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1. Obchodní firma
Severočeské doly a.s.

2. IČ:
49901982

3. Sídlo (bydliště):
Severočeské doly a.s.
Boženy Němcové 5359
Chomutov
430 01

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Jan Demjanovič - předseda představenstva a generální ředitel Severočeské doly a.s.
430 01 Chomutov,
474 604 200
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Milan Novotný – závodní lomu,
474 604 209
Ing. Jiří Siřiště – vedoucí odboru ekologie,
417 805 589
Jindřich Náprstek – vedoucí odboru báňské základny,
474 604 223
Ing. Jiří Tischler – báňský specialista DNT,
474 602 098
Vratislav Ondráček – vedoucí odboru přípravy území a rekultivací.
474 604 228
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ÚDAJE O ZÁMĚRU
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I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb.
Postup SD a.s – DNT v období 2014 - 2029

Kategorie:
Příslušný správní úřad:
Číslo a popis záměru:

Kategorie I (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
MŽP ČR
2.3 – těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Báňsko-technologické postupy připravovaného POPD Doly Nástup Tušimice (dále jen
DNT) vycházejí ze studie „Vyuhlení DNT v ploše nového POPD na konečné hranice
dobývacího prostoru“. Tato studie byla projednána dne 28. 11. 2008 na SD a.s. Chomutov
a odsouhlasena Představenstvem SD a.s. jako podklad pro zpracování dokumentace POPD
SD a.s. – DNT.
Projektovaná maximální kapacita záměru je 13,5 mil. t uhlí/rok.
Plocha záměru je 42, 2718999 km2.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Katastrální území:

Ústecký
Administrativně patří posuzované území do následujících katastrálních
území (seřazeno abecedně):
Ahníkov 691003, Březno u Chomutova 614491, Černovice
u Chomutova 620599, Droužkovice 632597, Kralupy u Chomutova
672921, Krbice 674273, Místo 696030, Prunéřov 661864, Spořice
752851 a Tušimice 771899.
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Obrázek č.1 – zájmová území DNT v období 2014 - 2029
Tabulka 1 – souřadnice plochy hodnoceného záměru
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Tu 1
Tu 2
Tu 3
Tu 4
Tu 5
Tu 6
Tu 7
Tu 8
Tu 9
Tu 10
Tu 11
Tu 12
Tu 13
Tu 14
Tu 15
Tu 16
Tu 17
Tu 18
Tu 19
Tu 20
Tu 21
Tu 22
Tu 23
Tu 24
Tu 25
Tu 26
Tu 27
Tu 28
Tu 29
Tu 30
Tu 31
Tu 32
Tu 33
Tu 34
Tu 35

817 601,77
817 450,50
817 401,00
817 034,12
816 872,33
816 767,00
816 677,00
816 019,00
815 909,34
815 851,00
815 755,00
815 681,00
815 494,00
815 257,00
815 203,00
814 639,79
814 370,00
813 055,00
812 330,00
811 380,00
811 056,90
810 625,00
810 625,00
810 530,00
810 406,00
810 290,00
810 117,00
810 000,00
809 608,00
809 338,00
808 358,00
807 920,00
807 310,00
808 628,00
809 225,00

993 505,63
993 444,50
993 434,00
993 391,60
993 340,00
993 397,00
993 371,00
993 132,00
993 078,39
993 047,00
993 151,00
993 152,00
993 134,00
993 191,00
993 197,00
993 222,22
993 440,00
993 665,00
993 590,00
993 680,00
993 615,73
993 623,00
994 022,00
994 286,00
994 430,00
994 482,00
994 482,00
994 482,00
994 400,00
994 384,00
995 000,00
995 605,00
996 160,00
997 089,00
997 568,00

Tu 36
Tu 37
Tu 38
Tu 39
Tu 40
Tu 41
Tu 42
Tu 43
Tu 44
Tu 45
Tu 46
Tu 47
Tu 48
Tu 49
Tu 50
Tu 51
Tu 52
Tu 53
Tu 54
Tu 55
Tu 56
Tu 57
Tu 58
Tu 59
Tu 60
Tu 61
Tu 62
Tu 63
Tu 64
Tu 65
Tu 66
Tu 67
Tu 68
Tu 69
Tu 70

809 650,00
809 622,00
809 619,00
810 190,00
810 810,00
811 465,00
811 499,64
811 580,00
811 838,00
812 060,00
812 262,00
812 570,00
812 727,00
812 963,00
813 078,00
813 158,00
813 228,00
813 188,00
813 248,00
813 483,00
813 550,00
813 650,00
813 800,00
814 300,00
814 900,00
815 000,00
817 000,00
817 917,66
818 494,00
818 690,00
817 796,00
817 637,00
817 627,00
817 573,00
817 612,00

998 100,00
998 615,00
998 809,00
999 029,00
999 009,00
999 000,00
999 566,00
999 586,00
999 556,00
999 515,00
999 477,00
999 560,61
999 565,00
999 480,00
999 423,00
999 348,00
999 158,00
999 097,00
999 028,00
998 960,00
998 756,00
998 664,00
998 300,00
998 070,00
997 810,00
996 400,00
996 400,00
996 647,77
995 715,00
994 974,00
994 355,00
994 203,00
994 176,00
993 692,00
993 596,00

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Možné kumulace
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Posuzovaný záměr představuje pokračování hornické činnosti v povrchové těžbě výhradního
ložiska hnědého uhlí Tušimice – Libouš, číslo ložiska č. 3250100, pro které byl stanoven
DP Tušimice o výměře 42,2718999 km2, schválený rozhodnutím OBÚ v Mostě
č.j, 2207/94/za ze dne 9. srpna 1994.
Z pohledu možné kumulace vlivů je nutno dále zmínit:
• Severočeské doly a.s. usilují také o předstihové využití nevýhradního ložiska
zahliněných štěrkopísků, jako zdroje podsypových hmot a zabezpečujícího
budoucí stabilitu a doporučené tvarování svahů po ukončení důlní činnosti Dolů
Nástup Tušimice (dále DNT). Toto ložisko se nachází na protáhlém plochém temeni
návrší vrchu Farářka, jež uzavírá mezi Droužkovicemi a Březnem ze severovýchodu
DP Tušimice. Pro tento záměr již byla zpracována dokumentace o hodnocení vlivů na
životní prostředí dle zákona č. 17/1992 Sb., a to s kladným stanoviskem.
• Provoz elektráren Tušimice II., Prunéřov I. a II. se souvisejícími provozy
• Zemědělská výroba v okolí celého dobývacího prostoru
Kumulace vlivů budou zohledněny v rámci relevantních dílčích studií.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí.
Důvodem pokračování hornické činnosti v DNT je návaznost na současně probíhající
těžbu v lokalitě Libouš II – sever. Logickým důvodem jejího pokračování je značné
množství geologických zásob uhlí, jejich dobrá přístupnost, zásobování elektráren
ČEZ, a.s. uhlím a udržení stovek přímých a stovek navazujících pracovních míst v regionu,
zasaženém vysokou nezaměstnaností.
V dobývacím prostoru (dále DP) Tušimice bylo ke dni 31. 12. 2009 264 931 kt zásob
vytěžitelných.
Uhlí v DP DNT je těženo prakticky výhradně pro energetické účely. Jsou jím zásobovány
nejen stávající elektrárny v Chomutovské oblasti (Tušimice II., Prunéřov I. a II.), ale uhlí je
odváženo i do tepelné elektrárny Chvaletice. Celkové potřeby těchto elektráren se pohybují
okolo 10,0 až 13,5 mil. t/rok.
Základním podkladem pro zpracování dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. je záměr
v pokračování hornické činnosti dle dokumentace POPD.
Varianty
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V případě posuzovaného záměru na pokračování hornické činnosti v rozsahu DP Tušimice,
který respektuje územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné
pánvi, vyhlášené usnesením vlády ČR č.444/1991, a který svým technologickým řešením
rozvíjí dlouhodobě osvědčené metody dobývání uhlí a následné rekultivace těžbou
devastovaného území, není hodnocení jiných variant geografického řešení nebo zcela jiného
technologického postupu těžby v podstatě relevantní.
Územně – ekologickými limity podle citovaného vládního usnesení byl v zásadě předurčen
další rozvoj těžby v DNT z hlediska plošného rozsahu a celkových objemů uhelné substance,
kterou je zde možné vytěžit.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Pro zachování přijatých zásad dosud zpracovaných projektů pro těžební postupy lomu
v jednotlivých letech je pro stávající řešení možné tyto vstupy shrnout do několika základních
bodů. Uvedená základní kritéria a vstupy mají širší obecnou platnost a byly schváleny na
úrovni vedení SD a.s.:
• Rovnoměrná kvalita uhlí po celé sledované období lomu (2014 – 2029) je dodržena,
ale průměrná výhřevnost klesá s postupem DNT o cca 1 MJ/kg.
•

Maximální možná délka porubní fronty ve stanoveném DP.

•

Relativně nízká investiční a provozní náročnost na činnost lomu.

•

Po celé období projektu zajistit využívání homogenizační skládky uhlí.

6.1. Báňské postupy skrývkových a uhelných řezů a výsypek
6.1.1. Postupy skrývkových řezů

Postupy jednotlivých skrývkových řezů jsou vedeny snahou uvolnit prostor pro uhelný lom
v tvaru potřebném pro egalizaci uhlí různých kvalitativních parametrů. Aby bylo možné
zachovat rovnoměrnější pokles výhřevnosti, je nutné zachovat variabilní možnost vytáčení
jižní a severní části porubní fronty. Zapracován byl i odlehčovací řez před postupem
1. skrývkového řezu (SŘ) v prostoru vrchu „Farářka“.
6.1.1.1. Postupy skrývky 2014 –2020

V tomto období je na všech skrývkových řezech poměrně výrazným způsobem vytáčena jižní
část porubní fronty. Skrývkové řezy postupují rychleji v prostoru nejmenší mocnosti nadloží,
přesto je nutné a to hlavně v severní části porubní fronty provozovat víceřezovou technologii
těžby. Pro zlepšení stabilitních podmínek severních závěrných svahů je v úzkém pruhu podél
dobývacího prostoru navržena těžba odlehčovacího řezu v mocnosti do 6-ti metrů před
postupem 1. skrývkového řezu.
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1. skrývkový řez s rýpadlem SchRs 1550.1/109 postupuje zpočátku dvouřezovou
technologií. Od roku 2015 začíná těžit i hloubkový řez a to v prostoru rychlého stoupání
směrem východním do prostoru „Farářky“. Rýpadlo SchRs 1550.1/109 těží až do roku 2016
v jižní části porubní fronty spolu se svrchním meziložím i uhlí ze svrchní sloje.
2. skrývkový řez s rýpadlem SchRs 1320.1/110 pokračuje v postupu směrem
severovýchodním třířezovou technologií.
3. skrývkový řez s rýpadlem KU 800.20/106 v tomto období využívá dvouřezovou
technologii. V jižní části porubní fronty pokračuje těžba uhlí ze svrchní a střední sloje ve
vytvořeném bloku krátké porubní fronty na samostatný pasový dopravník. Uhlí z tohoto
dopravníku je předáváno přímo na uhelný odtah. Po ukončení provozu samostatného
dopravníku je v jižní části porubní fronty odtěžována svrchní uhelná sloj na skrývkové
porubní dopravníky, s nakládáním uhlí na uhelný porubní pasový dopravník v severní části
porubní fronty.
6.1.1.2. Postupy skrývky 2021 –2025

Z důvodu zlepšení stabilitních podmínek při vytváření závěrných svahů v prostoru „Farářky“
je před postupem 1. skrývkového řezu navržena těžba odlehčovacího řezu.
1. skrývkový řez s rýpadlem SchRs 1550.1/109, postupuje kombinovaným způsobem pomocí
třířezové technologie těžby v prostoru „Farářky“. V průběhu období se postupně zkracuje
délka porubní fronty.
2. skrývkový řez je obsluhován rýpadlem SchRs 1320.1/110, které postupuje směrem
východním pomocí třířezové technologie.
3. skrývkový řez, na kterém je nasazeno rýpadlo KU 800.20/106 postupuje od roku 2021
třířezovou technologií těžby směrem východním. Hloubkový řez je těžen pouze v severní
části porubní fronty. V jižní části porubní fronty je opět těženo uhlí ze svrchní a střední sloje,
které je nakládáno na pasový dopravník v uhelném lomu.
6.1.1.3. Postupy skrývky 2026 –2029

