY NA OBYVATELSTVO
Vlivy na zdraví obyvatel souvisí s provozem zdrojů znečišťování ovzduší a s provozem
zdrojů hluku. Další faktory, ovlivňující zdraví obyvatel (např. vibrace), nebudou ve významné
míře přítomny. Současný stav životního prostředí v území v okolí kamenolomu Zahrádka je
těžbou již ovlivňován.
Vlivy na zdraví v souvislosti se změnami v kvalitě ovzduší
Hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší vychází z rozptylové studie (Kočová 2020 – viz příloha
S2).
V rozptylové studii byly hodnoceny následující znečišťující látky: benzen, benzo(a)pyren,
oxidy dusíku (imisní příspěvky NO2) a prach (imisní příspěvky částic PM10 a PM2,5).
Liniovými zdroji emisí jsou lomové nezpevněné komunikace používané k transportu
rubaniny a expedici kameniva. Plošnými zdroji prachu jsou plochy, na kterých je prováděna
těžba a úprava kameniva, a prostor expedice kameniva. Plošným zdrojem prachu jsou rovněž
deponie kameniva. V rámci plošných zdrojů byly uvažovány také emise ze spalování nafty
v motorech obslužné mechanizace a nákladních vozidel.
Výpočet příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek byl proveden
v husté geometrické síti referenčních bodů (ve čtverci 3 x 3 km) a ve zvolených 20 výpočtových
bodech mimo síť reprezentujících nejbližší obytné objekty. Parametry sítě referenčních bodů
jsou uvedeny v tabulce č. 33 rozptylové studie. Souřadnice výpočtových bodů mimo síť použité
pro výpočet rozptylové studie jsou uvedeny v tabulce č. 34 rozptylové studie, zakreslení
výpočtových bodů do mapy je na obrázku č. 7 rozptylové studie.
Hodnocení stávající úrovně znečištění v území vychází z průměrných hodnot imisních
koncentrací pro čtverce o velikost 1 km2 za předchozích 5 kalendářních let (2015 – 2019).
Rozptylová studie je koncipována jako příspěvková, tzn. že hodnotí příspěvky
navrhovaného záměru ke stávající úrovni znečištění ovzduší v území. Výsledky rozptylové
studie jsou prezentovány na str. 48 až 59 rozptylové studie, které jsou do textu oznámení
převzaty:
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím BaP
Imisní limit: 1 ng/ m3
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací BaP v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,008 ng/m3.

62

Oznámení záměru

Zahloubení kamenolomu Zahrádka

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací BaP od 0 do 0,0015 ng/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
BaP pohybují od 0,00011 do 0,00167 ng/m3.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci BaP okolo 0,4 ng/m3.
Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace BaP pohybuje v rozmezí
hodnot 0,40011 – 0,40167 ng/m3.
Roční imisní limit pro BaP není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude
překračován ani po realizaci předkládaného záměru.
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu
Imisní limit: 5 μg/m3
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací benzenu v síti referenčních
bodů, ve výšce 1,5 m nad terénem, byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují
hodnoty 0,01 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací benzenu od 0 do 0,002 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
benzenu pohybují mezi hodnotami 0,00009 až 0,00228 µg/m3.
V zájmové oblasti lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci benzenu
okolo 0,7 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace benzenu
pohybuje od 0,70009 do 0,70228 µg/m3.
Roční imisní limit pro benzenu není v posuzované lokalitě v současné době překročen
a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru.
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,4 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací NO2 od 0 do 0,06 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
NO2 pohybují mezi hodnotami 0,0024 až 0,0612 µg/m3.
V oblasti posuzovaných výpočtových bodů lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci NO2 od 7,5 do 7,7 µg/m3.
Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace NO2 pohybuje v rozmezí
hodnot 7,504 – 7,703 µg/m3.
Roční imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době překročen
a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru.
Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2
Imisní limit: 200 μg/m3 (maximální povolený počet překročení: 18krát za rok)
Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO 2 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 40 µg/m3.
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V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních
hodinových imisních koncentrací NO2 od 0 do 8 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních NO 2
koncentrací pohybují mezi hodnotami 1,43 až 7,86 µg/m3.
Hodnoty pozaďových maximálních krátkodobých imisních koncentrací vyjadřují imisní
situaci za nejméně příznivých klimatických podmínek a nelze je jednoduše sčítat
s hodnotami max. příspěvků imisních koncentrací NO2 vypočtených v rozptylové studii.
Na základě dostupných informací a vzhledem k vypočteným hodnotám maximálních
hodinových imisních koncentrací NO2 lze předpokládat, že hodinový imisní limit pro NO2 není
v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude překračován ani v důsledku
provozu posuzovaného záměru.
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM10
Imisní limit: 40 μg/m3
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 4,0 µg/m3. V obytné zástavbě,
ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
částic PM10 od 0 do 1,0 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
PM10 pohybují v rozmezí hodnot 0,113 – 1,053 µg/m3. K vypočteným hodnotám příspěvků
imisních koncentrací PM10 je nutno poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze
(opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části podílí na vypočtených hodnotách.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci PM10 od 15,8 do 16,0 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní
koncentrace PM10 pohybuje od 16,013 do 17,053 µg/m3.
Roční imisní limit pro PM10 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude
překračován ani po realizaci předkládaného záměru.
Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím PM10
Nejvyšší příspěvky maximálních denních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 80 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem se příspěvky k maximálním denním imisním
koncentracím částic PM10 pohybují od 0 do 20 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím
PM10 pohybují od 10,33 do 18,91 µg/m3.
K vypočteným hodnotám je nutno poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také
resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části podílí na vypočtených
hodnotách.
Ve výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou 36.nejvyšší hodnotu 24-hodinové imisní
koncentrace PM10 od 27,8 do 28,3 µg/m3. Hodnoty pozaďových 36.nejvyšších
24-hodinových imisních koncentrací PM10 nelze přičíst k hodnotám příspěvků max. denních
imisních koncentrací PM10 vypočtených v rozptylové studii.
Na základě vypočtených hodnot překročení (viz tabulka č. 38 rozptylové studie)
a pozaďových hodnot lze předpokládat, že denní imisní limit pro PM10 (50 µg/m3, max.
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povolený počet překročení: 35krát za rok) nebude v důsledku provozu posuzovaného záměru
v zájmové oblasti překračován.
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM2,5
Imisní limit: 20 μg/m3
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM2.5 v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 1,5 µg/m3. V obytné zástavbě,
ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
PM2.5 od 0 do 0,3 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
PM2.5 pohybují v rozmezí hodnot 0,048 – 0,359 µg/m3. K vypočteným hodnotám příspěvků
imisních koncentrací PM2.5 je nutno poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze
(opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části podílí na vypočtených hodnotách.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou roční imisní koncentraci
PM2.5 od 11,2 do 11,5 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace
PM2.5 pohybuje v rozmezí hodnot 11,248 – 11,859 µg/m3.
Roční imisní limit pro PM2.5 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude
překračován ani po realizaci předkládaného záměru.
Výše uvedené hodnoty označované jako „příspěvky“ ke stávající imisní situaci v praxi
nepředstavují další navýšení imisní zátěže dotčeného území. Lépe je možné vypočtené hodnoty
charakterizovat jako teoretický podíl na stávající imisní situaci. To je dáno skutečností, že provoz
kamenolomu Zahrádka je již zahrnut v pozaďových imisních koncentracích v předmětné
lokalitě (odvozených z modelu ČHMÚ, pětiletých klouzavých průměrů).
Těžba kameniva je v území dlouhodobě prováděna. Proto je možné předpokládat, že se při
zachování ročního objemu těžby příspěvky záměru k imisním koncentracím znečišťujících látek
v území zásadním způsobem nezmění. Celková kvalita ovzduší v území se významným
způsobem nezmění.
Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že záměru je ve vztahu k vlivům na
ovzduší realizovatelný za předpokladu dodržování všech opatření k omezování prašnosti.
Z uvedeného důvodu a z důvodu nulové změny kvality ovzduší v důsledku realizace
záměru, nebylo přistoupeno k charakterizaci rizika pro posuzované znečišťující látky.
Odhad významnosti potenciálního vlivu
Velikost:
až
Pravděpodobnost:

Doba trvání:

pozitivní
zanedbatelný nebo nulový
negativní
velmi malá
malá
vysoká

trvalý
dlouhodobý
krátkodobý

Vlivy na zdraví obyvatel v důsledku změny
kvality ovzduší
Frekvence:
výjimečně
občasně
běžně
Vratnost:
vratný*
nevratný
Výsledná významnost vlivu:
potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv nevýznamný
nulový vliv
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potenciálně negativní vliv nevýznamný
potenciálně negativní vliv významný

Opatření podmiňující uvedené hodnocení:
- realizace opatření ke snižování prašnosti (v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší
a povolení provozu zdroje).
Komentář k hodnocení:
* vratnost vlivu je možné posuzovat z hlediska působení zdravotních faktorů, zároveň je možné
některé vlivy na zdraví považovat za nevratné, to však není případ projednávaného záměru.
Záměr nevyvolá změnu imisní situace v zastavěném území.

Vlivy na akustickou situaci v území
Popis vlivů na akustickou situaci vychází z akustické studie (Příloha S1 oznámení).
Vyhodnocen byl vliv provozu stacionárních zdrojů hluku, tj. mechanismů a prací v lomu, a vliv
obslužné (expediční dopravy).
Výpočet hluku byl proveden ve čtyřech výpočtových oblastech. Oblast I. se nachází
v blízkém okolí lomu Zahrádka a v obci Zahrádka a Podmokly. Oblast II se nachází v obci
Zahrádka. Oblast III. se nachází v obci Nekmíř. Oblast IV. se nachází v oblasti sídla Nová
Hospoda (část obce Nevřeň). V oblasti II., III. a IV. je zjišťován význam vlivu liniových zdrojů
hluku. Posouzení bylo provedeno pro dobu denní ve výškách 3 metry nad úrovní terénu.
V Oblasti I. je zjišťován význam vlivu stacionárních zdrojů hluku.
Přehled výpočtových (referenčních) bodů je v akustické studii na stranách 27 až 33.
Hluk z provozu stacionárních zdrojů
Hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku byl zjišťován pro stav označený jako výpočtový
scénář 1 STA. Jedná se o modelovou situaci souběhu standardního provozu lomu, který
zahrnuje běh stacionární linky (primárního drtiče a technologické linky), rypadel, nakladačů
a dumperů), a provozu mobilní linky na úpravu kameniva v zahloubení.
Tabulka 20: Hluk ze stacionárních zdrojů

Referenční
bod
01_A
02_A
02_B
03_A
04_A
05_A
06_A
07_A
08_A
08_B
09_A
10_A

výška
[m]
4,0
2,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
3,0
6,0
2,0
2,0

Hluk ze stacionárních zdrojů – Výpočtový scénář 1 STA
denní doba
výsledná
vypočtený příspěvek
zbytkový hluk
(součtová)
záměru LAeq,8h [dB]
(zjištěný měřením)
hladina LAeq,8h
dle ČSN ISO 1996-2
LAeq,8h [dB]
[dB]
44,0
26,4
44,1
48,0
26,4
48,0
50,3
26,4
50,3
37,6
26,4
37,9
45,8
26,4
45,8
47,6
26,4
47,6
48,0
26,4
48,0
48,8
26,4
48,8
42,1
26,4
42,2
43,0
26,4
43,1
40,6
26,4
40,8
46,6
26,4
46,6

limitní
hodnota
LAeq,8h [dB]
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
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Referenční
bod
11_A
12_A
13_A
13_B
14_A
14_B
15_A
15_B
16,0

výška
[m]
2,0
2,0
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0
2,0

Zahloubení kamenolomu Zahrádka
Hluk ze stacionárních zdrojů – Výpočtový scénář 1 STA
denní doba
výsledná
vypočtený příspěvek
zbytkový hluk
(součtová)
záměru LAeq,8h [dB]
(zjištěný měřením)
hladina LAeq,8h
dle ČSN ISO 1996-2
LAeq,8h [dB]
[dB]
47,0
26,4
47,0
45,2
26,4
45,3
43,4
26,4
43,5
43,4
26,4
43,5
42,4
26,4
42,5
42,4
26,4
42,5
28,9
26,4
30,8
30,4
26,4
31,9
48,3
26,4
48,3

limitní
hodnota
LAeq,8h [dB]
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

