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Ing. Martin Vrubel, Ph.D. – vedoucí odboru měřictví a geologie 
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ÚVOD 

 
Předložená dokumentace záměru „POPD DNT Hlubina - vydobytí zásob hnědého uhlí 
v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou“ je zpracována ve smyslu § 
8 zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších změn a předpisů.  

Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 28.08.2014 č.j.3552/ZPZ/2014/ZPZ/N-2104 
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).  
 

Dle sdělení MgM Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města ze dne 31.7.2014, č.j. 
MMCH/84043/2014/ÚÚP/228/2014 se předložený záměr nachází v plochách DP a je 
v souladu se schválenými vydanými či projednávanými ÚPD pro řešené území.   

Dne 17.9.2014 bylo na MŽP podáno a následně 13.10. 2014 na úřední desce zveřejněno 
oznámení výše uvedeného záměru (MZP447), zpracované dle přílohy č.3 výše uvedeného 
zákona. V závěru zjišťovacího řízení k záměru ze dne 1.12.2014, č.j. 85483/ENV/14, bylo 
konstatováno, že předložený záměr bude dále posuzován dle výše uvedeného zákona.  
 
Dokumentaci požadují dopracovat především s důrazem na následující oblasti: 

§ Zpracovat rozptylovou studii, která vyhodnotí veškeré příspěvky ke znečišťujícím 
látkám z těžby a související dopravy, a to zejména k PM10, PM2,5, NO2 a k 
benzo(a)pyrenu. 

§ Objasnit, kde budou umístěny větrací výduchy a zhodnotit emise unikající těmito 
výduchy. 

§ Uvést všechna opatření na snížení prašnosti, zejména fugitivních emisí způsobených 
dopravou uhlí. 

§ Zpracovat hlukovou studii se zaměřením na hluk způsobený provozem důlní 
technologie a související dopravou a jeho vliv na obyvatelstvo dotčené záměrem. 

§ Zpracovat autorizované posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví. 

§ Zvážit možnost využití důlních vod pro technologické účely záměru tak, aby byla 
minimalizována potřeba odběru vod povrchových. 

§ Zpracovat projekt geotechnického monitoringu bočních svahů lomu a rovněž předpolí 
lomu zejména ve vazbě na dotčenou obec Spořice, popř. též obce Černovice a 
Droužkovice. Ve vazbě na geotechnický monitoring vytipovat potenciálně dotčené 
stavby, u kterých bude vhodné provést pasportizaci a provádět pravidelný monitoring. 
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§ Vyhodnotit vliv realizace záměru na ochranný pilíř vůči přeložce železniční trati č. 

120 Březno – Chomutov u obce Droužkovice a v případě potřeby navrhnout opatření k 
minimalizaci vlivu. 

§ Uvést údaje o zátěžích škodlivin v uhelné sloji (radioaktivita, As, stopové prvky). 

§ Vyhodnotit možnost vzniku vibrací vlivem hlubinné těžby s případným návrhem 
opatření k jejich minimalizaci či vyloučení. 

§ Uvést, zda je uvažováno s aplikací těsnících vrstev v území po ukončení těžby. 

§ Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na 
doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních k 
oznámení záměru. V této souvislosti příslušný úřad doporučuje na úvod dokumentace 
předřadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky 
zohledněny či vypořádány. 

 
 
Na základě závěru zjišťovacího řízení byla zpracována předkládaná Dokumentace. Součástí 
této dokumentace jsou i odborné studie.   
Do Dokumentace byly zapracovány i všechny relevantní připomínky, podmínky a požadavky 
na doplnění, které byly předány zpracovateli EIA společně se závěrem zjišťovacího řízení.  
Reakce na připomínky vznesené v rámci Zjišťovacího řízení jsou přehledně shrnuty 
v následujícím textu:    
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Vypořádání připomínek v rámci zjišťovacího řízení: 

 
Dne 1.12.2014 byl vydán MŽP závěr zjišťovacího řízení (ZZŘ) pro posuzovaný záměr 
MZP447.  
Na základě došlých připomínek k podanému Oznámení došlo MŽP k  závěru, že je potřeba 
záměr dále posoudit a zpracovat Dokumentaci dle přílohy č. 4 tak, aby v ní byly zohledněny             
a vypořádány relevantní požadavky na doplnění a další připomínky v došlých vyjádřeních.   
 
a) Ministerstvo životního prostředí  

– odbor geologie  
1. Nejsou připomínky, protože však v horizontu vyšších desítek let nelze vyloučit vývoj 

morfologických změn, doporučuji provádět geotechnických monitoring předpolí lomu - 
vytipovaných staveb v obcích Spořice, Černovice a Droužkovice rovněž bočních svahů 
lomu, tak aby data z monitoringu byla následně podkladem pro přijetí opatření zmírňující 
dopad poklesů. (viz požadavky ČGS h) a i)).  
Expertní posudky (GeoTec-GS a Ing. Havrlík), které se problematikou vlivů dobývání na 
povrch detailně zabývaly, prokázaly, že k ohrožení okolních obcí Černovice, Spořice a 
Droužkovice nemůže dojít a to ani teoreticky a v dlouhodobém horizontu. Ani kdyby 
došlo k náhlému totálnímu zborcení pilířů mezi chodbicemi tak horizontální dosah vlivu 
dobývání na povrch je při maximální výšce horninového prostředí 120 m nad stropem 
chodbice 75m. Nejbližší objekty v obcích jsou ve vzdálenostech 400-500m od hranice 
dobývání. Geotechnický monitoring se bude realizovat v rozsahu dle projektu 
monitoringu viz. dokumentace: PŘEDPOLÍ LOMU LIBOUŠ – VLIV HLUBINNÉ 
TĚŽBY (GeoTec-GS, leden 2015).Doporučovaná pasportizace objektů v obcích již 
proběhla ve velkém rozsahu v devadesátých létech dvacátého století. Tehdy to bylo s 
ohledem na možný vliv trhacích prací na objekty za hranicí lomu. V současné době se již 
trhací práce na lomu neprovozují (viz platné POPD).  
Boční svahy lomu Libouš budou v souladu s doporučením České Geologické Služby 
monitorovány jako preventivní opatření a to podle projektu monitoringu zpracovaného 
firmou GeoTec-GS (příloha H.7) . 

 
– odbor ochrany ovzduší   

2. V rámci Dokumentace požadují vysvětlení, kde budou umístěny větrací výduchy                    
a zhodnocení emisí unikajících těmito výduchy.  
Důl bude zpřístupněn, v různých fázích svého vývoje, pouze ze dna lomu směrem do 
boku lomem odkryté uhelné sloje a to vždy dvěma úvodními důlními díly - 
subhorizontálními chodbicemi a taktéž dalším důlním dílem, větrním kanálem. Důl bude 
své vstupy posouvat – měnit v závislosti na postupu lomu a výsypky. Veškeré vlivy 
hlubinného dobývání na životní prostředí se tak odehrají na dně lomu cca 100-120 m pod 
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okolním terénem.  Nejedná se o klasický důl, který je s povrchem propojen svislou 
jámou. Vzduch ze dna lomu bude nasáván do dolu ventilátorem a zpět do lomu se 
dostane výdušnou chodbou rovněž u dna lomu. Větrání je detailněji popsáno v části 
„Popis technického a technologického řešení záměru“.  Součásti dokumentace je i 
rozptylová studie, která se problematikou emisí detailně zabývá. 

3. Požadují zpracování rozptylové studie, vyhodnocující veškeré příspěvky ke znečišťujícím 
látkám z těžby a související dopravy. 
Řeší Rozptylová studie - je součástí Dokumentace jako příloha H.3.  

4. Uvést všechna opatření na snížení prašnosti, zejm. fugitivních emisí způsobených 
dopravou uhlí.  
Samotný posuzovaný záměr hlubinné těžby na základě svého charakteru žádné možné 
negativní vlivy na ovzduší nepřináší ani jiné nezhoršuje a z toho důvodu nevyžaduje 
uložení žádných zvláštních opatření na snížení prašnosti, kromě těch, která jsou již 
v rámci celé těžby realizována, a to na základě vydaného Stanoviska pro záměr Postup SD 
a.s.  - DNT v období 2014 – 2029 (MZP319), ze dne 16.7.2012 č.j. 51079/ENV/12. 
– odbor ochrany vod   

5. Nemají připomínky.   
Bez komentáře.  
– odbor obecné ochrana přírody a krajiny 

6. Nepožadují další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.  
Bez komentáře.  

b) Rada Ústeckého kraje   

7. Požadují další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.  
Bez komentáře.  
 

 
c) Magistrát města Chomutova  

8. Konstatují, že k uvedenému záměru nebyly vzneseny připomínky od žádného z orgánu 
ochrany jednotlivých složek ŽP a nepožadují záměr podrobit dalšímu posuzování.  
Bez komentáře.  
 

 
d) ČIŽP OI Ústí nad Labem  

– Z hlediska ochrany ovzduší 
9. Požadují dodržení podmínek stanovených v příl. č. 8 bodu 4.5.3. vyhl. 415/2012 Sb. Jinak 

bez připomínek.  
Dodržení zákonných podmínek je povinností investora.  
– Z hlediska ochrany vod    
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10. Požadují, aby v rámci realizace záměru bylo maximálně využito důlních vod jako vod 

technologických.  
Důl bude pro technologické účely i jako požární vodu využívat důlní vodu. Uvažuje se s 
využitím jímky u ČS Černovice na 1. skrývkovém řezu, případně s připravovanou jímkou 
Lužnička II. Voda bude sváděna do nádrže v blízkosti vstupu do dolu.  Tato problematika 
je detailněji popsána v části „Popis technického a technologického řešení záměru“. 

– Z hlediska ochrany přírody a krajiny    
11. Nevznášejí žádné připomínky.  

Bez komentáře.  
 

 
e) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v ÚnL 

12. Požadují dále posuzovat a Dokumentaci doplnit hlukovou, rozptylovou studii a následně 
studií posuzující možné vlivy záměru na veřejné zdraví.  
Dokumentace je doplněna o požadované studie, jsou její součástí jako Příloha H.3, H.4 a 
H.5.    
 

f)  CHKO - AOPK – Labské pískovce   

13. Nepožadují další posuzování uvedeného záměru.  
Bez komentáře.   
 

g)  Povodí Ohře 

14. K předloženému oznámení nemají připomínky.   
Bez komentáře.   
 

h) Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého 

15. Nemají připomínky a nepožadují další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.  
Bez komentáře.   
 
 

i) Lesy ČR  

16. Neuvádějí žádné připomínky.    
Bez komentáře 
 

j) Česká geologická služba 

17. g) Oznámení záměru neobsahuje informace o způsobu likvidace důlního díla po ukončení 
těžby. Je nutné předpokládat, že v horizontu několika desetiletí až stovek let bude docházet 
k degradaci výztuže vydobytých prostor i degradaci ochranných pilířů hnědého uhlí a 
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nadložní jílovců, a to zejména vlivem proudění a chemismu podzemní vody nebo oxidací 
(zejména uhlí). V dlouhodobém měřítku existuje pravděpodobnost poklesů terénu vlivem 
zavalování volných prostor, a to zejména v liniích vyuhlených chodeb. V severočeském 
regionu jsou známy případy náhlých poklesů při zavalení (zhroucení) důlních děl po 
historické hlubinné těžby hnědého uhlí. 
Likvidace důlního díla se nebude provádět základkou. U dobývací metody chodbicování 
totiž nedojde k vlivům na povrch. Prokazují to zpracované posudky firmy GeoTec-GS 
Praha a Ing. Havrlíka (příloha H.7), 
a) PŘEDPOLÍ LOMU LIBOUŠ – VLIV HLUBINNÉ TĚŽBY (GeoTec-GS, leden 2015) 
b) BÁŇSKÝ ZNALECKÝ POSUDEK - O VLIVU HLUBINNÉHO DOBÝVÁNÍ 
METODOU CHODBICOVÁNÍ NA POVRCH – DNT (Ing. Havrlík, leden 2015) 
Dlouhodobě (snad mnoho desítek až stovek let) sice může dojít ke ztrátě účinnosti 
výztuže a postupnému zavalování důlního díla. Nad chodbicemi vznikne závalový 
paraboloid s rozvolněnou zeminou. Ten se může projevit jen do výše 23 m (Posudek A 
uvádí 23 m, posudek B 22 m) nad stropem důlního díla. (V posudku B uváděný 
teoretický dosah až 35 m nebyl v podmínkách SHP potvrzen). Protože hloubka důlních 
děl pod povrchem v blízkosti hranice dobývacího prostoru je až 70-120 m (většinou 100 
– 120 m) dosah závalového paraboloidu povrch neovlivní. Nevzniklou tak nad důlními 
díly ani jednotlivé „pinky“ ani poklesová kotlina. Horizontálně nepřesahuje vliv dobývání 
při chodbicování (ani při případném pozdějším vzniku závalového paraboloidu) hranici 
dobývání. Zpracovatelům posudků rovněž není znám případ náhlých poklesů terénu při 
zavalení chodbic v hloubce vyšší než je dosah závalového paraboloidu. 

18. h) Do doby likvidace následků těžby v DP Tušimice lze předpokládat stabilitu závěrných 
svahů, jež nebudou hlubinnou těžbou chodbicováním stabilitně ovlivněny. Pokud po 
ukončení těžby a následné rekultivaci dolu nebudou závěrné svahy rekultivovány 
snižováním jejich sklonu nebo chodby hlubinného dobývání (chodbicováním) zakládány, 
lze pak ve výše zmíněném dlouhodobém horizontu předpokládat poklesy terénu, které 
mohou stabilitu závěrných svahů ovlivnit. Následkem poklesů je vyvolána změna 
napjatostních poměrů ve svahu a změna jeho morfologie, což vede k zadržování a 
infiltraci povrchového splachu atmosférických srážek v pokleslých depresích nebo naopak 
k utvoření preferenční cesty liniového povrchového odtoku způsobujícího erozi apod. Tyto 
jevy mohou teoreticky vést až k rozvoji svahových pohybů. 
Na tuto připomínku je v podstatě odpovězeno již u předchozí. Dosah teoretického 
závalového paraboloidu může pevnostní parametry nadloží ovlivnit jen v zóně 23m nad 
stropem chodbice a to je jen uvnitř DP , jen na třetím skrývkovém řezu  a to v delším 
odstupu po hornické činnosti. To už budou řezy rekultivovány, tak jak je doporučováno, 
snížením jejich sklonu. Je to běžná praxe i v současné době. Velká část svahu bude v 
oblasti potenciálního zhoršení napjatostních poměrů navíc přesypána výsypkou a 
podepřena. Posudek „PŘEDPOLÍ LOMU LIBOUŠ – VLIV HLUBINNÉ TĚŽBY“ 
(Příloha H.7) ve své příloze č.3 na straně 5 v kapitole 5 uvádí, cituji:“ Výpočty bylo 
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prokázáno, že hlubinnou těžbou nemůže dojít ke ztrátě stability generálních svahů lomu, 
resp. ani k ohrožení celkové stability generálních svahů lomu.  

19. i) Záměr vydobýt část uhelných zásob metodou chodbicování je při dodržení 
technologických, bezpečnostních, kontrolních (monitoring) a stabilitních podmínek z 
hlediska zachování bezpečné stability generálního svahu možný a bezpečně proveditelný. 
ČGS přesto doporučuje zpracovat projekt geotechnického monitoringu zejména ve vazbě 
na dotčenou obec Spořice, popř. též obce Černovice a Droužkovice. Výsledky monitoringu 
musí být postupně vyhodnocovány. V rámci preventivního opatření a eliminaci možných 
rizik v souvislosti s plánovanou těžbou ČGS doporučuje v předstihu provést pasportizaci 
potenciálně dotčených staveb s návrhem pravidelného monitoringu. Boční svahy lomu 
Tušimice-Lom Libouš musí být monitorovány pro preventivní opatření k případné 
eliminaci a minimalizaci projevů nestability, a to nejen v souvislosti s těžbou hnědého uhlí 
povrchovým způsobem. 
Výše uvedené expertní posudky (GeoTec-GS a Ing. Havrlík), které se problematikou 
vlivů dobývání na povrch terénu detailně zabývaly prokázaly, že k ohrožení okolních 
obcí Černovice, Spořice a Droužkovice nemůže dojít a to ani teoreticky a v dlouhodobém 
horizontu. Ani kdyby došlo k mezní variantě, náhlému totálnímu zborcení všech pilířů 
mezi chodbicemi tak horizontální dosah vlivu dobývání na povrch je při maximální výšce 
horninového prostředí 120 m nad stropem chodbice 75m. Nejbližší objekty v obcích jsou 
ve vzdálenostech 400-500m od hranice dobývání. Geotechnický monitoring se bude 
realizovat v rozsahu dle projektu monitoringu viz. dokumentace: PŘEDPOLÍ LOMU 
LIBOUŠ – VLIV HLUBINNÉ TĚŽBY (GeoTec-GS, leden 2015). 
Doporučovaná pasportizace objektů v obcích již proběhla ve velkém rozsahu v 
devadesátých létech dvacátého století. Tehdy to bylo s ohledem na možný vliv trhacích 
prací na objekty za hranicí lomu. V současné době se již trhací práce na lomu neprovozují 
(viz platné POPD).  
Boční svahy lomu Libouš budou v souladu s doporučením České Geologické Služby 
monitorovány jako preventivní opatření a to podle projektu monitoringu zpracovaného 
firmou GeoTec-GS (příloha H.7) . 