1.skrývkový řez dokončuje v roce 2026 postup do hranic závěrných svahů a celý
technologický celek je vyřazen z provozu.
2. skrývkový řez pokračuje v těžbě skrývky třířezovou technologií směrem východním.
Provoz na tomto technologickém celku je ukončen v roce 2027.
3. skrývkový řez pokračuje v postupu směrem východním. Rýpadlo KU800.20/10 postupuje
kombinovaným způsobem a využívá dále třířezovou technologii těžby. V jižní části porubní
fronty je opět těženo uhlí ze svrchní a střední sloje. Provoz tohoto technologického celku je
ukončen v roce 2029.
6.1.2. Postupy výsypkových stupňů
6.1.2.1. Postupy výsypek 2014 – 2020
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Postup výsypky 1. skrývkového řezu
Výsypka 1. skrývkového řezu (SŘ) se zakladačem ZP 6800.1/100 navazuje na postupy z roku
2013. V roce 2014 postupuje ve střední a západní části výsypky směrem severním.
V roce 2018 naváže výsypka 1. SŘ. na výsypku 2. SŘ. Během roku 2018 jsou na vyšším
horizontu (tj. na cca 314 m n.m.) vystavěny zakládací dopravníky a poté je odtahová linka 1.
SŘ přepojena na tento vyšší pracovní horizont. Zakladač zakládá výškové a úpadní
výsypkové stupně směrem východním s postupným zkracováním výsypkového stupně, čímž
vytváří konečné svahy v oblasti „Sklípek“ a pod severními svahy.
Postup výsypky 2. skrývkového řezu
Na výsypce 2. SŘ je nasazen zakladač ZP 5500.4/80, postupuje směrem severním na jednom
pracovním horizontu a navazuje na postupy z roku 2013. V roce 2014 zakladač postupně
zakládá úpadní a výškové výsypkové stupně z vějířovitě přestavovaného pasového
dopravníku směrem severním. Pojezdová rovina je na kótě cca 227 - 237 m n.m. Výsypka je
zakládána do protisvahu směrem severním, čímž se eliminují možné projevy nestability
výsypky.
Od r. 2015 jsou zakládací pasové dopravníky postupně přemísťovány a závěrné svahy budou
postupně přesypány výsypkou 2. SŘ až na kótu cca 290 m n.m.
V roce 2018 naváže výsypka 2. SŘ na výsypku 3. SŘ a pokračuje jen východním směrem.
Postup výsypky 3. skrývkového řezu
Na výsypce 3. SŘ je nasazen zakladač ZPDH 6300.1/101, v roce 2014 pokračuje v zakládání
úpadních a výškových výsypkových stupňů východním směrem V průběhu zakládání je
koncový pasový dopravník na severních svazích postupně zkracován a s paralelními
a vějířovitými přestavbami tohoto dopravníku je prostor postupně zasypáván.
V roce 2017 je zakládán spodní výsypkový stupeň východním směrem s dosypáním na
východní svahy. Tím je umožněno zkrácení dopravní vzdálenosti skrývkových hmot z 3.SŘ
na výsypku. Dále zakladač pokračuje v zakládání spodních a výškových výsypkových stupňů
jen východním směrem a postupuje za uhelnými řezy nové porubní fronty východním
směrem.
V tomto období je výsypka 3.SŘ dosypaná k severním svahům.
Dále je zasypán prostor pod obcí Spořice. Jižní okraj výsypky vymezuje prostor pro ukládání
popelovin ETU v koridoru stávajících uhelných odtahů.

6.1.2.2. Postupy výsypek 2021 –2025

Postup výsypky 1. skrývkového řezu
Do roku 2023 postupuje výsypka 1.SŘ pod severními svahy směrem východním. Zakladač ZP
6800.1/100 pokračuje v zakládání výsypkových stupňů výškových a úpadních na vyšším
horizontu. Přesypává výsypku 2.SŘ a vytváří konečné svahy za břehovou linií budoucího
jezera v oblasti pod severními svahy.
Postup výsypky 2. skrývkového řezu
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Výsypka 2. skrývkového řezu postupuje v letech 2021 – 2025 východním směrem, zakladač
ZP 5500.4/80 zakládá úpadní a výškové výsypkové stupně směrem východním, s postupným
zkracováním pasových dopravníků v prostoru severních svahů. Výsypka v této oblasti
navazuje na výsypku 1.SŘ Výškovým zakládáním vytváří budoucí břehovou linii na kótě
275,2 m n.m..
Postup výsypky 3. skrývkového řezu
V letech 2021 – 2025 pokračuje zakladač ZPDH 6300.1/101 na výsypce 3.SŘ v zakládání
úpadních a výškových výsypkových stupňů z paralelně a vějířovitě přestavovaných pasových
dopravníků s postupným zkracováním výsypkových stupňů. Výsypková fronta postupuje za
uhelnými řezy směrem východním.
6.1.2.3. Postupy výsypek 2026 –2029

Postup výsypky 1. skrývkového řezu (SŘ)
V roce 2026 pokračuje zakladač ZP 6800.1/100 směrem východním v oblasti vnitřní výsypky.
Výsypka 1.SŘ ukončí provoz v roce 2026.
Postup výsypky 2. SŘ
Výsypka 2. skrývkového řezu v letech 2026 – 2027 pokračuje v zakládání pod severními
svahy, postupuje východním směrem, zakladač ZP 5500.4/80 zakládá úpadní a výškové
výsypkové stupně z paralelně a vějířovitě přestavovaných pásových dopravníků směrem
východním. Výsypkové stupně jak úpadní, tak výškové, pozvolna klesají směrem východním
Výškovým zakládáním se vytváří budoucí břehová linie jezera na kótě 275,2 m n.m. Výška
těchto konečných výsypkových stupňů se postupně snižuje. Výsypka 2. SŘ ukončí provoz
v roce 2027.
Postup výsypky 3. SŘ
V letech 2026 – 2029 je výsypka 3. skrývkového řezu zakládaná zakladačem ZPDH
6300.1/101 v severní části do úpadních a výškových výsypkových stupňů. Výsypkové stupně
směrem jižním stoupají, výsypka v této části navazuje na vnitřní proplástkovou výsypku
uhelného lomu. Celá výsypka 3.SŘ je v zátopové oblasti budoucího jezera.
6.1.3. Postupy uhelných řezů

Uhelné souslojí rozštěpené proplástky dosahuje v jižní části až 40 m. V severní části lze
hovořit o uceleném vývoji mocnosti až 30 m.
6.1.3.1. Postupy uhelného lomu 2014 – 2020

Lom je po zahloubení a postupné výstavbě porubních dopravníků šíře 1200 mm, jedné
porubní linky šíře 1600 mm, odtahových dopravníků šíře 1800 mm a výsypkové linky šíře
1600 mm, rozvinut na nové porubní frontě do konečné technologické podoby.
Na prvním uhelném řezu jsou dva těžební bloky v jižní a severní části. V jižní části je na
pasové dopravníky šíře1200 mm nasazeno rýpadlo K 800/N, v severní a jižní části na
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remontovaných pasových dopravníků šíře 1600 a 1200 mm jsou v těžbě nasazena dvě rýpadla
KU 300s.
Na druhém uhelném řezu těží uhlí dvě rýpadla KU 300s na samostatných porubních linkách.
V zátince nových uhelných odtahů je od roku 2017 nasazeno rýpadlo K 800/N se
samostatným porubním dopravníkem šíře 1200 mm. Dále je k rýpadlům nasazeno
6 technologických pasových vozů zakládacích (PVZ) a 5 PVZ předávacích, z kterých je
jedno technologického celku 2 (TC2). Zásadní změnou je výstavba třetí linky pasových
dopravníků šíře 1800 mm uhelných odtahů
Postup porubní fronty je kombinací vějířovitého a paralelního postupu s maximálně možným
vytáčením v jižní části u prodlužovaných odtahů. Rychlost postupu v jižní části je závislá na
celkové výši těžeb uhlí a především na možnostech homogenizace nekvalitních poloh
u jihovýchodního okraje dobývacího prostoru. Na prvním uhelném řezu je v severní části
porubní fronty ve zvýšené pojezdové rovině vytvářena u vratné stanice zátinka. Tím je
zachována možnosti předávání uhlí přes PVZ z 3.SŘ na porubní pasový dopravník šíře 1600
mm.
V rozsahu postupu se postupně prodlužují uhelné odtahy pasové dopravníky šíře 1800 mm,
s vkládáním třech poháněcích stanic.
Předvýsypka uhelného lomu
V roce 2014 zakládá ještě zakladač ZP 3500.8/90 v bývalém uhelném koridoru mezi
pasovými lávkami skrývkových řezů. Následně je výklizová linka výrazně zkrácena
a zakladač přechází do uvolněného prostoru nové porubní fronty. Zde zakládá výkliz na dvou
výsypkových stupních.
6.1.3.2. Postupy uhelného lomu 2021 – 2025

Technologické osazení porubní fronty zůstává stejné jako v předchozím období, tj. pět
rýpadel řady TC1 (2x K800/N a 3x KU300s) s jedním rýpadlem KU300s jako doplňkové se
sesypem na porubní pasový dopravník š.1600mm a ZP 3500.8/90 na výklizové předvýsypce.
Dále je v provozu 6 technologických a 5 předávacích PVZ .V roce 2023 se však vzhledem ke
zkracující se porubní frontě vyřazuje z provozu porubní pasový dopravník u zátinky odtahů
a jedno předávací PVZ.
Současně se vlivem stanoveného dobývacího prostoru od severu výrazněji zkracuje,
s postupným zkracováním a přerozdělováním délek porubních pasových dopravníků.
Z provozu jsou postupně vyřazovány porubní poháněcí stanice šíře 1200 a 1600 mm.
Prodlužován je s postupem také uhelný koridor s vkládáním dalších dvou poháněcích stanic
šíře 1800 mm.
Zachována zůstává možnosti předávání uhlí přes PVZ z 3.SŘ na porubní pasový dopravník
šíře 1600 mm 1. uhelného řezu.
Předvýsypka uhelného lomu postupuje dále se zakladačem ZP3500.8/90 na dvou
výsypkových stupních východním směrem, kdy spodní výsypkový stupeň je přisypáván
k pilíři uhelných odtahů.
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6.1.3.3. Postupy uhelného lomu 2026 – 2029

Porubní fronta lomu se dále zkracuje s vyřazením dalších poháněcích stanic s dalším
urychlením postupu severovýchodním směrem. Důsledkem zrychleného postupu zkrácené
porubní fronty uhelného lomu a zpomalení postupu skrývkových řezů, dochází ke snižování
předstihu skrývkových řezů před postupem uhelného lomu.
Do roku 2029 je vyřazen z provozu i zakladač ZP 3500.8/90 a výkliz je zakládán přímým
způsobem.
6.2. Strojní technologie
6.2.1. Skrývka

V průběhu navrhovaného záměru jsou na třech skrývkových řezech nasazena rýpadla a
zakladače výkonové řady TC2. Rýpadla těží víceřezovou technologií a jejich nasazení, provoz
a ukončení těžby je patrné z následného přehledu:
1. skrývkový řez
SchRs1550.1/109
ZP 6800.1/100, DPD šíře 1800 mm
Provoz od 1. 1. 2014 do roku 2026
2. skrývkový řez
SchRs 1320.1/110
ZP 5500.4 /80, DPD šíře 1800 mm
Provoz od 1. 1. 2014 do roku 2027
3. skrývkový dělený řez
KU 800.20/106
ZPDH 6300.1/101 DPD šíře 1800 mm
Provoz od 1. 1. 2014 do roku 2029

6.2.2. Uhelné řezy

Lom je po zahloubení a postupné výstavbě porubních dopravníků šíře 1200 mm, jedné
porubní linky šíře 1600 mm, odtahových dopravníků šíře 1800 mm a výsypkové linky šíře
1600 mm, rozvinut na nové porubní frontě do konečné technologické podoby.
1. uhelný řez
K 800 N, pasová doprava šíře 1200 m/m
KU 300s, pasová doprava šíře 1600 m/m
KU 300s, pasová doprava šíře 1600 m/m
K 800 N (těžební rezerva)
2. uhelný řez
KU 300s, pasová doprava šíře 1200 m/m
KU 300s, pasová doprava šíře 1200 m/m
Výsypka
Technologické pasové vozy

ZP 3500, pasová doprava šíře 1600 m/m
6 ks
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Předávací pasové vozy
Odtahové linky
6.3.