Výsledná hladina hluku ze stacionárních zdrojů z provozu hodnoceného záměru včetně
zbytkového hluku vychází pro Výpočtový scénář 1 STA v denní době do 48,3 a 48,8 dB (RB 16
a RB 07 – JZ a JV rohy hranice pozemku u č.ev. 36 – nejblíže k lomu). Limitní hodnota ve výši
50 dB bude dle tohoto předpokladu splněna.
Provoz bez běhu mobilní úpravny nebyl samostatně modelován. Očekávána je pouze
zanedbatelně nižší akustická zátěž vzhledem k umístění linky v zahloubení a velké vzdálenosti
od chráněných objektů a prostor.
Hluk z provozu liniových zdrojů
Hodnocenými liniovými zdroji hluku jsou veřejné komunikace využívané pro přepravu
kameniva. Hluk z dopravy byl hodnocen v sídlech Zahrádka, Nekmíř, Nová Hospoda (obec
Nevřeň) pro tyto scénáře (stavy):
- stav v roce 2000 (označení „0 LIN 2000“) – stará hluková zátěž,
- stávající stav v roce 2020 (označení „1 LIN 2020“),
- výhledový stav v roce 2030 se záměrem (označení „2 LIN 2030“),
- výhledový stav v roce 2030 bez záměru (označení „3 LIN 2030“).
Výpočty jsou založeny na průměrných intenzitách dopravy v pracovní dny (intenzity
dopravy viz str. 33-36 v tomto oznámení).
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Tabulka 21: Výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech pro hluk z liniových zdrojů hluku
v denní době, obec Zahrádka
výpočtový scénář
Komunikace,
2 LIN
obec nebo Referenční 0 LIN 1 LIN
2030 se
část obce
bod
2000 2020
záměrem
II/204
Zahrádka

III/2045
Zahrádka

[dB]

[dB]

[dB]

3 LIN
2030
bez
záměru
[dB]

101

63,8

60,3

60,6

60,1

3,5

3,2

-0,5

102

62,0

58,8

59,1

58,7

3,2

2,9

-0,4

103

61,5

59,1

59,4

59,0

2,4

2,1

-0,4

104

63,7

61,8

62,1

61,7

1,9

1,6

-0,4

105

58,6

57,0

57,2

56,8

1,6

1,4

-0,4

106

64,5

62,8

63,1

63,1

1,7

1,4

0,0

107

65,2

63,6

63,8

63,8

1,6

1,4

0,0

108

59,4

57,7

58,0

58,0

1,7

1,4

0,0

109

59,1

54,1

55,6

51,3

5,0

3,5

-4,3

5,0
4,9

3,5
3,4

-4,1
-4,1

110
53,9 48,9
50,4
46,3
111
55,0 50,1
51,6
47,5
Výška výpočtových bodů je 3 m nad úrovní terénu.
SHZ – možné využití korekce pro starou hlukovou zátěž

1 LIN - 0
LIN

2 LIN - 0
LIN

3 LIN - 2
LIN

[dB]

[dB]

[dB]

limit
[dB]
60
SHZ
60
SHZ
60
SHZ
60
SHZ
60
60
SHZ
60
SHZ
60
55
SHZ
55
55

Tabulka 22: Výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech pro hluk z liniových zdrojů hluku
v denní době, obec Nekmíř
Komunikace,
Referenční
obec nebo
bod
část obce
II/205
Nekmíř

0 LIN
2000

1 LIN
2020

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

[dB]
69,1
69,3
66,7
64,3
64,8
67,9
66,4
66,2
66,1
66,5
65,5
57,6

[dB]
64,4
64,6
62,0
60,5
59,8
63,0
61,4
61,2
61,1
61,5
60,5
52,6

213

64,4

59,4

výpočtový scénář
2 LIN
3 LIN 2030 1 LIN 2030 se
bez záměru 0 LIN
záměrem
[dB]
[dB]
[dB]
64,6
64,4
4,7
64,8
64,7
4,7
62,3
62,1
4,7
60,7
60,5
3,8
60,0
59,8
5,0
63,2
63,0
4,9
61,6
61,5
5,0
61,5
61,3
5,0
61,3
61,2
5,0
61,7
61,5
5,0
60,7
60,5
5,0
52,8
52,7
5,0
59,6

59,5

5,0

2 LIN - 0
LIN

3 LIN - 2
LIN

[dB]
4,5
4,5
4,4
3,6
4,8
4,7
4,8
4,7
4,8
4,8
4,8
4,8

[dB]
-0,2
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1
-0,2
-0,2
-0,1

4,8

-0,1

limit
[dB]

60
SHZ

60
60
SHZ

Výška výpočtových bodů je 3 m nad úrovní terénu.
SHZ – možné využití korekce pro starou hlukovou zátěž
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Tabulka 23: Výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech pro hluk z liniových zdrojů hluku
v denní době, lokalita Nová Hospoda
výpočtový scénář
Komunikace,
2 LIN
3 LIN
Referenční 0 LIN 1 LIN
1 LIN - 0
obec nebo
2030 se 2030 bez
bod
2000 2020
LIN
část obce
záměrem záměru
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
I/20
301
65,3 64,3
64,6
64,4
1,0
Nová
302
66,5 62,6
63,0
62,8
3,9
Hospoda
303
70,2 65,6
65,9
65,8
4,6
304
64,2 61,3
61,5
61,4
2,9
I/20
305
63,1 42,0
42,2
41,4
21,1
Nová
306
58,9 44,2
44,4
43,3
14,7
Hospoda
307
70,9 48,2
48,5
48,4
22,7
(v r. 2000 hluk
308
71,0 57,6
57,9
57,7
13,4
z II/205)
309
71,0 57,7
58,0
57,9
13,3
Výška výpočtových bodů je 3 m nad úrovní terénu.
SHZ – možné využití korekce pro starou hlukovou zátěž

2 LIN - 0
LIN

3 LIN - 2
LIN

[dB]
0,7
3,5
4,3
2,7
20,9
14,5
22,4
13,1
13

[dB]
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,8
-1,1
-0,1
-0,2
-0,1

limit
[dB]
60
SHZ
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

Současnou (v roce 2020) i výhledovou (v roce 2030) hlukovou zátěž v okolí dotčených
komunikací je možné považovat za starou hlukovou zátěž23, neboť (jak je doloženo výpočtem)
existovala již k 31.12.2000, což je datum rozhodující pro její použití. Od roku 2000 tato zátěž
dokonce poklesla, tudíž je pro dotčené komunikace splněna podmínka, že nedošlo od roku
2000 k nárůstu hlukové zátěže o více než 2 dB. Významný pokles hlukové zátěže v sídle Nová
Hospoda v referenčních bodech 305 – 309 je způsoben výstavbou přeložky komunikace.
Výpočet staré hlukové zátěže na silnicích I. a II. třídy vychází z údajů o intenzitách dopravy
celostátního sčítání dopravy ŘSD v roce 2000. Postup výpočtu vychází mj. z metodického
materiálu ŘSD24. Pro výpočet staré hlukové zátěže na úseku komunikace III/2045, jež není
a nebyl sčítaným úsekem, byly (dle metodiky Výpočet hluku z automobilové dopravy
Aktualizace metodiky Manuál 2018, příloha B.2) přepočtové koeficienty dopočteny ze
sousedních dopravních úseků podobného významu (3-4810; 3-1880; 3-1840; 3-1908; 3-1890).
Hlavním faktorem poklesu hlukové zátěže mezi r. 2000 a současným stavem je obměna
vozidlového parku v ČR. Ve výpočtovém programu Hluk+, verze profi 13 jsou použity v souladu
s tímto manuálem odpovídající hodnoty LAeqREF pro rok 2000 zohledňující emisní parametry
vozidlového parku v roce 2000.
V případě započtení korekce pro starou hlukovou zátěž je konstatováno, že ve všech
výpočtových bodech podél hodnocených dotčených komunikací jsou v denní době limitní
hodnoty splněny.
V žádném z uvedených výpočtových scénářů pro liniové zdroje hluku nedochází
k překročení hygienických limitů hluku z hluku v denní době (záměr je v provozu pouze v denní
době). Při porovnání výpočtových scénářů 2 LIN a 3 LIN, tzn. výpočtový rok 2030 a porovnání
scénářů s realizací a bez realizace záměru, je změna hlukové zátěže ve většině chráněných
23

Dle vyhlášky č. 272/2011 Sb. §2 písm. n) „starou hlukovou zátěží hluk v chráněném venkovním prostoru
a chráněných venkovních prostorech staveb působený dopravou na pozemních komunikacích nebo
drahách, který existoval již před 1. lednem 2001 a překračoval hodnoty hygienických limitů stanovené
k tomuto datu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby“
24
ŘSD ČR. Výpočet hluku z automobilové dopravy – aktualizace metodiky. Manuál 2018. Zpracovatel
EKOLA goup, spol. s r.o. 2018
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venkovních prostor staveb podél dopravních tras v řádu desetin dB. Provoz dopravy
generované kamenolomem Zahrádka zvyšuje hlukovou zátěž na dotčených komunikacích II.
a I. třídy o 0,1 až 0,2 dB oproti hypotetickému stavu bez provozu lomu. Dle §20 NV 272/2011
Sb., v posledních zněních, se jedná o nehodnotitelnou změnu25.
Vyšší podíl na stávající hlukové zátěži je indikován podél úseku silnice III/2045 v obci
Zahrádka, kde by došlo k teoretickému poklesu hlukové zátěže o 4,1 až 4,3 dB. Výraznější podíl
provozu z lomu na hlukové zátěži v tomto úseku souvisí s celkově nižšími intenzitami dopravy
v úseku.
Hluk z provozu lomu – stacionárních zdrojů – není spojen s nepříznivými účinky na zdraví
obyvatele.
Dále je hodnocen vliv hluk z dopravy. Na základě směrnic WHO a dalších podkladů (SZÚ,
2007) je v tabulce č. 25 uvedena obecně platná orientační závislost výskytu nepříznivých účinků
na zdraví a pohodu obyvatel (vybarvené plochy) vyvolaná různou intenzitou hlukové zátěže
v denní době. S ohledem na individuální rozdíly ve vnímavosti vůči nepříznivým účinkům hluku
je třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivějších podskupin populace a jednotlivců
i při hladinách hluku významně nižších, než jsou úrovně expozice hodnocené z hlediska
statistické významnosti pro celou populaci.
Ve spodní části tabulky jsou v hlukových pásmech uvedeny referenční body, kde byla
zjištěna tato expozice a to pro jednotlivé variantu výpočtu „2 LIN 2025 se záměrem“.
Tabulka 24: Odhad projevů nepříznivých účinků hluku z dopravy u exponované populace v závislosti
na ekvivalentní hladině akustického tlaku A v denní době (6.00 − 22.00 hodin)
Hluková expozice - LAeq (dB)

Nepříznivé účinky
< 50 dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Zahrádka
101, 104,
106, 107

-

-

Sluchové postižení*
Kardiovaskulární účinky
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
varianty výpočtu

varianta projektová (výpočtový scénář 2 LIN
2030 se záměrem)
(viz tabulky na str. 39-40 akustické studie)

referenční body
Zahrádka
-

Zahrádka
110, 111

Nekmíř
-

Nekmíř
212

Zahrádka
102, 103,
104, 105,
108, 109
Nekmíř
213

Nová
Hospoda
305, 306,
307

Nová
Hospoda
-

Nová
Hospoda
308, 309

Nekmíř
201 až
211
Nová
Hospoda
301 až
304

* pouze při přímé expozici hluku v interiéru (LAeq,24h)
25

Změna hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku vlivem provozu hodnoceného záměru je ve
smyslu § 20 odst. 5 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. není hodnotitelná.
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S ohledem na malou změnu ekvivalentních hladin akustického tlaku vlivem generované
dopravy jsou popsané vlivy platné jak pro variantu nulovou (bez záměru), tak pro variantu
projektovou).
Dotčené území podél dotčených komunikací je zatíženo hlukem z dopravy. Výpočtem
zjištěné hodnoty leží v pásmech 55 – 60 dB, 60 – 65 dB a 65 – 70 dB.
Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví při různé intenzitě hlukové zátěže
z provozu automobilové dopravy (viz tabulka výše) a vypočtených hladin akustického tlaku A,
vyplývá, že i v nulové variantě (tj. bez realizace záměru) dosahuje hluková zátěž v blízkosti
komunikací takových hladin, u kterých byly sledovány nepříznivé účinky na pohodu a zdraví
populace. Zjištěné hladiny akustického tlaku A v uvedeném rozsahu mohou exponované
obyvatele silně obtěžovat a zhoršovat komunikaci řečí a nepříznivě ovlivňovat kardiovaskulární
systém.
Výše uvedené vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím možným účinkem jsou pouze
orientační. Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu areálu bude vnímán subjektivně,
u každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému účinku
hluku.
Identifikovaná zdravotní rizika nesouvisí výhradně s realizací záměru, ale s celkovou
dopravní zátěží území v okolí dotčených veřejných komunikací.
Samotný záměr nezvýší stávající zátěž území a neprojeví se negativně na zdraví obyvatel
(potenciální zdravotní účinky na obyvatele se významně nezmění).
Kvantifikace počtu ovlivněných osob v současném a výhledovém stavu nebyla v rámci
zpracování oznámení provedena.
Na základě měření hluku z dopravy a modelových hodnocení hlukové situace lze
konstatovat, že se jedná o území zatížené poměrně vysokými hladinami hluku. Dominantním
zdrojem hluku v hodnoceném území je provoz stávající silniční dopravy, na které se lom
částečně podílí.
Charakterizace zdravotních rizik, která jsou dávána do souvislosti se zvýšenou hlukovou
zátěží, se mezivariantně neliší, tzn. že je shodná pro nulovou i projektovou variantu. Vliv záměru
není z hlediska vzniku zdravotních rizik nad rámec současného působení významný.
Odhad významnosti potenciálního vlivu
Velikost:

pozitivní
zanedbatelný nebo nulový (stac.
zdroje hluku)
až
negativní (doprava)
Pravděpodobnost:
velmi malá
malá
vysoká
Doba trvání:
trvalý
dlouhodobý
krátkodobý