20. j) Výsledky stabilitních výpočtů musí bezpečně vyhovovat vyhlášce ČBÚ č. 26/1989 Sb., o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při 
činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů. 
Severočeské doly a.s. navrhují hlubinnou těžbu v závěrných svazích lomu Libouš v 
dobývacím prostoru Tušimice. Existence hlubinných důlních děl v čelních, bočních nebo 
závěrných svazích lomů ale není situace nikterak atypická, nebo dokonce nová. Naopak. 
Tato koexistence lomového dobývání s dobýváním hlubinným bývá spíše pravidlem. 
Např. na Dolech Bílina se nyní pod severními bočními svahy nacházejí stařiny Dolu 
Alexander a na Dolech Nástup Tušimice to byl v nedávné minulosti mj. Důl Ludmila a 
Důl Václav a nyní to jsou stařiny dolu Carl-Leo I když v těchto dolech byly aplikovány 
dokonce závalové dobývací hlubinné metody, méně šetrné k povrchu než chodbicování, 
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přítomnost důlních děl ve svazích nezpůsobuje problémy pro provoz povrchového lomu, 
ani pro území za hranicemi dobývacích prostorů. Posudek „PŘEDPOLÍ LOMU LIBOUŠ 
– VLIV HLUBINNÉ TĚŽBY (GeoTec-GS, leden 2015)“ prokazuje, že těžba bude 
probíhat v souladu s ustanoveními vyhlášky ČBÚ č.26/1989Sb. „o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 
hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů“ 

21. Uvádějí, že předložené oznámení z jejich pohledu představuje svou kvalitou a 
komplexností materiál, který vyhovuje podmínkám pro jeho následné schválení.  
Bez komentáře.  
 

 
k) Obec Droužkovice  

22. Uvádějí, že pokud budou dodrženy parametry uvedené v Oznámení, nemají dalších 
připomínky.  
Bez komentáře 
 

 
l) Obec Spořice   
23. Uvádějí, že pokud budou dodrženy parametry uvedené v Oznámení, nemají dalších 

připomínky.  
Bez komentáře 
 
 

m) Ing. Věra Ježková    
24. a) Uvedený záměr je navržen v závěrném svahu, který byl popsán v dokumentu z května 

2010 „TUŠIMICE-LIBOUŠ, přehodnocení zásob výhradního ložiska hnědého uhlí, stav k 
29.12.2009". V jeho podstatné části plochy se nachází 54.226 598 tun vázaných zásob 
uhlí, které jsou součástí ochranného pilíře vůči přeložce železniční trati č. 120 Březno - 
Chomutov u obce Droužkovice. Tyto údaje jsou k dispozici ve veřejně přístupném 
Pasportu ložiska z roku 2010. Z uvedeného vyplývá, že by těžba narušila zmíněný 
ochranný pilíř. Záměr nebyl s velkou pravděpodobností projednán se Správou železniční 
dopravní cesty a ani s Českými drahami. Situace je o to pikantnější, že na uvedený 
dokument o přehodnocení zásob uhlí zpracovával Dr. Ing. Petr Welser znalecký posudek - 
tehdy za firmu AFTER MINING, takže existuje předpoklad, že by měl mít povědomí o 
zmíněném ochranném pilíři. Je tedy otázkou, je-li vůbec záměr chodbicování v daném 
prostoru reálný v plné míře. Účastníkem posouzení vlivů na životní prostředí by měli být i 
výše jmenované instituce. 

Platná kategorizace části zásob v plánovaných závěrných svazích lomu Libouš jako 
vázaných vychází ze schválených podmínek využitelnosti pro výpočet zásob: 
„TUŠIMICE-LIBOUŠ - Přehodnocení zásob výhradního ložiska hnědého uhlí“. 
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V platných podmínkách využitelnosti na str.1 je hned v první větě uvedeno:“ Podmínky 
využitelnosti zásob se vztahují na výhradní ložisko hnědého uhlí Tušimice - Libouš 
(3250100) a jsou platné pouze pro povrchové dobývání ložiska“. Jedná se o tedy zásoby 
vázané v závěrných svazích vůči postupům povrchového lomu. Ochranný pilíř trati č. 120 
Praha – Chomutov, ve smyslu vyhlášky ČBÚ č.415/1991Sb. „o konstrukci, vypracování 
dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a 
povrchových objektů“, je stanoven jen v omezeném území v km 122,000-122,665.Těžbu 
ve stanovených ochranných pilířích (v souladu s vyhláškou ČBÚ č.415/1991Sb.) povoluje 
příslušný Obvodní báňský úřad. Potřebná dokumentace bude součásti POPD pro hlubinné 
dobývání části ložiska. Zařazení zásob do kategorie zásob vázaných pro povrchovou těžbu 
není překážkou jejich těžbu hlubinně. Podmínkou je přesná evidence a jejich vykázání v 
ročních výkazech Geo(MŽP)V-03 jako úbytek vázaných zásob. Je třeba zdůraznit, že 
hlubinná těžba v žádném případě nepřekročí hranici územně ekologických limitů, 
ochranného pilíře trati č.120 na povrchu stanovenou rozhodnutím OBÚ zn.:1322/07/II 
v km 122,000-122,665 a ani ochranné pásmo dráhy 60m od osy krajní koleje vyplývající z 
§8 zákona č.266/1994Sb. „o dráhách“. 
 

25. b) V oznámení je popsáno nasazení dvou nových technologických celků těžební techniky s 
jejich uvažovanou energetickou spotřebou. V této souvislosti je nutné, aby oznamovatel 
provedl ekonomickou analýzu záměru, bude-li těžba rentabilní v roztříštěné uhelné sloji. 
Oznamovatel si ekonomickou analýzu záměru zpracoval. Těžba bude probíhat v 
severních svazích lomu. Zde není sloj roztříštěná (jako je např. v blízkosti výchozů sloje 
u obce Březno) a ekonomicky je projekt rentabilní. 
Nutno podotknout, že hodnocení ekonomické efektivity není předmětem EIA.  

 
26. c) V rámci připomínek v procesu EIA k záměru Lom Libouš II-sever pro POPD 2014-

2029 bylo v roce 2012 upozorněno na skutečnost, že geologické zásoby uhlí v dobývacím 
prostoru posuzovaného východního báňského postupu DNT jsou neoprávněně 
nadhodnoceny o zhruba 76 milionů tun. Proto byl vysloven požadavek, aby oznamovatel 
Severočeské doly, a.s., Chomutov iniciovat posouzení hornické činnosti dle zákona č. 
100/2001 Sb. až do konce životnosti DNT s tím, že by uváděl skutečné zásoby uhlí. Přesto 
tak však neučinil. Dokumentace by nyní měla obsahovat reálná data o skutečných 
zbývajících geologických zásobách uhlí v dobývacím prostoru s jejich reálným dotěžením 
až do ukončení životnosti DNT (přehledně: volné, vázané, bilanční, nebilanční, 
geologické, vytěžitelné zásoby uhlí). 
Přetrvávající neurčitosti se totiž promítli do Aktualizace státní energetické koncepce, ve 
které je uvedena životnost DNT až do roku 2040. V důsledku těchto optimistických 
informací o zásobách uhlí bylo odsunuto zahájení stavby dvou bloků v jaderných 
elektrárnách Temelín a Dukovany až do období let 2033-2037, čímž hrozí ohrožení 
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energetické bezpečnosti státu. Přitom nyní je oznamovatelem vysvětlen záměr hlubinné 
těžby chodbicováním s cílem prodloužení životnosti DNT do roku 2032. 
Tvrzení, že zásoby ve východním báňském postupu jsou nadhodnoceny o 76mil.t není 
založeno na relevantních argumentech a tato problematika již byla dostatečně 
vyargumentována a vyvrácena v rámci předchozího procesu EIA (MZP 319) a není ani 
součástí podmínek platného kladného stanoviska MŽP.  
Skutečnost je taková, že k 1. 1. 2015 je na ložisku Tušimice-Libouš v evidenci celkem 
434mil.t. geologických zásob. Stav vytěžitelných zásob je k témuž datu 210mil.t uhlí. 
DNT se v souladu se zásadami Horního zákona při těžbě nezaměřují jen na bohatou část 
ložiska, ale pro výrobu paliv těží i tzv. nebilanční zásoby (např. od roku 1998 do 
současnosti bylo vytěženo asi 40mil.t.).  
V souvislosti s požadavkem, aby byl iniciován proces posouzení vlivu na ŽP do ukončení 
životnosti DNT je nutno zdůraznit, že kladné stanovisko MŽP vydané v Praze dne 
16.7.2012, č.j.: 51079/ENV/12 k záměru „Postup SD a.s.-DNT“ je omezeno léty 2014 – 
2029 a nedává smysl, podle našeho názoru, s tímto platným stanoviskem polemizovat. 
Severočeské doly a.s. před rokem 2029 včas požádají o posouzení vlivů na životní 
prostředí pro dotěžení zbývající části ložiska.   
Pokud se týče hlubinného dobývání a životnosti ložiska tak z textu oznámení nikterak 
nevyplývá, do kterého roku bude díky hlubinnému dobývání prodloužena životnost DNT. 
V oznámení je jen uvedeno, že pro vytěžení 16mil.t zásob, při roční těžbě 1,15mil.t, při 
zahájení těžby v roce 2018 je předpokládané dokončení záměru hlubinné těžby v roce 
2032 (dle výše těžeb) (z toho dle tohoto záměru do roku 2029 celkem 13,15 mil.t). 
Z textu tedy nevyplývá, že by v roce 2032 měla být ukončena i těžba na lomu.  Aby i 
časově bylo hlubinné dobývání zcela v souladu s vydanými povoleními hornické činnosti 
na lomu DNT, bylo v průběhu zpracování dokumentace EIA rozhodnuto, že i posuzovaná 
činnost hlubinného dolu dle záměru „POPD DNT Hlubina“ omezena rokem 2029. 
Severočeské doly a.s. před rokem 2029 včas požádají o posouzení vlivů na životní 
prostředí pro dotěžení zbývající části ložiska a to jak lomovým tak i hlubinným 
způsobem.   

 
27. d) Dalším důsledkem nadhodnocení zásob uhlí je i nízký měrný náklad na jednu tunu uhlí 

pro vytváření povinných finančních rezerv na rekultivace a sanace po ukončení těžby na 
DNT. Celková cílová výše rezerv totiž byla tzv. „rozmělněna" tím, že měrný náklad na 
jednu tunu uhlí byl od roku 1994 vypočten poměrem z nadhodnocených zásob uhlí. 1 této 
závažné problematice by se měla dokumentace věnovat. 
SD tvoří rezervu na sanace a rekultivace v souladu s právním řádem České republiky. 
Tvorba rezervy je v souladu s aktuální výší vytěžitelných zásob a je počítána na základě 
skutečných ročních těžeb.  
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28. e) Oznámení popisuje hlubinnou těžbu uhlí chodbicováním. V této souvislosti by měl být 

přepracován projekt sanace a rekultivace území po ukončení těžby DNT. V současném 
projektu totiž není počítáno s těsnícími jíly dna zbytkové jámy lomu. Ovšem po realizaci 
zmiňovaných chodeb by měly být v jejich území aplikovány těsnící vrstvy, což se promítne 
i do výše nákladů na konečnou sanaci a rekultivaci území po ukončení těžby DNT. 
V souvislosti se záměrem  hlubinné těžby není nutné Plán sanace a rekultivace 
přepracovat.   Hlubinná těžba nebude probíhat pod dnem lomu. Realizací hlubinné těžby 
nedojde k žádné změně týkající se dna zbytkové jámy lomu vůči dokumentaci EIA a 
POPD pro lom  SD a.s.-DNT, podle kterého je těžba na lomu povolena rozhodnutím 
Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého rozhodnutím zn. 
SBS/37968/2012/OBÚ-4/05 ze dne 27.12.2012 (nabytí právní moci dne 16.5.2013). 
Nevznikne tak potřeba těsnit dno lomu. Jediná kontaktní místa zbytkové jámy s dolem 
během životnosti dolu budou dvojice vstupních chodbic o profilu 6x4,2m a jako třetí to 
bude kanál pro napojení hlavního důlního ventilátoru v profilu 5,4x4,0m. Hlubinná těžba 
bude postupovat generálně od západu k východu. Trojice vstupních důlních děl budou 
vždy po vydobytí určité části dolu nahrazeny další trojicí chodeb. Staré budou uzavřeny 
zazděním a poté budou vstupy do dolu překryty izolační vrstvou z místních jílovitých 
(těsnících) materiálů zhutněnou pojezdy buldozerů a nakonec přesypány zakladačem 
dostatečně mocnou vrstvou jílových materiálů postupem vnitřní výsypky. Dojde tak k 
utěsnění prostoru mezi budoucím jezerem a dolem v předstihu již během hornické 
činnosti. Na lomech, které těží uhelnou sloj v oblastech bývalého hlubinného dobývání 
(většina povrchových hnědouhelných lomů v ČR), jde o rutinní provozní činnost. SD tak 
ještě donedávna a v daleko větším rozsahu prováděly tyto činnosti na kontaktu se 
stařinami bývalých dolů Ludmila, či Václav a budou provádět u starých důlních děl v 
budoucím postupu lomu v rámci stávající povolení hornické činnosti. 
 

29. f) V předchozím procesu EIA byl východní báňský postup v Lomu Libouš II-sever dle 
POPD 2014-2029 popisován tak, že 1. skrývkový řez dosáhne hranice dobývacího 
prostoru až v roce 2029. Z uvedeného není jasné, jak by se hlubinná těžba metodou 
chodbicování v závěrných svazích zahájila již v roce 2018. Proto se domnívám, že je nutné 
požadovat, aby oznamovatel v rámci dokumentace pro hlubinnou těžbu popsal naprosto 
transparentním způsobem koordinaci se současně nyní realizovaným záměrem povrchové 
těžby dle POPD 2014-2029. K dispozici by mělo být i zcela jasné grafické zpracování 
záměru. 
Otvírka hlubinného dolu v roce 2018 nesouvisí s postupy 1. skrývkového řezu a není jimi 
nikterak omezována. Vstupy do dolu (vždy trojice důlních děl o rozměrech několika 
metrů) jsou plánovány vždy do boku lomem odkrytého uhlí u dna lomu, viz následující 
obrázek: 
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30. g) V Pasportu ložiska TUŠIMICE-LIBOUŠ k 1.1.1993 pro východní báňský postup je 
upozorněno na nedořešené problémy: „Plošné a horizontální rozšíření škodlivin v uhelné 
sloji (radioaktivita0). Je proto nutné požadovat, aby dokumentace obsahovala údaje o 
výše uvedených zátěžích a taktéž sledovala imise PM10 a PM2,5. Zároveň by se měla 
věnovat hluku a vibracím. 
Zásoby určené pro hlubinnou těžbu se po kvalitativní stránce od zásob v lomu neliší. 
Hlubinnou technologií však bude možné selektivně vytěžit uhlí s vyšší výhřevností, než 
jaká bude dosahována při lomové těžbě. Do roku 1989 se ze škodlivin v uhlí sledoval jen 
obsah síry. Od devadesátých let jsou obsahy stopových prvků, obsah arsenu a 
radioaktivita pravidelně ověřovány. Výsledky rozborů jsou k dispozici i našim 
odběratelům. Obsah stopových prvků a radioaktivita uhlí se průběžně kontroluje 
v akreditované laboratoři. V létech 2011 – 2014 dosahovaly obsahy stopových prvků 
v sušině těchto hodnot: Cu 36-45 ppm, Zn 65-88 ppm, Co 15-16ppm. Mn 169-290 ppm, 
Be 4-7 ppm, Ni 50-56 ppm, Ba 94-260 ppm, Sr 28-52 ppm, Cr 72-86, V 85-140 ppm, Cd 
0,1-0,3 ppm, Pb 4-19 ppm, Hg 0,2 ppm, Se 2-3ppm, Te pod 0,7 ppm, Sn pod 2ppm, Tl 
pod 2ppm, As 11 ppm.  
Hodnoty jsou často na hranici stanovitelnosti, zároveň neexistuje předpis, který by 
stanovoval limitní hodnoty stopových prvků v rostlém uhlí. 
Radioaktivita uhlí dosahovala těchto hodnot: K40: 105-160Bq/kg, Ra 226: 27-48 Bq/kg, 
Th 228: 28-39 Bq/kg a Cs134+137: pod 30 Bq/kg. Hodnoty jsou blízké radioaktivitě 
pozadí. V akreditované laboratoři (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Praha) bylo 
provedeno měření obsahu přírodních radionuklidů v dodaných vzorcích z poloh uhlí, 
které bude hlubinně  těženo. Výsledkem je odborné stanovisko ústavu ze 30. 3. 2015, že 
Index hmotnostní aktivity nepřevyšuje žádnou ze směrných hodnot uvedených ve 
vyhlášce č.307/2002 Sb. 
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B.I   Základní údaje 

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1 zákona 
č.100/2001Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

POPD DNT Hlubina – vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT 
hlubinnou dobývací metodou. 
Kategorie:   Kategorie I (záměry podléhající zjišťovacímu řízení) 
Příslušný správní úřad: MŽP ČR   
Číslo a popis záměru: Projektované zařízení splňuje podmínky záměru k bodu 

vyžadujícímu zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 
příloha č. 1. - kategorie II, bod 2.3 – těžba ostatních nerostných 
surovin nad 1 000 000 tun/rok. 

   

B.I.2   Kapacita (rozsah) záměru 

Zvolenou dobývací metodou pro vydobytí části zásob v závěrných svazích lomu Libouš 
je chodbicování.  

Počítá se s nasazením dvou technologických celků. Předpokládaná a zároveň optimální výše 
roční těžby činí 1,150 mil. tun hnědého uhlí. Celkem záměr počítá do roku 2029 
s vytěžením 13,15 mil.1 tun uhlí hlubinnou metodou. Toto množství vytěženého uhlí nezvýší 
celkové množství těženého uhlí z lokality DNT v jednotlivých létech – dojde k navýšení 
celkového množství vytěžitelných zásob a prodloužení životnosti těžby na ložisku. 

Těžba hnědého uhlí hlubinným způsobem bude probíhat ve stanoveném dobývacím prostoru 
Tušimice bez nároku na nový zábor území. Územní omezení z vládního usnesení ČR č. 444 
z roku 1991 jsou záměrem respektována. 

   

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

Kraj:       Ústecký  
Obec:       Černovice, Droužkovice, Spořice 
Katastrální území: Černovice u Chomutova 620599, Droužkovice 632597, Spořice 

752851. 
 

                                                
1 Aby i časově bylo hlubinné dobývání v souladu s vydanými povoleními hornické činnosti na lomu DNT, bylo 
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Obr.	  	  1	  –	  Posuzovaná	  oblast	  hlubinné	  těžby	  	  
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Obr.	  2	  Oblast	  těžby	  mezi	  roky	  2018-‐2020	  

Na obrázku č. 1 je přehledná situace hlubinné těžby – její celkový rozsah. Těžba bude 
postupovat od západu na východ ve dvou patrech. Nejdříve bude v dané oblasti vytěženo 
horní patro a následně dolní patro. Na obrázcích obr. 2 – obr. 4 je schematicky naznačen 
postup těžby. V období mezi zahájením těžby v roce 2018 a rokem 2020 bude těžena žlutá 
oblast na obrázku 2. Vstup do dolu je naznačen šipkou. V roce 2020 bude v rozsahu oblasti 
vytěženo horní patro a zahajovaná těžba v dolním patře. 
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Obr.	  3	  Oblast	  těžby	  mezi	  rokem	  2020	  a	  2025	  

Rozsah těženého území mezi roky 2020 a 2025 je vyznačen na obrázku č.3. Nejdříve je 
dotěženo dolní patro v oblasti vyznačené černě. Poté je celá nejzápadnější oblast uzavřena, tři 
vstupní chodby do dolu zazděny, překryty jíly a poté zasypány výsypkou. V roce 2025 bude 
vstup do dolu v místě červené šipky a je odtěženo i horní patro zhruba v oblasti žlutého 
polygonu. 
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Obr.	  4	  Oblast	  těžby	  mezi	  rokem	  2025	  a	  2029	  

Na obrázku 4 je schematicky vyznačena oblast hornické činnosti mezi léty 2025 a 2029. 
Nejdříve je dokončena těžba dolního patra v černém polygonu na obrázku vlevo. Po vydobytí 
je celá tato oblast uzavřena. Následuje těžba žlutého bloku nejdříve v horním patře a poté i 
větší část dolního patra. 