5 ks
3 linky šíře 1800 m/m

Doprava

Doprava na lomu je rozdělena na technologickou a obslužnou:
a) Technologická doprava
•

kontinuální je zajišťována pasovými dopravníky šíře 1200, 1600
a 1800 mm.
Na skrývkových řezech jsou u TC2 dopravníky šíře 1800 mm, na uhelných řezech
dopravníky šíře 1200, 1600 a 1800 mm.
Těžené uhlí je drceno na velikost do 40 mm a jeho kvalita je homogenizována na
homogenizační skládce dvěma skládkovými stroji KSS 4000/3500. Výkyvy v těžbě
jsou vyrovnávány na velkokapacitní skládce obsluhované skládkovým strojem
ZNKk20/40.
Dále je uhlí distribuováno k zákazníkovi zařízením soustředěným v Ústřední drtírně
Tušimice přímo po pase nebo prostřednictvím nakládacích zásobníků a elektrifikované
kolejové dopravy.
Zajištění provozu pracovníky a materiálem se realizuje automobilovou dopravou po
hlavních přístupových cestách a dále po provozních cestách, které jsou vedeny podél
pasových dopravníků, takže je zajištěn příjezd ke všem rypadlům, zakladačům
a poháněcím stanicím pasové dopravy.

•

cyklická doprava – automobilní, je využívána pouze lokálně a pro skrývku a odvoz
ornice před postupem skrývkových řezů.
Pokračováním hornické činnosti nedochází ke vzniku dodatečných nároků na dopravní
infrastrukturu zájmového území resp. ke změně stávajících nároků na vnější dopravní
infrastrukturu.
Většina těženého materiálu (uhlí a skrývky) bude, obdobně jako za stávajícího stavu,
spotřebovávána resp. deponována v místě těžby a jeho bezprostředním okolí, tzn.
elektrárnách Tušimice II. a Prunéřov I. a II. Pouze menší část bude vagónována
a železniční dopravou odvážena externím odběratelům.

b) Obslužná doprava je zajišťována prostřednictvím hlavních přístupových cest do lomu,
které jsou převážně živičné a provozních komunikací z kameniva.
Provozní obslužné komunikace jsou v převážné většině vedeny podél pasových dopravníků
a přemísťují se společně s dopravníkem. Zajišťují přístup k technologickému zařízení.
Přístupové cesty jsou v případě potřeby průběžně zkrápěny.
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Dopravní nároky na silniční infrastrukturu jsou proto málo významné a omezují se
na dopravu zaměstnanců, servisního materiálu, zásobování, případně zajištění dalších
náležitostí. Uvažovat lze i se silniční dopravou posypového materiálu pod pásové dopravníky
(štěrkové drtě), a to v blíže nekvantifikovaném množství.
Nejvýznamnější objemy materiálů přenáší vnitrozávodní doprava, tedy doprava uvnitř lomu
a celého dobývacího prostoru. Představuje dopravu skrývkového materiálu na výsypky uvnitř
dobývacího prostoru (těžba skrývkového materiálu – pásové vozy – pásová doprava –
zakladače) a dopravu těženého uhlí na homogenizační skládku (těžba uhlí – pásové vozy –
pásová doprava) a dále do elektráren (do elektrárny Tušimice pásová doprava, do elektrárny
Prunéřov železniční vlečka) resp. nakládací zásobníky v Tušimicích (pásová doprava).
Tato doprava se však netýká vnější dopravní infrastruktury zájmového území.
Pokračování hornické činnosti DNT neklade na vnější dopravní infrastrukturu zájmového
území významné nároky. Tyto nároky korespondují se stávajícím stavem.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Jedná se o pokračování současné těžby v dlouhodobě rozfáraném povrchovém lomu až
do roku 2029.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Na základě znění §3 odst.c,d1 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, jsme mezi dotčené
územní samosprávné celky zařadili:
VÚSC:
Ústecký kraj
ÚSC:
Málkov, Kadaň, Místo, Spořice, Březno, Černovice,
Droužkovice, Chomutov

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
- povolení k hornické činnosti, vydá OBÚ Most.

1

Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno
provedením záměru nebo koncepce, dotčeným uzemním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod
alespoň zčásti tvoří dotčené území
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II. Údaje o vstupech
B.II.1.

Zábor půdy

Těžba hnědého uhlí v období let 2014 – 2029 v DP Tušimice předpokládá zábor dalšího
území. Dojde tím ke zrušení přirozeně vzniklých půdních typů, které prodělaly minimálně
jeden vývojový cyklus, jehož začátek spadá do konce posledního (würmského) zalednění
a který probíhá po dobu 10 000 – 12 000 let.
Postup těžby, realizovaný v rozsahu platného POPD, ovlivní zemědělský půdní fond (dále
ZPF) v katastrálním území Spořice, Droužkovice a Březno u Chomutova v důsledku dalšího
postupu lomu východním směrem. Západní hranice území dotčeného těžbou je vymezena
záborem pozemků k 31. 12. 2015, severní a jižní postup je omezen hranicemi dobývacího
prostoru Tušimice, východní hranice je dána linií plánovaného záboru do hranic ekologických
limitů (dle usnesení vlády č.444/1991 ze dne 30.10. 1991).
Aktuální údaje o důsledcích postupu lomu DNT na zemědělský půdní fond jsou uvedeny
v tabulkách.
Tabulka 2 – pozemky od hranice POPD 2015 do konce DP(ha) (stav k 9/2010)

katastrální území
Březno u Chomutova
Droužkovice
Spořice
celkem

orná
půda
TTP ostatní plocha
57,3232 0,6288
8,1763
230,0944 1,7893
25,024
107,9434
0
5,9492
395,361 2,4181
39,1495

vodní
plocha

celkem
0 66,1283
0 256,9077
0 113,8926
0 436,9286

Veškeré lesní pozemky byly již vyjmuty z lesa a uhrazen odvod za vynětí z LPF
z toho cizí
katastrální území
Březno u Chomutova
Droužkovice
Spořice
celkem

orná
půda
0
0,9976
0
0,9976

TTP
0
0
0
0

ostatní plocha
0
0,2255
0
0,2255

vodní
plocha
0
0
0
0

Tabulka 3 - Pozemky od hranice POPD 2015 do konce dobývacího prostoru

ZPF
PUPFL
VP
OP
celkem

ha
397,7791
0
0
39,1495
436,9286

celkem
0
1,2231
0
1,2231

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 21/72
Postup SD a.s – DNT v období 2014 - 2029
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Severočeské doly a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Půdní poměry
Půdy v území, které bude dotčeno dalším postupem lomu DNT, spadají v rámci bonitačního
systému do osmi hlavních půdně ekologických jednotek (HPJ).
HPJ 07 a 08 zaujímají převážnou severní a střední části území. Podél severovýchodní hranice
se nachází HPJ 20, v jižní části pak HPJ 06 a HPJ 21. Lokálně jsou v úzkých pruzích nebo na
izolovaných malých plochách doplněny HPJ 23, HPJ 29 a HPJ 61. Z hlediska plošného
zastoupení zaujímají největší část výměry (cca 70 %) černozemě (HPJ 07, 08, 06), méně (na
cca 25 % výměry) se vyskytují hnědé půdy (HPJ 20, 21, 23). Málo zastoupeny jsou lužní
půdy - černice (HPJ 61), vyskytují se pouze v okolí potoka Hutná.

B.II.2.

Voda (například zdroj vody, spotřeba)

a) užitková (technologická) voda
Provozní technologická (užitková) voda je odebírána z gravitačního řadu elektrárny Tušimice.
Jedná se o vodu čerpanou z vodního toku Ohře bez úpravy, která bude využívána k nejvíce na
mytí drtírny uhlí, na kropení silnic, do hydrantů, na skrápění homogenizační skládky uhlí
a v případě požáru. V dalších letech se předpokládá obdobné množství spotřeby užitkové
vody.
Vlastní provoz DNT nebude vykazovat nároky na užitkovou vodu, ale v něm vytěžené uhlí
bude pásovými dopravníky dopravováno na drtírnu v Tušimicích a ta užitkovou vodu
využívá.
b) pitná voda
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu od firmy Severočeské vodovody a kanalizace
a.s., na základě uzavřených smluv pro jednotlivá odběrová místa (Tušimice, Montážní místo
Libouš, Prunéřov). Pitná voda bude využívána pro potřeby hygienicko-sociálních zařízení
(šatny, umývárny a WC), jídelny, v laboratoři a pro požární účely.
c) požární voda
Zdrojem požární vody v areálu Tušimice je z větší části voda odebraná od ETU (elektrárna
Tušimice) a z části pitná voda. V areálu Montážního místa Březno je zdrojem požární vody
voda pitná. Oba areály mají samostatné rozvody požární vody.
V areálu Montážního místa Březno je požární nádrž o kapacitě 500 m3 vody. V areálu
Tušimice se nacházejí dvě usazovací nádrže (objem usazovací nádrže u necirkulační čistírny
vod cca 600 m3 a usazovací nádrže u garáží cca 900 m3), do kterých jsou svedeny vody
z odvodnění komunikací. V případě požáru by se mohla voda z těchto nádrží použít
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Ostatní surovinové a energetické zdroje

Základním předpokladem pro povrchovou těžbu v lomu DNT je surovinová základna
s dostatečnou zásobou vyhrazeného nerostu – hnědého uhlí.
a) elektrická energie
Elektrická energie pro provoz celého dolu je odebírána z rozvodny 110 kV ve Vernéřově.
Napájení jednotlivých úseků je zajišťováno z trafostanic TR II a TR III. Rozvodna
s trafostanicí TR II – 110/35 kV s výkonem 2 x 25 MVA je umístěna v areálu DNT
v Tušimicích. Rozvodna slouží k napájení uhelných lomů a přes rozvodnu TR IV vypomáhá
s napájením skrývkových řezů. Rozvodna s transformovnou TR II – 110/35 kV s výkonem
25+40 MVA napájí větší část skrývkových řezů. Z rozvoden RT II a TR III je elektrická
energie rozvedena venkovním vedením 35 kV k přesuvným trafostanicím TSN 35/6 kV a ke
spínacím kioskům VSS 35 kV. Další rozvod k rypadlům, zakladačům, pásové dopravě
a dalšímu zařízení je proveden kabelově. Podružná trafostanice TR 21
6000/500/400V v areálu DNT v Tušimicích slouží pro napájení drtíren, zásobníků,
pomocných a sociálních zařízení na povrchových provozech v Tušimicích.
V lomu jsou všechny provozy elektrifikovány. Jedná se o technologické celky (TC) sestavené
z těžebních velkostrojů, dálkové pásové dopravy a zakladačů. Přívodní napětí k těmto strojům
je 35 kV (resp. 6 kV).
b) tepelná energie
V celém dobývacím prostoru Tušimice se v blízké budoucnosti předpokládá roční spotřeba
tepelné energie 115 000 GJ.
c) jiné energetické zdroje
Roční spotřeba nafty v celém DNT bude cca 4 mil. litrů. Největší spotřebu nafty vykazují
zemní stroje používané jakožto pomocná technologie pro zabezpečení hlavní těžby. Nafta je
dále používána do vozidel (doprava nákladů, pracovníků) a do pomocných lokomotiv vlečky.
Jiné energetické zdroje (zemní plyn, stlačený vzduch, LTO resp. TTO apod.) nejsou
v provozu DP Tušimice využívány a není s nimi uvažováno ani v souvislosti s budoucí
těžbou.
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III. Údaje o výstupech
B.III.1.