Vlivy na zdraví obyvatel v důsledku změny
akustické (hlukové) situace
Frekvence:
výjimečně
občasně
běžně
Vratnost:

vratný
nevratný

Výsledná významnost vlivu:
potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv nevýznamný
nulový vliv
potenciálně negativní vliv nevýznamný
v kumulaci s ostatní dopravou:
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potenciálně negativní vliv významný

Opatření podmiňující uvedené hodnocení:
➢
Záměr nebude provozován v noční době.
Komentář k hodnocení:
Záměr se bude, jako dosavadní těžba kameniva, podílet na celkové dopravní a s tím související
akustické situaci v území. Hlukové hygienické limity jsou v okolí dotčených komunikací splněny
s využitím korekce pro starou hlukovou zátěž. Změna akustické situace (nárůst hlukové zátěže) v hustě
obydleném území je nulová.

Hodnocení obsahu přírodních radionuklidů
Podle vyhlášky č. 422/2016 Sb. (Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení
radionuklidového zdroje) není těžený nerost materiálem se zvýšeným obsahem přírodního
radionuklidu.
VLIV NA KLIMA
Příspěvek či podíl hornické činnosti na lokalitě k celkovému stavu klimatu v dotčeném
území je nevýznamný a realizací záměru se nezmění. Využita bude standardní mechanizace pro
provádění zemních prací.
V důsledku realizace záměru již nedojde k narušením půdního profilu a k uvolnění
skleníkových plynů vázaných v půdě. Tento efekt, který nastal v době provádění skrývkových
prací v minulosti, bude kompenzován v rámci následné rekultivace. S ohledem na způsob
rekultivace je možné předpokládat, že vliv záměru na změnu klimatu po jeho dokončení (tj. po
rekultivaci) může být v delším časovém horizontu zmírňující a to zejména v souvislosti se
zadržením vody v krajině a rozvojem lesních i nelesních společenstev (plochy sukcese).
Vlastní těžební záměr není zranitelný vůči změně klimatu. Lokalita není umístěna
v záplavovém území. Záměr není významně ovlivnitelný extrémními výkyvy počasí. V případě
přívalových dešťů je kapacita retence v lomu dostatečná a úroveň hladiny v lomu bude
regulována přirozeně odparem a čerpáním důlních vod a jejich vypouštěním. V případě nižších
srážkových úhrnů je předpokládáno že množství důlní vod bude dostačující pro využití
k opatřením ke snižování emisí.
Záměr není spojen s významnými negativními vlivy na klimatické podmínky.
4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Vlivy na vodní režim a vodní zdroje
Vyhodnocení vlivů na vody vychází ze studie „Hydrogeologické posouzení zahloubení lomu
na 465 m n.m.“, která je přílohou S3 oznámení.
Při zahloubení lomu je předpokládáno zastižení jen slabě zvodněných hornin. Přítoky lze
v zahloubení předpokládat především od severovýchodu a jihozápadu. Přítoky vod do
zahloubení budou pocházet zejména z atmosférických srážek, spadlých na plochu lomu
a částečně z puklinově porušeného skalního podloží. Režim proudění podzemních vod se
kolem plánovaného zahloubení oproti současnému stavu změní jen mírně, rozšířením dosahu
vlivu čerpání v důsledku z větší hloubky. Vzhledem k tomu, že propustnost skalního masivu je
velmi nízká, nelze očekávat významné změny dosahu deprese podzemních vod v okolí lomu.
Předpokládáno je, že dosah deprese se může změnit v řádu jednotek metrů, max. cca o 20 m.
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Chatová kolonie, kde jsou situovány nejbližší zdroje vody, je situovaná v prostoru s jiným
horninovým podložím, paralelním pruhem fylitických břidlic, směru SV-JZ (viz geologická mapa
v příloze M04). Z tohoto důvodu není předpokládáno, že by se odlišným horninovým
prostředím šířily dosahy vlivů lomu od lomu právě směrem k severozápadu a severu, tedy
kolmo na dominantní směry průběhu zbřidličnatění a kolmo na dominantní rozpukanost.
Dosah deprese vlivem odvodnění lomu bude dosahovat do předpokládané vzdálenosti
vyšších desítek metrů od okrajů zahloubení. V prostoru předpokládaného dosahu vlivu čerpání
důlních vod se nenacházejí žádné studny individuálního zásobování, které by mohly být těžbou
a pánovaným zahloubením ovlivněné. Navrženo je zaměření hladin vody ve vybraných
studnách a provádění pravidelného měření.
Zahloubení lomu se nebude rozšiřovat směrem ke Zlatému potoku, proto není v tomto
směru rozšíření vlivu čerpání rovněž předpokládáno.
Vypouštění důlních vod, změny v kvalitě vod
Po zahloubení lomu na úroveň 465 m n.m. jsou očekávány přítoky vody do lomu v množství
0,5-1,0 l/s. Jedná o průměrné roční hodnoty, odhadnuté pro celý rozsah zahloubení.
Při plánovaném zahloubení lomu se způsob nakládání s důlními vodami (s výjimkou
potřebných přesunů čerpací stanice) podstatně nezmění. Při zachování dosavadních
provozních opatření nehrozí riziko znečištění povrchových a využívaných podzemních vod, ani
okolních evidovaných jímacích objektů. Rozsah sledování ukazatelů jakosti důlních vod je třeba
dodržet podle rozhodnutí vodoprávního úřadu.
Důlní vody jsou vypouštěny z jímky důlních vod do suchého koryta. Celková délka koryta či
odvodu důlních vod do Zlatého potoka je cca 205 m. V horní části je koryto hluboce zařízlé až
na skalní podloží a vytváří cca 2 – 3 m hlubokou strž. V druhé polovině je již mělčí, pouze místy
zařízlé max. 1,5 m pod úroveň okolního terénu. V poslední třetině s mírnějším spádem je
hloubka koryta max. 0,5 m. Koryto je čisté bez usazenin, voda zachycená na několika místech
v mělkých prohlubních je čistá, bez zakalení. V nivě Zlatého potoka došlo v minulosti k usazení
materiálu erodovaného z vytvořené strže, v současné době je terén pokryt vegetací a k nové
erozi na svahu již nedochází. V místě napojení koryta na Zlatý potok nejsou žádné stopy
znečištění nebo zanášení vodoteče (viz fotodokumentace).
Změny hladin vody v lomu po ukončení těžby
Po ukončení těžby dojde k přerušení čerpání důlních vod. Dojde k zaplavení vytěženého
prostoru a k vytvoření vodní plochy, s předpokládanou úrovní hladiny v hloubce kolem 15 – 20
m (pod úrovní okolního terénu), tj. v úrovni až cca 520 m n.m. Uvedená úroveň byla odborně
odhadnutá jako kombinace předpokládané původní neovlivněné úrovně hladiny podzemní
vody, úrovní hladiny vody v okolních studnách, a schopnosti vyplnit vytěženou plochu do doby
rovnováhy přítoků podzemní a povrchové vody a zároveň eliminace vody odparem.
Lom by měl být po ukončení těžby při výše uvedených předpokladech (výšce zatopení na
520 m n.m.) vyplněný objemem vody cca odhad cca 5,5 mil. m3, bez započtení kubatur
uložených materiálů vnitřní výsypky. Celková doba zatápění by se měla pohybovat ve vyšších
desítkách let (teoreticky řádově až nižší stovky let). Jedná se opět o hrubý řádový odhad,
vycházející z přítoků do lomu v hodnotě kolem 1 l/s. Přesnější prognózu bude možné stanovit
při dotěžování, při známých přítocích v konečné fázi těžby lomu. Zřejmé je, že hladina v lomu
bude stoupat jen pozvolna, řádově desítky centimetrů za rok (zpočátku s ohledem na menší
plochu dna a nižší odpar rychleji).
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5. VLIVY NA PŮDU
Záměr není spojen s negativními vlivy na půdy. Zahloubení kamenolomu bude realizováno
v území postiženém důlní činností.
V místě zahloubení by při i v případě nerealizace záměru bylo vysoce pravděpodobné
zatopení báze lomu. V této souvislosti je možné konstatovat, že záměr neovlivní postupy
sanace a rekultivace území, konkrétně rozsah hydrické rekultivace.
Odhad významnosti potenciálního vlivu
Velikost:
pozitivní
zanedbatelný nebo nulový
negativní
Pravděpodobnost:
velmi malá
malá
vysoká
Doba trvání:
trvalý
dlouhodobý
krátkodobý

Vlivy na vody
Frekvence:
výjimečně
občasně
běžně
Vratnost:
vratný
nevratný
Výsledná významnost vlivu:
potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv nevýznamný
nulový vliv
potenciálně negativní vliv nevýznamný
potenciálně negativní vliv významný

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: Komentář k hodnocení: -

6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Zahloubení kamenolomu Zahrádka na úroveň 465 m n.m. bude mít vliv na horninové
prostředí. Zahloubením kamenolomu dojde ke zvýšení celkového objemu vytěžitelných zásob
na celkových cca 4,39 mil. m3 (vztaženo ke konci roku 2019).
Zahloubením kamenolomu nedojde k plošnému rozšíření těžební jámy. Záměr
nepředpokládá potřebu provádění skrývkových prací nad aktuálně schválený rozsah.
Realizací záměru nebude dotčen žádný jiný nerostný zdroj než zásoby suroviny
vyhodnocené na tomto ložisku.
Zásoby ložiska Zahrádka budou využity v souladu s ustanovením horního zákona, týkající
se hospodárnosti využívání výhradních ložisek. Konkrétně se jedná o ustanovení § 30 odst. 1
horního zákona: „Výhradní ložiska se musí využívat racionálně […]26.

26

(pokračování citace právního předpisu): „Racionálním využíváním výhradních ložisek se rozumí
jejich dobývání a úprava a zušlechťování vydobytých nerostů podle zásad uvedených v o dstavci 3
s přihlédnutím k současným technickým a ekonomickým podmínkám; přitom musí být dodrženy
zásady báňské technologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a vyloučeny
neodůvodněné nepříznivé vlivy na pracovní a životní prostředí.“ Odstavec 3 pak stanoví:
(3) Při využívání výhradních ložisek je nutno zejména:
a) vydobýt zásoby výhradních ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji s co nejmenšími
ztrátami a znečištěním; dobývání zaměřené výhradně na bohaté části ložiska není dovoleno,
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Oznamovatel má povinnost usilovat o hospodárné vydobytí těchto zásob. V případě, že by
bylo prokázáno, že s vydobytím zásob jsou spojeny neodůvodněné nepříznivé vlivy na životní
prostředí, mohlo by být přistoupeno k odpisu zásob ložiska. Problematiku odpisu zásob
výhradních ložisek upravují § 14a, § 14b a § 14c zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon. Za odpis
zásob se považuje jejich vynětí z evidence zásob nebo jejich převod ze zásob bilančních
do zásob nebilančních. Kromě jiných důvodů je možno zásoby výhradních ložisek odepsat též:
„jde-li o zásoby, jejichž dobývání by ohrozilo zákonem chráněné obecné zájmy, zejména ochranu
životního prostředí a význam ochrany převyšuje zájem na vydobytí těchto zásob.“
Na základě charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich významnosti je konstatováno, že
dobývaní zásob v navrženém rozsahu neohrožuje zájmy ochrany životního prostředí a zdraví
obyvatel nad přípustnou míru.
Odhad významnosti potenciálního vlivu
Velikost:
pozitivní
zanedbatelný nebo nulový
negativní
Pravděpodobnost:
velmi malá
malá
vysoká
Doba trvání:
trvalý
dlouhodobý
krátkodobý

Vlivy na vody
Frekvence:
výjimečně
občasně
běžně
Vratnost:
vratný
nevratný
Výsledná významnost vlivu:
potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv nevýznamný
nulový vliv
potenciálně negativní vliv nevýznamný
potenciálně negativní vliv významný

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: Komentář k hodnocení: hodnocení vychází z předpokládaného pozitivního vlivu záměru na
hospodárné využití výhradního ložiska Zahrádka.