Těžba se tak bude přesouvat generálně od západu k východu. Vydobyté dobývky budou 
uzavírány, po vydobytí patra bude uzavřeno celé patro. V předstihu jsou budovány nové 
vstupy do dolu a staré vstupy jsou zazděny, izolovány jíly a zasypány výsypkou.  Hornická 
činnosti tak bude v každém okamžiku provozována jen v určité části ložiska. 
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B.I.4   Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými 
záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými) 

Posuzovaný záměr představuje pokračování hornické činnosti  spočívající v těžbě hlubinným 
způsobem - metodou chodbicování  na výhradním ložisku 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. využívají nevýhradní ložisko 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 a Povolení hornické činnosti vydané 9.3.2001 OBÚ 
Most pod č.j. 38232/00/II. 

• Povrchová těžba uhlí    
• Provoz elektráren Tušimice II., Prunéřov I. a II. se souvisejícími provozy. 
• Zemědělská výroba v okolí celého dobývacího prostoru.  
• Provoz na rychlostní silnici R7 

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 záměru hlubinného dobývání hnědého uhlí v ploše povolené hornické činnosti pro 
povrchovou těžbu v DP Tušimice je v souladu s §30, odst. (3), písmene a) horního zákona        
č. 44/1988 Sb., vydobýt zásoby výhradního ložiska co nejúplněji. Technologie povrchového 
dobývání neumožňuje vydobýt zásoby až na hranici DP z důvodu nutnosti zachovat stabilitu 
závěrných (konečných) svahů. Zvolená technologie hlubinného dobývání nedestruktivní 
metodou chodbicování umožní vydobýt celkem 16 mil.tun zásob velmi vhodných 
kvalitativních parametrů, z toho dle tohoto záměru do roku 2029 13,15 mil.t.   

Výsledkem je prodloužení životnosti lomu, a to díky homogenizaci uhlí vytěženého 
povrchovou metodou (nižší výhřevnost) s uhlím vytěženým hlubinným způsobem (vyšší 
výhřevnost).  
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Neméně významným důvodem je i 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. 2014 210 133  kt  
vytěžitelných zásob. 

Dle sdělení MgM Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města ze dne 31.7.2014, č.j. 
MMCH/84043/2014/ÚÚP/228/2014 se předložený záměr nachází v plochách DP a je 
v souladu se schválenými vydanými či projednávanými ÚPD pro řešené území.   

 

Varianty  

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 hlubinného dobývání uhlí a následné rekultivace 
těžbou zasaženého území, není hodnocení jiných variant geografického řešení nebo zcela 
jiného technologického postupu těžby v podstatě relevantní.  

 

Dle sdělení MgM Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města ze dne 31.7.2014, č.j. 
MMCH/84043/2014/ÚÚP/228/2014 se předložený záměr nachází v plochách DP a je 
v souladu se schválenými vydanými či projednávanými ÚPD pro řešené území.    

 

 
 

B.I.6   Popis technického a technologického řešení záměru 
 B.I.6.1  Technologie dobývání  

a) tvar a situace dobývek (těžebních chodbic)  
Zvolená technologie dobývání je chodbicování. Vyuhlovány budou dobývky (chodbice) o 
rozměrech 5,4 x 8 m (horní patro) a 5,4 x 4-6 m (spodní patro). Mezi dobývkami bude 
ponechán pilíř stejné šíře, tj. 5,4 m. Délka chodbic je přizpůsobena zvolené technologii – bude 
dosahovat max. 250 m. 
Důl bude zpřístupněn, v různých fázích svého vývoje, pouze ze dna lomu a to vždy dvěma 
úvodními důlními díly - subhorizontálními chodbicemi a taktéž dalším horizontálním dílem, 
větrním kanálem. Předávání natěžené rubaniny z dolu na lomové pásové dopravníky se bude 
rovněž odehrávat na dně lomu. Důl bude své vstupy posouvat – měnit v závislosti na postupu 
lomu a výsypky. Veškeré vlivy hlubinného dobývání na životní prostředí se tak odehrají na 
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dně lomu cca 100-120 m pod okolním terénem.  Nejedná se o klasický důl, který je s 
povrchem propojen svislou jámou. 
  

 
Obr.	  5	  -‐	  Příklady	  vstupu	  do	  dolu	  ze	  dna	  lomu	  

b) technologie dobývání a rozpojování uhlí  
Technologie dobývání a rozpojování uhlí spočívá v nasazení Bolter Mineru (dále BM), 
dobývacího stroje s válcovou frézou, která zajišťuje okamžité plnoprofilové vyuhlení 
zabírky. Na kontinuální rozpojování navazuje či je prováděno současně zajišťování stability 
stropů (provádění vrtných prací, zavěšení stropní a boční výztuže), instalaci svorníků do 
stropu a boků důlního díla soupravami umístěnými přímo na dobývacím stroji (operace je 
prováděna bez vstupu pracovníků do nezajištěného prostoru).  
Zajíždění válcové frézy Bolter Mineru do profilu chodby je pomoci hydraulických válců, tzn., 
že stroj je po celou dobu frézování a svorníkování rozepřen mezi strop a počvu důlního díla. 

Vyuhlování je prováděno na celou šířku dobývky, tj. 5,4 m bez jakékoliv přestavby nebo 
couvání stroje. Vyfrézované uhlí je pomoci hřeblového dopravníku umístěného na BM, 
přemisťováno na kolové dopravníky Shuttle Car (dále SC) o nosnosti 18 t (kapacita 1 SC 
postačuje na dopravu poloviny 1 m zabírky). Ty jej dále předávají na podávací zařízení (drtící 
a dávkovací hřeblový dopravník, tzv. Feeder Breaker (dále FB). Ten těživo kontinuálně 
dávkuje na pásové odtěžení v požadované frakci. FB je pevně spojen s napínací stanicí 
pásového odtěžení a při prodlužování nebo zkracování zajišťuje její stabilitu. 

Během frézování a odvozu vytěženého uhlí probíhá současně zajišťování stropu a boků 
důlního díla. Na BM jsou umístěné 4 stropní a 2 boční vrtací lafety pro instalaci svorníkové 
výztuže. BM je napájen elektrickou energií.  
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Obr.	  6	  -‐	  Bolter	  Miner,	  stropní	  opěra	  pro	  zajištění	  bezpečnosti	  pracovníků	  

	  

 B.I.6.2  Doprava těženého uhlí, materiálu a osob   

Pro dopravu rubaniny v dole se počítá s kombinací diskontinuální a kontinuální dopravy. V 
těžebních chodbicích (dobývkách) je doprava uhlí provozována diskontinuálně. Spočívá v 
nakládce uhlí těženého BM přímo na kolový dopravník (SC), který dopraví uhlí k 
podávacímu zařízení (FB), které uhlí podrtí a předá na kontinuální pasové dopravníky 
centrální chodbice. Tyto dopravníky navazují na propojovací pásový dopravník šíře 1000 
mm, který následně dopravuje vydobyté uhlí na lomové odtěžení šíře 1600 mm. V rámci 
propojovacího pásového dopravníku je implementován tzv. shazovací S-vůz, tj. zařízení 
umožňující zřízení mezideponie těženého uhlí pro případ odstávky lomových odtahů. 
K tomuto bude docházet jen výjimečně.  

Shuttle Car (SC) je nízkopodlažní robustní přepravník, který je vybaven hřeblovým 
dopravníkem, pomocí kterého je náklad vyprázdněn do násypky FB. Je poháněn 
elektromotory. Je vybaven navíjecím bubnem pro délku kabelu 250 m, který je ovládán 
automaticky. Je-li nutné, aby SC pojížděl na větší vzdálenost, umístí se napájecí místo po 
straně tak, aby na oba konce pojízdné dráhy byla maximální vzdálenost cca 200 m. SC je 
vybaven speciálním zařízením (back reel) které umožňuje navíjení a odvíjení napájecího 
kabelu z obou stran. Rychlost pojezdu je max. 10 km/hod, podle konzultace s pracovníky, 
kteří SC provozují, se průměrná pracovní rychlost uvažuje 5 km/hod. Nosnost SC se pohybuje 
od 8 do 30 t. Uvažujeme s použitím 18-ti tunového SC už s ohledem na rozměry dobývky 
(těžené chodbice). 
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Obr.	  7	  -‐	  Shuttle	  Car	  	  

Vzhledem ke krátkému času, ve kterém dojde jak k naplnění SC, tak k jeho vyprázdnění, je 
potřeba zařízení, které přepravovaný materiál vysypaný do násypky bude plynule s 
nastaveným výkonem předávat na následující pasový dopravník v centrální chodbici, tak aby 
tento dopravník nebyl přeplňován. Tímto zařízením je speciální přesuvné podávací zařízení, 
které se skládá z násypky, vynášecího hřeblového dopravníku a drtiče.  

Zařízení se nazývá Feeder Breaker (FB) a je schopno plynule vynášet materiál z násypky, 
kam byl jednorázově vysypán ze SC, na následující pasový dopravník. Zároveň toto zařízení 
drtí natěžené uhlí na velikost vhodnou pro přepravu pasovým dopravníkem (Drtič FB je 
schopen upravit dobývané uhlí na frakci pod 150 mm). FB je napájen elektricky.   

Těžební technologie a technologická doprava rubaniny budou napájeny pouze elektrickou 
energií. 

 
Centrální chodbice 
Dopravní centrální chodbice má rozměry cca 6 x 4,2 m a je vybavena pásovým dopravníkem 
šíře 1000 mm. 

Centrální chodbice jsou dvě rovnoběžná důlní díla, vzdálené od sebe cca 20 m v 
technologicky určených intervalech navzájem propojené. Jedna z nich je dopravní, vybavená 
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výše zmíněným pásovým dopravníkem, druhá je větrní – slouží k odvedení použitých větrů 
(výdušným subhorizontálním důlním dílem). 

Při ražbě centrální chodbice bude dopravník postupně prodlužován, dobývky (těžební 
chodbice) se začnou razit na nejvzdálenějším konci – tzv. dobývání „z pole“. Vydobyté části 
budou postupně uzavírány, průchozí větrný proud (PVP) bude vždy etapově zkracován a 
dopravník v centrální chodbici také postupně zkracován. Z tohoto důvodu je tento dopravník 
vybaven zásobníkem pasu, který umožní změnu jeho délky o 50 m bez zkracování a 
následného spojování gumového potahu. 

- Diskontinuální doprava v těžené chodbici 

Veškerou dopravu vytěženého uhlí mezi BM a FB bude zajišťovat Shuttle Car, a to včetně 
dopravy technologického materiálu (svorníky, mřížovina aj.) do těžené dobývky. 

- Doprava materiálu a osob po centrální chodbici 

Doprava materiálu z logistického areálu umístěného na povrchu v blízkosti vstupu do dolu 
bude zajišťována po centrálních chodbicích pomocí víceúčelového dieselového nakladače 
např. Sandvik Loader LS 191, který má atest pro používání v důlním prostředí. Uvedený 
nakladač bude v provozu cca 6 hodin denně (z toho 2 na povrchu lomu) a jeho průměrná 
spotřeba nafty činí 40 l/h. Únosnost lžíce – dopravní nádoby je 3,5 t.	  

Doprava osob s ohledem na krátké vzdálenosti nebude zajišťována pomocí vozidel, 
zaměstnanci se přemístí po vlastní ose (tj. pěšky). 

Doprava materiálu pro důl a osob (střídání zaměstnanců) na povrchu bude automobilová 
(nákladní automobily, autobusy). Vzhledem ke skutečnosti, že těžba v lokalitě DNT (důl + 
lom) bude vždy konstantní, tj. těžba v lomu se poníží o těžbu z dolu, nedojde k navýšení 
automobilové dopravy a s ní spojenými exhalacemi v areálu lomu. 

 
 
 B.I.6.3  Větrání důlních děl   

Charakteristika větrání 
Úlohou hlavních ventilátorů je zajišťovat v důlních dílech vhodné složení důlního ovzduší v 
předepsaných mezích. Množství větrů, které je nutné do dolu přivádět je v podstatě 
definováno ustanoveními bezpečnostních a hygienických předpisů.  

Každý důl musí mít dle §80 vyhl. ČBÚ č.22/1989 Sb., nejméně jedno hlavní vtažné a jedno 
hlavní výdušné dílo. Důl musí být větrán uměle a nepřetržitě. Hlavní ventilátor musí být 
umístěn u hlavního výdušného důlního díla. 

Větrání dolu v našem případě bude umělé – sací, s hlavními ventilátory na povrchu, 
umístěnými u ústí větrního kanálu na dně dolu.  Budou zde umístěny dva ventilátory o 
stejném výkonu, kdy jeden bude v provozu a druhý bude sloužit jako záloha. V určité fázi 
provozu dolu však budou v provozu oba ventilátory současně. 
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Hlavní ventilátor (HV) 
Hlavní ventilátory náleží do skupiny pracovních strojů, které slouží k odvětrávání dolů jednak 
s ohledem na potřebné ředění škodlivin odsávaných z dolu na mez stanovenou 
bezpečnostními a hygienickými předpisy a jednak na vytváření vhodných klimatických 
podmínek na jednotlivých pracovištích v dole.  

Bezpečnostní předpis vyžaduje pro plynující doly instalování dvojice ekvivalentních 
ventilátorů (jeden jako rezervní), přičemž tyto musí mít dále určitou rezervu ve výkonu, aby 
se potřebný nejmenší objemový průtok větrů dal zvýšit přiměřeně přírodním a provozním 
podmínkám. Způsob větrání musí být sací. 

Výběr hlavního ventilátoru závisí na mnoha parametrech, z nichž jako nejdůležitější je 
požadovaný objemový průtok v dole na pracovištích, celkový tlak ventilátoru při maximální 
účinnosti Pcv, příkon rotoru ventilátoru, průměr oběžného kola ventilátoru, ekvivalentní 
průřez dolu, celkový aerodynamický odpor dolu, atd. 

Požadovaný objemový průtok vychází z výsledků projektu separátního větrání, kdy pro 
separátní větrání byly stanoveny požadované hodnoty jednak 6,5 m3.s-1, jednak 12,96 m3.s-1 
Tyto hodnoty byly zapracovány do výpočtu a bylo zjištěno, že při použití ventilátoru ES 9-
500/80 PU, bude při rozměrech dobývky 8 x 5,4 m dodáván objemový průtok 15,0 m3.s-1 z 
průchozího větrního proudu (dále jen PVP) bude odebíráno 15,5 m3.s-1. Dle §101, vyhlášky 
č.22/1989 Sb. nesmí být separátním větráním odebíráno v žádném místě průchozího větrního 
proudu odebíráno více jak 70% objemového průtoku větrů. Tento požadavek stanoví, že 
objemový průtok v PVP musí být v našem případě nejméně 22,2 m3.s-1. Když připočítáme 
rezervu ve výši 20%, dostáváme po zaokrouhlení hodnotu 27  m3.s-1. Od této hodnoty se pak 
odvíjelo stanovení celkového objemového průtoku pro celý důl. Maximální hodnota 
objemového průtoku přes hlavní ventilátor činila při nejnepříznivější konfiguraci důlních děl 
80 m3.s-1. Když připočítáme 20% rezervu, dostáváme cca 100 m3.s-1. Výběr hlavního 
ventilátoru pro důl byl specifický tím, že celkový aerodynamický odpor dolu je velmi malý 
(velký průřez chodeb a malé délky důlních děl) a tudíž celkový tlak, který musí překonat 
ventilátor k tomu, aby přivedl do dolu požadované množství větrů je také velmi malý. Je 
prakticky nemožné, použít běžně vyráběné hlavní ventilátory bez zásadních úprav a zásahu do 
jejich konstrukce. 

Z tohoto důvodu bylo navrženo, použití dvou lutnových2 axiálních přetlakových ventilátorů 
(např. řady dAL od výrobce Korfmann jako hlavních ventilátorů). S tím, že pro dosažení 
požadované hodnoty objemového průtoku větrů blížící se hodnotě 80 m3.s-1, budou v provozu 
oba ventilátory současně, v paralelním zapojení vedle sebe. Jako nejvhodnější ventilátor z 
řady dAL byl zvolen typ dAL 16-1320 s motorem 132 kW o průměru oběžného kola 1600 
mm s tím, že pro hospodárný provoz bude použit frekvenční měnič. Objemový průtok přes 
                                                
2 čerstvé větry se přivádí na pracoviště v tzv. lutnách, lutna je duté těleso válcového tvaru, v hodnoceném 
případě o průměru 800 a 1000 mm a je vyrobeno z vodotěsného plátna – materiál např. Uniflex (syntetické 
koženky). 
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ventilátor je do 65 m3.s-1, což je při provozu obou ventilátorů 130 m3.s-1 a to je plně 
dostačující hodnota objemového průtoku pro všechny fáze provozu dolu s dostatečnou 
rezervou. Hodnota hluku, vycházejícího z ventilátoru při použití dvou tlumičů SDS16 činí 92 
dB. Objekt, v kterém bude ventilátor umístěn pak tuto hodnotu ještě sníží, takže hlukové 
zatížení okolí bude ještě nižší.  

 
Větrní kanál 
Větrní kanál (výdušné horizontální důlní dílo, výduch) bude ražen ze dna lomu do uhelné 
sloje (-100 až -120 m pod povrchem), stejným způsobem jako úvodní důlní díla a hlavní 
dopravní chodbice. Použit bude stejný razící komplex. Časový sled prací bude takový, že 
nejprve bude vyraženo úvodní důlní dílo - těžní chodba (štola) délky 400 m. Poté se komplex 
přestěhuje (vycouvá) zpět na povrch a zahájí ražbu větrního kanálu délky 100 m. Po vyražení 
větrního kanálu se stroj přestěhuje opět na povrch na ražbu výdušné chodby (štoly) délky 400 
m. Vyražením spojovací chodby mezi výdušnou a těžní chodbou bude docíleno průchozího 
větrního proudu. Do doby vytvoření prvního větrního spojení na úrovní paty vtažné a výdušné 
chodby bude budoucí výdušná štola a větrní kanál větrán separátním větráním a u zaústění 
větrního kanálu bude postavena budova hlavních ventilátorů, instalovány samotné hlavní 
ventilátory a připraveny na spuštění. 
Po vytvoření prvního větrního spojení na úpatí úvodní a výdušné štoly, bude zprovozněn 
hlavní ventilátor a vytvořen průchodní větrní proud a tím i samostatné větrní oddělení. 
 