Ovzduší

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
V souvislosti s provozem záměru nevzniknou žádné nové bodové zdroje znečištění ovzduší.
Stávající, již v minulosti využívané zdroje, jejichž výkon ani provozní doba se v souvislosti
s posuzovaným záměrem nemění, v této kapitole neuvádíme.
b) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší
Do liniových zdrojů záměru zařazeny dále uvedená technologická zařízení a činnosti:
• dálková pásová doprava – zdroj emisí prachu,
• doprava po vnitrozávodových komunikacích – zdroj prašných a plynných emisí.
Hlavní emitovanou škodlivinou bude zde především TZL (tuhé znečišťující látky) vztažené na
zrnitostní frakci PM10. Méně významným zdrojem znečišťování ovzduší jsou zplodiny ze
spalovacích motorů techniky pohybující se v prostoru těžby. Z důvodu zjištění míry
znečištění bude v další fázi provedeno odborné zhodnocení (rozptylová studie) pro NO2,
PM10, BaP.
c) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Jako hlavní plošný zdroj znečišťování ovzduší je uvažován celý prostor schváleného
POPD lomu DNT. Tento plošný zdroj zahrnuje dobývací technologii těžby skrývky a uhlí
(kolesová rypadla), zakládání skrývky do výsypek (zakladače), úpravy povrchu lomu
a výsypek (zemní práce) a resuspenzi TZL na odkrytých činných plochách lomu a výsypkách
odtěženého materiálu.
Hlavními emitovanými škodlivinami jsou tuhé znečišťující látky (prach). Dalším zdrojem
emisí mohou být zápary, pravděpodobnost zápar je však nízká až nulová. Zápary se vyskytují
zejména v přerubaných polohách ložiska.
Rozloha uvažovaného plošného zdroje je dána velikostí plochy, kde bude probíhat povolená
hornická činnost.
B.III.2.

Voda

Důsledkem hornické činnosti a jejího pokračování v dotčeném dobývacím prostoru je
produkce odpadních vod a vypouštění důlních vod ve smyslu ust. § 40 odst. 1 zákona
č. 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění.
V DNT jsou produkovány tyto odpadní vody:
splaškové
- z hygienických a sociál. zařízení (areál Tušimice a Montážní místo Libouš),
průmyslové - zaolejované vody - z mytí kolejové techniky – Tušimice,
- vody vzniklé při mytí drtírny v Tušimicích,
- vody vzniklé při mytí kolové a pásové techniky.
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Vlastní odvodnění lomu je nutno rozdělit na dvě samostatné části. Jedná se o jímání vod
a nakládání s vodami.
a) jímání vod:
Veškeré důlní vody jsou v prostoru lomu jímány systémem pomocných elektrických
čerpacích stanic a jedné hlavní elektrické čerpací stanice. V prostoru lomu jsou postupem
lomu vytvářeny u čerpacích stanic dostatečné retence pro ochranu technologického zařízení,
ale i pro eliminaci povodňových situací v okolních obcích. Retenční nádrže jsou budovány
i v bezprostředním okolí lomu.
b) nakládání s vodami:
Veškeré důlní vody jsou čerpány přes vyrovnávací a sedimentační nádrže na čistírnu důlních
vod (ČDV) Březno a následně vypouštěny do potoka Hutná. Povrchové vody z předpolí lomu
jsou směrovány do recipientů VOPOL, potoka Hačky a Hutné.
Splaškové odpadní vody z areálu Tušimice budou čištěny v čistírně odpadních splaškových
vod v Tušimicích.
Průmyslové zaolejované vody budou čištěny v čistírně zaolejovaných vod, průmyslové vody
z mytí drtírny uhlí v čistírně mourových vod a průmyslové vody z mytí kolové a pásové
techniky v recirkulační čistírně odpadních vod Tušimice.
Splaškové vody z areálu Montážního místa Březno (MMB) budou čištěny v čistírně
odpadních splaškových vod (oddílná kanalizace). Průmyslové odpadní vody z mytí kolové
techniky budou čištěny v recirkulační čistírně odpadních vod.
Vypouštění odpadních vod:
Na základě rozhodnutí vodohospodářských orgánů MěÚ Kadaň a MěÚ Chomutov o povolení
k vypouštění splaškových odpadních vod a o stanovených podmínkách pro vypouštění
odpadních vod jsou a budou vody z areálu Tušimice vypouštěny do Lužického potoka
(4 výpusti), vyčištěné odpadní splaškové vody z areálu MMB budou vypouštěny do potoka
Hutná.
Důlní vody:
Důlní vody z DNT jsou čištěny na ČDV Březno. Tato čistírna pracuje na principu oxidačněneutralizačním a odstraňuje z vody zejména železo, mangan a nerozpuštěné látky. Do čistírny
je čerpána surová důlní voda z vyrovnávací akumulační nádrže. Vyčištěná voda je vypouštěna
do recipientu Hutná.
B.III.3.

Odpady

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění, a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.
Odpady jsou shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích odděleně, jsou
předepsaným způsobem označeny a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Evidence odpadů je vedena předepsaným způsobem, je plněna
ohlašovací povinnost v rozsahu § 39, odst.(2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
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Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech byly v roce 2009 produkovány v DNT odpady,
které jsou uvedeny v tabulce Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Tabulka 4 uvádí
množství a způsob zneškodnění jednotlivých odpadů. Zatřídění odpadů je provedeno podle
Vyhlášky MŽP ČR 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Ve sloupci č. 7 jsou
uvedeny kódy jednotlivých způsobů nakládání s odpady.
V následujícím komentáři jsou objasněny jednotlivé symboly, použité v níže uvedeném
sloupci:
•

Kód A00 znamená vlastní vyprodukovaný odpad. Kódem AN3 je označován odpad,
který byl předán jiné oprávněné osobě. Pod kódem AN1 je vykazován vlastní odpad
využitý při terénních úpravách na povrchu terénu v lomu. Pod kódem AN5 je
vykazován zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku.

Ve sloupci č. 4 jsou uvedeny kategorie odpadů O-ostatní odpad, N-nebezpečný odpad.
Ve sloupci č. 8 pak oprávněné spolupracující osoby.

Způsoby nakládání s odpady
Odpady jsou v lomu využívány v souladu s rozhodnutím KÚÚK, kterým se uděluje souhlas
k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a schvaluje jeho provozní řád.
Nevyužitelné odpady kategorie ostatní odpad jsou odstraňovány na místní skládce tuhého
průmyslového a komunálního odpadu, kterou provozuje dceřiná akciová společnost Skládka
Tušimice. Tato skládka byla vybudována na vnitřní výsypce v místech mocné vrstvy
třetihorních jílů.
Kaly ze septiků a žump jsou sváženy na čistírnu splaškových odpadních vod v Tušimicích
k následnému vyčištění.
Odpady železného a neželezného šrotu jsou vykupovány externími firmami, které se zabývají
nakládáním se šrotem.
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Tabulka 4 - Množství a způsob zneškodnění odpadů za rok 2009 – přehled
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Z komunálních odpadů, které vznikají převážně v administrativních budovách je vytřiďován
papír, kartonáž, duté obaly (plastové PET lahve a jiné obaly od nápojů). Tyto vytříděné
složky komunálních odpadů jsou jednotlivými hospodářskými středisky sváženy do
centrálního shromažďovacího místa v Tušimicích, dále jsou předávány externí firmě
k dotřídění na třídící lince a následnému využití. Zbylý komunální odpad je předáván ve
smyslu § 12, odst.(3) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů,
oprávněné právnické nebo fyzické osobě k jeho odstranění. Smlouvy na svoz a odstranění
komunálních odpadů jsou uzavřeny s Technickými službami měst Kadaň a Chomutov, dále
s firmou Likor CZ Žatec.
Nebezpečné odpady jsou na provozních střediscích shromažďovány v nově vybavených
mobilních ekoskladech, které zabezpečují tyto odpady před nežádoucím únikem do životního
prostředí a jeho znečištění. Nebezpečné odpady jsou následně předávány do Centrálního
skladu nebezpečných odpadů v Tušimicích, který je ve správě Hasičského záchranného sboru
DNT a byl k tomuto účelu řádně zkolaudován. Z centrálního skladu jsou vydávány přímo
oprávněným osobám. Odstranění nebezpečných odpadů je zajištěno smluvně u externích
specializovaných firem.
Ke skladování olejů slouží centrální sklad v Tušimicích, který zajišťuje jak výdej nových
olejů a mazadel provozním střediskům, tak zpětný odběr upotřebených olejů, které jsou dále
předávány externí firmě k následnému využití. Pro zajištění separovaného sběru upotřebených
olejů byla provozní střediska vybavena speciálními kontejnery.

B.III.4.

Ostatní výstupy

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“
4.1. Hluk

Posuzovaná hornická činnost, spojená s činností lomu DNT, je charakterizovaná z hlediska
zdrojů hluku jako činnost, při které se vyskytují především tyto zdroje hluku:
a) Technologické - technologie související s těžbou a přesunem materiálu (těžební stroje,
pásové dopravníky aj.). Pro posuzovaný záměr těžby s realizací tří technologických celků TC
2 je na skrývce v období 2014 – 2029 počítáno s touto strojní technologií při těžbě skrývky:
1. SŘ SchRs 1550.1/109

ZP 6800.1/100, DPD š. 1800 mm,

2. SŘ SchRs 1320.1/110

ZP 5500.4/80, DPD Š. 1800 mm,

3. SŘ KU 800.20/106

ZPDH 6300.1/101, DPD Š. 1800 mm,
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Pro těžbu uhlí jsou na uhelných řezech nasazena rýpadla KU 300s a K 800N, na která
navazuje dálková pásová doprava šíře 1200, 1600 a 1800 mm.
b) Dopravní – jedná se o vnitroareálovou dopravu (zejména pohyb nákladních vozů v areálu,
aj.). Z hlediska dopravní činnosti probíhající v souvislosti s těžbou uhlí, je dominantním
zdrojem hluku především nákladní automobilová doprava.
Četnost dopravy na hlavních komunikačních trasách je charakterizována pojezdem těžkých
nákladních automobilů s četností cca 15 TNA hod-1.
4.2. Vibrace

Provoz těžby není zdrojem významných vibrací, které by mohly negativně ovlivňovat okolí
lomu. Vibrace, které jsou produkovány těžebními a dopravními stroji (rýpadla, zakladače,
těžká automobilová doprava apod.) jsou tlumeny v podloží již v bezprostředním okolí jejich
vzniku.
4.3. Ionizující a elektromagnetické záření

V technologickém procesu těžby budou používány jednoduché a drobné zdroje ionizujícího
záření (dle SÚJB) a radioaktivita těžených materiálů odpovídá požadovaným hodnotám okolí
lokality DNT.

B.III.5 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona
č. 353/1999 Sb.
a metodických pokynů MŽP ČR s touto problematikou souvisejících. Při uvedení do provozu je nutné, aby
investor důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského
zdraví a životní prostředí.