7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Prostředí lomů i přes intenzivní využívání umožňuje existenci mnoha druhů rostlin
a živočichů. Z obratlovců se běžně vyskytují druhy obojživelníků, plazů a ptáků.
S ohledem na charakter záměru a dobu zpracování oznámení nebyl v rámci zpracování
oznámení záměru prováděn botanický a zoologický průzkum. Lom byl zpracovatelem
oznámení poprvé navštíven v září 2009, kdy již nebylo možné spolehlivě stanovit, zda se
v prostoru lomu nevyskytují chráněné nebo významné druhy živočichů. Pochůzkou byl
zaznamenán výskyt běžných druhů ptáků obývající lesní prostředí a okraje lesa a otevřenou
krajinu. Přítomnost plazů nebo obojživelníků nebyla zaznamenána.
Podle nálezové databáze AOPK byl v minulosti v lomu zaznamenán výskyt výra velkého
(pozorování v roce 2004). V širším okolí lomu jsou v databázi od roku 2000 evidovány záznamy
b) řádně využít vydobyté nerosty při jejich úpravě a zušlechťování prováděných v souvislosti s jejich
dobýváním,
c) vhodně ukládat průvodní nerosty současně dobývané, avšak dočasně nevyužívané a vést jejich
evidenci,
d) vhodným způsobem ukládat skrývkové hmoty a hlušiny a podle možnosti je účelně využívat.“
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např. těchto zvláště chráněných druhů: strnad luční, vlaštovka obecná, lejsek šedý, ťuhýk
obecný, užovka obojková, vydra říční, moták pochop, krkavec velký, ťuhýk šedý, ropucha
obecná, čejka chocholatá, prstnatec májový. Žádný z těchto druhů není biotopově vázán na
prostor kamenolomu.
Prostor lomu v místě plánovaného zahloubení je bez vegetace, zaznamenat je možné
fragmenty ruderálních společenstev. Botanicky druhově atraktivnější jsou v území zejména
starší lemy lomových stěn. Na okrajích lomu, zejména v prostoru mezi lomem a jižní deponií
a dále na severní deponii a při západním okraji lomu rostou náletové dřeviny, popř. zbytky
původních porostů (plochy mezi příjezdovou komunikací a západním okrajem lomu),
s dominantním zastoupením borovice lesní a smrku ztepilého. Dále se objevuje především bříza
bělokorá, která převažuje v mladých náletech v nižších partiích lomu (např. v okolí stávající
jímky technologické vody).
Okolní lesní porosty jsou silně přeměněné, dominuje zde borovice lesní, popř. smrk ztepilý.
Přirozenější porosty jsou zachovány v okolí pouze v nivě Zlatého potoka, jedná se o přírodní
biotop 91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy.
Celé území dotčené záměrem je tvořeno biotopy silně ovlivněnými nebo vytvořenými
člověkem. Jedná se zejména o X6 – Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla,
X7 – Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, X12 – Nálety pionýrských dřevin, v okolí X9 – Lesní
kultury s nepůvodními dřevinami (severní předpolí stávajícího lomu).
V důsledku realizace záměru nedojde k narušení stávajících přírodních nebo přírodě
blízkých biotopů. V partiích určených k zahloubení jsou již dnes půdy skryty. Před realizací
záměru se bude jednat o plochu intenzívně využívaného dna lomu bez obsahu zúrodnitelné
zeminy a prakticky bez vegetace.
Negativní vliv lomu na faunu, flóru a ekosystémy nad rámec stávajících vlivů nenastane.
Přímé vlivy budou nabývat stejné významnosti a rozsahu. Nepřímé vlivy záměru na okolí budou
prodlouženy v důsledku navýšení těžitelných zásob. Nepřímé vlivy jsou spojeny především
s ovlivněním bezprostředního okolí kamenolomu rušivou činností. Tyto vlivy však slábnou
v gradientu několika metrů až desítek metrů.
Vlivy záměru po ukončení budou shodné s předpokládanými vlivy spojenými s ukončením
současně realizované těžby. Vlivem realizace záměru se zvýší pravděpodobnost hydrické
rekultivace v důsledku předpokládaného mírného zvýšení přítoků vod do lomu. Na základě
analogie s jinými obdobnými lokalitami je vysoce pravděpodobné, že po ukončení těžby bude
lom osídlen mnoha rostlinnými a živočišnými druhy vč. druhů v současné době zvláště
chráněných. Časový posun ukončení těžby v území je v tomto kontextu možné považovat za
spíše nepříznivý vliv, neboť realizací záměru dojde k časovému odkladu provedení sanace
a rekultivace zejména.
Záměrem bude dotčeno území silně pozměněné těžební činností. Zahloubení
kamenolomu bude prováděno z báze poslední etáže. Přímé vlivy záměru na přírodní a přírodě
blízké biotopy jsou nulové.
8. VLIVY NA KRAJINU
Záměr spočívá v zahloubení již existujícího lomu ovlivňujícího krajinný ráz území o dvě
etáže. Působení lomu v krajině se nezmění, ale vlivem realizace záměru se prodlouží o cca 11
let.
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Pro hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz bylo vycházeno z metodického postupu
„Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, tzv.
metoda prostorové a charakterové diferenciace území“ autorů I. Vorla, R. Bukáčka, P. Matějky,
M. Culka a P. Skleničky27. Tato metoda posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz
vychází z principu ochrany takových charakteristik, znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou
výraznými atributy přírodní a estetické kvality krajiny, a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících.
Další princip metody spočívá v rozložení celkového problému hodnocení na dílčí, samostatně
řešitelné kroky. Snahou je tedy subjektivitu hodnocení rozčlenit na řadu drobných rozhodnutí
a eventuální nepřesnosti a odchylky, vyplývající z více či méně subjektivních pohledů, takto
eliminovat.
Konfliktnost zásahů je dána intenzitou zásahů do jednotlivých znaků krajinného rázu,
významem, projevem a cenností těchto znaků.
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální,
sluchové, čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (DoKP).
Vymezení dotčeného krajinného prostoru se v případě kritéria viditelnosti provádí buď
vizuálními bariérami (horizonty terénu, lesních porostů nebo zástavby) nebo se empiricky
stanoví okruhy potenciální viditelnosti (ve dvou vzdálenostech: 3 km okruh předpokládané
silné viditelnosti a 6 km okruh předpokládané potenciální viditelnosti).
Z povahy hodnoceného záměru vyplývá jako hlavní kritérium pro vymezení DoKP vizuální
dosah. Proto byla pro upřesnění rozsahu DoKP provedena analýza viditelnosti. Pro základní
orientaci z hlediska viditelnosti byl použitý Digitální model povrchu 1. generace (DMP 1G)
převedený do rastrového formátu (s rozlišením 2 m) v souřadnicovém systému S-JTSK. Digitální
model povrchu představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného
zemského povrchu včetně staveb a rostlinného pokryvu.

27

Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., Sklenička P. (2004): Metodický postup
posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, ČVUT,
Praha. 22 stran.
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Obrázek 13: Dotčený krajinný prostor (DoKP)
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Dotčený krajinný prostor se nachází na rozhraní tří geomorfologických okrsků. Zatímco
vlastní plocha záměru a její blízké okolí je součástí Dolnobělské vrchoviny, severní výběžky
zasahují do Lomské vrchoviny a celá západní část je součástí Pernarecké pahorkatiny.
Dolnobělská vrchovina tvoří výrazný hřbet strukturně-denudačního reliéfu plochých
spilitových suků a strukturních hřbítků barrandienského směru, malých zbytků třetihorních
zarovnaných povrchů a hlubokých erozních údolí. Průměrná nadmořská výška je cca 460 m
n.m.
Lomská vrchovina je tvořena výše položeným reliéfem se sedimenty a slabě
metamorfovanými komplexy v podloží, se strukturně-denudačními hřbety a s menším
množstvím vulkanických kuželů. Zvětrávání hornin je na několika místech kaolinického
charakteru. Převládajícím půdním typem jsou vzhledem k pahorkatinnému reliéfu a slabě kyselé
půdní reakci (arkózové podloží) kyselé hnědé půdy. Je porostlá rozsáhlými lesy.
Pernarecká pahorkatina zaujímá krajinu kolem dolních toků Úterského potoka a Hadovky.
Je to členitá pahorkatina na proterozoických chloriticko-sericitických fylitech s ojedinělými
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složkami spilitů s denudačními zbytky permských sedimentárních hornin. Tvoří erozně
denudační reliéf nevýrazné kerné stavby charakterizovaný plošinnými zarovnanými povrchy s
mělkými údolími v povodí levých přítoků Mže.
Obrázek 14: Geomorfologické členění DoKP

Na severu DoKP navazuje na Přírodní park Manětínská, zřízený již v roce 1978. Přírodní park
tvoří rozsáhlý lesní komplex Lomské vrchoviny s několika menšími rybníky a prameništi potoků
Zlatého, Pstružného, Malého, Kačiny, Bělé, Třemošné, Chladné a Vesky. Nejvyšším bodem parku
je vrch Lišák u Štipoklas (677 m n.m.), významnými kótami jsou také Velká Myť (658 m n.m.),
Lom (657 m n.m.), Špičák u Nečtin (611 m n.m.) a Malý Špičák u Čbánu (605 m n.m.). Území je
budováno karbonskými arkózami, pískovci, slepenci, prachovci a jílovci s ojedinělými
neovulkanickými suky. Nejcennější části parku tvoří mokřadní stanoviště v údolí Zlatého
potoka. Slatiniště hostí řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin.
DoKP působí relativně heterogenně, na základě rozdílné geomorfologie a převažujícímu
zastoupení reliéfu a kultur v území je možné v rámci DoKP vylišit tři místa krajinného rázu
(MKR).
MKR1 je představováno vlastním prostorem záměru a okolními porosty lesního komplexu
Orná, po jehož severozápadním okraji prochází hluboce zaříznuté údolí Zlatého potoka. Kromě
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těžebních aktivit a lesnického využití je území intenzivněji využíváno k individuální rekreaci
(chatová osada Zlatý rybník).
MKR2 v severní a střední části DoKP je typické rozsáhlejšími zemědělskými pozemky typicky
s trvalými travními porosty. Toto místo krajinného rázu navazuje na hodnotné plochy
Přírodního parku Manětínská.
MKR3 představuje zemědělsky obhospodařované plochy na východních svazích údolí nad
tokem Třemošné přerušované zalesněnými roklemi západovýchodního směru.
V následujících tabulkách jsou znaky a hodnoty jednotlivých charakteristik krajiny pro
všechna tři vylišená místa krajinného hodnoceny bez rozlišení MKR.
Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky
Přítomnost znaků přírodní charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností
standardizovaných indikátorů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny.
Tabulka 25: Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky v DoKP
přítomnost indikátoru
v řešeném území

A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6
A.1.7
A.1.8
A.1.9

Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma
Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochranného pásma
Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma
Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma
Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma
Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000
Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
Přítomnost přírodního parku (dle §12 zák. 114/1992 Sb.)
X
Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních,
X
nadregionálních)
Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)
X
ad A.1.9 – PP Manětínská
ad A.1.10 – NRBC Zahrádka
ad A.1.11 – Zlatý potok, Zlatý rybník, lesy v okolí lomu + lesy na pravém břehu nad údolím
Třemošné

A.1.10
A.1.11
Poznámky:

ANO

NE
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabulka 26: Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky

A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.2.8

Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky
Reliéf hřbetu mezi plzeňskou a manětínskou karbonskou
pánví pozměněný těžební činností
Lesní komplex Orná
Zalesněné rokle v západní části DoKP, ve svahu nad údolím
Třemošné
Hluboce zaříznuté údolí Zlatého potoka
Zlatý rybník
Zemědělské pozemky v severní části DoKP s trvalými travními
porosty
Na severu návaznost na PP Manětínská s mokřady
Relativně vysoké zastoupení rozptýlené a doprovodné zeleně

Klasifikace znaků
dle významu
dle cennosti
xxx zásadní
xxx jedinečný
xx spoluurčující
xx význačný
x doplňující
x běžný

XX

X

XX

X

X

X

XX
X

X
X

X

X

XX
X

XX
X
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Dochované znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
Tabulka 27: Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky
přítomnost indikátoru
v řešeném území