Výdušný kanál bude vyražen v profilu 5,4 x 4 m a to stejnou technologií jako ostatní hlavní 
důlní díla. Větrní kanál bude zaústěn na povrchu a zhruba po 60 m bude napojen na výdušnou 
štolu. Větrní kanál bude vyztužen samostatnou svorníkovou výztuží dle samostatného 
projektu vyztužování s tím, že může být použito vyztužování pro zhoršené geologické 
podmínky. Pro zesílení výztuže v místě zaústění, můžou být v tomto úseku zabudovány TH 
roviny pro zpevnění masivu. Podrobně je systém vyztužování popsán v samostatném 
projektu. Dále bude nutné stanovit opatření pro bezpečný provoz dolu s ohledem na to, že se 
jedná o ložisko hnědého uhlí, které je velice náchylné k záparům a samovznícení. 
Protizáparová opatření ve větrním kanále budou spočívat v tom, že boky, strop, případně i 
počva kanálu budou opatřeny torkretovým (stříkaný beton, max. frakce kameniva 8 mm, max. 
síla nástřiku 2 cm, tj. 0,02 m3 na m2) nástřikem. Samotná výztuž a ochrana před záparem musí 
být zároveň taková, aby bylo zabráněno vypadávání a obnažování uhlí. V kanále je možné u 
boku díla rovněž vybudovat zábradlí pro pohodlnější a bezpečnější chůzi. 
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Obr.	  8	  –	  Schéma	  vytvoření	  prvního	  větrního	  spojení	  a	  umístění	  HV	  ve	  výdušném	  kanále	  

 
Separátní větrání 
Separátní zajišťuje větrání neproražených důlních děl. Platí zde ustanovení Vyhlášky 
č.22/1989 Sb. a Vyhlášky č.165/2002 Sb., kde jsou stanoveny podmínky pro provozování 
separátního větrání. Nejdůležitější parametry jsou dodržení nejnižší rychlosti větrů v = 0,3 
m.s-1 a dále dodržení koncentrace plynných škodlivin v ovzduší.  

Dle zvolené technologie je dáno, že při použití kombajnu pro ražbu důlních děl musí být 
separátní větrání sací s použitím odprašovače důlních větrů. Je však možné použití 
kombinovaného větrání s hlavním lutnovým tahem foukacím a vedlejším lutnovým tahem 
sacím, kdy vedlejší sací lutnový tah bude instalován na dobývacím stroji, kde bude odsáváno 
ovzduší a přes odprašovač důlních větrů bude vyvedeno za dobývací stroj. Na konci hlavního 
foukacího lutnového tahu budou instalovány vířivé lutny s vírníkem. Tento bude zajišťovat 
tangenciální výstup větrního proudu do profilu důlního díla. Na konci lutnového tahu bude 
instalována ovladatelná klapa, která bude při provozu razícího orgánu uzavřena a vírník bude 
v provozu. Při zastavení razícího orgánu se klapa otevře a větrní bude vyvedeno přímým 
směrem do čelby důlního díla. Bude použita sestava WIR700W s výkonem 5-10 m3s-1. Což je 
při ražbě v první lávce o profilu 21,6 m2 plně dostačující. Separátní větrání bude tedy 
sestaveno jako kombinované s hlavním lutnovým tahem foukacím a vedlejším lutnovým 
tahem sacím. Průřezy chodeb a dobývek, které jsou pro projektování separátního větrání 
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zásadní, jsou 21,6 m2 a 43,2 m2. Což znamená, že pro dodržení rychlosti větrů 0,3m.s-1 musí 
být objemový průtok 6,5 m3s-1, resp. 12,96 m3s-1. Tyto hodnoty byly zapracovány do výpočtu 
a bylo zjištěno, že při použití ventilátoru ES 9-500/80 PU, bude při rozměrech dobývky 8 x 
5,4 m (43,2 m2) dodáván objemový průtok 15,0 m3s-1 a z průchozího větrního proudu (dále 
jen PVP) bude odebíráno 15,5 m3s-1. Dle §101, vyhlášky č.22/1989 Sb. nesmí být separátním 
větráním odebíráno v žádném místě průchozího větrního proudu více jak 70% objemového 
průtoku větrů. Tento požadavek stanoví, že objemový průtok v PVP musí být v našem případě 
nejméně 22,2 m3s-1. Když připočítáme rezervu ve výši 20%, dostáváme po zaokrouhlení 
hodnotu 27 m3s-1. Tato hodnota je hodnotou minimálního objemového průtoku na větrní 
základně v PVP. Výběr ventilátoru byl závislý na těchto požadavcích. Po prostudování 
charakteristik dostupných ventilátorů pro separátní větrání a ověření výběru výpočtem, byly 
zvoleny tyto možnosti: 

Pro vedlejší lutnový tah sací, který bude umístěn přímo na dobývacím stroji, bude použito 
ventilátoru ES 6 – 150HY s hydraulickým pohonem např. od výrobce Korfmann, který dodá 
objemový průtok cca 5,5 m3s-1. 

Pro ražby ve vrchní lávce v profilu 21,6 m2 a pro ražbu dopravních chodeb, spojovacích 
chodeb a chodeb na dolním patře bude použit axiální lutnový ventilátor ES 9-500/80, výrobce 
Korfmann (8kW) který bude provozován s pohonem pouze jednoho motoru. Objemový 
průtok dodaný na čelbu díla bude 7,0-7,2 m3s-1. Budou použity flexibilní nevyztužené lutny o 
průměru 1000 mm. 

Pro ražby ve druhé lávce, kdy profil chodby bude dosahovat až 43,2 m2, bude použit rovněž 
axiální ventilátor ES 9-500/80PU s tím, že ventilátor bude provozován s pohonem obou 
motorů (50kW). Hodnota objemového průtoku bude v tomto případě cca 15 m3s-1.  Budou 
použity rovněž flexibilní nevyztužené lutny o průměru 1000mm. 

Při použití této sestavy separátního větrání a vybraného lutnového ventilátoru budou splněny 
všechny požadavky bezpečnostního předpisu. 

 
 B.I.6.4  Vyztužování důlních děl    

Samostatná svorníková výztuž je aktivní výztužný prvek zajišťující plnou stabilitu důlního 
díla, zajišťuje samonosnost stropních a bočních vrstev a zabraňuje posunům a průvalům 
okolního prostředí. 
Při konstrukci předpokládaného zátěžového tělesa budou brány na zřetel tlaky působící v dané 
hloubce se zohledněním a posouzením vlastnosti hornin. Instalované svorníky musí 
zabezpečit přenesení zatížení z rozvolněné zóny do stabilního horninového prostředí. 
Instalované svorníky jsou vystavené kombinovanému vodorovnému a horizontálnímu 
namáhání na tah a střih. 
Samostatná svorníková výztuž bude v důlních podmínkách SD, a.s., použita všude, s 
rozdělením požadavků na výztuž dle doby životnosti chodeb: 
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§ Při ražbě těžních a větracích chodeb – doba životnosti chodeb nad 6 měsíců – 

svorníky tvoří ihned únosnou výztuž a zesilují samonosnost hornin vytvořením 
nosné klenby a zajišťuji plnou stabilitu a profil chodby. Dimenzování a rozmístění 
svorníků se provádí na základě znalosti geologické stavby hornin, geometrie 
chodby, délky svorníku, typu svorníku, případně jeho únosnosti. Hustota svorníků 
samostatné svorníkové výztuže obdélníkového průřezu, nesmí být nižší než 1 
svorník/m2. 

§ Při dobývání metodou chodbicování – doba životnosti chodeb do 6 měsíců – 
svorníky tvoří ihned únosnou výztuž a zesilují samonosnost hornin vytvořením 
nosné klenby a zpevnění boků důlního díla. Dimenzování a rozmístění svorníků se 
provádí na základě znalosti geologické stavby hornin, geometrie chodby, délky 
svorníku, typu svorníku, případně jeho únosnosti. Hustota svorníků samostatné 
svorníkové výztuže obdélníkového průřezu, nesmí být nižší než 0,75 svorník/m2. 

§ Při zajišťování křížů a odboček – doba životnosti chodeb nad 6 měsíců - k dalšímu 
zesílení stropních a bočních hornin v oblasti zvýšeného zatížení. Jedná se zejména 
o delší doplňkové svorníky jako zpevňující element v oblasti vyššího nadloží 
chodeb a mají za cíl zamezit změně stability profilu chodby. Hustota svorníků v 
těchto místech nesmí být nižší než 1,1 svorník/m2. 

  
Strop chodby bude zajišťován pomocí 6 ks stropních svorníků předpokládané délky 2-3 m. 
Boky důlního díla budou zajišťovány z každé strany 3/6 ks (u dobývek: s ohledem na výšku 
dobývky) svorníky (v místech odbočení budou použity rozpojitelné svorníky. Předpokládaná 
délka svorníků 2-3 m. Pažení stropu důlního díla bude přes ocelové podložky 150 x 150 x 8 
mm pomoci svařované mřížoviny s tloušťkou drátu 3-6 mm. Jednotlivé sítě se budou mezi 
sebou „zamykat“ bez nutnosti překládání. 

S ohledem na změnu přetvárných vlastnosti hnědého uhlí při změně vlhkosti se předpokládá 
nutnost chránit horninu proti vysychání (chodby s delší dobou životnosti - těžební a větrní 
chodby) např. geotextilií nebo jinou tkaninou, popř. budou v určitých úsecích namontovány 
„zvlhčovače“ vzduchu. Boky důlního díla budou chráněné buď ocelovým pletivem nebo 
výztužnými geomřížemi z polyesterových vláken. 

V dobývkách nebude s ohledem na kratší dobu životnosti prováděna ochrana horniny proti 
„vysychání“. Rozmístění a počet svorníkům bude stanoven projektem SSV. 

V místech rozšíření nebo se zvýšenými tlaky popřípadě zhoršenými geologickými 
podmínkami bude SSV posílená podpěrnou ocelovou výztuži hmotnostního stupně min. K 24 
v min. počtu 3 rámy, které mezi sebou budou spojené potřebným množstvím trubkových 
rozpínek. 

Výsledky zkoušek in situ provedené firmou FOSIL PARTNER v 04/2014 prokázaly, že ve 
sledovaných podmínkách je možné použití svorníkové výztuže ražených chodeb s aplikací 
svorníků kotvených po celé délce vývrtu.  
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Na základě provedených zkoušek byly stanoveny bezpečné hodnoty vazby horniny a lepidla 
pro chodby s delší životností (nad 6 měsíců). Na jejich základě byly vypočteny pevnosti 
ukotvení a tím požadavky na minimální požadované tahové pevnosti vlastních kotevních 
prvků. 

Dle zjištěných skutečností vychází nejvýhodnější průměr vrtu cca 33 mm a průměr svorníků 
25 mm. Při délce vrtů 2,2 m a použití 4 ks ampulí průměru 25 mm délky 500 mm, dojde k 
vyplnění mezikruží vrtu po celé délce s 10 % rezervou pro vyplnění případných kaveren a 
odchylky délky vrtu. Při těchto parametrech dosáhne pevnost ukotvení svorníků (únosnost  
vazby v uhelných jílovcích 191 kN a únosnost vazby v uhlí 230 kN (s koeficientem 
bezpečnosti 1,5) hodnoty cca 120-150 kN. 

S touto hodnotou je nutno počítat při projektování svorníkové výztuže. Tahová únosnost 
svorníků průměru 25 mm z oceli BSt 500S dle DIN 488 (betonářská ocel) na mezi kluzu 
závitové části (závit M 26*3) dosahuje 215 kN. - viz Technický list kotev SN 20–25. 

Použití hydraulicky upínaných svorníků (HUS) připadá v úvahu zejména pro vyztužování 
bočních pilířů a dočasných chodeb (do 6 měsíců). Zde bude nutno pro dosažení uvedených 
hodnot pevnosti ukotvení přejít na větší průměry vrtů (cca 50-55 mm docílíme frikční 
únosnosti 80–90 kN na bm). Délkou svorníků (zvýšení frikční plochy) můžeme následně 
dimenzovat únosnosti svorníků. 

Snížením tloušťky materiálu stěny HUS na 1,5–1,8 mm nám umožní rozpojování bočních 
svorníků řezným orgánem, což u lepených svorníků není možné. 

Předpokládaná tahová únosnost takového HUS by měla být 120-160 kN. 

Uvedené hodnoty pevnosti ukotvení svorníků umožňují s uvážením napěťového stavu masivu 
(výška nadloží cca 100 m), pevnostních vlastností uhlí a nadložních jílovců a projektované 
technologie dobývání stanovit základní referenční schémata rozmístění svorníků ve stropě a 
bocích chodeb. Tato schémata jsou ve dvou variantách uvedena na obr. 10 standardní 
podmínky – rozteče 1.5 m šachovité uspořádání jak stropních tak i bočních svorníků) a obr. 11 
(nepříznivé podmínky - snížení rozteče z 1,5 m na 1,25 m řadového uspořádání jak stropních 
tak i bočních svorníků). 

 

 B.I.6.5 Likvidace vydobytých prostor a jednotlivých částí dolu  

 
Likvidace dobývek – uzavření peřením 
Dobývky (chodbice) budou vyuhlovány v horním patře chodbicí o rozměrech: šířka 5,4 m a 
výška od 4,5 m do 8 m. Ve spodním patře bude chodbice o rozměrech: šířka 5,4 m a výška v 
rozmezí od 4 m do 6 m. Peření je větrní objekt, který znepřístupňuje vydobytou dobývku a 
izoluje ji od větrané části dolu. Zpravidla se skládá z kovové nebo dřevěné konstrukce, výplň 
je buď dřevěná (odkory) nebo látková. Pro lepší izolaci může být opatřena torkretem. 
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Chodbice v horním patře bude vždy vyuhlována v pořadí: 

§ Dobývání bude zahájeno odbočením z dopravní chodbice 
§ Ve vzdálenosti cca 15 m od odbočení bude následovat dovrchní část dobývání 
§ Po dosažení požadované výšky pro celkovou mocnost 8 m bude v této úrovni 

dokončeno dobývání až na požadovanou délku 
§ Dobývání bude pokračovat ve spodní části chodbice až na požadovanou délku 

shodnou s délkou chodbice v horní části chodbice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve spodní lávce bude vyuhlování probíhat analogicky s dobýváním v lávce horní. Uzavření 
dobývek (chodbic) bude provedeno těsným peřením. 
 
Likvidace dopravních chodeb 
Dopravní chodbice budou likvidovány uzavřením uzavírací betonovou hrází v plném profilu 
chodby. 
Stavba hrází bude prováděna za spojovací chodbou pro zachování průchozího větrního 
proudu. Stavbou uzavíracích hrází za spojovací chodbou dojde ke zkrácení větrního okruhu, 
což bude mít příznivé účinky na větrní síť dolu.  
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Likvidace dopravních chodeb uzavřením uzavírací hrází bude prováděno dle ustanovení §15 
Vyhlášky ČBÚ č. 4/1994 Sb. 
 
Likvidace hlavních důlních děl (štol) 
Likvidace hlavních důlních děl bude prováděna uzavřením uzavíracími hrázemi a v blízkosti 
vyústění děl na povrch budou v místech přípravných hrází postaveny betonové hráze.  
V podmínkách dobývání pod závěrnými svahy DNT budou jako hlavní důlní díla zařazeny: 

1. Úvodní štoly po první odbočení 
2. Výdušné štoly po první odbočení 
3. Větrní kanály v celé délce (případně kanály pro ohřev větrů) 

V uvedených dílech bude prováděna likvidace uzavřením výbuchu vzdornými hrázemi. 
 
Závěry 
V podmínkách hlubinného dobývání pod závěrečnými svahy DNT nebude přistoupeno k 
likvidaci vydobytých prostor likvidací pleněním výztuže. Pleněním se rozumí demontáž a 
odstranění výztuže, to v případě SSV nepřipadá v úvahu. 

Důlní díla nebudou zakládána, jako stabilizační prvek bude sloužit ponechaná samostatná 
svorníková výztuž. 

Všechny důlní prostory (dopravní chodby, dobývky, hlavní důlní díla) budou uzavírány 
způsoby uvedenými v předešlých kapitolách. 

Pro likvidování důlních děl musí být zpracována dokumentace dle Vyhlášky č. 104/1988 Sb. a 
veškeré práce se řídí dle ustanovení Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 
Sb. 

Pro likvidaci hlavních důlních děl bude rovněž vypracován návrh a výpočet separátního 
větrání. V době likvidace hlavních důlních děl již nebude možné využít větrání průchozím 
větrním proudem. 

  
 B.I.6.6 Přehled technologických opatření  

§ Opatření proti vzniku důlních požárů 
- K použití otevřeného ohně v místech se zvýšeným požárním nebezpečím je 

dovoleno jen nezbytně nutných případech a jen tam, kde nebezpečí požáru 
nebo výbuchu nehrozí, a to na písemný příkaz organizace. Vydané příkazy 
musí být evidovány. 

- Před zahájením prací s otevřeným ohněm je pracovník určený k vykonávání 
stálého dozoru povinen zkontrolovat splnění bezpečnostních opatření určených 
v písemném příkazu pro použití otevřeného ohně. 

- V dole lze použít jen soupravu pro sváření plamenem a řezání kyslíkem 
vybavenou hadicovou pojistkou35a) umístěnou ve vzdálenosti nejdále 1 m od 
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rukojeti hořáku, pokud není obdobným pojistným zařízením vybavena přímo 
rukojeť hořáku. 

- V pracovních přestávkách je povinen dozírat na pracoviště a jeho okolí 
nejméně jeden určený a poučený pracovník. Po skončení práce je tento 
pracovník povinen prohlídkou pracoviště a jeho okolí se přesvědčit o tom, že 
nikde nehrozí nebezpečí vzniku požáru. Prohlídky pracoviště a jeho okolí po 
skončení práce s otevřeným ohněm je povinen určený pracovník provádět po 
dobu nejméně 8 hodin, a to nepřetržitě nebo v intervalech ne delších než jedna 
hodina. Způsob, případně i intervaly prohlídek určí podle míry nebezpečí 
závodní dolu nebo jím pověřený pracovník. Do poslední opakované prohlídky 
musí na místě použití otevřeného ohně zůstat určené hasicí prostředky. 
Výsledky prohlídek musí být zaznamenávány do písemného příkazu nebo 
hlášeny do dispečinku nebo na jiné určené místo. 

- Použití otevřeného ohně může být dovoleno jen v místech, kde za obvyklých 
podmínek ve větrání koncentrace metanu při práci s otevřeným ohněm 
nepřekročí 0,5 %. 

- Pro podzemní provozovny zvlášť vybudované pro používání otevřeného ohně 
může organizace vydat trvalý příkaz k používání otevřeného ohně. Provozovny 
musí být vybaveny podle zvláštních předpisů, vždy však musí být splněn 
požadavek nehořlavé výztuže a kontinuální kontroly koncentrace kysličníku 
uhelnatého ve výdušném větrním proudu z provozovny, na plynujících dolech i 
koncentrace metanu ve vtažných větrech přiváděných do provozovny. Výdušný 
větrní proud z této provozovny nesmí být použit k ovětrávání porubu, dobývky 
ani raženého důlního díla.  