Možná rizika je možno rozdělit dle několika základních oblastí:
a) Bezpečnostní předpisy řeší vyhláška č. 26/1989 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 29.
prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické
činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. Havarijní plán je součástí této vyhlášky
,kde v § 18a-18e ukládá organizaci provádějící hornickou činnost povinnost vypracovat plán
zdolávání provozních nehod ( havárií).
b) Řešení požární bezpečnosti se provádí dle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb
a dalších navazujících norem, včetně instalace čidel pro detekci vznikajícího požáru
a kouřových detektorů. Technické řešení spolu s monitorovacím a řídícím systémem
v maximální možné míře vznik havárie eliminuje. Pro případ, že by k havárii došlo, budou
navržena provozně - technická opatření, jejichž účelem je vliv havárie minimalizovat
c) Z hlediska ochrany ovzduší musí být zdroje znečištění ovzduší provozovány v souladu se
zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, jeho prováděcími předpisy a rozhodnutími
příslušných orgánů ochrany ovzduší.
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Pro případ výskytu mimořádné meteorologické situace (extrémně silné poryvy větru aj.),
které mohou mít za následek náhlé znečištění ovzduší prachovými částicemi způsobené jejich
vznosem, je nutno dodržovat technologické postupy při ukládání uhlí na HMG skládku.
d) V případě nakládání s chemickými látkami a přípravky podléhajícímu režimu zákona
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, bude zajištěno plnění
veškerých ustanovení výše uvedených právních předpisů a vyhlášku č. 232/2004 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Pro jednotlivé
chemické látky a chemické přípravky jsou zajištěny t bezpečnostní listy v českém jazyce
ve smyslu vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního
listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších předpisů.
e) V oblasti provozu vodního hospodářství areálu se nepředpokládá vznik takových
významných havarijních rizik, které by mohly ohrozit tuto složku životního prostředí.
Havarijní stavy na tomto úseku nelze předpokládat, spíše by se mohlo jednat o nestandardní
stavy způsobené porušením příslušných provozních a bezpečnostních předpisů. Tuto
problematiku řeší platné Havarijní řády.
f) Z hlediska živelních pohrom –
-

-

Zemětřesení – vzhledem k umístění v oblasti, kde se toto s ohledem na tektonické
charakteristiky nepředpokládá, není nutno přijímat žádná zvláštní opatření.
Povodně – problematika je řešena provedením protipovodňových opatření (retenční
nádrže a jejich zkapacitnění, stanovení únikových tras pro techniku aj.) Tato opatření
vycházejí ze zkušeností z povodní roku 2002. (viz Příloha H13.8)
S ohledem na možné útoky extrémistických sil je možné konstatovat, že typ tohoto
provozu nelze považovat za rizikový.

g) Z hlediska ochrany archeologických památek a jiných lidských výtvorů může
hornickou činností v posuzovaném území dojít k narušení rozsáhlých archeologických
nalezišť. Jejich poznání bude možné jen za cenu finančně náročných záchranných
výzkumů, prováděných v místech předem vytipovaných nedestruktivními metodami,
kumulovanými do časově krátkých období. Tím se práce i náklady na záchranný
archeologický výzkum rozdělí plynule do více sezón a těžba tak bude postupovat do míst již
prozkoumaných, v nichž se při eventuálních menších záchranných výzkumech budou jen
kompletovat před tím získané informace. Takový postup však nebude možný vždy a všude
a bude nutné jej korigovat se záměry a možnosti těžaře.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 33/72
Postup SD a.s – DNT v období 2014 - 2029
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Severočeské doly a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 34/72
Postup SD a.s – DNT v období 2014 - 2029
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Severočeské doly a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

C.1.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
Území předpolí jsou z větší části obhospodařované polní pozemky s různým využitím. Na
menší části se vyskytují porosty dřevin (Březenský lesík), polní komunikace jsou
doprovázeny porosty keřů. Na ploše se nachází jedna dočasná vodní plocha, která byla
v posledních letech většinou bez vody (Březenská nádrž). S touto vodní plochou souvisí i
drenážní vodoteč s betonovým korytem, která funguje v rámci systému odvodnění lomu. Je
zde i jedna trvalá (umělá) vodní plocha – zavodněná jáma po těžbě štěrkopísku. Celkově jde o
část krajiny výrazně pozměněnou lidskou činností.
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V dotčeném území se nacházejí prvky ÚSES, a to na lokální, regionální i nadregionální
úrovni,
Dotčené území neleží v NP, CHKO,
V dotčeném území jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území,
Posuzovaná lokalita DP není součástí žádného přírodního parku,
Plocha DP se nachází v blízkosti chráněného ložiskového území,
Plocha DP není součástí soustavy NATURA 2000,
Plocha DP se nachází v neobydlené lokalitě,
V dotčeném území se nacházejí registrované kulturní či historické památky,
Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné,
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv
na proveditelnost záměru.

C.1.1. Ovzduší a klima
1.1.1. Ovzduší

Posuzovaná lokalita patří k emisně nejvíce zatížené oblasti v ČR. Mezi hlavní zdroje
znečištění ovzduší patří především tepelné elektrárny (Tušimice, Prunéřov). Mimo tyto velké
zdroje znečišťování ovzduší připívají k znečištění i další znečišťovatelé – probíhající
povrchová těžba, průmyslové podniky a průmyslové zóny v okolí, centrální výtopny stejně
střední i malé zdroje znečištění (lokální topeniště) atd.
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici
Tušimice. Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací
znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality
ovzduší je zejména sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům.
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Systematicky a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného
aerosolu a oxidů dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
1.1.2. Klima

Zájmové území se nachází (dle Quitta, 1971) v klimatické oblasti T2, s dlouhým teplým
létem, s velmi krátkými přechodovými obdobími a krátkou mírně teplou zimou. Podnebí je
značně ovlivněno členitým reliéfem a a srážkovým stínem Krušných hor.
Množství atmosférických srážek je podmíněno nadmořskou výškou a místní expozicí vůči
převládajícím směrům větru. Část pánevního území leží v dešťovém stínu Krušných hor.
Dlouhodobě se srážky sledují na hydrometeorologických stanicích Chomutov - Horní Ves,
Málkov - Zelená, Tušimice a v blízkém okolí ve vrcholové části Krušných hor v Boleboři.
V pánvi se roční srážky pohybují v rozmezí 400 až 600 mm, v Krušných horách v rozmezí
900 až 1200 mm a v Českém středohoří okolo 600 mm.

C.1.2. Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Ochrana ÚSES je
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.
Prvky ÚSES nadregionální úrovně:
- Nadregionální biokoridor (NRBK) Studenec – Jezeří, jehož osa probíhá S směrem ve
vzdálenosti cca 800 m od nejbližší hranice dobývacího prostoru (DP). Část severního
prostoru je součástí ochranné zóny NRBK.
- NRBK Úhošť - Stoupeč – jeho osa probíhá cca 3,4 km JZ od hranice DP.
- Nadregionální biocentrum Úhošt se nalézá cca 4,8 km JZ směrem od hranice DP.
Prvky ÚSES regionální úrovně:
- Regionální biocentrum (RBC) Želinský meandr – cca 4,8 km JZ od hranice DP.
- RBC Běšický chochol – cca 1,5 km JJV od nejbližší hranice DP.
- Regionální biokoridor Údlické Doubí probíhá ve vzdálenosti cca 4,5 km V směrem od
nejbližší hranice DP.
Prvky ÚSES lokální úrovně2:
- Lokální biocentrum (LBC) Stráně u Klíčů – 2,1 km J od obce Březno.
- LBC Střezovské rokle – 1 km V od Března.
- LBC Březenský háj – 1 km SSZ od obce Březno.
- LBC Lideňský potok – cca 700 m JV od obce Černovice.
2

Vymezené i k vymezení
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LBC Hradiště – cca 1,2 km SZ od obce Černovice.
LBC Tříselný rybník – cca 1 km JZ od obce Málkov.
LBC Les u Vodárny – cca 1,7 km Z od obce Málkov.
LBC Bystřický kopec – cca 250 m S od města Kadaň.

C.1.3. Zvláště chráněná území

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do
kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
V širším dotčeném území záměru se nacházejí tyto celky zvláště chráněných území:
a) velkoplošná ZCHÚ – území není součástí žádného velkoplošně chráněného území.
Nejbližším je CHKO České středohoří, nacházející se ve vzdálenosti cca 23 km V směrem.
b) maloplošná ZCHÚ - nejbližšími vyhlášenými jsou:
1)
2)
3)
4)

přírodní památka Želinský meandr – ve vzdál. cca 2,6 km JZ,
přírodní rezervace Běšický a Čachovický vrch – ve vzdál. cca 1,5 km J směrem,
přírodní památka Střezovská rokle - ve vzdálenosti cca 1,3 km V směrem,
národní přírodní rezervace Úhošť – ve vzdálenosti cca 5 km JZ.

c) CHOPAV

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV) jsou ustanovením § 28 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti,
které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. Vláda tyto
oblasti vyhlašuje nařízením.
Posuzované území není oblastí přirozené akumulace vod CHOPAV - Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod. Nejbližší vyhlášenou CHOPAV je oblast Krušné hory, jejíž
hranice v nejbližším bodě (u obce Málkov) leží cca 300 m S směrem od plochy DP.
d) Přírodní parky:

Území pro uvažovaný záměr není součástí území přírodních parků. Nejbližším přírodním
parkem je Přírodní park Údolí Prunéřovského potoka, jehož hranice prochází v nejbližším
místě cca 1 km SZ směrem od hranic dobývacího prostoru a Přírodní park Bezručovo údolí
ve vzdálenosti cca 3,6 km SSV směrem.
C.1.4. Voda
Oblast uvažovaného záměru neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV). Nejbližší vyhlášenou CHOPAV je oblast Krušné hory, jejíž hranice leží cca
350 m S směrem. Z hydrologického hlediska lze Chomutovsko rozdělit na horskou oblast

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 37/72
Postup SD a.s – DNT v období 2014 - 2029
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Severočeské doly a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

zahrnující plochý hřeben Krušných hor a nížinnou oblast zahrnující úpatí Krušných hor
a Chomutovsko–mostecko–teplickou pánev.
V pánevní části území k tomu přistupují také nevhodné klimatické podmínky (srážkový stín
v závětří Krušných hor a Doupovských hor), které způsobují, že množství mělkých
podzemních vod v této části okresu je deficitní a jejich výskyt má pouze místní význam. Lepší
situace je v horské části Chomutovska, kde se objevují puklinové výrony podzemních vod.
Úpatí Krušných hor severně od záměru stavby odvodňují převážně bystřinné potoky
Malodolský, Široký, Klášterecký, Podmileský, Hradištský, Prunéřovský, Lideňský a říčky
Lužnička, Hutná, Hačka a Chomutovka. Severně od plochy DP ve vzdálenosti cca 500 m
prochází také Podkrušnohorský přivaděč. Tento umělý vodní tok byl zbudován za účelem
zajištění vody pro průmyslové účely.
Lokální změny hydrogeologických poměrů v posuzovaném prostoru nastaly zvláště
v souvislosti s relativně prudkým rozvojem povrchové těžby v těsném západním
sousedství zájmového území (bývalé lomy Merkur a Březno). Naopak ve smyslu pozvolného
návratu k stavu původních vyšších hladin některých zvodněných systémů (resp. jejich částí),
pak protichůdně působí vlivy vázané na zatápění dolu J. Žižka (poslední hlubinný důl
na Chomutovsku, ukončil svou činnost v roce 1993)
C.1.6. Natura 2000

Dle zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů byla v souladu s právem
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava NATURA 2000, která
na území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které používají smluvní
ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
Na posuzovaném území se nenachází území NATURY 2000.
Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 30.09.2010 č.j.2742/ZPZ/2010/ZPZ/N-1362
záměr nebude mít, s ohledem na charakter záměru, samostatně ani ve spojení s jinými
významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).
Pro zpracování kapitol týkající se Natury 2000 je k dispozici nadstandardní množství
odborných informací získaných během dlouholetých biologických hodnocení dotčeného
území a jeho okolí.
Všechny tyto poznatky byly využity v předchozích hodnocení vlivů na životní prostředí.
V dokumentaci bude zhodnoceno jak území předpolí lomu i rekultivací.
Připravovaná dokumentace EIA se týká plochy nového POPD pro roky 2014 – 2029 (dále jen
předpolí, vyznačeno modrým šrafováním). Na této lokalitě probíhal soustavný biologický
průzkum v letech 2006 – 2009 prováděný specialisty České zemědělské univerzity v Praze
(ČZU) a stav území předpolí je dobře znám.
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C.2.
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
S ohledem na zábor ZPF je možné ovlivnění uvažovat u půdy a dále pak i možné ovlivnění
fauny a flóry a v neposlední řadě i vlivů na lidské zdraví.
C.2.1. Půda

Klimatické podmínky byly vzhledem k nadmořské výšce posuzovaného území poměrně
příznivé pro rozvoj půd. Obecně se zde nachází především půdy typu černozemě (luvická,
fluvická), smonice a kambizemě.