B.1

Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické
charakteristiky

B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6
B.1.7
B.1.8

Přítomnost národní kult. památky (NKP)
X
Přítomnost archeologické památkové rezervace
X
Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)
X
Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)
X
Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)
X
Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)
X
Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)
X
Přítomnost nemovité kulturní památky
X
ad B.1.8 - Zahrádka, Hůrky, č.p. 1 - rejst. č. ÚSKP 41466/4-1249 – venkovská usedlost; Zahrádka,
Hůrky, č.p. 2 - rejst. č. ÚSKP 46527/4-1250 – venkovský dům; Zahrádka, Hůrky, č.p. 3 - rejst. č.
ÚSKP 16945/4-1251 - venkovská usedlost; Zahrádka, Hůrky – rejst. č. ÚSKP 10311/4-4907 –
kaple

Poznámky:

ANO

NE

Tabulka 28: Identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky

B.2

Identifikované hlavní znaky kulturní a historické
charakteristiky

B.2.1
B.2.2
B.2.3

Nízká hustota zalidnění
Zachovalá síť cest
Rekreační funkce území (rekreační objekty – chaty, chalupy)
Dlouhodobá (od 70. let 20. století) existence a provoz
kamenolomu v území
Nemovité kulturní památky na území DoKP

B.2.4
B.2.5

klasifikace znaků
dle významu
dle cennosti
xxx zásadní
xxx jedinečný
xx spoluurčující
xx význačný
x doplňující
x běžný

XX
X
X

X
X
X

XX

X

X

XX

Estetické znaky a hodnoty
Tabulka 29: Přítomnost estetických hodnot, harmonického měřítka v rámci DoKP
ANALYTICKÁ KRITÉRIA
rysy prostorové skladby
C.1.1
Charakter
vymezení
prostoru

C.1.1.1
C.1.1.2
C.1.1.3
C.1.1.4
C.1.1.5
C.1.2.1

C.1.2
Rysy
prostorové
struktury

C.1.3
Konfigurace
liniových prvků
C.1.4
Konfigurace
bodových
prvků

C.1.2.2
C.1.2.3
C.1.2.4
C.1.2.5
C.1.3.1
C.1.3.2
C.1.3.3
C.1.4.1
C.1.4.2
C.1.4.3
C.1.4.4

C.1

Indikátory přítomnosti hodnot

Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem
Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů
Zřetelné vymezení prostorů cennou zástavbou
Vymezení prostorů liniovými útvary
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického
vnímání krajiny
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů s
převažujícím přírodním charakterem
Maloplošná struktura – mozaika s výraznými prvky rozptýlené
zeleně v krajině se zemědělským využitím
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních
celků s harmonickým výrazem
Prostorově velké vodní nádrže
Velkoplošné měřítko průmyslové aglomerace
Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.)
Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních porostů, aleje,
doprovodná zeleň atd.)
Zřetelné linie antropogenních prvků
Přítomnost zřetelných terénních dominant
Přítomnost zřetelných kulturních dominant
Neobvyklý tvar nebo druh dominanty
Přítomnost vedlejších prostorových akcentů

přítomnost indikátoru
v řešeném území
ANO
NE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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rysy charakteru a identity
C.1.5.1
C.1.5.2
C.1.5.3
C.1.5
Rozlišitelnost

C.1.5.4
C.1.5.5
C.1.6.1

C.1.6
Harmonie
měřítka krajiny

C.1.7
Harmonie
vztahů v krajině

C.1.6.2
C.1.6.3
C.1.7.1
C.1.7.2
C.1.7.3
C.1.7.4
C.1.7.5
C.1.7.6
C.1.7.7

Zahloubení kamenolomu Zahrádka
přítomnost indikátoru
v řešeném území
ANO
NE
X
X

Indikátory přítomnosti hodnot
Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie
Neopakovatelnost krajinných forem
Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální
scéně
Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití
krajiny
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či
statické působení jako výrazný rys krajinné scény
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově
vybočujících staveb
Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků
Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti
a krajiny
Soulad forem osídlení a přírodního prostředí
Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce
Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí
Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně
Uplatnění míst s kulturním významem
Působivá skladba prvků krajinné scény
Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabulka 30: Identifikované hlavní estetické znaky a hodnoty

C.2

Identifikované hlavní estetické znaky a hodnoty

C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5

Polootevřený charakter krajinné scény
Krajina středních až malých měřítek
Absence kulturních dominant
Absence přírodních dominant
Harmonické zasazení sídel do krajiny

klasifikace znaků
dle významu
dle cennosti
xxx zásadní
xxx jedinečný
xx spoluurčující
xx význačný
x doplňující
x běžný

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Posouzení vlivu na identifikované znaky
Význam uplatnění znaku na krajinném rázu v DoKP je hodnocen stupnicí:
• Doplňující: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo v místě
krajinného rázu doplňuje charakter krajiny (X)
• Spoluurčující: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo v místě
krajinného rázu významně spoluurčuje charakter krajiny. (XX)
• Zásadní: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo v místě
krajinného rázu rozhodujícím způsobem determinuje charakter krajiny. (XXX)

Cennost znaku z hlediska obdoby výskytu byla hodnocena stupnicí:
• Běžný: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který se v české krajině běžně vyskytuje. (X)
• Význačný: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je význačný v rámci oblasti
krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu. (XX)
• Jedinečný: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je ojedinělý v rámci oblasti
krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu. (XXX)

Potenciální projev budoucí výstavby a činností v rámci navrhované změny funkčního využití
vůči identifikovaným znakům je hodnocený stupnicí:
• 1 – pozitivní vliv
• 0 – žádný zásah
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• X – slabý vliv
• XX – středně silný vliv
• XXX – silný vliv
• XXXX – stírající vliv
• + zesilující efekt

Pozn.: Stávající negativní znaky, které narušují krajinný ráz jsou označeny slovem „negativní“.
V případě možnosti zesílení projevu negativního znaku společným působením navrhovaného
záměru je vliv označen „+“.
Tabulka 31: Vyhodnocení míry vlivu záměru na krajinný ráz
Znaky dle § 12

Znaky přírodní
charakteristiky
vč. přírodních
hodnot, VKP a
ZCHÚ

Identifikované znaky

A.2.1

C.2.1

Reliéf hřbetu mezi plzeňskou a
manětínskou karbonskou pánví
Lesní komplex Orná
Zalesněné rokle v západní části DoKP,
ve svahu nad údolím Třemošné
Hluboce zaříznuté údolí Zlatého
potoka
Zlatý rybník
Zemědělské pozemky v severní části
DoKP s trvalými travními porosty
Návaznost na PP Manětínská
Relativně vysoké zastoupení
rozptýlené a doprovodné zeleně
Nízká hustota zalidnění
Zachovalá síť cest
Rekreační funkce území (rekreační
objekty – chaty, chalupy)
Dlouhodobá (od 70. let 20. století)
existence a provoz kamenolomu v
území
Přítomnost
nemovitých
kulturní
památek na území DoKP
Polootevřený charakter krajinné scény

C.2.2

A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.2.8

Znaky kulturní
a historické
charakteristiky
vč. kulturních
dominant

B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4

B.2.5
Znaky
estetických
hodnot vč.
měřítka a
vztahů v
krajině

Klasifikace znaků
podle
podle
podle
projevu
významu cennosti

Posouzení
míry vlivu
na ident.
znaky

neutrální

XX

X

X

pozitivní

XX

X

X

pozitivní

X

X

0

pozitivní

XX

X

X

pozitivní

X

X

0

neutrální

X

X

0

pozitivní

XX

XX

0

pozitivní

X

X

0

neutrální
pozitivní

XX
X

X
X

0
0

neutrální

X

X

XX

negativní

XX

X

+

pozitivní

X

X

0

neutrální

X

X

0

Krajina středních až malých měřítek

neutrální

X

X

0

C.2.3

Absence kulturních dominant

neutrální

X

X

0

C.2.4

Absence přírodních dominant

neutrální

X

X

0

C.2.5

Harmonické zasazení sídel do krajiny

pozitivní

X

X

0

V rámci hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz nebyly identifikovány žádné jedinečné
znaky a charakteristiky vymezeného DoKP, a i v případě ostatních znaků byla jejich cennost
hodnocena v naprosté většině jako běžná. Realizace záměru s sebou nepřinese trvalou zásadní
změnu krajinné matrice, nebudou narušeny přirozené osy a dominanty krajiny (absence).
Rovněž nedojde k negativnímu ovlivnění působení ohraničujících horizontů v krajině.
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Podle definice §12 zákona č. 114/1992 Sb.:
Vliv připravovaného záměru na:
Přírodní charakteristiky a hodnoty
Kulturní a historické charakteristiky
Estetické hodnoty, prostorové vztahy a harmonické
měřítko
Zásahy do krajinného rázu, zejména povolování
a umisťování staveb mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování:
VKP
ZCHÚ
Kulturních dominant krajiny
Harmonického měřítka a vztahů v krajině

Představuje zásah vůči dílčím kritériím hodnocení
Žádný až slabý
Žádný až středně silný
Žádný

Představuje zásah

Slabý
Žádný
Žádný
Žádný

Na základě výše uvedené analýzy a s ohledem na absenci jedinečných a marginálnímu
zastoupení význačných znaků krajinného rázu ve vymezeném dotčeném krajinném prostoru je
možné z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle §12, zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, považovat záměr „Zahloubení kamenolomu Zahrádka na ložisku
stavebního kamene v DP Zahrádka“ za únosný.
9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Záměr je situován v exploatovaném území.
Negativní vlivy na hmotný majetek mohou být spojovány s trhacími pracemi. Trhací práce
probíhají dlouhodobě bez známých škod na majetku (dle sdělení oznamovatele).
Předpokládáno je, že při zahloubení kamenolomu budou vlivy odstřelů nadále bez negativních
vlivů na majetek.
Dalším aspektem těžební činnosti jsou možné vlivy na zdroje vody v chatové osadě Zlatý
mlýn. Na základě dosavadních zkušeností s přítoky podzemních vod do lomu a geologických
podmínek, je předpokládáno (jedná se o odborný odhad), že k negativnímu ovlivnění
podzemních vod ve zdrojích v chatové osadě nedojde. Na základě hydrogeologického
posouzení je doporučeno zahájení monitoringu hladin podzemní vody ve vybraných objektech
v chatové osadě Zlatý mlýn. Zahájení monitoringu bude předcházet pasportizace odběrných
objektů – studní.
Negativní vlivy na podzemní vody nejsou předpokládány. Pokud by tato
(nepravděpodobná) situace nastala, např. by došlo ke ztrátě podzemní vody nebo
podstatnému snížení možností odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti
vody, bude náhrada škody řešena v souladu s ustanoveními horního zákona28. Ve vztahu

Zákon č. 44/1988 Sb., §36:
(1) Za důlní škody se považují škody způsobené na hmotném majetku vyhledáváním a průzkumem
ložisek, pokud se provádí důlními díly, dobýváním výhradních ložisek, zřizováním, zajišťováním
a likvidací důlních děl a lomů, včetně jejich zařízení, odvalovým, výsypkovým a kalovým
hospodářstvím organizací, úpravou a zušlechťováním nerostů, prováděnými v souvislosti s jejich
dobýváním, jakož i škody způsobené zvláštními zásahy do zemské kůry.
(2) Za důlní škodu se považuje i ztráta povrchové a podzemní vody, podstatné snížení vydatnosti
jejich zdrojů a zhoršení její jakosti, k němuž došlo v důsledku činností uvedených v odstavci 1.
28
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k podzemním vodám dále platí ustanovení §29 zákona o vodách o náhradě škody. Ten stanoví,
že „Osoba, která tuto škodu způsobila je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má
povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle místních
podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. Náhrada spočívá v opatření
náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna poskytnout jednorázovou
náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož užíváním je povolení
spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud. Tím nejsou dotčeny obecné
předpisy o náhradě škody“.
K zajištění vypořádání důlních škod je organizace povinna vytvářet rezervu finančních
prostředků.
V navrženém dobývacím prostoru ani jeho bezprostřední blízkosti se nenacházejí žádné
architektonické a historické památky ani archeologická naleziště. Nepředpokládá se negativní
vliv těžby na kulturní památky.
Dotčeny budou výhradně pozemky již hornickou činností v minulosti dotčené.
Veřejné komunikace budou pro dopravní obsluhu nadále využívány v souladu podmínkami
pro obecné užívání komunikací (viz ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. z. o pozemních
komunikacích o obecném užívání komunikací29 a vyhlášky č. 104/1997 Sb30).