§ Věcné prostředky požární ochrany 
- V dole jsou rozmisťována jen hasicí zařízení a hasicí přístroje,  které 

neohrožují zdraví a bezpečnost pracovníků.  
- Věcné prostředky požární ochrany musí být stále v pohotovosti a nejméně 

jednou za půl roku kontrolovány. Nesmějí se používat k jiným účelům než ke 
zdolávání požáru a k nácviku této činnosti. Použité prostředky musí být 
bezodkladně připraveny k novému použití nebo vyměněny.  

- Důlní požární vodovod může být používán i pro přívod technologické vody a 
pro účely ochrany dolu proti výbuchu uhelného prachu.  

- Hasicí zařízení a hasicí přístroje musí být zajištěny proti zamrznutí. 
§ Rozmístění a pohotovost hasicích prostředků 

- V provozovnách nebo před vstupy do nich, u každého stacionárního strojního 
zařízení kromě zařízení se vzduchovým pohonem a v jiných místech s 
nebezpečím vzniku požáru musí být umístěny vhodné hasicí prostředky. V 
místech větraných průchodním větrním proudem musí být hasicí prostředky 
umístěny na vtažné straně. 
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- V důlních dílech s pásovými dopravníky musí být hasicí prostředky rozmístěny 

každých 50 metrů. Pokud je použit písek nebo kamenný prach, musí být v 
přenosných obalech v množství nejméně 30 kg na jednom stanovišti. 

- Na jednom stanovišti může být uložen pouze jeden druh hasicích přístrojů. 
Pokud se má použít více druhů hasicích přístrojů, musí být uloženy odděleně 
ve vzdálenosti nejméně 5 metrů od sebe. 

- Hasicí přístroj musí být zaplombován a musí mít typové označení s návodem k 
použití a záznam o kontrole.  

§ Těžební technologie a technologická doprava rubaniny budou napájeny pouze 
elektrickou energií. 

§ Dále bude nutné stanovit opatření pro bezpečný provoz dolu s ohledem na to, že se 
jedná o ložisko hnědého uhlí, které je velice náchylné k záparům a samovznícení. 
Protizáparová opatření ve větrním kanále budou spočívat v tom, že boky, strop, 
případně i počva kanálu budou opatřeny torkretovým (stříkaný beton, max. frakce 
kameniva 8 mm, max. síla nástřiku 2 cm, tj. 0,02 m3 na m2) nástřikem. 

§ Technické požadavky pro zajištění bezpečnosti proti ohni a pro účinnou likvidaci 
požáru v dole musí být důlní vodovod dimenzován tak, aby na všech místech 
vodovodu byla možnost odebírat potřebné množství vody Q=400 l/min o 
hydraulickém přetlaku za průtoku nejméně 0,25 MPa. Přičemž hydrostatický přetlak 
na konci potrubí nesmí být nižší než 0,4 MPa. 

§ Plynující a uhelné doly jsou označovány jako místo se zvýšeným požárním 
nebezpečím. Kromě dolu jsou následně zařazena i budovy štol, budovy hlavních 
ventilátorů a také prostory do 20 m od difuzoru hlavního ventilátoru a od důlního díla 
ústícího na povrch.  

§ S  ohledem na charakteristiku dolu nebude v našem případě zřízen důlní požární sklad, 
ale pouze povrchový požární sklad umístěn do vzdálenosti 50 m od ústí. 

§ Výztuž a výstroj štol ústících na povrch bude nehořlavá a pravidelně čištěna od 
hořlavých látek. 

§ Ústí úvodních důlních děl bude vybavena lehce ovladatelnými ocelovými požárními 
dveřmi z nehořlavého materiálu. Požární dveře musí být udržovány v takovém stavu, 
aby se daly rychle a těsně uzavřít. 

§ Budovy štol, budovy hlavních ventilátorů budou z nehořlavého materiálu a musí být 
chráněny proti účinkům blesku. V jejich bezprostřední blízkosti nesmějí být 
skladovány hořlavé hmoty. Za skladování se nepovažuje uložení takového množství 
těchto hmot, které bude během nejbližší směny dopraveno do podzemí. 

§ Sklady hořlavých hmot nesmí být blíže než 60 m od ústí vtažného důlního díla. 
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B.I.7 Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru 
Zahájení 2018   
Dokončení 2029    
 
 
 

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků   

VÚSC: Ústecký kraj 
ÚSC:  Černovice, Droužkovice, Spořice   
 
 
 

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

 
- Povolení k hornické činnosti, vydá OBÚ pro území kraje Ústeckého v Mostě  

- další, které vyplynou z požadavků OOP. 
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B.II   Údaje o vstupech 

B.II.1  Půda 

Těžba hnědého uhlí hlubinným způsobem nepředpokládá v DP Tušimice zábor dalšího území.  
 

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

 B.II.2.1   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 a areál Březno). 
Pitná voda bude využívána pro potřeby hygienicko-sociálních zařízení (šatny, umývárny a 
WC), jídelny, v laboratoři a pro požární účely. Pitný režim bude zajištěn v místě, kde budou 
zaměstnanci šatnováni, tj. na určeném místě v areálu budov DNT (šatny, lampovna, evidence 
aj.). 

Předpokládaná roční spotřeba v letech provozu dolu je cca 2 000 m3 pitné vody.  
 
 B.II.2.2   Voda technologická - požární voda 

Ve smyslu vodního hospodářství znamená požární voda vodu technologickou, která bude 
používána ke chlazení BM, vrtání, zkrápění a přirozeně i k likvidaci případného požáru. 
Technologická voda bude do dolu přiváděna důlním požárním vodovodem. 

Provozní technologická (užitková) voda bude pro potřeby dobývání odebírána z ČS Černovice 
či ČS Lužnička II, které jsou umístěny v důlním prostoru DNT.   

Vlastní provoz lomu DNT nevykazuje nároky na užitkovou vodu, ale v něm vytěžené uhlí je 
pásovými dopravníky dopravováno na drtírnu v Tušimicích a ta užitkovou vodu využívá.  

Pro provoz hlubinného dolu bude užitkové vody potřeba pro jednotlivé technologické 
celky a technologické postupy (chlazení BM, zkrápění válcové frézy při rozpojování, 
zkrápění přesypů pasového odtěžení, požární voda, vodní protivýbuchové uzávěry, stavby 
uzavíracích hrází aj.) 

Předpokládaná roční spotřeba :            40 000 m3 

 

Důlní požární vodovod bude napojen z požární nádrže, která bude zásobována potrubím z 
čerpací stanice Černovice v množství 500 l/min a max. tlaku 1,2 MPa. O kubatuře požární 
nádrže rozhodne ZD. Celková spotřeba dolu je odhadována na 40 000 m3 ročně. Pro potřeby 
dolu tak bude využívána důlní voda z lomu. 
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Technické požadavky pro zajištění bezpečnosti proti ohni a pro účinnou likvidaci požáru v 
dole musí být důlní vodovod dimenzován tak, aby na všech místech vodovodu byla možnost 
odebírat potřebné množství vody Q=400 l/min o hydraulickém přetlaku za průtoku nejméně 
0,25 MPa. Přičemž hydrostatický přetlak na konci potrubí nesmí být nižší než 0,4 MPa. 

Plynující a uhelné doly jsou označovány jako místo se zvýšeným požárním nebezpečím. 
Kromě dolu jsou následně zařazena i budovy štol, budovy hlavních ventilátorů a také prostory 
do 20 m od difuzoru hlavního ventilátoru a od důlního díla ústícího na povrch.  

Požární sklady 

Na povrchu dolu, ve kterém se provádí hornická činnost, musí být pro úschovu potřebné 
zásoby hasicích prostředků včetně požární výzbroje apod. povrchový požární sklad  pro 
použití těchto prostředků v podzemí. 

S  ohledem na charakteristiku dolu nebude v našem případě zřízen důlní požární sklad, ale 
pouze povrchový požární sklad umístěn do vzdálenosti 50 m od ústí. 

Důlní požární vodovod 

V dole bude zřízen důlní požární vodovod s rozvedením vody do všech používaných důlních 
dílech, kromě dobývek. 

Požární vodovod musí zajišťovat možnost odběru vody v množství nejméně 400 l.min-1 při 
hydraulickém přetlaku za průtoku 0,25 MPa u ústí štoly a dále na místech určených organizací 
po dohodě s Hlavní báňskou záchrannou stanicí v Mostě a pod stálým tlakem vody 0,4 MPa, 
max. tlak 1,2 MPa S ohledem na charakteristiku dolu nebude pohotově propojitelný s hlavní 
čerpací stanici (v dole nebude zřízená), možné pohotovostní napojení na lomovou hlavní 
čerpací stanici (je třeba ověřit). Požární vodovod musí být pravidelně kontrolován a musí být 
chráněn proti zamrznutí. Pro důlní požární vodovod se používají ocelové roury spojované 
šroubovými spoji a musí odolat meznímu tlaku 1,6 MPa. Tlak v důlním požárním vodovodu 
bude v případě potřeby redukován pomoci redukční stanice u ústí chodby. K zajištění odběru 
požární vody bude potrubí opatřeno odbočkami s nástěnnými hydranty C 52 pro napojení 
požárních hadic. Odbočky s nástěnnými hydranty budou u ústí štoly, na všech chodbách s 
pásovou dopravou ve vzdálenosti nejvíce po 50 m, na všech ostatních provozovaných 
chodbách (větrních) ve vzdálenostech nejvíce po 200 m, 5 m od posledního pásového 
výložníku ve směru proti proudění důlních větrů, na počátku a na konci SVO a na místech 
určených ZD po projednání s Hlavní báňskou záchrannou stanicí v Mostě.   

Požární nádrž 

Důlní požární vodovod dolu bude napojen na požární nádrž uvnitř DP se stálou zásobou vody. 
Požární nádrž bude dotována z ČS Černovice, ČS Lužnička II, případně jiné nádrže na dně 
uhelného lomu. Zásoba vody včetně případného minimálního přítoku nebo operativního 
doplňování bude taková, aby odběr vody při vydatnosti uvažované havarijním plánem byl 
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možný nejméně po dobu 8 hodin. Vhodným technickým řešením bude umožněn odběr vody i 
při zamrzlé hladině nádrže.  Pro požární nádrž je zajištěn stálý a potřebně vydatný zdroj vody. 

Požární zajištění úvodních důlních děl 

Výztuž a výstroj štol ústících na povrch bude nehořlavá a pravidelně čištěna od hořlavých 
látek. 

Ústí úvodních důlních děl bude vybavena lehce ovladatelnými ocelovými požárními dveřmi z 
nehořlavého materiálu. Požární dveře musí být udržovány v takovém stavu, aby se daly rychle 
a těsně uzavřít. 

Požární zajištění objektů na ústích úvodních důlních děl 

Budovy štol, budovy hlavních ventilátorů budou z nehořlavého materiálu a musí být chráněny 
proti účinkům blesku. V jejich bezprostřední blízkosti nesmějí být skladovány hořlavé hmoty. 
Za skladování se nepovažuje uložení takového množství těchto hmot, které bude během 
nejbližší směny dopraveno do podzemí. 

Sklady hořlavých hmot nesmí být blíže než 60 m od ústí vtažného důlního díla. 

Potrubí 

Potrubí požárního vodovodu bude světlosti 100 mm bezpečně, samostatně zavěšeno a 
zajištěno proti uvolnění nebo pádu. Bude označeno tmavě červenou barvou (červeň 
rumělková) pruhy o šíři 20 cm ve vzdálenostech po 30 m a to nejen na potrubí ale také u 
každé odbočky a armatury těchto potrubí. 

Armatury a hadicové skříně 

Uzavírací armatury se umísťují za každým odbočením větve potrubní sítě ve všech směrech. 
Kromě toho se umísťují pro větší operativnost uzavírací šoupátka ve vzdálenosti 500 -800 m 
od odboček jednotlivých větví. Hadicová přenosná skříň musí být zhotovena z nehořlavého 
materiálu a musí obsahovat potřebné vybavení a budou rozmístěné dle havarijního plánu dolu. 

Způsob rozvodu požárního vodovodu 

Potrubí bude provedeno na chodbách potrubím DN 100. Potrubí bude spojováno šroubovými 
spojkami např. Grinnell. 

V rozvodu požárního vodovodu budou zabudovány každých 50 m nástěnné hydranty C 52, na 
odbočkách budou uzavírací klapky. Potrubí bude zavěšeno na boční svorníky pomocí řetězů. 
Potrubí na těžní a výdušné chodbě bude zokruhováno. 

Požární vodovod DN 100 bude tažen v centrálních třídách po stanoviště FB, dále, až po ústí 
vlastní dobývky, bude rozvod požární vody proveden ve flexibilních plastových požárních 
hadicích Ø 50 mm (viz obr. 18). Na ústí dobývky bude instalována požární hadicová skříň, 
vybavená potřebnou hadicovou metráží. 
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 B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje 

 B.II.3.1  Surovinová základna  

Základním předpokladem pro hlubinnou těžbu v lomu SD a.s. - DNT je surovinová základna 
s dostatečnou zásobou vyhrazeného nerostu – hnědého uhlí.  

 B.II.3.2  Elektrická energie  

Napájení elektrickou energií je primárně provedeno z okružní linky 35 kV, která vede po 
hranici současně platného dobývacího prostoru. Okružní linka V 309 a V 310 je spojení mezi 
trafostanicí TR IV v Březně a TR III v Málkově. Její napájení je možné z obou těchto bodů 
nezávisle na sobě. TR IV je zásobována trafostanicí TRII v Tušimicích linkami 35kV a TR III 
je zásobována z 110 kV rozvodny ve Vernéřově. 

Z okružní linky je v délce cca 600 metrů vystavěno nové dvojité elektrické vedení na jednom 
stožárovém vedení, které končí ve dvou distribučních trafostanicích 35 kV/6 kV. Jedna 
trafostanice slouží jako záložní pro případ výpadku a nutné zajištění stálého větrání 
hlubinného provozu. Z distribučních trafostanic je 6 kV kabelem proveden rozvod do 
trafostanic v bezpečné blízkosti vstupu do dolu, kde dochází k další transformaci na 6 kV/1 
kV a 6 kV/0,5 kV. Transformátor pro povrchovou část dolu 6/0,4 kV pak v blízkosti 
povrchového zařízení. 

Napájení dolu elektrickým proudem bude řešeno samostatným elektro projektem. 

Průměrná roční spotřeba elektrické energie dolu a v rámci vybraných jednotlivých 
strojních zařízení v GWh: 
BM   6,80 GWh 
SC   3,75 GWh 
FB   1,96 GWh 
odtěžení + ostatní 7,23 GWh 
větrání   8,76 GWh 
důl celkem           28,50 GWh 

 

Ovládání 

Jednotlivá důlní zařízení jsou ovládána následovně: 

§ kombajn BM strojníkem, pomocí dálkového ovládání, 
§ stroj SC obsluhou stroje na ovládacím panelu kolovém dopravníku, 
§ stroj FB dálkově nebo ručně na stroji, 
§ svorníkovací souprava dálkově nebo ručně na stroji, 
§ přibírkový stroj pomoci tlačítek umístěných na ovládacím panelu stroje 
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§ čerpadla - pomocí prvků JBČ04 (JBČ02) se sondami hladiny, zapojených dle TP 

výrobce nebo místně na stykači, nebo ručně na stykači; 
§ pásové dopravníky pomocí automatiky OD1, zapojení dle dokumentace výrobce 
§ ventilátorů - pomocí tlačítek P2 a převodníků EZO napojených do příslušných 

stykačových souprav; 

Signalizace 

§ podél pásových dopravníků je řešena pomoci signalizace, která je součásti automatiky 
OD1, 

§ chod BM, SC, FB  a pásových dopravníků pomoci JB převodníků a důlního přenosu 
na CŘS, 

§ čerpadla KDMU automatikou, pomocí čidel hladiny FS1 na CŘS, 

Osvětlení 

§ přesypů je napojeno z transformátorových souprav 1000V/500V//230V, 
§ centrální chodbice je napojeno z transformátorových souprav 1000V/500V//230V, 
§ dobývací chodbice a čelby je halogenovými, resp. žárovkovými svítidly napojenými 

ze stroje BM, SC, FB 

 
 B.II.3.3  Pohonné látky   

Doprava materiálu z logistického areálu umístěného na dně lomu v blízkosti vstupu do dolu 
bude zajišťována po centrálních chodbicích pomocí víceúčelového dieselového nakladače 
(např. Sandvik Loader LS 191), který má atest pro používání v důlním prostředí. Únosnost 
lžíce – dopravní nádoby je 3,5 t. 

Uvedený nakladač bude v provozu cca 6 hodin denně a jeho průměrná spotřeba činí 40 l/h, 
průměrná doba provozu bude 6 hodin/den tj. 240 l nafty/den. Na 355 provozních dnů v roce, 
tj. celkem 85 200 l nafty/rok. 

 

 B.II.3.4  Jiné energetické zdroje 

Jiné energetické zdroje (zemní plyn, stlačený vzduch, LTO resp. TTO apod.) nejsou 
v provozu dobývacího prostoru Tušimice využívány a není s nimi uvažováno ani v souvislosti 
s budoucí hlubinnou těžbou.  
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B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Diskontinuální doprava v těžené chodbici 

Veškerou dopravu vytěženého uhlí mezi BM a FB bude zajišťovat Shuttle Car, a to včetně 
dopravy technologického materiálu (svorníky, mřížovina aj.) do těžené dobývky. 

Doprava materiálu a osob po centrální chodbici 

Doprava materiálu z logistického areálu umístěného na povrchu v blízkosti vstupu do dolu 
bude zajišťována po centrálních chodbicích pomocí víceúčelového dieselového nakladače 
např. Sandvik Loader LS 191, který má atest pro používání v důlním prostředí. Únosnost lžíce 
– dopravní nádoby je 3,5 t. 

Doprava osob s ohledem na krátké vzdálenosti nebude zajišťována pomocí vozidel, 
zaměstnanci se přemístí po vlastní ose (tj. pěšky). 