Obrázek č. 2 – půdní typy podle TKSP
Podle údajů z katastru nemovitostí jsou pozemky, na kterých je navrhován záměr, lesní a
zemědělskou půdou. Jedná se tedy o součást zemědělského půdního fondu, jehož ochrana se
řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona
č. 10/1993 Sb. (úplné znění zák. č. 231/1999 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.) a PUPFL
jejichž ochrana se řídí zákonem č. 289/1995 Sb., v platném znění.
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Ochrana zemědělských půd ve smyslu §8 a §9 zákona č.334/1992 Sb. bude zajištěna tím, že
investor k vynětí zemědělské půdy ze ZPF požádá o souhlas orgán ochrany zemědělského
půdního fondu. Svrchní kulturní vrstvy půdy i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy
budou dále využity podle schváleného plánu rekultivace.
C.2.2. Ovzduší

Údaje o imisní charakteristice lokality jsou převzaty od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2008
z pohledu nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona
86/2002 Sb.
Pro posouzení celkového vlivu pozadí jsou k dispozici imisní údaje z měřící stanice. Zákonem
č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) jako
prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení
(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového
imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné
meze tolerance. Dle věstníku MŽP (částka 4/2010) je posuzovaná oblast zařazena
do tohoto seznamu.
Tabulka 5 - Přehled imisních limitů dle NV č. 597/2006 Sb.
Látka

doba průměrování

imisní limit

Přípustná četnost překročení

SO2

1 hod

350

24

24 hod

125

3

1 hod

200

18

1 kalendářní rok

40

24 hod

50

1 kalendářní rok

40

NO2
PM10

35

Tabulka 6 - Výsledky měření imisí v roce 2008 [µg/m3]. Měřící stanice Tušimice
znečišťující látka

SO2

NO2

PM10

rok

2008

2008

2008

maximální

157,6

61

159

98% kvantil

28,2

38,4

73

maximální

28

45,7

102

98% kvantil

18,2

33,3

57,5

průměr

5,4

12

23,5

hodinové hodnoty
denní hodnoty
roční hodnota

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2007 - Souhrnný roční tabelární přehled, internetová stránka ČHMÚ Praha

Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., jsou stanoveny imisní limity pro ochranu ekosystémů
(příloha č. 1 k tomuto nařízení). Na posuzované území se tedy vztahují tyto níže uvedené
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace.
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Tabulka 7 - Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
-3

Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu [µg.m ]

SO2

kalendářní rok a zimní období (1.10.-31.3.)

20

NOx

1 kalendářní rok

30

Současná imisní situace v lokalitě
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno ve stanici ČHMÚ
Tušimice. Výsledky měření jsou převzaty z ročenky ČHMÚ a jsou uvedeny ve výše
uvedených tabulkách.

C.2.3. Fauna a flora, ekosystémy

Na celém území předpolí dojde postupem hornické činnosti k úplné likvidaci všech porostů
i vodního prostředí s navazujícím sejmutím ornice. Budou tedy významně ovlivněny všechny
složky životního prostředí.
Rekonstrukční geobotanická mapa (Mikyška et al. l968) předpokládá, že původní rostlinnou
formací zde byly především dubohabrové háje (Carpinion betuli) přecházející na vyvýšených
terénech J a JZ od Spořic a V i Z od Krbic do subxerofilních doubrav (pravděpodobně
Potentillo-Quercetum). V okolí Černovic se zřejmě vyskytovaly acidofilní doubravy
(Quercion robori-petraeae) přecházející ve vyšších polohách přes dubohabřiny do horského
pásu květnatých bučin (Eu-Fagion) Krušnohoří. Pouze v údolí Ohře, dnes při severním okraji
vodní nádrže Nechranice, se na některých pahorcích vyskytovaly šipákové doubravy
(Eu-Quercion pubescentis aj.) s nejteplomilnějšími druhy rostlin. Můžeme je lokalizovat
na Běšický chochol a několik blízkých smíšených listnatých lesů.
Předpolí DNT mělo v letech biologického hodnocení charakter mírně zvlněné bezlesé krajiny
s rostlinnou výrobou. Přeložením toku Černovického potoka již prakticky chyběla i mokřadní
společenstva charakteristická podél toků. Půdním typem byla černozem smonice vzniklá
na terciérních vápnitých jílech, úrodná, ale těžká půda téměř černé barvy, která byla před
postupem lomu skryta v souladu s platnou legislativou.
Botanicky bylo během uvedených let postupně prozkoumáno celé území předpolí s tím, že
maximální pozornost byla věnována zajímavým biotopům jako například příkopy podél
komunikací zarostlé křovinami, úhory, remízky, křovinaté meze a výslunné stráňky, lemy
lesíků a případně i dočasné mokřiny. Sledován byl i výskyt invazivních plevelů jako je
bolševník velkolepý či křídlatka sachalinská. Na základě tohoto terénního průzkumu
i literárních údajů lze konstatovat, že v předpolí lomu byly zjištěny některé druhy
z Červeného seznamu rostlin ČR, a dále druhy běžné, hojně zastoupené i v okolní krajině.
Likvidací dotčeného území předpolí nedojde tedy z hlediska botanického k žádnému
významnému znehodnocení krajiny. Z inventarizačního seznamu rostlinných druhů (bude
zpracována obsáhlá zdrojová a interaktivní excelová tabulka – následně v Dokumentaci) je již
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nyní zřejmé, že studované území předpolí je po floristické stránce značně chudé
a jednotvárné, což je dáno již charakterem stanovišť, která většinou neumožňují existenci
vzácnějším druhům rostlin.
Ptačí společenstva na sledovaném území předpolí se nejeví jako příliš bohatá. Je to dáno jejím
téměř bezlesým charakterem a navíc ani otevřené plochy neoplývají velkou strukturální
členitostí. Převážná většina ptačích druhů patří mezi zcela běžné zástupce naší fauny.
Za významnější dílčí lokalitu lze označit zavodněnou jámu po těžbě štěrkopísku, která je
pravidelně hojně osídlena obojživelníky, především v jarním období jejich rozmnožování. Pro
tuto lokalitu bude navrženo záchranné opatření provedené ve vhodné době před její nezbytnou
likvidací.
Přestože byly na zkoumaném území předpolí zjištěny některé zvláště chráněné druhy
živočichů (především obojživelníci a ptáci), nelze toto území považovat za příliš cenné a pro
tyto druhy významné, protože v bezprostředním okolí existuje dostatek obdobných biotopů,
kam se mohou pohyblivé druhy bez problémů přesunout.

C.2.4. Významné krajinné prvky

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející 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 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.
Existence registrovaných VKP na území a v předpolí lomu byla ověřována na odboru
životního prostředí Magistrátu města Chomutov (Ing.Vladimíra Kulhavá).
Bylo potvrzeno, že v rozsahu proponovaného DNT se žádný registrovaný významný krajinný
prvek nenachází.
Vně DP (do vzdálenosti max. 1000 m od DP) jsou registrovány VKP na těchto p.p.č.:
k.ú. Březno u Chomutova p.p.č.488/1
k.ú. Místo
p.p.č 516
Negativní vlivy těžby na hodnoceném území na uvedené registrované VKP nelze proto
předpokládat.
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C.2.4. Obyvatelstvo

V předpolích lomu je situováno území několika obcí. Dle posledního sčítání obyvatel ze dne
31/12 2009 je celkově v daných obcích v součtu trvale hlášeno 22.705 obyvatel. (22.352
obyvatel v roce 2007). Z pohledu minulých let tak lze zaznamenat mírný nárůst v počtu
obyvatel jednotlivých obcích. Následná tabulka podává ucelený přehled uvedených informací.
Tabulka 8 – přehled statistických údajů o jednotlivých obcích.
Počet obyv.

Katastr.plocha v

Počet podnikatel.

k 31/12 2009

ha

subjektů

Březno

1273

4611

178

Černovice

523

559

103

Droužkovice

717

1068

144

Kadaň

17964

6562

3301

Málkov

659

2189

117

Místo

353

1345

88

Spořice

1216

1666

238

Zdroj: www.csu.cz
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D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti,
složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
D.1.1. Vliv na veřejné zdraví a bezpečnost


Vlivy na faktor pohody a zdraví obyvatelstva

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
a) hlučnost způsobená provozem důlní technologie a související dopravou
b) imise chemických škodlivin
Z důvodu objektivního posouzení zdravotních rizik bude v rámci Dokumentace EIA
vypracováno autorizované posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví. V hodnocení
zdravotních rizik provozu projektovaného záměru budou posuzovány fyzikální škodliviny
(hluk) a chemické polutanty – imise škodlivin. Z posouzení zdravotních rizik tak vyplynou
závěry, jež budou posouzeny v další fázi procesu EIA.



Vlivy sociálně – ekonomické

Základním přínosem navrženého projektu je zajištění celospolečenské potřeby v oblasti
zásobování elektrickou energií ze spalovacích zdrojů na fosilní paliva. Tyto zdroje jsou
rozhodujícím zdrojem výroby elektrické energie v ČR a v dohledné době není možno
očekávat jejich nahrazení jiným způsobem výroby elektrické energie. Realizací záměru bude
zajištěna možnost dodávky energetické suroviny pro elektrárenské provozy v severních
Čechách.
Neméně důležitým aspektem je i udržení stovek přímých a stovek navazujících
pracovních míst v regionu, zasaženém vysokou nezaměstnaností.

D.1.2. Vlivy na složky ŽP
Pro zpracování povinných kapitol dokumentace EIA týkající se Flóry, Fauny, Natura 2000
a Krajinného rázu je k dispozici nadstandardní množství odborných informací získaných
během dlouholetých biologických hodnocení dotčeného území a jeho okolí.
V dokumentaci bude zhodnoceno jak území předpolí lomu i rekultivací.
Administrativně patří posuzované území do následujících katastrálních území (seřazeno
abecedně): Ahníkov 691003, Březno u Chomutova 614491, Černovice u Chomutova 620599,
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Droužkovice 632597, Kralupy u Chomutova 672921, Krbice 674273, Místo 696030,
Prunéřov 661864, Spořice 752851 a Tušimice 771899.
Na posuzované lokalitě probíhal soustavný biologický průzkum v letech 2006 – 2009,
prováděný specialisty České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), a stav území předpolí je
dobře znám. Stejně tak mají odborníci ČZU dostatečné informace pro zpracování hodnocení
vlivu záměru na systém Natura 2000 a na krajinný ráz.


Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

a) flora a fauna
Z hlediska flóry a fauny (včetně systému Natura 2000) se v dokumentaci EIA podrobně
zhodnotí výskyt rostlinných a živočišných druhů na území předpolí s důrazem na výskyt
zvláště chráněných druhů a současně se pro tyto ohrožené druhy zpracuje návrh záchranných
či kompenzačních opatření. Do zhodnocení se zahrne i lokalita Střezovské rokle u obce
Březno, která je vyhlášenou přírodní památkou a může být záměrem ovlivněna.
Většina výsledků získaných během faunistického průzkumu všech dílčích částí předpolí DNT
bude pro potřeby předkládané dokumentace EIA rovněž zpracována interaktivní tabelární
formou. Druhy živočichů zjištěné na všech částech předpolí lomu budou seřazeny v tabulce
a v kompletním podkladovém seznamu s uvedením případného stupně ochrany.
Z biologického hlediska jsou obojživelníci skupinou, která vyžaduje největší pozornost
investora. Zjištěné druhy zvláště chráněných obojživelníků se budou vyskytovat tam, kde je
pro ně vhodné vodní prostředí. Je proto nutné průběžně zabraňovat vzniku dočasných vodních
ploch na území předpolí, kde by docházelo k jejich osídlování a k rozmnožování
obojživelníků s následnou likvidací těchto vodních ploch v důsledku postupu skrývky.
Je však nutno konstatovat, že na hodnoceném území předpolí DNT v současné době žádné
takové vodní plochy téměř nejsou (jediná významná je zavodněná jáma po těžbě štěrkopísku).
Na území rekultivací však jsou desítky takových oživených vodních nádrží (trvalé i dočasné
vodní plochy), ale k ohrožení obojživelníků zde nedochází, protože se nezasahuje do jejich
životního prostředí. Pro území rekultivací není tedy nutné žádat o výjimky ze zákazu kromě
výjimečných či jednorázových případů (odbahňování apod.).
Do hodnocení bude v dokumentaci EIA zahrnuta i celková rozloha rekultivovaných ploch.
Jejich členění podle časového průběhu zpracování je do následujících kategorií: rekultivace
zahájené, rozpracované a ukončené. Podle jednotlivých typů se rekultivace rozdělují na
zemědělské, lesní, vodní a ostatní. Na všech těchto typech rekultivovaných ploch probíhal
systematický biologický výzkum od roku 1998 a probíhá i v současné době (2010). Výsledky
tohoto monitoringu byly každoročně předávány Severočeským dolům a.s.
Součástí hodnocení bude i probíhající (až do roku 2012) záchranných projekt jarvy žilnaté.
Šlo o jedinečnou akci realizovanou v roce 2002, kdy došlo k přesazení drnů s cenným
rostlinným druhem (jarva žilnatá) z místa likvidovaného významného krajinného prvku
u obce Černovice na náhradní lokality. Tato akce byla provedena ve spolupráci s univerzitním
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týmem a Muzeem Chomutov a o průběhu i následné péči o náhradní lokality byly zpracovány
každoroční odborné zprávy.
Všechny výše uvedené oblasti výzkumů budou podrobněji rozpracovány v jednotlivých
dílčích kapitolách dokumentace EIA.
Doporučí se vedení SD požádat o udělení výjimek pro všechny zjištěné druhy zvláště
chráněných živočichů, protože nelze, kromě potvrzeného výskytu obojživelníků, vyloučit ani
výskyt zvláště chráněných plazů. Tyto druhy se vyskytují řídce roztroušeně po celém předpolí
DNT a jejich přesná lokalizace je velmi obtížná. Pro všechny druhy zvláště chráněných ptáků
zjištěných na území rekultivací i předpolí DNT platí, že pravděpodobně nebude nutné přijímat
či navrhovat zvláštní opatření k jejich ochraně, a to z důvodů jejich pohyblivosti a existenci
vhodných biotopů v okolí předpolí DNT. Je však třeba požádat o udělení výjimky, ale není
nutné plánovat žádná záchranná opatření (odchyty a transfery) tak, jako by tomu bylo
v případě méně pohyblivých obojživelníků.
b) NATURA 2000
Tuto část dokumentace EIA zpracuje autorizovaná osoba (prof. V. Bejček), který území DNT
a jeho širší okolí dokonale zná i z jiných jeho odborných činností. Celé hodnocení bylo
zpracováno pro zhruba 30 km okruh kolem území předpolí a výsledky tak byly dokonale
jištěny a platí v plné míře i pro současnou lokalitu. Z hlediska záměrů totiž podléhají
hodnocení podle § 45i ZOPK (zákon o ochraně přírody a krajiny) stavby, činnosti nebo
technologie, které mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území EVL
(evropsky významné lokality) nebo PO (ptačí oblasti) z hlediska cílů jejich ochrany. Bude
vzato v úvahu, že není rozhodující, zda místo realizace záměru přímo zasahuje některou
z EVL/PO. Hodnocení totiž podléhají také všechny záměry nebo koncepce, které mají být
realizovány mimo území jednotlivých EVL nebo PO, ale mohou mít potenciální významné
dopady na jednu nebo i větší počet, někdy i značně vzdálených lokalit (např. vlivem hluku,
znečištění ovzduší či vody, vlivem dopadů během výstavby).
Nejbližšími vyhlášenými Ptačími oblastmi (PO) jsou:

•
•

Ptačí oblast Doupovské hory – 4,6 km JZ směrem.
Ptačí oblast Vodní dílo Nechranice – 1,9 J směrem.

Nejbližšími vyhlášenými Evropsky významnými lokalitami (EVL) jsou:

• Doupovské hory – 3,2 JZ směrem.
• Želinský meadr – 2,6 km JJV směrem.
• Běšický chochol – 1,9 km J směrem.
• Černovice – 300 m S směrem.
• Údolí Hačky – 1,8 km S směrem.
• Kokrháč – Hasištějn – 2,2 km SZ směrem.
• Louky u Volyně – 4,4 km SZ směrem.
Předložený záměr v současnosti, ani ve výhledu do roku 2029 přímo nezasáhne do žádné
EVL ani PO. Pravděpodobné vlivy záměru na předměty ochrany se budou týkat zejména
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emisí, resp. imisí související s povrchovou těžbou hnědého uhlí a nadložních substrátů,
přemístěním a ukládáním nadložních substrátů a dopravou uhlí na vyčleněné deponie, popř.
úpravou vytěženého uhlí. Teoreticky mohou být výše popsanými činnostmi nepřímo
ovlivněny 2 EVL v zóně 5 km od záměru, konkrétně EVL Černovice a Údolí Hačky a dalších
8 EVL/PO v zóně od 5 do 10 km od záměru, konkrétně EVL Běšický chochol, Bezručovo
údolí, Doupovské hory, Chomutov-zoopark, Údlické Doubí, Želinský meandr a PO Nádrž
vodního díla Nechranice a Doupovské hory. Z důvodů předběžné opatrnosti tedy bude
provedena inventura předmětů ochrany v EVL/PO až 30 km od zdroje.
Během realizace záměru pravděpodobně nedojde k žádnému prokazatelnému ovlivnění
předmětů (nulový vliv) ochrany v EVL/PO, a to ani v nejbližších EVL a PO. Nebyly též
zjištěny žádné kumulativní negativní vlivy. Z těchto důvodů bude pravděpodobně možné –
z hlediska hodnocení sytému Natura 2000 - záměr v uvedené podobě bez jakýchkoli
omezení realizovat.
c) VKP
Existence registrovaných VKP (významných krajinných prvků) na území a v předpolí lomu
DNT byla ověřována na odboru životního prostředí Magistrátu města Chomutov
(Ing. Vladimíra Kulhavá). Bylo potvrzeno, že v rozsahu proponovaného lomu Libouš II. sever se žádný registrovaný významný krajinný prvek nenachází.
Vně hodnoceného území (do vzdálenosti max. 1000 m) jsou registrovány VKP (významné
krajinné prvky) na těchto p.p.č.:
k.ú. Březno u Chomutova p.p.č.488/1
k.ú. Místo
p.p.č. 516
Negativní vlivy těžby na hodnoceném území na uvedené registrované VKP nelze proto
předpokládat.



Vlivy na vodu

Realizace stavby a provozu záměru nebude mít významný měřitelný vliv na vodu. Vliv na
vodu lze označit za nevýznamný.



Vlivy na půdu

Realizace záměru bude mít určitý vliv na půdu, a to z hlediska záboru ZPF, tento vliv lze
svým rozsahem považovat za významný.
Skryté zúrodnitelné zeminy jsou uloženy na dočasnou deponii, poté budou použity k následné
konečné rekultivaci území. Jedná se o vynětí půdy ze ZPF. Vlivy na půdu lze označit
z hlediska záboru ZPF významné.
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Vlivy na klima a ovzduší

Pro vyhodnocení očekávané imisní situace v posuzované lokalitě bude zpracována
Rozptylová studie. Rozptylová studie posoudí imisní zatížení způsobené provozem DNT
v zájmovém území pro současný stav a pro budoucí stavy popsané v POPD. Rozptylová
studie bude zpracována pro všechny významné imisně sledované znečišťující látky
související s těžbou, tzn. pro škodliviny PM10, NO2 a BaP.



Vlivy na krajinu

Vzhled krajiny je odnepaměti podrobován změnám vyvolaným člověkem. Rozsah zásahů
do vzhledu krajiny zůstává však subjektivním dojmem člověka.
Z důvodu objektivního zhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz bude zadáno zpracování
odborné studie, tuto odbornou studii zpracuje zkušený odborník – specialista na hodnocení
krajinného rázu (prof. P. Sklenička).
Posuzovaným záměrem bude postup stávajícího lomu do roku 2029. Předmětem hodnocení
proto budou případné změny intenzity negativního vlivu na krajinný ráz, jeho prostorové
změny a celkový dopad na krajinu ve smyslu § 12, zákona č. 114/92 Sb.
Celkově lze plánovaný postup lomu (roky 2014 - 2029) charakterizovat jako záměr výrazněji
neměnící prostorové znaky oproti nedávnému stavu (rok 2008). Nově těžené plochy jsou
refundovány plochami průběžně rekultivovanými. V zásadě jsou nové negativní vlivy
na krajinný ráz na jednom místě prostorově kompenzovány pozitivními vlivy na místě jiném.
Záměr je navržen v krajině přeměněné se sníženými přírodními a estetickými hodnotami.
Dotčený krajinný prostor je v současnosti ovlivněn vizuálním i akustickým projevem
existujících negativních znaků srovnatelného významu a stejného charakteru.
Celkově by navrženým postupem lomu oproti současnému stavu došlo ke slabému ovlivnění
estetických hodnot, ke slabému ovlivnění přírodních hodnot a ke slabému vlivu na měřítko
krajiny a vztahy v krajině. Harmonické měřítko a vztahy nejsou v současnosti atributem
dotčené krajiny. Takto klasifikované celkové vlivy však budou v blízkosti postupu těžby
(východní část) nabývat v zóně silné a zřetelné viditelnosti silného negativního vlivu, pro
území bezprostředně přetěžené tyto vlivy dosáhnout hodnoty stírající. Naopak v části západní
a jihozápadní, kde bude průběžně docházet k rekultivacím, dojde k pozitivnímu vlivu
ve srovnání se současným stavem.
Těžební společnost s předstihem vybudovala ochranný (izolační) val na okraji plánované
východní hrany lomu u obce Březno. V současné době má val již částečně zapojený dřevinný
porost a spolu s konfigurací jeho tělesa významně přispěje ke zmírnění negativních vlivů
na obyvatele a na atributy krajinného rázu ve směru za plánovaným východním okrajem lomu
po roce 2014.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Lze konstatovat, že ve srovnání se současným stavem životního prostředí, jsou z hlediska
velikosti a povahy záměru možné negativní vlivy na jednotlivé složky ŽP možné.
 Realizací záměru budou dotčeny plochy, které již v současné době jsou využívány
k účelům, jež se realizací zásadně změní.
 Dojde ke kácení dřevin a záboru zemědělské půdy.
 Z hlediska zjištěných druhů rostlin a živočichů lze konstatovat, že uvažovaný záměr
může mít vliv na zde zjištěné zvláště chráněné druhy – bude nutno žádat
o výjimky.
Jako u každé stavby či technického zařízení tak i tohoto záměru existuje určité riziko
mimořádné události, jako jsou živelní pohromy apod. Při uvedení záměru do provozu je
nutné, aby investor důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní předpisy zejména
s důrazem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí tak, aby byla tato případná rizika
minimalizována.
V blízkosti se také nachází obytná zástavba. K možnému narušení pohody obyvatel může
dojít, dá se předpokládat zvýšený počet obtěžovaných obyvatel. Přestože rozsah vlivů bude
mít především lokální charakterem a bude časově omezený, vzhledem k jeho rozsahu může
dojít k určitému ovlivňování nejbližší obytné zástavby.
Lze konstatovat, že ve srovnání se současným stavem životního prostředí, jsou z hlediska
velikosti vlivu nejpodstatnější možné vlivy záměru na půdu, faunu, floru a lidské zdraví.
Vlivy na ostatní složky jsou málo významné či zanedbatelné.
Z důvodů objektivního posouzení možných negativních vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí bude nutné v rámci dalšího posuzování zpracovat, jako podkladový materiál,
odborné studie, na základě jejichž v nich uvedených závěrů bude dále postupováno v rámci
samotného procesu EIA.
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Údaje

o

možných

významných

nepříznivých

vlivech

přesahujících státní hranice
S ohledem k plánovanému umístění záměru a především s ohledem k samotnému charakteru
záměru je možné konstatovat, že možné negativní vlivy přesahující státní hranice nelze
v tomto území předpokládat.
.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní
prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií:
1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace
2. opatření realizovaná v průběhu provozu
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.