29 Zákon o pozemních komunikacích stanovuje v § 19 podmínky pro obecné užívání (komunikace):
Obecné užívání
(1) V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a za podmínek
stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a
k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud pro zvláštní případy nestanoví
tento zákon nebo zvláštní předpis jinak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu dotčené pozemní komunikace.
(2) Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejně přístupné účelové
komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat; veřejně přístupné účelové
komunikace bez vozovky je zakázáno poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní jejich
obecné užívání. …….
Zvláštním případem jsou mj. mimořádné změny dopravního významu, které ošetřuje § 39:
Mimořádné změny dopravního významu: Dojde-li k podstatnému nárůstu zatížení části pozemní
komunikace, jejíž stavební stav nebo dopravně technický stav tomuto nárůstu zjevně neodpovídá, je
osoba, která nárůst způsobila, povinna uhradit vlastníkovi dotčené části pozemní komunikace náklady
spojené s nezbytnou úpravou a opravou takto dotčené části pozemní komunikace. Nedojde-li k
dohodě o výši úhrady s vlastníkem dotčené části pozemní komunikace, rozhodne na návrh vlastníka
soud.
30 Údržbu a opravy komunikací řeší Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích.
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2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Záměr je lokalizován do území aktivního kamenolomu, kde v současné době probíhá těžba.
Oproti vlivům dosavadní těžby se územní rozsah (dosah) vlivů významně nezmění.
Záměrem dojde k prodloužení doby trvání těžby v území.
Nadále bude dobývání suroviny spojeno s následujícími vlivy.
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na zdraví obyvatel souvisí s provozem kamenolomu jakožto zdroje znečišťování
ovzduší a zdroje hluku. Další vlivy, mimo vlastní lom, jsou spojeny s expedicí kameniva.
Míra vlivů zůstane zachována. V případě vlivů na kvalitu ovzduší je možné konstatovat, že
zdroj znečišťování ovzduší je provozován v souladu s platným povolením provozu a vlivem
provozu kamenolomu nedochází k překračování limitních hodnot pro ochranu zdraví obyvatel.
Hluk v okolí kamenolomu byl ověřen krátkodobým kalibračním měřením na čtyřech
lokalitách v okolí lomu. Na základě tohoto měření a akustického modelu je konstatováno, že
izofona limitní ekvivalentní hladiny akustického tlaku nedosahuje k nejbližším rekreačním
objektům (v osadě Zlatý Rybník). Obytné území obce Zahrádka není provozem vlastního lomu
vůbec ovlivněno.
Negativní vlivy jsou spojeny s expedicí kameniva, a to z důvodu generované nákladní
automobilové dopravy, která se podílí na hlukové zátěži podél dotčených komunikací.
V návaznosti na výjezd z místní komunikace od kamenolomu je touto komunikací silnice III.
třídy č. 2045 a silnice II. třídy č. 204 v obci Zahrádka, v opačném směru silnice II. třídy č. 205
a silnice I. třídy č. 20. V okolí hlavních komunikací jsou v chráněných venkovních prostorech
staveb v bezprostřední blízkosti těchto komunikací překročeny základní limitní hodnoty pro
hluk z automobilové dopravy ve výši 60 dB (limit platný pro silnice I. třídy a II. třídy) a 55 dB
(platný pro silnice II. třídy). Při uplatnění korekce pro starou hlukovou zátěž jsou limitní hodnoty
plněny. Rozsah vlivů dopravy by se v případě nerealizace zahloubení (a případného ukončení
provozu lomu) významně nezměnil.
Vlivy na vody
Dosah vlivů na podzemní vody je dán dosahem snížení hladiny podzemní vody v okolí
kamenolomu v důsledku zahloubení terénu. Vlivem vlastní těžby nedojde k negativnímu
ovlivnění nejbližších vodních zdrojů v okolí kamenolomu, dosah depresního kužele se
významně nenavýší. Předpokládáno je, že oproti současnému stavu dojde v důsledku
zahloubení kamenolomu ke zvětšení rozsahu depresní kotliny o max. 20 m. Depresní kužel tak
nedosahuje a nebude dosahovat k nejbližším zdrojům vody (studny v osadě Zlatý mlýn).
Vlivy na povrchové vody jsou spojeny jednak se změnou povrchového odtoku v místě
kamenolomu, jednak s vypouštěním důlních vod. Důlní vody jsou vypouštěny suchým korytem
(strží) do Zlatého potoka. S ohledem na geologickou stavbu a stávající a budoucí plošný rozsah
kamenolomu není předpokládáno podstatné zvýšení objemu vznikajících a vypouštěných
důlních vod.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměrem bude dotčeno člověkem již v minulosti silně pozměněné území v rámci těžebního
prostoru. Záměr nemá významný negativní vliv na faunu a flóru ani na přírodní a přírodě blízké
ekosystémy.
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Vlivy na přírodní zdroje
Záměrem nejsou negativně ovlivněny přírodní zdroje. Záměrem dojde k hospodárnému
využití výhradního ložiska.
Vlivy na krajinný ráz
Záměr zahloubení kamenolomu není spojen s negativními vlivy na krajinný ráz. Rozsah
ovlivnění krajinného rázu se nezmění.
Rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí přijatelný.
V souvislosti se záměrem nedojde k významnému zatížení životního prostředí a obyvatel oproti
variantě bez jeho realizace.
Graficky je územní rozsah vlivů znázorněn v následujících dokumentech:
Rozsah vlivů na akustickou situaci – str. 43 až 53 akustické studie.
Rozsah vlivů na ovzduší – str. 52 až 58 rozptylové studie.
Rozsah vlivů na krajinný ráz – na str. 77 oznámení.

3. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Záměr nevyvolá vlivy přesahující státní hranice. Tyto jsou s ohledem na lokalizaci záměru
a rozsah vlivů vyloučeny.

4. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A
SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JE TO
VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ
Kamenolom Zahrádka je již dlouhodobě provozován. V současné době těžba
v kamenolomu Zahrádka probíhá na základě platného POPD schváleného rozhodnutím
Obvodního báňského úřadu v Plzni Zn. 2829/511.4/II/2000 ze dne 8.12.2000.
V rámci platných povolení pro provádění hornické činnosti v DP Zahrádka a související
činnosti (např. provoz zdroje znečišťování ovzduší, vypouštění důlních vod) jsou stanoveny
podmínky pro provoz kamenolomu. Opatření k prevenci je možné rozdělit podle příjemce vlivu.

OPATŘENÍ K OCHRANĚ OVZDUŠÍ
Opatření k ochraně ovzduší vychází z požadavků zákona o ochraně ovzduší pro provoz
zdroje znečišťování ovzduší (zdroj 5.11 Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá
kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva – přírodního i umělého o
projektovaném výkonu vyšším než 25 m³/den. Kategorie: Vyjmenovaný stacionární zdroj dle §
2 písm. e) zákona, přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.). Podmínky provozu kamenolomu,
jakožto zdroje znečišťování ovzduší, stanovil Krajský úřad Plzeňského kraje ve svém rozhodnutí
ze dne 19.10.2016 (č.j. ŽN/16200/16) – viz příloha D7.
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Účelem opatření v ochraně ovzduší je snižování primární a sekundární prašnosti. Podrobný
přehled opatření ke snižování prašnosti je uveden ve schváleném provozním řádu pro
kamenolom Zahrádka. Jedná se zejména o opatření:
➢ Odprášení stacionární technologické linky (podrobný popis je v textu rozptylové
studie na str. 11 - 13).
➢ Skrápění mobilní linky.
➢ Skrápění vodou je používáno při nakládce materiálu. Na hrdle teleskopického
tubusu je nainstalován a při každé nakládce používán prstenec vodních trysek.
➢ V případě expedice materiálu z meziskládek pomocí kolového nakladače je prašnost
omezována skrápěcí rampou umístěnou před výjezdem z meziskládek.
➢ Maximální povolená rychlost v areálu je 20 km/h.
➢ K omezení sekundární prašnosti vznikající v důsledku těžby, provozu a dopravy na
zpevněných účelových komunikacích, manipulačních plochách a na příjezdové
komunikaci, je na provozovně zavedeno skrápění pomocí cisternového vozu
a zametacího a kropícího vozu. Skrápění je prováděno zejména v klimaticky
nepříznivém období (sucho, větrné počasí, apod.) v takovém intervalu, aby byla
vznikající sekundární prašnost minimalizována, případně k ní nedocházelo vůbec.
Kompenzační opatření podle §11 odst. 5 nejsou pro posuzovaný stacionární zdroj
vyžadována (není označen sloupec B).
Program zlepšování kvality ovzduší
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1
zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydalo v měsíci květnu 2016 v souladu s požadavky
přílohy č. 5 zákona o ovzduší "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ 03"
(PZKO). Program nabyl účinnosti 13.6.2016.
V PZKO jsou pro provozovatele stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu,
kód 5.11 uvedena opatření ke snižování prašnosti: vybavení zdrojů technikou pro omezování
fugitivních emisí pevných částic (PM10).
Mezi technická opatření patří pořízení např.: čistící (zametací) techniky, vodní clony, systémy
pro skrápění, zakrytování/zaplachtování volně ložených sypkých materiálů apod. Tato
technická opatření by měl v přiměřené míře aplikovat také přepravce, který přepravuje sypký
materiál do výše uvedených či ostatních vyjmenovaných zdrojů a to takovým způsobem, aby
bylo eliminováno znečištění ovzduší způsobené přepravovaným materiálem.
Posuzovaná technologie je provozována v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší
zóna Jihozápad CZ 03.

OPATŘENÍ K OCHRANĚ OBYVATEL PŘED HLUKEM
Vzdálenost od obytné zástavby je taková, že stacionární zdroje hluku v kamenolomu
nepůsobí nadlimitní hluk u chráněné zástavby sloužící k bydlení.
Ve vztahu k objektům v zahrádkářské kolonii Zlatý mlýn je uvažováno opatření spočívající
v udržování minimální výšky skládky surovin na deponiích č. 2 a 3 o výšce 7,5 m a to ve směru
k chatové oblasti.
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Hodnocení vychází z předpokladu, že i nadále nebudou stacionární zdroje hluku zdroji
hluku s tónovým charakterem.
Provoz hodnoceného záměru bude pouze v denní době.
Pozn.: Pro provoz dotčených veřejných komunikací v okolí záměru (hodnocené úseky)
nejsou orgánem ochrany veřejného zdraví stanoveny podmínky provozu nad rámec zákona
o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (nařízení vlády o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací).
Opatření k ochraně před vlivy trhacích prací
Provádění trhacích prací se řídí podmínkami rozhodnutí Obvodního báňského úřadu:
- Rozhodnutím OBÚ v Plzni (zn. 1764/64/01 ze dne 15.6.2001) – generálním povolení
trhacích prací velkého rozsahu podle schválených projektů trhacích prací (typový
projekt odstřelů).
- Rozhodnutím OBÚ v Plzni (zn. 494/04/531.1/II/Mer/Liš ze dne 18.3.2004) – povolení
trhacích prací malého rozsahu podle schválených projektů trhacích prací (typový
projekt odstřelů). Tímto rozhodnutím jsou povoleny rozpojování nadměrných kusů
rubaniny příložnou nebo vývrtovou náloží (neprovádí se, využívána je bourací koule),
odstřely záhlavních a patních vrtů (rozpojování horninového masivu) a odstřely při
uvolňování bočních klínů a pánví u drtiče (výjimečně). Práce jsou prováděny podle
příslušného technologického postupu.
Velikost celkové nálože a velikosti dílčích náloží nesmí překročit hodnoty uvedené
v Generálním projektu clonových odstřelů lomu Zahrádka. Na objektech v dosahu seismických
účinků trhacích prací velkého rozsahu se nesmí projevit první známky škod způsobených
trhacími pracemi.

OPATŘENÍ K OCHRANĚ VOD
V kamenolomu je s důlními vodami nakládáno v souladu s vydaným rozhodnutími:
- Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, č.j.
ŽP/10288/13 ze dne 26.11.2013 - povolení k vypouštění důlních vod.
- Rozhodnutí Městského úřadu Nýřany, odbor životního prostředí, č.j. OŽPHor/12676/2015, ze dne 19.5.2015 – povolení odběru vody pro administrativní
budovu z vrtané studny na pozemku p.č. 551/4 v k.ú. Radimovice u Všerub.
Havarijní plán ve vztahu k vodám byl schválen rozhodnutím MěÚ Nýřany dne 23.11.2009.
V návaznosti na oznámení záměru a povolení hornické činnosti bude před zahájením
hornické činnosti v zahloubení rozšířen monitoring vlivu na vody (se souhlasem majitelů
objektů) následovně:
➢ Pasportizace vybraných (nejbližších) vodních zdrojů v okolí lomu v chatové osadě
Zlatý mlýn.
➢ Měření hladin vody ve studnách - nejméně 1 rok před zahloubením bude zahájeno
pravidelné měření hladin vody na vybraných studnách v chatové osadě. Navrženo
je sledování nejbližších objektů - studny označené jako ST-1, ST-2, ST-3 a ST-4
v grafické příloze č. 3 hydrogeologického posudku. Záměry hladin podzemní vody
budou prováděny 2x ročně (v jarním a podzimním období).
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Výsledky monitoringu, doplněné informacemi o čerpaném množství důlních vod vč. vod
využitých na opatření ke snižování prašnosti, budou předkládány příslušnému vodoprávnímu
úřadu a uchovávány v rámci provozní evidence kamenolomu.

OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY
Opatření k ochraně přírody vychází zejména z podmínek povolení hornické činnosti na
ložisku. Stěžejním kompenzačním opatřením je sanace a rekultivace ložiska po ukončení
dobývání nerostu. Rekultivace bude řešena kombinací hydrické rekultivace zahloubené části
kamenolomu pod úrovní okolního terénu a rekultivace sukcesí (závěrné svahy těžebních řezů
nad budoucí hladinou vody). Ostatní části budou zalesněny. Pozemky odejmuté dočasně
budou rekultivovány v souladu s vydanými rozhodnutími. To se týká pozemku parc. č. 95/9
v k.ú. Mostice (kraj jižní deponie), který bude rekultivován zpět na les – viz příloha M6.
Poznámka: Pozemky v místě nové deponie (č.p. 383/1, 384/1 a 1148 v k.ú. Hůrky u
Zahrádky) jsou v katastru nemovitostí evidovány jako plochy ostatní.
Pro biologicko-lesnickou rekultivaci budou využívány pouze druhy blízké původním
rostlinným společenstvům.
Kácení dřevin a křovin – náletů v prostoru kamenolomu – bude realizováno v době
vegetačního klidu (v době 1. 10. až 31. 3.).
Zahloubení kamenolomu neohrozí ani neomezí hospodaření na lesních pozemcích.
Všechny pozemky, kterých se zahloubení přímo dotýká, jsou pozemky druhu ostatní. Materiál
z lomu nebude ukládán na lesní pozemky, činnosti v ochranném pásmu lesa budou probíhat
v souladu s vydanými rozhodnutími a právními požadavky.
Před zahájením záměru, tj. dobývání ložiska v zahloubení bude proveden biologický
průzkum lokality (předpoklad provedení průzkumu v roce 2028).

NÁHRADA DŮLNÍCH ŠKOD
Náhrady škod se řídí ustanoveními horního zákona (viz poznámka pod čarou č. 28) a zákona
o vodách.

5. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A
HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
K vyhodnocení významnosti vlivů byla využita následující škála:
Velikost vlivu – velikost vlivu je hodnocena na základě porovnání s příslušnými limitními
hodnotami danými právními požadavky. Zvoleno bylo jednoduché třístupňové hodnocení:
1. pozitivní – zlepšuje současný stav
2. neutrální
3. negativní – signalizuje překročení limitních hodnot, potenciální nesoulad právními
požadavky
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Pravděpodobnost – očekávatelnost výskytu jevu. Událost, která nemůže nastat, má
pravděpodobnost 0 (0 %), a naopak jistá událost má pravděpodobnost 1 (100 %). Pro účely
klasifikace vlivů použita stupnice (krajní poloha 0 % je vyloučena)
1. velmi malá (výskyt vlivu není očekáván, např. havarijní stav)
2. malá
3. vysoká
Trvání – doba, po kterou je předpokládán výskyt vlivu v závislosti na trvání podnětu, např.
činnosti, stavby nebo technologie, která je příčinou vzniku vlivu. Pozn.: Není rozlišováno,
zdali je vliv bezprostřední nebo nastává s určitým časovým odstupem od podnětu. Škála:
1. vliv trvalý
2. vliv dlouhodobý
3. vliv krátkodobý
Frekvence – z hlediska četnosti a opakovatelnosti výskytu vlivu zde rozlišujeme:
1. vliv s ojedinělým výskytem (např. havarijní událost)
2. vliv s občasným výskytem (např. zvýšený odtok povrchových vod při intenzivní
srážce)
3. vliv s běžným výskytem četný (např. vlivy na akustickou situaci v souvislosti
s dopravou)
Vratnost – vliv může mít trvalé působení i poté, co přestal působit podnět daný vliv vyvolávající.
Vliv, který je přímo spjatý s podnětem, jež ho vyvolává (např. akustické působení při
demoličních pracích) je dočasný.
Významnost – míra závažnosti účinku (vlivu). Škála:
1.
2.
3.
4.
5.

potenciálně pozitivní vliv významný
potenciálně pozitivní vliv
zanedbatelný až nulový vliv,
potenciálně negativní vliv
potenciálně negativní vliv významný

Opatření – aktivita (čin) prováděná za účelem snížení až zamezení nepříznivého vlivu na životní
prostředí
Vyhodnocení významnosti je provedeno na základě expertního úsudku. Podkladem
pro vyhodnocení velikosti dílčích vlivů byly použity různé postupy.
Stručný popis použitých metod:
Hodnocení vlivů na akustickou situaci
Postup pro výpočet hluku z pozemní dopravy je od roku 1977 založen na výpočtu hodnot
LAeq v referenční vzdálenosti od dopravní cesty a následném použití korekcí vztahujících se
k poloze výpočtového místa.
Používány jsou Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy vydané v roce 1991,
které obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hodnot hluku z dopravy silniční,
železniční, tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a odstavných plochách pro
osobní dopravu. Na zmíněné výpočtové postupy navazuje samostatná příloha, v níž jsou
uvedeny zásady a postupy při navrhování protihlukových ochranných opatření.
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Od roku 1996 jsou pak pro oblast výpočtu hluku ze silniční dopravy používány novelizované
postupy. Poslední novela metodiky byla provedena v roce 2018 jako publikace ŘSD, pod
názvem Výpočet hluku z automobilové dopravy Aktualizace metodiky Manuál 2018. Výpočet
hluku liniových zdrojů je založen na poklesu akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti a je
prováděn výpočtovým programem HLUK+ verze 13.01profi13. Výpočet hluku stacionárních
zdrojů hluku je založen také na poklesu akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti a je
prováděn výpočtovým programem iNoise 2020.Pro. Výpočtový program iNoise 2020 vychází z
normy ISO 9613.
Aktuální informace o hlukové zátěži v okolí kamenolomu byly zjištěny měřením hluku.
Umístění mikrofonu a doba měření jsou popsány u výsledků měření v rámci přílohy S1
Akustická studie.
Stanovení intenzit dopravy
Sčítání dopravy na hodnocených úsecích silnic II. třídy č. 204 (Zahrádka), č. 205 (Nekmíř,
Nová Hospoda) I. třídy č. 20 (Nová Hospoda) je prováděno v rámci celostátního sčítání dopravy
ŘSD. Stanovení intenzit dopravy na silnici III. třídy č. 2045 v obci Zahrádka je založeno na
vlastním sčítání dopravy
Pro výpočet intenzit dopravy byly použity dostupné platné metodiky dopravního průzkumu
a predikce intenzit (TP189 a TP225 v platných zněních, Věstník MZ ČR, částka 11, ročník 2017 Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Manuál 2018).
Hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší
Hodnocení stávající úrovně znečištění vychází z modelového hodnocení kvality ovzduší
ČHMÚ, které zveřejňuje na portále ČHMÚ, v sekci Ovzduší mapy koncentrací škodlivin –
pětiletých průměrů v síti 1x1km.
Metodika výpočtu je zařazena na str. 6 - 7 rozptylové studie (příloha S2).
Pro výpočet příspěvků imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit výpočtový model
SYMOS´97- Systém modelování stacionárních zdrojů.
Postup stanovení emisí jednotlivých znečišťujících látek z dílčích činností je zařazen na str.
17 až 40 rozptylové studie.
Ke stanovení nadmořské výšky výpočtových a referenčních bodů a také uvažovaných
bodových, plošných a liniových zdrojů byl použit výškopis České republiky, který vzhledem ke
svému kroku (po 50 m) nemusí přesně vystihnout všechny terénní nerovnosti, což se může
projevit při grafickém zpracování vypočtených příspěvků imisních koncentrací.
Hodnocení vlivů na vody
Popis hydrogeologických poměrů vychází z dříve provedených průzkumných prací
na ložisku a dále z údajů získaných během dosavadní těžby v lomu Zahrádka. Hodnocení vlivů
na podzemní vody je provedeno na základě odborného odhadu a metodou analogie. Podklady
pro hydrogeologické posouzení jsou vyjmenovány v příloze oznámení S3.
Hodnocení vlivu na krajinný ráz
Posouzení vychází ze standardně používaného metodického přístupu autorského kolektivu
pod vedením doc. Vorla – Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území
na krajinný ráz, vycházející z platné legislativy, především zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. Uvedená metodika zavádí postupy, které využívají metody používané
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v architektonické a krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků hodnocení
a objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů. Metoda posouzení vlivu navrhovaného
záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany takových charakteristik, znaků a hodnot
krajinného rázu, které jsou výraznými atributy přírodní a estetické kvality krajiny a z eliminace
vlivů tuto kvalitu snižujících.

6. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ
NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE VYSKYTLY
PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH
PLYNOUCÍCH
Nejsou známy technické nedostatky, které by byly spojeny s přípravou a realizací záměru.
Z hlediska technického se jedná o prověřené postupy a řešení. Těžba v lomu Zahrádka již
dlouhodobě probíhá. V oznámení popisované vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel
vychází se současného stavu životního prostředí v území a současných známých vlivů těžby
kameniva.
Odhad doby zahájení záměru vychází z možných zákonných lhůt jednotlivých řízení
bez zvažování případných administrativních zpoždění při projednávání záměru.
Každá z použitých metod předpovědi vlivů má svá specifická omezení.
V případě vlivů hluku, mohou změny týkající se umístění stacionárních zdrojů (horizontální
nebo vertikální změna polohy) a jejich akustických charakteristik, zásadně ovlivnit validitu
vypočtených hodnot. Standardní nejistota výsledků akustického modelování je ± 2,0 dB.
Predikce vlivů dopravy je založena na známých intenzitách dopravy zjištěných sčítáním
vozidel. Použité intenzity jsou představovány ročními denními průměrnými intenzitami dopravy
(RPDI) odvozenými z jednotlivých sčítání dopravy (celostátní sčítání, vlastní sčítání). Jedná se
o standardně používaný údaj pro porovnání intenzit dopravy a hodnocení vlivů dopravy (na
akustickou situaci a kvalitu ovzduší). Na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí
Plzeňského kraje jsou však intenzity vyvolané dopravy uváděny jako průměrné denní intenzity
v pracovní dny. Tím dochází k podhodnocení intenzit dopravy ve variantě nulové, kde jsou
intenzity vyvolané dopravy (pro 250 pracovních dní) odečteny od údaje RPDI (pro 365 dní).
Pokud by byly intenzity vyvolané dopravy převedeny na RPDI, byl by pokles nákladní dopravy
ve variantě nulové nižší (podíl denních průměrů vyvolané dopravy ku RPDI činí 68%, to
představuje rozložení celkového počtu jízd za rok do 250 dnů nebo do 365 dnů).
Dalším aspektem přepravy kameniva je roční kolísání intenzit dopravy v závislosti na
odbytu, který je v průměru vyšší mimo zimní období. Z výše uvedených důvodů (zejm. možnost
porovnání s údaji sčítání ŘSD) nejsou v posuzování vlivů dopravy na akustickou situaci a kvalitu
ovzduší denními maxima intenzit používána.
Nejistoty jsou spojeny i s tvorbou jednotlivých map imisního pozadí (tj. stávající úrovně
znečištění ovzduší). Výsledky jsou závislé zejména na hustotě sítě měřicích stanic
a rovnoměrnosti pokrytí území ČR, dále na nejistotách jednotlivých měření, vstupů do modelů,
modelových výpočtů a použitém způsobu konstrukce plošných map. Podrobnosti je možné
nalézt na tomto odkazu:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/18groc/gr18cz/PrilohaI_CHMU2018.pd
f
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Veškeré vypočtené příspěvky látek znečišťujících ovzduší se týkají pouze zdrojů
zahrnutých do výpočtu. Příspěvky maximálních hodinových a denních imisních koncentrací
škodlivin byly ve všech referenčních a výpočtových bodech vypočteny pro všechny možné
kombinace tříd stability a rychlosti větru. Z těchto hodnot pak bylo vybráno hodinové a denní
maximum, které je prezentováno v tabulkové a grafické podobě. Modelové hodnoty tak
představují stav, který by mohl v atmosféře nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek
(nejméně příznivá třída stability trvající beze změn alespoň jednu hodinu (nebo celý den), vítr
o nejméně příznivé rychlosti a vanoucí přímo na výpočtový bod). Vypočtené hodnoty
krátkodobých maxim jsou pouze teoretické: mohou, ale také nemusí, v průběhu roku nastat a
nelze je sčítat s pozaďovými hodnotami krátkodobých maxim. Příspěvky k průměrným ročním
imisním koncentracím již respektují četnost výskytu tříd stability, směrů a rychlostí větru (viz
větrná růžice) a také roční využití zdrojů.
Predikce vlivů na podzemní vody vychází z omezených archivních údajů o území
a průzkumných prací. Aktuální možný negativní vliv na spodní vody v chatové osadě byl
zjišťován dotazováním v době obhlídky přítomných vlastníků studní. Pro ověření předpokladu,
že těžba v lomu negativně neovlivní vodní zdroje v území, je navrženo zahájení monitoringu
vlivů.
Rozsah depresní kotliny byl odborně odhadnut, přesné vymezení není možné s ohledem
na nedostatek dat vyhodnotit.
Přítoky vod do lomu byly odvozeny ze známých údajů čerpání důlních vod pro
technologické potřeby a vypouštění důlních vod. K přesnějšímu výpočtu nejsou dostupná
potřebná objektivní data. Propustnosti hornin v lomu sledovány nebyly, a ojedinělý údaj o
propustnosti hornin vrtu H-1 se vzhledem k zastižení geologické poruchy nejeví k výpočtu jako
vhodný. Množství přítoků bylo proto hodnoceno na základě analogie s dosavadními výsledky
a pozorováními.
Odhad doby zatápění kamenolomu po ukončení čerpání vychází z předpokladu budoucích
přítoků do lomu v množství do 1 l/s. Přesnější prognózu bude možné stanovit při dotěžování,
při známých přítocích v konečné fázi těžby lomu.
Odhad vlivu na faunu a flóru není založen na aktuálním biologickém průzkumu. Ten bude
proveden v předstihu před vlastním zahloubením kamenolomu (předpoklad provedení
průzkumu v roce 2028).
Metodika hodnocení vlivu na krajinný ráz je vždy spojena s vnímáním subjektu
hodnotitele, identifikace znaků a hodnot krajinného rázu je do jisté míry subjektivní, stejně tak
výroky ohledně významnosti vlivů jsou založeny na odborném odhadu hodnotitele.
S hodnocením předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí nejsou spojeny takové
nedostatky ve znalostech a neurčitosti, jež by významně zpochybňovaly vyslovené závěry.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY
PŘEDLOŽENY)
Záměr není řešen variantně.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ
V OZNÁMENÍ
Mapová a jiná dokumentace, na kterou je v textu oznámení odkazováno, je zařazena
v přílohách oznámení.
Podstatné informace z jiné dokumentace jsou uváděny v textu oznámení.
Použité podklady jsou citovány v poznámkách pod čarou v textu dokumentace
a jednotlivých samostatných přílohách.