Doprava materiálu pro důl a osob (střídání zaměstnanců) na povrchu bude automobilová 
(nákladní automobily, autobusy). Vzhledem ke skutečnosti, že těžba v lokalitě DNT (důl + 
lom) bude vždy konstantní, tj. těžba v lomu se poníží o těžbu z dolu, nedojde k navýšení 
automobilové dopravy a s ní spojenými exhalacemi v areálu lomu. 
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B.III   Údaje o výstupech 

B.III.1   Ovzduší   
ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na 

ovzduší bylo zadáno vypracování odborné studie. Tato byla zpracována společností 
Ascend s.r.o. (příloha H.3) 

 (ze studie):  
Studie byla vypracována pro scénáře (roky) 2014, 2020, 2025 a 2029 a varianty: 

Varianta 0 – provoz lomu DNT bez záměru hlubinné těžby 
Varianta 1 - provoz lomu DNT se záměrem hlubinné těžby 
 

 B.III.1.1 Zdroje emisí – Varianta 0 

1. Liniové zdroje 
- doprava (emise z motorů, resuspenze částic z povrchu komunikací vlivem pohybu 

automobilů) 
- pásové dopravníky (uhlí, skrývka) 

2. Plošné zdroje 
- velkostroje: dobývací a zakládací stroje (uhlí, skrývka) 
- přesypové stanice (uhlí, skrývka) 
- resuspenze z povrchů (odkryté plochy, homogenizační skládka) 

3. Bodové zdroje 
Bodové zdroje nebyly uvažovány. 
 

Tabulka 1: Druhy komunikací a délka v jednotlivých hodnocených letech – varianta 0 

druh komunikace počet TNA rychlost 
km/hod 

délka km 
2014 2020 2025 2029 

prašné zatížené 20 20 9,7 7,7 7,4 6,9 
prašné nezatížené 5 20 40,3 35,8 35,4 8,7 
neprašné zatížené 20 30 18,3 20,4 21 20,9 
neprašné nezatížené 5 30 16,2 17,4 17,4 17,3 

CELKEM 84,5 81,3 81,2 53,8 

Tabulka 2: Pásové dopravníky a jejich délka v jednotlivých hodnocených letech – varianta 0 

typ délka km 
2014 2020 2025 2029 

pásový dopravník uhlí 28,7 29,6 28,4 22,1 
pásový dopravník skrývka 26,9 26,8 28,6 5,6 
pásový dopravník smíšený 0,8 0,2 1,0 1,1 

CELKEM 56,4 56,6 58,0 28,8 
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Tabulka 3: Velkostroje a jejich počet v jednotlivých hodnocených letech – varianta 0 

typ počet přesypů ve 
stroji 

výška sypání [m] počet 
1 2 3 4 2014 2020 2025 2029 

dobývací stroje – uhelné řezy 3 3 3 3   6 6 5 3 
dobývací stroje – skrývkové řezy 3 3 3 3   3 3 3 1 

CELKEM DOBÝVACÍ STROJE 9 9 8 4 
zakládací stroje – skrývka 4 3 3 3 20 4 4 4 2 
zakládací stroje – skládka uhlí  4 3 3 3 4 3 3 3 2 

CELKEM ZAKLÁDACÍ STROJE 7 7 7 4 
CELKEM  16 16 15 8 

 
Tabulka 4: Přesypové stanice a jejich počet v jednotlivých hodnocených letech – varianta 0 

typ počet ks 
2014 2020 2025 2029 

přesypové stanice uhlí 36 38 35 27 
přesypové stanice skrývka 40 39 41 9 
přesypové stanice smíšený 1 1 0 2 

CELKEM 77 78 76 38 
 
Tabulka 5: Resuspenze částic a jejich plocha v jednotlivých hodnocených letech - varianta 0 

typ  plocha km2 
2014 2020 2025 2029 

homogenizační skládka uhlí 0,5 0,5 0,5 0,5 
ostatní odkryté plochy 27,2 26,8 25,9 23,8 

CELKEM  27,7 27,3 26,4 24,3 
 

 
 B.III.1.2 Zdroje emisí – Hlubinná těžba 

V rámci záměru hlubinné těžby (platí pro modelované roky 2020, 2025 a 2029) byly do 
výpočtu zahrnuty následující zdroje emisí: 
 
1. Liniové zdroje 

- pásové dopravníky - uhlí  
Do výpočtu byly zahrnuty v každém roce emise z provozu 1 pásového dopravníku 
na uhlí (šíře 1000 mm), který bude vydobyté uhlí dopravovat na současné lomové 
odtěžení - dopravníky lomu DNT. V roce 2020 se jedná o dopravník s délkou 150 
m, v roce 2025 se jedná o dopravník s délkou 205 m a v roce 2029 o dopravník 
s délkou 30 m). 

2. Plošné zdroje  
- víceúčelový dieslový nakladač  
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Do výpočtu byly zahrnuty v každém roce emise (motor, resuspenze) z provozu 
víceúčelového dieselového nakladače, který bude zajišťovat dopravu materiálu 
z logistického areálu (plocha 50x30 m) umístěného v blízkosti vstupu (vstupů) do 
dolu. Nakladač byl uvažován jako těžký nákladní automobil, který se bude 
pohybovat 10 km/hod. Provoz nakladače se předpokládá celkem 6 hod/den 
(použito pro výpočet emisí z motoru), z toho 2 hodiny na povrchu (použito pro 
výpočet resuspenze částic). 

- přesypové stanice – uhlí 
Do výpočtu byly zahrnuty v každém roce emise z provozu 2 přesypových stanic 
na uhlí (na každém dopravníku jsou předpokládány 2 přesypy).  

3.  Bodové zdroje 
- výduchy  

Do výpočtu byly zahrnuty v každém roce emise z provozu 1 výduchu. 
 

Žádné další zdroje emisí nebo resuspenze částic v rámci záměru hlubinné těžby nejsou 
uvažovány. 
 
Tabulka 6: Zdroje emisí v jednotlivých hodnocených letech – hlubinná těžba  

Zdroj 2020 2025 2029 
pásové dopravníky - uhlí délka km 0,15 0,205 0,03 
přesypové stanice - uhlí počet ks 2 2 2 
výduchy počet ks 1 1 1 
víceúčelový nakladač počet ks 1 1 1 

 
 

 B.III.1.3 Zdroje emisí – varianta 1 

V následující tabulce 7 jsou uvedeny zdroje emisí a resuspenze částic pro variantu 1 (varianta 
0 + hlubinná těžba). 
 
Tabulka 7: Zdroje emisí a resuspenze částic v jednotlivých hodnocených letech – varianta 1 

Zdroj 2014 2020 2025 2029 
velkostroje počet ks 16 16 15 8 
pásové dopravníky délka km 56,4 56,8 58,2 28,8 
přesypové stanice počet ks 77 80 78 40 
resuspenze plocha km2 27,7 27,3 26,4 24,3 
výduchy počet ks n.a. 1 1 1 
cesty - doprava délka km 84,5 81,3 81,2 53,8 
víceúčelový nakladač počet ks n.a. 1 1 1 

 
Emisní bilance jednotlivých zdrojů (skupin zdrojů) vstupující do modelu je součástí 
rozptylové studie. 
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B.III.2   Odpadní vody 

Důsledkem hornické činnosti v dotčeném dobývacím prostoru je produkce odpadních vod a 
vypouštění důlních vod ve smyslu ust. §40 odst. 1 zák. č. 44/1988, o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění.  

V procesu hlubinné těžby budou produkovány tyto odpadní vody: 

• OV splaškové - Splaškové vody nebudou záměrem produkovány. Hygienické zázemí 
pro zaměstnance v místě hlubinné těžby bude řešeno instalací TOI TOI.  

• OV technologické - Technologické vody nebudou záměrem produkovány. Voda 
smáčející rubaninu bude vyvezena z dolu spolu s ní.  

• OV důlní – Budou záměrem hlubinné těžby produkovány, ale v zanedbatelném 
množství, vody budou zaústěny do existujícího odvodnění povrchového lomu a 
čištěny na ČDV Březno. Vůči případným zvodním bude stanoven OBC – orientační 
bezpečnostní celík. Důlními díly do takového celíku nebude vstupováno.  

Celkový přítok do lomu se hlubinným dobýváním nezmění. Nakládání s důlními vodami bude 
probíhat v souladu s aktuálními podmínkami vodoprávních úřadů. Předpokládá se recyklace 
části důlních vod. Veškeré důlní vody jsou čerpány přes vyrovnávací a sedimentační nádrže 
na čistírnu důlních vod (ČDV) Březno a následně vypouštěny do potoka Hutná.  

V podmínkách vodohospodářského orgánu je množství vypouštěných důlních vod pro DNT 
limitováno hodnotou 2,5 mil. m3/rok. Tato hodnota nebude překročena ani při realizaci 
záměru hlubinné těžby. V letech 2011 – 2014 bylo vypuštěno následující množství čištěných 
důlních vod: 
Tabulka 8 - množství vypuštěných důlních vod 

 2011 2012 2013 2014 
 Qvyp. [m3] Qvyp. [m3] Qvyp. [m3] Qvyp. [m3] 
ČDV Březno 1 336 694 1 506 959 1 621045 909 523 

 
ČDV Březno pracuje na principu oxidačně-neutralizačním 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. 
 
Čistírna důlních vod. Podmínky pro vypouštění důlních vod jsou stanoveny v rozhodnutí   
vodohospodářského orgánu MěÚ Chomutov č.j. OŽPaS/1622/1623/1624/03/Sol ze dne 12. 5. 
2003 a v rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j. 865/ZPZ/2010-3/K07 ze dne 19. 4. 
2010, kterým se mění přípustné množství zbytkového znečištění vypouštěných vod pro 
ukazatel mangan. Rozbory za rok: 12x 24 h směsný vzorek. Toto rozhodnutí platí do 31. 3. 
2020. 
 
 



Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona. 52/143 

Název záměru POPD DNT Hlubina –  
vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou  

Zadavatel: Severočeské doly a.s.    
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 
 
Tabulka 9 - Limity ukazatelů jakosti přípustného znečištění („p“) 

  mg/I t/rok 
pH 6-9   
Fe  1,0 2,5 
Mn  0,5 1,3 
NL  30 50 

    

Tabulka 10 - Limity ukazatelů jakosti maximálního znečištění („m“) 
   mg/l 
pH 6-9  
Fe  1,5 
Mn    1 
NL   40 

     

 

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. 
 
  B.III.3.1  Druh odpadu 

Odpady, jež byly v minulosti produkovány v SD a.s. – DNT, jsou uvedeny v tabulce Hlášení 
o produkci a nakládání s odpady. Tabulka uvádí množství a způsob zneškodnění jednotlivých 
odpadů. Zatřídění odpadů je provedeno podle Vyhlášky MŽP ČR 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů.  
Při hlubinném dobývání zůstane předmět činnosti stejný, takže budou vznikat odpady, 
jejichž skladba bude téměř shodná s odpady, které jsou produkovány při stávající povrchové 
těžbě na Dolech Nástup Tušimice. V dalším období lze předpokládat produkci odpadů 
přibližně ve stejném množství a struktuře, resp. ve stejné druhové skladbě. 
 
V rámci hlubinného dobývání budou vznikat následující odpady: 

- obalový materiál svorníkové výztuže – plasty (0,3 tuny ročně), ocelové pásky (1 tuna 
ročně), papír (5 tun ročně) 

- oleje a maziva pro provoz strojů (1 t ročně) 
- ostatní odpad (obaly a zbytky svačin, plastové obaly z pitného režimu) – 5,5 tuny 
- žárovky v počtu do 10 ks (osvětlení přesypů, FB) ročně budou řešeny výměnou 
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Dá se rovněž předpokládat, že ke zneškodňování odpadů budou využívány stejné firmy, se 
kterými mají Severočeské doly, a.s. uzavřeny smlouvy o dílo, a které v současné době 
stávající odpady zneškodňují. Skladba firem se však může měnit v závislosti na změnách cen 
za zneškodnění odpadů a kvalitě poskytovaných služeb. 
 
 
 B.III.3.2  Způsoby nakládání s odpady v DNT 

Nevyužitelné odpady kategorie ostatní odpad jsou odstraňovány na místní skládce tuhého 
průmyslového a komunálního odpadu, kterou provozuje akciová společnost Skládka 
Tušimice. Tato skládka byla vybudována na vnitřní výsypce v místech mocné vrstvy 
třetihorních jílů.  

Kaly ze žump jsou sváženy na čistírnu splaškových odpadních vod v Tušimicích. Odtud jsou 
společně s kaly vyprodukovanými na ČOV Tušimice předávány oprávněné osobě ke 
kompostování. 

Odpady železného a neželezného šrotu jsou vykupovány externími firmami, které se 
zabývají nakládáním se šrotem. 

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.  

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 
SD a.s. - 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. Realizací záměru hlubinné 
těžby nedojde ke změnám nakládání s odpady na DNT. 
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B.III.4   Ostatní 

B.III.4.1 Hluk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk  
 
Ø Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení bylo zadáno vypracování 

odborného posudku. Tento byl zpracován firmou Beryl, spol. s r.o. (příloha H.4) 

Cílem hodnocení bylo posouzení akustické zátěže záměru stavby „POPD DNT HLUBINA – 
vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací 
metodou“ v blízkosti nejbližší obytné zástavby v okolních dotčených obcích. Stávající situace 
je mapována rokem 2014. Celá akce je posuzována v období 2020 – 2029, v jednotlivých 
postupových rocích : 2020, 2025 a 2029. 
Cílem zadaného úkolu bylo stanovit úroveň akustické zátěže zájmové lokality z hornické 
činnosti SD a.s. - DNT při použití hlubinné dobývací metody v jednotlivých postupových 
rocích.  

Technologie povrchového dobývání v dolu Nástup Tušimice (DNT) – lom Libouš 
neumožňuje vydobýt zásoby až na hranici tohoto prostoru z důvodu nutnosti zachovat 
stabilitu závětrných (konečných) svahů.  

Pro hlubinnou těžbu v závěrných svazích lomu Libouš byla vybrána metoda chodbicování 
jako metoda prokazatelně bez vlivu dobývání na povrch. 

Pro hodnocení akustické situace spojené s provozem DNT se jedná o tyto zdroje hluku: 
 

§ Doprava - vnitroareálová doprava  
§ Technologie - technologie související s hlubinnou těžbou a přesunem materiálu (těžební 

stroje, pásové dopravníky, aj.) 
 
Tabulka 11 – strojní technologie, zdroje hluku  

Zdroj Užití Hladina akust. výkonu 
LwA [dB] 

1 x Čelní kolový nakladač shrnování, rozhrnování a přeprava 
materiálu kolem nového dopravníku 105 

2 x Přetlakový ventilátor - typ dAL 
16-1320 s motorem 132 kW Větrání důlních děl 92 

 

Zdroj Užití LAeq v referenční 
vzdálenosti 7,5 m [dB] 

1 x Pásový dopravník PD 1000 Napojení na stávající dopravníky 76 
 

Rok Délka pásového dopravníku PD 1000    [m] 
2020 150 
2025 205 
2029 50 
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B.III.4.2  Vibrace 

Vibrace jsou mechanické pohyby o určitém kmitočtu, které jsou přenášeny pevnými tělesy na 
lidské tělo. Mohou být zdraví škodlivé a jejich hygienický limit stanoví prováděcí právní 
předpis k NV č. 272/2011 Sb. 
Provoz těžby není zdrojem významných vibrací, které by mohly negativně ovlivňovat okolí 
lomu. Vibrace, které jsou produkovány těžebními a dopravními stroji jsou tlumeny v podloží 
již v bezprostředním okolí jejich vzniku. 
 
 

B.III.4.3  Záření  
V technologickém procesu těžby nebudou používány zdroje ionizujícího záření (dle SÚJB) a 
radioaktivita těžených materiálů odpovídá požadovaným hodnotám okolí lokality SD a.s. - 
DNT.   
 

B.III.5   Doplňující údaje 
Trhací práce velkého rozsahu jsou povoleny. S ohledem na současné praktické zkušenosti 
s těžbou, průzkumem ověřené vlastnosti pevných až velmi pevných nadložních jílovců a také 
s ohledem s nasazením nových rypadel na skrývce, se nepředpokládá používání trhacích prací 
velkého rozsahu. Hlubinná těžba nebude trhací práce používat.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území  
Následující kapitola podává konkrétní informace ohledně stavu jednotlivých složek ŽP 
v okolí plochy posuzovaného záměru. Pro potřebu údajů o vzdálenostech bylo postupováno 
tak, že jako výchozí parametr pro srovnání vzdákeností byla v úvahu brána vždy vzdálenost 
nejbližší hranice DP od konkrétně posuzované lokality (jednotky, hranice obce, atd.).   
 

C.1.1  Územní systém ekologické stability krajiny 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších 
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle 
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu 
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti 
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části 
krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů. Ochrana ÚSES je povinností všech 
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.  
Dle charakteru rozeznáváme dva druhy ÚSES – biocentra a biokoridory. Oba prvky slouží pro 
zachování a trvalou existenci přirozeného ekosystému, což v podstatě znamená původních 
(hodnotných) živočišných a rostlinných společenstev. Biocentra jsou území určená pro plošný 
rozvoj a existenci vegetace a živočichů, biokoridory jsou liniové prvky určené pro možnost 
migrace vegetace a živočichů. Dle rozměrů rozlišujeme lokální, regionální a nadregionální 
úrovně.   
 
Prvky ÚSES nadregionální úrovně: 
·	 Nadregionální biokoridor (NRBK) Studenec – Jezeří, jehož osa probíhá SZ směrem ve 

vzdálenosti cca 8,5 km od místa plánovaného záměru3. (DP).  
·	 NRBK Úhošť  - Stroupeč – jeho osa probíhá cca 3,8 km JJV od plochy uvažovaného 

záměru DP. 

Prvky ÚSES regionální úrovně: 

·	 Regionální biocentrum (RBC) Želinský meandr – cca 10,5 km JZ od plochy záměru.  
·	 RBC Běšický chochol – cca 7,5 km JZ od plochy záměru. 
·	 Regionální biokoridor Údlické Doubí probíhá ve vzdálenosti cca 3 km SV směrem od 

plochy záměru.  

Prvky ÚSES lokální úrovně4:  

·	 Lokální biocentrum (LBC) Stráně u Klíčů – 2,1 km J od obce Březno. 
                                                
3 vzdálenosti jsou vždy vztaženy k nejbližšímu místu hranice plochy uvažovaného záměru, viz kap. B.I.3. 
4 Vymezené i k vymezení 
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·	 LBC Střezovské rokle – 1,7 km JV od plochy záměru. 
·	 LBC Březenský háj – 1 km SSZ od obce Březno.  
·	 LBC Lideňský potok – cca 700 m JV od obce Černovice. 
·	 LBC Hradiště – cca 2,6 km SZ od plochy záměru. 

 
 

C.1.2  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 byla vyhlášena ochrana státu nad těmito územními celky 
zvláště chráněných území: 

a) Velkoplošná ZCHÚ 

Řešené území nespadá do žádného velkoplošně chráněného území – nejbližším je CHKO 
České středohoří, jehož hranice se nachází ve vzdálenosti cca 22 km V směrem.   

b) Maloplošná ZCHÚ:   
Plocha uvažovaného záměru se ani přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území 
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
 
V nejbližším okolí byla vyhlášena tato maloplošná ZCHÚ:   

• přírodní památka Želinský meandr – ve vzdál. cca 8,5 km JZ, 
•  přírodní rezervace Běšický a Čachovický vrch – ve vzdál. cca 7,5 km JZ 

směrem, 
•  přírodní památka Střezovská rokle - ve vzdálenosti cca 1,7 km 

JV směrem, 
•  národní přírodní rezervace Úhošť – ve vzdálenosti cca 5 km JZ od plochy 

záměru. 
• Přírodní památka Hradiště u Černovic - ve vzdálenosti cca 2,7 km SZ od 

plochy záměru 
 

c) Chráněná ložisková území (CHLÚ)  - Chráněné ložiskové území znamená ochranu 
ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. V zájmu ochrany nerostného bohatství 
se nesmí v CHLÚ zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska 
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(§16 - §19 horního zákona č.44/1988). Dle dostupných materiálů se na ploše uvažovaného 
záměru CHLÚ nenachází.  
  