D.4.1. Opatření realizovaná v době zpracování PD
Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházela ze současného stavu situace a dostupných
technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu provozu budou rozvíjena tak,
jak se budou korigovat poznatky o vlivu záměru na prostředí.
• Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.
• Zpracování podkladových odborných studií.

D.4.2. Opatření realizovaná v době provozu
Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační
a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době
po uvedení stavby do provozu, je možno považovat precizní provedení všech stavebních
a montážních prací, dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené
technologie, pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav
celého technologického celku.
Doporučená opatření ohledně možných vlivů na lidské zdraví

 Lze konstatovat, že všechna níže navržená opatření ve své podstatě budou v konečném
důsledku mít zmírňující vliv na případné negativní vlivy na veřejné zdraví.
Doporučená opatření ohledně možných vlivů na ovzduší

 V lokalitě DNT bude dokončena plánovaná deponie ornice SV a JZ směrem, která
odděluje lom od obytné zástavby obce Březno.
 Na deponiích bude dokončena plánovaná výsadba zeleně a bude prováděna její
údržba.
 Bude nadále udržována zeleň vysazená v dřívějších letech včetně dosadby uhynuvší
zeleně.
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 Budou prováděna pravidelná měření kvality ovzduší a zveřejňování výsledků měření
ve všech dotčených obcích.
Doporučená opatření ohledně možných vlivů na vody

 Zajistit trvalé monitorování vydatnosti zdrojů podzemních vod a hydrogeologických
poměrů na území obce Březno podle projektu předem projednaného s obcí
a odsouhlaseného vodoprávním úřadem.
 Pokračovat v dosavadním pravidelném vzorkování a analyzování povrchové vody
v potoce Hutná (podmínky pro vypouštění důlních vod jsou stanoveny rozhodnutím
vodohospodářského orgánu - OkÚ Chomutov č.j. RŽP-III-Rú/2845/00 ze dne
20.4.2000). Vzorkování povrchové vody v potoce Hutná uskutečnit pod místem
vypouštění důlní vody po smíchání s povrchovou vodou (v místě dosud prokazatelně
neovlivněném obcí Březno - plyne již ze stanoviska MŽP o hodnocení vlivů na životní
prostředí č.j. NM700/1815/01 z 9.8.2001).
 Čerpání pohonných hmot uskutečňovat na místě k tomu určeném. Přednostně využívat
ekologicky šetrnější paliva a mazadla.
Doporučená opatření vyplývající z biologického průzkumu a hodnocení lokality

Přesto, že na území rekultivací DNT byla zjištěna řada živočišných druhů zařazených
do různého stupně zvláštní ochrany, je investor povinen podat žádost o výjimky z této
ochrany pouze v případech jednorázových významných zásahů do konkrétních ploch.
 Ornitologové pouze zdůrazňují nutnost respektovat obecné zásady týkající se ochrany
ptačích druhů (zákaz kácení stromů, mýcení křovin či snímání ornice v době
rozmnožování, apod.).


Doporučená opatření ohledně možných vlivů na krajinný ráz

 Průběžně ověřovat účinnost ochranných valů a případně je doplňovat či posilovat.
 Při průběžných rekultivacích preferovat zvýšení krajinné heterogenity vytvářením
menšího zrna nově definovaných ploch krajinné mozaiky.
 Minimalizovat aktivní zónu těžebního prostoru lomu průběžným postupem rekultivací.
Doporučená opatření ohledně možných vlivů na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

 Jsou součástí Plánu sanace a rekultivace území dotčeného hornickou činností.
Doporučená opatření ohledně možných vlivů na archeologické poměry v prostoru budoucí těžby

 I když je jisté, že při těžbě dojde k narušení a zničení archeologických nalezišť,
zabránit jí nelze. Je tedy nutné, aby Severočeské doly a.s. a vedení i odpovědní
pracovníci DNT úzce spolupracovali s archeology, informovali je včas a s předstihem
o provádění skrývek v předpolí a o dalších zemních pracích a umožnili provádět
výzkumy v předstihu.
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D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů.
Ke zpracování dokumentace bylo k dispozici určité základní množství podkladových
materiálů – tyto byly dostatečné pro fázi podání Oznámení.
Dále se také vycházelo ze zkušeností s obdobnými záměry a znalosti problematiky dotčené
lokality.
Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních
údajů a informací. Všechny dostupné informace o současném stavu životního prostředí
v zájmové lokalitě byly využity a do oznámení zapracovány.
Další specifikace vlivů záměru na ŽP bude provedena na základě podkladů získaných
od oznamovatele, na základě vlastních zkušeností s obdobnými záměry a především také
na základě výstupů a závěrů zpracovaných odborných studií. Autory těchto studií
a posudků budou autorizované osoby, zkušení odborníci, lidé erudovaní a znalí problematiky.
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
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V případě posuzovaného záměru na pokračování hornické činnosti v rozsahu DP Tušimice,
který respektuje územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné
pánvi, vyhlášené usnesením vlády ČR č.444/1991 ze dne 30.10.1991, a který svým
technologickým řešením rozvíjí dlouhodobě osvědčené metody dobývání uhlí a následné
rekultivace těžbou devastovaného území, není hodnocení jiných variant geografického
řešení nebo zcela jiného technologického postupu těžby v podstatě relevantní. Územně –
ekologickými limity podle citovaného vládního usnesení byl v zásadě předurčen další
rozvoj těžby v DNT z hlediska plošného rozsahu a celkových objemů uhelné substance,
kterou je zde možné vytěžit.
Jedná se o pokračování těžby hnědého uhlí v historicky rozfáraném povrchovém lomu.
V hodnoceném období bude pokračováno v těžbě identickým způsobem a přibližně v stejném
rozsahu těženého množství uhlí, max. 13,5 mil. t/rok.
Z uvedeného je zřejmé, že variantní řešení těžby nemá v daném případě smysl a tzv.
nulová varianta by znamenala ukončení těžební činnosti.
Postup lomu bude plně respektovat usnesení vlády ČR č.444/1991 ze dne 30.10.1991
(„územně ekologické limity“) a těžba bude probíhat uvnitř plochy vymezené těmito
limity.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Zpracovatel EIA nemá k dispozici žádné další podstatné informace, které by vedly k jiným
závěrům, než je uvedeno v tomto oznámení.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
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Posuzovaný záměr představuje pokračování hornické činnosti v povrchové těžbě výhradního
ložiska hnědého uhlí DNT, ložiska č.3250100, pro které byl stanoven DP Tušimice o výměře
42,2718999 km2, schválený rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j, 2207/94/za ze dne 9. srpna 1994.
Celková rozloha území, které je posuzováno 42,2718999 km2. Výpočet plochy ověřil hlavní
důlní měřič (viz obr. č. 1).
Jedná se o pokračování těžby hnědého uhlí v historicky rozfáraném povrchovém lomu.
V hodnoceném období bude pokračováno v těžbě identickým způsobem a přibližně v stejném
rozsahu těženého množství uhlí, max. 13,5 mil. t/rok.
Skrývkové hmoty budou deponovány výhradně na vnitřní výsypku v DP.
Administrativně patří posuzované území do následujících katastrálních území (seřazeno
abecedně): Ahníkov 691003, Březno u Chomutova 614491, Černovice u Chomutova
620599, Droužkovice 632597, Kralupy u Chomutova 672921, Krbice 674273, Místo
696030, Prunéřov 661864, Spořice 752851 a Tušimice 771899.
Vlivy na jednotlivé složky ŽP nelze v současné době popsat jinak, než je v této fázi –
oznámení - učiněno. Podrobné informace včetně výstupů jednotlivých odborných studií
a konkrétních závěrů budou uvedeny a zhodnoceny v Dokumentaci EIA.
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H.

PŘÍLOHA
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H.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou ÚPD.
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H.2 Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992
Sb. ve znění zákona 218/2004 Sb.
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Odborná literatura a podkladové materiály
1. Anonymus: Energie - kde ji vzít?, EkoWATT Praha. 1996
2. Adamec V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada. Praha 2007
3. Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)
4. Bejček, Šťastný: Fauna Tušimicka, GRADA Publishing 2000
5. Bejček, Šťastný: Flora Tušimicka, GRADA Publishing 2000
6. Culek M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Praha 1996
7. Doc.MUDr. Havránek J.a kol: Hluk a zdraví.Avicenum 1990
8. Ekonomické hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná
zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)
9. Kára J, Adamovský R:Praktická příručka-obnovit.zdroje energie.-MZE ČR, Praha, 1993
10. Materna J. a kol: Zemědělství a lesní hospodářství v oblastech se znečištěným
ovzduším. Praha, SZN 1987
11. Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální
analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)
12. Quitt E.: Klimatické oblasti Československa. GÚ ČSAV Brno 1971.
13. Svazek ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)
14. Tomášek M.: Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000
15. Chráněná území ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
16. Technické výkresy, technická zpráva, mapové přílohy zadání stavby
17. Audit vlivů těžby lomu Libouš II – sever do roku 2015 na životní prostředí
18. vlastní blíže neidentifikovatelné materiály
INTERNET:








Český statistický úřad. Dostupné z: <http:// www.czso.cz>
Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>
Ministerstvo životního prostředí, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné
z http://www.env.cz>.
Krajský úřad Ústeckého kraje. Dostupné z <http://kr-ustecky.cz>.
Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z <http://www.chmu.cz>.
Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>
Regionální internetový magazín. Dostupné z: http://www.e-region.cz
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Právní předpisy a normy:
o Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
o Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů
o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
o Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříz. účinky hluku a vibrací.
o Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu.
o Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. 114/1992 Sb.
o Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
o Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
o Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.
o Zákon č. 44/1988 Sb., o hornické činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
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Přehled zkratek
DP
DNT
POPD
SŘ
OBÚ
ÚSES
NRBC
RBC
NRBK
RBK
VKP
ZPF
CHÚ
ČOV
KÚÚK
PD
ŽP
ČHMÚ
TTP
BPEJ
HPJ
TKSP
REZZO
ZCHÚ
CHOPAV
CHLÚ
PUPFL
PO
EVL
KOD (SOD, OD)
MŽP
ČSÚ
EIA
ÚPD
SÚ
RD
TNA
LTO
HMG
RS
HS
k.ú
č.p.
SÚJB

dobývací prostor
Doly Nástup TUŠIMICE
plán otvírky a přípravy dobývání
skrývkový řez
obvodní báňský úřad
územní systém ekologické stability
nadregionální biocentrum
regionální biocentrum
nadregionální biokoridor
regionální biokorodor
významné krajinné prvky
zemědělský půdní fond
chráněné území
čistírna odpadních vod
Krajský úřad Ústeckého kraje
projektová dokumentace
životní prostředí
Český hydrometeorologický ústav
trvalý travní porost
bonitovaná půdně ekologická jednotka
hlavní půdní jednotka
taxonomický klasifikační systém půd
registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie 1-4)
zvláště chráněná území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chráněné ložiskové území
pozemek určený k plnění funkce lesa
ptačí oblast
evropsky významné lokality
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
ministerstvo životního prostředí
Český statistický úřad
posuzování vlivů na životní prostředí
územně plánovací dokumentace
stavební úřad
rodinný dům
těžké nákladní automobily
lehké topné oleje
homogenizační (skládka)
rozptylová studie
hluková studie
katastrální území
číslo parcelní
Státní úřad jaderné bezpečnosti
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Zpracovatel oznámení
Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
Fax.: 476 731 517
E-mail: info@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99.

říjen 2010
____________________________
Mgr. Luboš Motl
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