2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Oznamovaným záměrem společnosti Berger Bohemia a.s. je zahloubení lomu Zahrádka
na výhradním ložisku Zahrádka v dobývacím prostoru Zahrádka.
Rozsah těžby, roční maximální výše těžby
Lom Zahrádka se nachází ve Plzeňském kraji na území obcí Zahrádka a Všeruby,
v katastrálních územích Mostice, Zahrádka u Všerub, Hůrky u Zahrádky a Radimovice
u Všerub.
Nejbližší obcí je Zahrádka ležící 750 m severovýchodním směrem od lomu, Mostice jsou
vzdáleny přibližně 990 m východním směrem a Hůrky cca 1400 m severozápadním směrem.
Stávající úroveň dna lomu v dobývacím prostoru je 497 m n.m. Lom je těžen ve 4 těžebních
řezech. Zahloubení je navrženo na úroveň 465 m n.m. To znamená snížení báze lomu o dvě
etáže (32 m). Navrženou změnou těžebních postupů dojde k navýšení vytěžitelných zásob
o přibližně 1,94 mil. m3 (tj. přibližně 5,86 mil. t).
Kapacita roční těžby je navržena ve výši 500 000 t. Celková životnost lomu by se při této
maximální kapacitě zvýšila o 11 let na celkových 26 let. Při nižší průměrné roční těžbě by se
doba dobývání ložiska přiměřeně prodloužila.
Zahloubení bude provedeno výhradně v rámci již roztěženého lomu bez záboru dalších
pozemků. K plošnému rozšíření lomu za hranici vymezenou platnými povoleními nedojde.
Skrývkové práce nebudou v rámci záměru prováděny, nedojde k nárůstu množství skrývkových
hmot z nadloží ložiska.
Kvalita suroviny v níže položených etážích je vysoká, proto není předpokládán podstatný
nárůst k úpravě nevhodných materiálů, které by bylo nezbytné uložit na vnější výsypku
(deponii).
Způsob těžby
Těženou surovinou je spilit, což je vyvřelá hornina. Skála je rozrušována pomocí trhacích
prací – clonových odstřelů. Ročně bude prováděno přibližně do 20 odstřelů.
Hornina je následně rypadly naložena na nákladní automobil – dumper – a odvezena na
stacionární úpravnu v areálu. Zde je surovina drcena a tříděna na požadované frakce. Nejdříve
probíhá prvotní podrcení horniny na primárním drtiči, který je samostatnou stavbou v blízkosti
lomu. Odtud pokračuje kamenivo do celku technologické linky, což je poměrně mohutná
zakrytovaná stavba se zásobníky kameniva.
V případě zvýšené poptávky je část produkce vyráběna na více směn nebo na mobilní
úpravárenské lince, zahrnující jak drcení, tak třídění.
Průměrná denní kapacita těžby a zpracování kameniva činí 2 000 t za den. Z roční
uvažované kapacity je předpokládáno vyrobit 50 000 t na mobilní lince umístěné v lomu.
Expedice kameniva
Expedice kameniva bude prováděna nákladními automobily. Nakládka je prováděna
nakladači z jednotlivých skládek výrobků rozmístěných v areálu.
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V rozdělení silniční dopravy převažuje směr na obchvat Všerub (cca 85 %). Část výrobků je
expedována směrem na Zahrádku (cca 15 %). Náklad se pohybuje nejčastěji v rozmezí 10–30 t.
Průměrná hmotnost nákladu je 24 t. Při maximální roční kapacitě je tak k odvozu potřeba
v průměru 83 nákladních automobilů denně, z toho 20 automobilů typu solo a 63 souprav.
Počet průjezdů po veřejných komunikacích odpovídá dvojnásobku (příjezd do lomu, odvoz
z lomu).
Sanace a rekultivace
Po ukončení dobývání bude provedena rekultivace lomu. S ohledem na další zahloubení
kamenolomu je předpokládáno po ukončení čerpání důlních vod částečné zaplavení
kamenolomu.
Stěny lomu budou upraveny sesvahováním a ponechány samovolnému vývoji. Okraje lomu
mezi etážemi a hranicí areálu budou zalesněny.
Vstupy a výstupy
V provozu kamenolomu dochází ke spotřebě nafty pro pohon dumperů, nakladačů, rypadel
a mobilní linky. Primární drtič a technologická linka jsou poháněny elektrickou energií.
Ke snižování prašnosti slouží odprášení stacionární technologické linky, skrápění mobilní
linky, skrápění při nakládce kameniva na auta. V případě expedice materiálu z meziskládek
pomocí kolového nakladače je prašnost omezována skrápěcí rampou umístěnou před
výjezdem z meziskládek.
Komunikace v lomu a příjezdová komunikace jsou skrápěny pomocí cisternového vozu,
k čištění komunikací je používán zametací a kropící vůz.
Z kamenolomu jsou vypouštěny důlní vody. Jedná se v současné době převážně o srážkové
vody, které vnikají do prostoru lomu a hromadí se na jeho bázi. Vody jsou vypouštěny suchou
strouhou do Zlatého potoka, který protéká lesem jihozápadně od lomu. Sledováno je množství
důlních vod a kvalita vod dle vydaného povolení vodoprávního úřadu.
Hlavními aspekty, které ovlivňují životní prostředí v okolí lomu jsou prašnost a hlučnost.
Lom je podle zákona o ochraně ovzduší zdrojem znečišťování ovzduší. Provoz zdroje je
povolen Krajským úřadem Plzeňského kraje. Stanovena jsou opatření ke snižování prašnosti a
limity koncentrace prachu na výduších z filtrů odprašovacích zařízení u primárního drtiče
a technologické linky. Dalším sledovaným ukazatelem je množství azbestových vláken
uvolňovaných do ovzduší z drceného kameniva. Limit pro počet vdechnutelných
(respirabilních) vláken je stanoven pro výduchy odprašovacích zařízení a také je stanovena
hodnota na hranici lomu. Tyto hodnoty jsou s rezervou plněny.
Hluk z provozu lomu vůči chatové zástavbě v chatové osadě Zlatý mlýn nepřekračuje limity
pro ochranu zdraví. Ve vztahu k nejbližší chatě ovšem za podmínky ponechání dostatečně
vysoké stálé deponie, která brán výraznějšímu šíření luku o okolí z provozu nakladače při
vysypávání a nakládce kameniva.
Produkovány jsou především běžné komunální odpady a dále odpady, které souvisí
s provozem a údržbou technických zařízení.
S provozem lomu souvisí nákladní automobilová doprava. Hluk z dopravy i provozu lomu
je komentován níže.
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Vlivy na životní prostředí a obyvatele
Vlastní záměr, který spočívá v zahloubení kamenolomu, nezmění míru vlivů provozu
kamenolomu na okolí. Vlivy na kvalitu ovzduší budou srovnatelné se současným stavem.
Na základě zpracované rozptylové studie je možné konstatovat, že podíl lomu na celkové zátěži
ovzduší je nízký a z hlediska plnění imisních limitů málo významný. Tento výsledek samozřejmě
vychází z předpokladu plnění všech opatření ke snižování prašnosti.
V dotčeném území jsou dlouhodobě plněny limitní hodnoty pro látky znečišťující ovzduší.
Vlivy spojené s dopravou budou také shodné s vlivy před zahájením zahloubení.
Hluková zátěž podél veřejných komunikací se v důsledku realizace zahloubení nezmění.
Hluk z dopravy ve venkovním prostoru před domy, které leží v bezprostřední blízkosti
přepravních tras – hodnoceno bylo území obce Zahrádka, Nekmíř a sídlo Nová Hospoda,
splňuje limitní hodnoty většiny obytných objektů pouze s využitím korekce pro starou
hlukovou zátěž. Znamená to, že základní hygienické limity ve výši 60 dB podél silnice I. třídy a
II. třídy a 55 dB podél silnice III. třídy byly překročeny již v roce 2000 a od té doby nedošlo
k dalšímu nárůstu hluku. Naopak došlo k poklesu hlukové zátěže zejména z důvodu snížení
hlučnosti nákladních vozidel, a to i přes rostoucí intenzity dopravy na komunikaci.
Na současném méně příznivém stavu v okolí dotčených komunikací se podílí zejména
veškerá ostatní osobní a nákladní doprava. V případě, že by v území nebyl lom Zahrádka
provozován, by došlo jen k malému snížení hlukové zátěže. Výraznější snížení by však
pravděpodobně bylo zaznamenáno v obci Zahrádka na silnici III. třídy (ve směru ke
kamenolomu), kde se doprava z lomu na celkové dopravní zátěži těžkými vozidly podílí
výrazněji.
Se zahloubením kamenolomu nebudou spojeny významné negativní vlivy na povrchové
a podzemní vody. Vlivem záměru nedojde ke změně kvality povrchových ani podzemních vod.
Ovlivnění hladiny podzemní vody bude omezeno na nejbližší okolí lomu. Zahloubení neovlivní
podzemní vody v širším okolí z tohoto důvodu, že bude realizováno v podstatě pro vodu
nepropustném skalním masivu na dně lomu. Zahloubením se tedy s vysokou
pravděpodobností nezvýší riziko ztráty vody v okolních studních. Tyto studny jsou závislé
především na podzemní vodě v povrchové zóně, která je navíc leží v odlišném geologickém
prostředí.
Vlivem zahloubení lomu může dojít k rozšíření poklesu hladiny podzemní vody v okolí
kamenolomu o cca 20 m. Tyto změny se nejbližších studní v chatové osadě nedotknou.
Z důvodu předběžné opatrnosti je navrženo zahájení pozorování hladin vody v nejbližších
studnách.
Zahloubení nevyžaduje žádné další zábory půdy.
Vlivy na rostliny a živočichy budou ve srovnání s rozšiřováním kamenolomu velmi malé.
Těžba v zahloubení postihne výhradně již dříve těžené plochy.
Po ukončení těžby a rekultivaci je předpokládáno, že se nově vzniklý prostor stane
útočištěm některých zvláště chráněných druhů (např. obojživelníků, plazů) a biologická
rozmanitost území vzroste. Tento pozitivní aspekt se však projeví až ve značně časově
vzdáleném období.
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ŘSD
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TZL
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číslo hydrologického pořadí
Český báňský úřad
Česká republika
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dotčený krajinný prostor
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evropsky významná lokalita
chráněné ložiskové území
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