C.1.3  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.  
Plocha uvažovaného záměru není součástí vyhlášené Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod. Nejbližší vyhlášenou CHOPAV je oblast Krušné hory, jejíž hranice leží cca 
1,4 km SSZ směrem.  

 

C.1.4  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 28.08.2014 č.j.3552/ZPZ/2014/ZPZ/N-2104 
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).  

Připravovaná dokumentace EIA se týká plochy, kde probíhá soustavný biologický průzkum 
prováděný specialisty České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a stav území předpolí je 
dobře znám.  

Nejbližšími vyhlášenými Ptačími oblastmi (PO) jsou:  
·	 Ptačí oblast Doupovské hory – 11 km JZ směrem 
·	 Ptačí oblast Vodní dílo Nechranice – 4,2 J směrem   

Nejbližšími vyhlášenými Evropsky významnými lokalitami (EVL) jsou:  
·	 Doupovské hory – 11,2 km ZJZ směrem 
·	 Želinský meandr – 8,3 km JZ směrem 
·	 Běšický chochol – 6,9 km JZ směrem 
·	 Černovice – 1,5 km S směrem 
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C.1.5 Území přírodních parků  

Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků. Nejbližším je Přírodní park 
Údolí Prunéřovského potoka, jehož hranice prochází v nejbližším místě cca 6,5 km  
Z směrem od hranic plánovaného záměru a Přírodní park Bezručovo údolí ve vzdálenosti 
cca 4,2 km SSV směrem.  
 
 

C.1.6  Významné krajinné prvky (VKP) 
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 veškeré 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.  
Dle informace z odboru  životního prostředí Magistrátu města Chomutov bylo potvrzeno, že v 
rozsahu plochy uvažovaného záměru 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 (dřevinný porost na stráni podél komunikace) 
 k.ú. Místo      p.p.č. 16 (nálet dřevin lesního charakteru) 
Negativní vlivy těžby na uvedené registrované VKP nelze proto předpokládat.   
 

C.1.7  Území historického, kulturního nebo archeologického 
významu 

 
• Obec Černovice 

Nachází se cca 1,5 km JZ od města Chomutov. Přesnou dobu vzniku obce Černovice 
neznáme, předpokládáme však, že její počátky sahají do období kolem první poloviny 13. 
století. První dochovaná písemná zmínka o Černovicích pochází z roku 1281. 
(http://cernovice-ulk.cz/) 

• Obec Droužkovice 
Obec ležící poblíž Chomutova, vznikla snad již v jedenáctém století, zmiňuje se roku 1314. 
Patřila k chomutovskému panství do r. 1605, později  pak až do r. 1848 náleží k panství 
červenohrádeckému. Za třicetileté války byla zcela zpustošena, ale nezanikla. Charakter vsi 
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zůstal trvale zemědělský. Po celou dobu, až do konce druhé světové války zde žilo téměř 
výhradně německé obyvatelstvo. (http://eldar.cz/archeoas/lokality/drouzkovice.html) 

• Obec Spořice 
První písemná zmínka o Spořicích pochází z roku 1281. Jedná se o listinu majetkových 
převodů Řádu německých rytířů v Chomutově. Sám název "Spořice" poukazuje na slovanské 
založení obce. (http://www.obce-mesta.info/obec.php?id=Sporice-563340) 

Území DP Tušimice bylo po jeho vyhlášení v celém rozsahu vytýčené plochy uměle 
vysídleno. V souvislosti s tímto zásahem byly ze všech takto zanikajících obcí vymístěny 
také architektonické a historické kulturní památky.  

 

C.1.8  Území hustě zalidněná 
V předpolích lomu je situováno území několika obcí. Dle posledního sčítání obyvatel ze dne 
31/12 2013 je celkově v daných obcích v součtu trvale hlášeno 2.765 obyvatel. Z pohledu 
minulých let (srovnáno s rokem 2010) tak lze zaznamenat mírný nárůst v počtu obyvatel 
jednotlivých obcích - od roku 2010 do roku 2013 se zvedl počet trvale přihlášených obyvatel 
o 219, celkově narost i počet podnikatelských subjektů, což zajisté svědčí o rozvoji obcí. . 
Následná tabulka podává ucelený přehled vývoje počtu obyvatel.  
 
Tabulka 12 – přehled statistických údajů o jednotlivých obcích  

 Počet obyv. 
k 31/12 2010 

Počet obyv. 
k 31/12 2013 

Katastr.plocha v 
ha 

Počet podnikatel. 
subjektů 

2010/2013 
Černovice 522 548 559 104/115 
Droužkovice 737 780 1 068 127/165 
Spořice  1287 1437 1 666 234/287 

                     Zdroj: www.csu.cz 
 
 

C.1.9  Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
Okolí dobývacího prostoru v minulosti bylo a je zatěžováno projevy důlní činnosti. Těžba 
hnědého uhlí v této západní části Mostecké pánve má dlouholetou tradici. Do 20. století se 
zde těžilo převážně hlubinným způsobem a od 50. let 20. století těžba hnědého uhlí probíhá 
v povrchových velkolomech. Trvalým důsledkem hlubinné těžby hnědého uhlí je existence 
lokálně se vyskytujících poddolovaných území. 
Posuzované území je ale pod silným antropogenním vlivem a antropickou zátěží i 
z dalších aktivit a činností.   
Současný rozvoj popisovaného území je tedy především ovlivněn probíhající těžbou hnědého 
uhlí v katastrálním území Krbice, Černovice, Spořice a Březno s návazným energetickým 
průmyslem. V současné době v souvislosti se stabilizací krajiny jsou realizovány sanační a 
rekultivační práce v různém stupni rozpracovanosti podle schváleného SPRS (Souhrnného 
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plánu sanací a rekultivací). Cílem je dosažení opětovného začlenění celého území do krajiny, 
a to způsoby přírodně blízkými. Celkem již byla rekultivace ukončena na 2337ha a na 674ha 
je rekultivace probíhá. 
Současný rozvoj popisovaného území je tedy především ovlivněn probíhající těžbou hnědého 
uhlí v katastrálním území Prunéřov a Tušimice s návazným energetickým průmyslem. 
Současná těžba hnědého uhlí probíhá v rámci vládních limitů stanovených vládou ČR 
z počátku 90. let 20. století (usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 1991 č. 444). 
Bližší údaje o imisní a hlukové situaci v bližším i širším zájmovém území jsou uvedeny 
v Rozptylové studii (příloha H.3) a Hlukové studii (příloha H.4) 
 

C.1.10  Staré ekologické zátěže 
V rámci posuzování vlivu na ŽP je rovněž hodnocena problematika starých ekologických 
zátěží.  
Hlubinná těžba bude probíhat cca 100 - 120 m pod povrchem – zde je zcela vyloučena 
existence jakýchkoliv starých zátěží  
 
 

C.1.11  Extrémní poměry v dotčeném území 
Některé extrémní poměry jako např. eroze, sesuvy (rozsáhlý půdní odkryv) a záplavy 
(narušenost přirozených hydrologických charakteristik) se nedají pro dané území vyloučit. 
Oznamovatel má zpracovány potřebné provozní předpisy pro eliminaci a minimalizaci těchto 
možných extrémních jevů.  
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C.2  Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 

C.2.1  Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší) 

 C.2.1.1  Ovzduší 
Posuzovaná lokalita patří z hlediska znečištění ovzduší mezi nejvíce zatížené oblasti v ČR. 
Mezi hlavní zdroje znečišťování ovzduší Ústeckého kraje patří především tepelné elektrárny 
(Ledvice, Tušimice, Prunéřov). Mimo tyto velké zdroje přispívají k znečištění i další 
znečišťovatelé – probíhající povrchová těžba, průmyslové podniky a průmyslové zóny v okolí 
měst, centrální výtopny,  střední i malé zdroje (lokální topeniště) atd.  

Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek                            
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících  lokalit. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména 
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům.  

Imisní limity 
Imisní limity a povolené četnosti jejich překročení za rok stanovuje zákon č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona. 
Dle zákona platí pro vybrané (pro záměr relevantní) znečišťující látky následující imisní 
limity vyhlášené pro ochranu zdraví a přípustné četnosti jejich překročení za rok. 
 
Tabulka 13 - Přehled imisních limitů dle příl.č.1 zák. 201/2012 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území 

Hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší jsme vychází (v souladu s vyhláškou č. 
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů),  z map úrovní 
znečištění ovzduší konstruovaných v síti 1x1 km. Tyto mapy obsahují v každém čtverci 

Látka doba průměrování imisní limit 
[µg/m3] 

Přípustná četnost 
překročení 

SO2 1 hod 350 24 
24 hod 125 3 

CO max. denní 8hod průměr 10   mg.m3 - 
NO2 1 hod 200 18 

1 kalendářní rok 40  
benzen 1 kalendářní rok 5 -  
PM2.5 1 kalendářní rok 25 - 
PM10 24 hod 50 35 

1 kalendářní rok 40 - 
Benzo-a-pyren  1 kalendářní rok 1 -  
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hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací. Každoročně je zveřejňuje MŽP 
prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu na internetových stránkách.  

Vyhodnocení stávající úrovně znečištění v zájmovém území (zájmové území je definováno 
v rozptylové studii) vychází z map konstruovaných za roky 2009 – 2013. Na základě těchto 
map lze konstatovat, že se hodnoty klouzavých pětiletých průměrů (2009 – 2013) koncentrací 
PM10, PM2,5, B(a)P, benzenu, NO2 a SO2 v zájmovém území pohybují na následujících 
úrovních: 

roční průměrná koncentrace PM10  15 – 29 µg.m-3 
36. nejvyšší 24-hodinová koncentrace PM10  28 – 53 µg.m-3 
roční průměrná koncentrace PM2,5  9 – 22 µg.m-3 
roční průměrná koncentrace B(a)P  0,3 – 1,2 ng.m-3 
roční průměrná koncentrace benzenu  0,7 – 1,3 µg.m-3 
roční průměrná koncentrace NO2  9 – 26 µg.m-3 
4. nejvyšší 24-hodinová koncentrace SO2  35 – 48 µg.m-3 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že v zájmovém území došlo v letech 2009 – 2013 (pětiletý 
průměr) k překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace B(a)P a 36. nejvyšší 
24-hodinové koncentrace PM10. Imisní limity pro průměrné ročné koncentrace PM10 a PM2,5 a 
ostatní znečišťující látky překročeny nebyly.  

Grafické znázornění stávající úrovně znečištění ovzduší dle map úrovní znečištění ovzduší a 
vymezení území, kde došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro 24-hodinovou 
průměrnou koncentraci PM10 (území, kde 36. nejvyšší 24-hodinová průměrná koncentrace 
PM10 dosahovala více jak 50 µg.m-3) a průměrnou roční koncentraci B(a)P (území, kde 
průměrná roční koncentrace B(a)P dosahovala více jak 1 ng.m-3) v letech 2009 – 2013 
(pětiletý průměr) v zájmovém území je součástí rozptylové studie. 

Dále byly pro posouzení stávající úrovně znečištění vyhodnoceny dostupné reprezentativní 
údaje měření z lokalit státní sítě imisního monitoringu (zařazených do Informačního systému 
kvality ovzduší – ISKO) v zájmovém území za roky 2008 – 2013, a to konkrétně 
z následujících lokalit: 

- měřící lokality imisního monitoringu ČHMÚ – Tušimice, Chomutov a Měděnec, 
- měřící lokalita imisního monitoringu ČEZ – Droužkovice. 

 
Hodnoty koncentrací relevantních znečišťujících látek na výše uvedených čtyřech měřících 
lokalitách za roky 2008 – 2013 jsou v následujících tabulkách porovnány s imisními limity 
pro ochranu zdraví. Překročení imisního limitu je vyznačeno červeně.  
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Tabulka 14 - Naměřené koncentrace na měřící lokalitě ČHMÚ - Tušimice v letech 2008-2013 a 
porovnání s imisními limity pro ochranu zdraví 

Znečišťující látka Rok Imisní 
limit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SO2 

průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] 5,4 6,6 7,6 6,9 6,7 6,1 - 

25. nejvyšší hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 47,7 80,4 72,7 73,5 66,6 77,1 350 

4. nejvyšší 24-hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 21,0 42,8 34,7 31,9 32,9 39,3 125 

PM10 

průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] 23,5 25,8 28,8 28,3 23,8 23,3 40 

36. nejvyšší 24-hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 41,6 49,9 56,4 59,1 48,3 40,9 50 

PM2,5 
průměrná roční 

koncentrace [µg.m-3] 10,2 11,5 15,4 12,9 15,0 16,3 25 

NO2 

19. nejvyšší hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 51,5 47,2 53,8 57,0 45,5 38,4 200 

průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] 12,0 14,8 15,9 13,1 11,8 10,9 40 

BZN průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] 1,9 1,9 2,1 1,1 1,0 1,2 5 

Zdroj: ČHMÚ 
 
 
Tabulka 15 - Naměřené koncentrace na měřící lokalitě ČHMÚ - Chomutov v letech 2008-2013 a 
porovnání s imisními limity pro ochranu zdraví 

Znečišťující látka Rok Imisní limit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SO2 

průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] 8,6 10,1 9,7 10,4 8,8 - - 

25. nejvyšší hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 71,6 122,5 92,9 131,6 103,6 - 350 

4. nejvyšší 24-hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 30,5 42,1 41,4 50,6 37,4 - 125 

PM10 

průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] 24,4 26,0 30,2 30,1 25,8 24,8 40 

36. nejvyšší 24-
hodinová koncentrace 

[µg.m-3] 
43,8 45,3 57,0 62,4 50,0 42,7 50 

NO2 

19. nejvyšší hodinová 
koncentrace [µg.m-3] - 73,6 82,8 84,4 67,7 - 200 

průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] - 22,0 23,7 23,5 20,4 - 40 

CO 
maximální denní 

osmihodinový průměr 
[µgm-3] 

1476,6 - - - - - 10 000 

Zdroj: ČHMÚ  
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Tabulka 16 - Naměřené koncentrace na měřící lokalitě ČHMÚ - Měděnec v letech 2008-2013 a 
porovnání s imisními limity pro ochranu zdraví 

Znečišťující látka Rok Imisní 
limit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SO2 

průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] 8,6 9,1 8,6 9,5 7,4 7,7 - 

25. nejvyšší hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 99,9 111,3 110,8 111,6 102,0 81,0 350 

4. nejvyšší 24-hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 42,8 46,3 43,8 53,4 39,0 37,0 125 

PM10 

průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] 18,8 18,5 18,0 19,8 16,2 13,9 40 

36. nejvyšší hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 28,5 30,4 31,2 39,9 27,4 25,5 50 

NO2 

19. nejvyšší hodinová 
koncentrace [µg.m-3] - 60,4 58,7 57,4 47,8 - 200 

průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] - 12,2 12,3 10,8 8,7 - 40 

Zdroj: ČHMÚ 
 
Tabulka 17 - Naměřené koncentrace na měřící lokalitě ČEZ - Droužkovice v letech 2008-2013 a 
porovnání s imisními limity pro ochranu zdraví 

Znečišťující látka Rok Imisní 
limit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SO2 

průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] 12,4 12,2 13,1 11,0 12,4 11,7 - 

25. nejvyšší hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 57,0 104,6 74,1 90,7 87,6 77,1 350 

4. nejvyšší hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 33,8 43,5 39,4 46,0 39,6 39,3 125 

PM10 

průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] - - 27,1 26,4 26,6 23,5 40 

36. nejvyšší hodinová 
koncentrace [µg.m-3] - - 51,3 48,9 46,7 41,6 50 

NO2 

19. nejvyšší hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 59,0 56,8 67,4 58,0 37,0 39,2 200 

průměrná roční 
koncentrace [µg.m-3] 16,6 16,3 17,9 13,6 10,2 11,9 40 

Zdroj: ČHMÚ 
 
Z údajů uvedených v tabulkách vyplývá, že: 

- v roce 2013 nebyl na žádné měřicí lokalitě překročen imisní limit 

- koncentrace SO2 byly ve sledovaných letech na všech měřících lokalitách pod úrovní 
daných imisních limitů, 

- imisní limit pro roční průměrné koncentrace PM10 nebyl překročen ve sledovaných 
letech na žádné z měřících lokalit, 

- imisní limit pro denní průměrné koncentrace PM10 byl překročen pouze v roce 2010 a 
2011, a to jmenovitě na měřících lokalitách ČHMÚ Tušimice (2010 i 2011), ČHMÚ 
Chomutov (2010 i 2011) a ČEZ Droužkovice (2010), v ostatních letech byly průměrné 
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koncentrace pod úrovní imisních limitů nebo nebyly měřeny (v případě lokality 
Droužkovice); na lokalitě Měděnec byly průměrné koncentrace ve všech sledovaných 
letech pod úrovní daných imisních limitů, 

- průměrné roční koncentrace PM2,5 byly měřeny jen na měřící lokalitě ČHMÚ 
Tušimice a pohybovaly se ve všech sledovaných letech pod úrovní daného imisního 
limitu, 

- průměrné koncentrace NO2 byly ve sledovaných letech na všech měřících lokalitách 
pod úrovní daných imisních limitů, 

- koncentrace maximálního denního osmihodinového průměru CO byly měřeny jen na 
měřící lokalitě ČHMÚ Chomutov a to pouze v roce 2008 – hodnoty byly pod úrovní 
daného imisního limitu, 

- průměrné roční koncentrace benzenu (BZN) byly měřeny jen na měřící lokalitě 
ČHMÚ Tušimice a pohybovaly se ve všech sledovaných letech pod úrovní daného 
imisního limitu. 

 
 

 C.2.1.2   Klima 
Zájmové území se nachází (Quitt, 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  srážkovým stínem Krušných hor.  

Počet letních dnů     50 až 60 
Počet dnů s teplotou nad 10 °C    160 - 170 
Počet mrazových dnů     100 - 110 
Průměrná teplota v lednu     -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci     18 až 19 
Průměrná teplota v dubnu     8 až 9 
Průměrná teplota v říjnu     7 až 9 
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm   90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období   350 - 400 
Srážkový úhrn v zimním období    200 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou    40 až 50 
 
Z tabulek a grafické prezentace větrné růžice (příloha H.3, str. 29 -32) vyplývá, že v lokalitě 
DNT převládá západní a severozápadní proudění vzduchu (větrů). Celková četnost výskytu 
západních a severozápadních větrů je přes 56 %, tj. cca 204 dní v roce.  
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Jako další vstupní klimatický faktor, ovlivňující resuspenzi prachových částic v posuzovaném 
území, byl uvažován stav povrchu půdy. Údaje o stavu půdy byly získány z  pozorování 
meteorologických stanic ČHMÚ. 

 

C.2.2  Voda 
Oblast uvažovaného záměru neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
Nejbližší vyhlášenou CHOPAV je oblast Krušné hory, jejíž hranice leží cca 1,4 km SSZ 
směrem. Z hydrologického hlediska lze Chomutovsko rozdělit na horskou oblast zahrnující 
plochý hřeben Krušných hor a nížinnou oblast zahrnující úpatí Krušných hor a Chomutovsko–
mostecko–teplickou pánev.  

Nevhodné klimatické podmínky v pánevní části území (srážkový stín v závětří Krušných hor 
a Doupovských hor) 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. 

Podle hydrogeologické rajonizace ČR je lomové území součástí hydrogeologického rajónu 
2131 - Mostecká pánev (severní část). Sledované území bylo součástí několika 
hydrologických povodí: Hutné č. 1-13-03-033, 1-13-03-036, 1-13-03-037, 1-13-03-038, 
Černovického potoka č. 1-13-03-034 a Hačky č. 1-13-03-115. Shora uvedená povodí Hutné a 
Černovického potoka jsou změněna, západní hranice hydrologického povodí Hačky bude 
částečně posunuta. Zásadní změnu, resp. ovlivnění, hydrologických a hydrogeologických 
poměrů území přinesla až povrchová těžba hnědého uhlí. Při tomto způsobu exploatace 
ložiska dochází k úplnému odstranění uhelné hmoty a ložiskového nadloží. Při tomto 
těžebním procesu jsou původní poměry posuzovaného území nahrazeny dočasným opatřením, 
které přizpůsobuje hydrologické a hydrogeologické poměry těžbě ložiska. Podstatný vliv na 
vodní prostředí mají lomové výsypky, např. vnější výsypka lomu lokalizovaná jihozápadně od 
obce Březno. Menším vlivem se promítají přeložky železničních tratí nebo nasypání 
ochranných valů a výsadba lesních pásů. Po dotěžení ložiska bude podstatná část vnitřního 
prostoru lomu založena výsypkovým materiálem a část lomu bude hydricky zrekultivována. 
[zdroj: EIA: Postup SD a.s. - DNT v období 2014 - 2029.] 
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C.2.3  Půda  

Z hlediska morfologického, klimatického, geologického a pedologického lze oblast z hlediska 
pedologického charakterizovat  následujícími údaji: 

Morfologie území - jedná se o mírně zvlněné území s jihovýchodní a východní  expozicí s 
převládajícím sklonem od západu k východu.  Nejvyšší nadmořské výšky 366 m dosahuje 
plocha DNT v severozápadním cípu odkud pozvolně klesá až na kótu 308 m na jihovýchodě 
(v nivě  Černovického potoka).    

Z hydrologického hlediska spadá území do povodí Ohře, dílčího povodí Hutné,  jejíž koryto 
již bylo přeloženo mimo území záboru stejně jako Lideňský a Černovický potok. V prostoru 
obce Černovice územím protéká několik místních vodotečí, dotovaných převážně výtoky z 
drenážního systému. 

Z pedologického hlediska převládají na řešeném území hnědé půdy kyselé, hnědé půdy 
podzolované a jejich slabě oglejené půdy většinou lehké, dále hnědé půdy oglejené a hnědé 
půdy na štěrkopíscích lehké až středně těžké, svažité půdy a místy oglejené půdy zbažinělé a 
glejové půdy svahových polotěžké.  
V nivách potoků to jsou pak nivní půdy glejové a glejové půdy středně těžké až těžké. 
V lesních komplexech převládají hnědé půdy a hnědé horské půdy středně hluboké, často 
štěrkovité, silně až středně kyselé. Na svazích jsou časté kamenité mezotrofní hnědé půdy 
mírně kyselé.  

V posuzovaném předpolí lokality SD a.s. - DNT se podle výsledků pedologického průzkumu 
nacházejí 3 půdní typy: smonice, kambizemě a černozemě.  

 

C.2.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje 
Geomorfologické celky, reliéf: 

• provincie - Česká vysočina  
§ soustava – Krušnohorská subprovincie  

§ podsoustava – Krušnohorská hornatina   
§ celek – Mostecká pánev  

§ podcelek – Chomutovsko – teplická pánev  

Geologie, geomorfologie 

Na území Chomutovska podle geomorfologického členění zasahují tři celky - Krušné hory 
(oreofytikum), Doupovské hory (mezofytikum) a Mostecká pánev (thermofytikum), spadající 
do oblastí Krušnohorská hornatina a Podkrušnohorská oblast, jenž jsou součástí Krušnohorské 
subprovincie náležející do provincie Česká Vysočina, zahrnuté v subsystému Hercynské 
pohoří, které je součástí Hercynského systému. 
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Stručná geologická charakteristika dotčeného horninového prostředí 

Předmětem projektované hlubinné těžby v daném prostoru jsou střední a spodní uhelné 
polohy holešických vrstev, jejichž mocnost v posuzovaném území dosahuje mocnosti až 8,5 
m, resp. 6,5 m. 

Bezprostřední nadloží těženého prostoru bude tvořit svrchní neuhelná poloha a svrchní uhelná 
poloha holešických vrstev o jejich celkové mocnosti v proměnlivém rozmezí cca 5,0 – 18,0 
metrů. Dále směrem k povrchu terénu bude nadloží tvořeno monotónní sedimentací šedých 
jílovců. Tyto jílovce jsou přitom cca až do 30 metrů pod povrch terénu degradovány vlivem 
kvartérního mrazového zvětrávání na střípkovitě rozpadavé rezavě zbarvené jíly. Mocnost 
kvartérních sedimentů není významná a obvykle dosahuje maximálně několik metrů. 

Celková mocnost nadloží nad těženou střední uhelnou lávkou se bude měnit podle 
konfigurace povrchu terénu. Většinou se pohybuje mezi 100 – 120 m. Největší mocnosti bude 
dosahovat ve střední části jihozápadně a jižně od obce Droužkovice, a to přibližně až 118 
metrů. 

Projektovaná hlubinná těžba je situována prakticky do centrální části uhelné pánve, kde lze 
očekávat klidný sedimentační vývoj, a tudíž subhorizontální uložení pánevních sedimentů. 
Pouze lokálně je registrováno anomální uložení uhelné sloje díky tělesu vulkanitů a 
vulkanoklastik v podloží. V tomto prostoru lze očekávat vyklenování, ohyb a případně i 
poklesové porušení uhelné sloje. Nicméně s touto skutečností záměr hlubinné těžby již počítá. 

Pokud se týče hydrogeologických poměrů, má prostředí uhelných slojí charakter puklinového 
kolektoru, ale vzhledem k četnosti a rozměrům puklin se jeví jako kolektor průlinový. 
Jednotlivé sloje jsou přitom oddělené a izolované polohami neuhelnými, které mohou lokálně 
obsahovat zvodně v písčitých sedimentech. Nadložní jílovce libkovických vrstev mají na 
celém území charakter dokonalého izolantu a působí jako nepropustné vůči uhelné sloji. 
Mělké zvodnění lze očekávat pouze v lokálních propustných polohách kvartérních sedimentů. 
(Horák, Libus 2015) 

V návaznosti na charakter geologické stavby nadloží a uhelné sloje bylo v minulosti 
zpracováno několik báňských studií, z kterých se  stanovila základní koncepce postupu 
jednotlivých porubních front. Tuto koncepci respektuje i řešení báňských postupů SD 
a.s.DNT. 

 
Přírodní zdroje 

Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může 
využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje  mají  schopnost  se  při  
postupném spotřebovávání  částečně  nebo  úplně  obnovovat,  a  to samy nebo za přispění 
člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají (zákon 17/1992 Sb.,                   
o životním prostředí).  
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Na předmětné lokalitě uvažovaného záměru se nacházejí zásoby neobnovitelných přírodních 
zdrojů. Uhlí vzniká geochemickou fází zvanou prouhelňování z organického materiálu za 
nepřístupu vzduchu, kde dochází k syntéze monomerů v geopolymery. Postupnou přeměnou 
vrstev odumřelých rostlinných zbyků působením tlaku při nepřítomnosti vzduchu se 
přecházelo z fáze trouchnivění, rašelinění až k prouhelňování, což mělo za následek snižování 
obsahu kyslíku a vodíku a nárůst uhlíku.  

Uhelná ložiska se tvořila zejména v karbonu a permu (černé uhlí) a v období miocénu (hnědé 
uhlí). Nahromaděním velkého množství odumřelé vegetace vznikla uhelná ložiska, která se 
nazývají uhelné sloje. Některé sloje jsou silné jen několik milimetrů, jiné dosahují mocnosti 
až několika metrů. Tento jev je dán cyklickou sedimentací, kdy docházelo k opakovanému 
obnažování a ukládání organického materiálu. 

Hnědé uhlí je druh uhlí používaný především jako palivo. Kromě uhlíku obsahuje velké 
množství příměsí - především různých popelovin a síry, obvykle také mnoho vody.  

Hnědé uhlí je ve střední Evropě velmi důležitou energetickou surovinou. Jeho spalováním se 
vyrábí elektřina v tepelných elektrárnách. V Česku je těženo především v podhůří Krušných 
hor - v sokolovské a chomutovsko-mostecké pánvi. Těžba zde probíhá převážně povrchovým 
způsobem. 
Průměrné hodnoty kvalitativní parametrů ložiska v části DP Tušimice, kde bude probíhat 
hlubinná těžba, vykazují v základních parametrech následující hodnoty: 
 
Tabulka 18 – průměrné kvalitativní parametry uhlí těžené dolem v oblasti záměru 

parametr jednotky průměr 
Qi

r MJ/kg 11,8 
Wt

r % hm. 31,3 
Ad % hm. 31,2 
Sd % hm. 2,9 

                 vysvětlivky: výhřevnost (MJ/kg) - Qi
r , Wt

r, obsah popela (%) - Ad, obsah síry (%) - Sd 

 
 

C.2.5  Fauna a flóra, ekosystémy 
ü  Z důvodu odborného a kvalifikovaného posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl 

proveden biologický inventarizační průzkum a zpracován odborný posudek firmou 
CSCONSULT CZ, S.R.O (příloha H.6).  

Rešerše ze studie: 

V roce 2000 byla firmou Invest Projekt Brno pro Severočeské doly a.s. (SD) zpracována 
dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr Lom Libouš II – jih 
(kooperace pro POPD, Plán otvírky a přípravy dobývání) a následně v roce 2004 i její 
doplněk. Tato dokumentace obsahovala kapitolu Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 
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zpracovanou – kromě jiného – i na základě výsledků biologického průzkumu prováděného 
univerzitním týmem (viz H.6, str. 4-5). 

Významným dokumentem Severočeských dolů a.s., Doly Nástup Tušimice je i Souhrnný plán 
sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Nástup Tušimice. V roce 2008 byl pak 
zpracován audit hodnocení území DNT, který měl charakter dokumentace EIA. Všechny tyto 
dokumenty, včetně dvou populárně naučných knih Flóra a Fauna Tušimicka a Atlasu 
hnízdního rozšíření ptáků v ČR, byly použity pro zpracování kapitoly Flóra a fauna 
dokumentace EIA předložené a projednané orgány státní správy v roce 2012 v souvislosti se 
záměrem pokračování těžby na DNT 2014 - 2029. Záměr projednaný v této dokumentaci 
získal kladné stanovisko v roce 2012 a je připraven pro realizaci s uloženými podmínkami. 

Uvedený schválený záměr se týká území předpolí, které zahrnuje i území nového záměru 
týkající se hlubinné těžby v závěrných svazích DNT. V červenci 2014 byl koordinátor 
biologických průzkumů území DNT požádán o spolupráci na nové dokumentaci hodnotící 
vliv záměru na životní prostředí z hlediska uvažované hlubinné těžby. Technické podrobnosti 
záměru jsou podrobně popsány v příslušných odborných kapitolách této dokumentace a na 
tomto místě se neopakují. Zpracovatel kapitoly Flóra a fauna spolu se zoologem ČZU se 
zúčastnil v srpnu 2014 terénní exkurze, kde bylo odborníky DNT podáno podrobné vysvětlení 
celého záměru a jeho rozsahu v dotčeném území. Aktuální a historické letecké snímky 
hodnoceného území jsou součástí digitální přílohy této kapitoly (H.6 - Přílohy č. 1 a 2). 
Promítnutí dílčího území hodnoceného záměru do celkového území předpolí DNT je 
zobrazeno v příloze na mapě č. 3 (příloha H.6). 

Po dohodě zpracovatele kapitoly Flóra a fauna s předkladatelem celé dokumentace je obsah 
této kapitoly v podstatě shodný s kapitolou Flóra a fauna v dokumentaci projednané v roce 
2012, protože se z hlediska těchto hodnocených složek životního prostředí jedná o stejné a již 
zhodnocené území DNT. Do původního textu jsou ale doplněny vybrané aktualizační údaje 
z biologických průzkumů předpolí DNT provedených univerzitním týmem v dále uvedeném 
složení během let 2012 až 2014. 

 
a) flóra území předpolí  

Vegetace rozsáhlého a poněkud heterogenního území předpolí DNT byla soustavně 
hodnocena během let 2006 - 2011; v podstatě zde pokračuje vývoj typicky zemědělsky 
využívaného prostředí s vtroušenou vegetací keřů a stromů a s ojedinělými vodními plochami. 
Podstatnou část sledovaného území tedy tvoří zemědělsky obdělávaná orná půda (zejména 
ozimé obilniny, řepka), zbytky mezofytních luk jsou jen na malých plochách, dále zde existují 
komunikace, jedna trvalá vodní plocha (nebeská nádrž ve štěrkopískovém ložisku (N2) a 
jedna občasná vodní nádrž u Března (N1), vodoteče, úvozy, lesíky, remízy a zbytky ovocných 
sadů. V rámci pokračující ruderalizace se hojně vyskytují rostlinné druhy tohoto typu i 
plevele, vedle druhů lučních bylin a dřevin, zpravidla jde o rostliny obecného rozšíření v naší 
květeně. Pokud jde o vzácnější taxony, byl na předmětném území nalezen jeden druh zvláště 
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chráněný a několik druhů kategorie ohrožených z Červeného seznamu. Obecně území 
botanicky nepatří k zvlášť hodnotným, především jde o rostliny běžného rozšíření, 
mezofytního charakteru, obecně se vyskytující ve společenstvech lučních, lesních, 
ruderalizovaných plochách, rostliny synantropní atd. Na polích rostou běžné druhy plevelů. 
V některých velmi omezených částech s jižní až jihozápadní expozicí jsou zastoupeny 
zajímavější teplomilné druhy. Předpolí jako celek má v současnosti charakter zvlněné, 
prakticky téměř bezlesé krajiny, podstatnou část tvoří agroekosystémy. 
Celková charakteristika území předpolí DNT 
Největší část sledovaného území tvoří v současné době agroekosystémy. Plošně dosti 
významné jsou ruderální plochy na západě, které přecházejí v provozní plochy povrchového 
lomu. Na východě končí území předpolí na linii vedení vysokého napětí (zhruba trasa silnice 
do obce Březno). Při jižní hranici byla vodoteč Hutná s kvalitní doprovodnou zelení, kde je ve 
stále existující minimální části před ochranným valem zachována kompletní patrovitost 
vegetace. Na jižní hranici zájmová plocha sousedí s katastrálním územím obce Březno. 
Rekonstrukční geobotanická mapa (Mikyška et al. 1968) 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 a jiné) s nejteplomilnějšími druhy rostlin. Můžeme je lokalizovat na 
Běšický chochol a několik blízkých smíšených listnatých lesů. Podél vodotečí, především 
Hutné a Chomutovky, se předpokládají vrbotopolové luhy (Alno-Padion). 
Závěr:  
Na rozsáhlém předmětném území bylo původní rostlinstvo součástí teplomilné květeny. 
V poslední době zde v různých částech docházelo k výrazným vlivům v rámci antropogenních 
aktivit, nezřídka dost agresivních. Následně tím byly vytvářeny podmínky pro šíření 
„náhradních“ druhů, hlavně ruderálních, synantropních a nitrofilních, které se dost výrazně 
prosazují. Po botanické stránce sledované území nepatří k zvlášť bohatým a hodnotným; je 
poněkud jednotvárné a lze říci, že se nevyskytují zvlášť vzácná společenstva. Jde o rostliny 
vyskytující se ve společenstvech plevelných, ruderálních, lučních, lesních, rostliny 
synantropní, zavlečené, šířené činností člověka i introdukované. Vegetace je převážně 
mezofytního charakteru, na stanovištích s j. a jz. expozicí se zastoupením též xerofytních 
druhů. 
Vyčleněny byly některé hlavní typy stanovišť. Poměrně rozsáhlé plochy zaujímá zemědělská 
půda. Byl, zaznamenám jeden taxon legislativně zvláště chráněný, dále jsou uvedeny druhy 
registrované v naší květeně jako ohrožené. Vyskytují se mimo jiné jedovaté cévnaté rostliny. 
V průběhu posledních přibližně pěti let nebyly zjištěny významnější změny ve vegetaci. 
Vyskytují se nevelké výslunné stráňky s teplomilnými a světlomilnými druhy bylin, které jsou 
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pravděpodobně botanicky nejcennější stanoviště. Lokálně však dochází k jejich zarůstání keři 
(odborný management nepřichází v úvahu), takže následkem jsou změny mikroklimatu 
s pronikáním bylin, jímž vyhovují nové podmínky a omezování původní, zde nejzajímavější 
vegetace. 
Celkem bylo na zkoumaném území nalezeno 261 rostlinných druhů. Nalezen byl jeden zvláště 
chráněný druh (kozinec dánský, Astragalus danicus) a osmnáct druhů uvedených v Červeném 
seznamu v různých kategoriích ochrany (C2, C3, C4a). 
 
Aktualizovaný závěr botanické části: 
V souladu se závěry projednané dokumentace EIA v roce 2012, lze i v roce 2014 konstatovat, 
že z hlediska botanického průzkumu dotčeného území zůstávají v platnosti všechna 
původní zjištění a jediným rostlinným druhem, který bude vyžadovat záchranný 
transfer před postupem lomu je kozinec dánský. Povinnost jeho transferu oznamovatel 
plně respektuje a dlouhodobě se na něj s odborníky připravuje. Průběžně je informován i KÚ 
ÚK, který podmínku transferu tohoto rostlinného druhu vydal. 
 

b) fauna území předpolí  
Vzhledem k pohyblivosti převážné většiny živočišných organizmů nebyl faunistický průzkum 
omezen striktně na mapově zadané území aktuálního předpolí, ale hodnotilo se i jeho širší 
okolí, kde byl faunistický průzkum dlouhodobě prováděn od roku 1998. V této části 
faunistické části se však většinou hodnotí pouze nálezy z let 2006 až 2013. Jsou však 
diskutovány i významnější nálezy z doby před rokem 2006. 
Jde o území vymezené severozápadně a severně od obce Březno a jižně od obcí Droužkovice 
a Spořice (viz mapka č. 2 v příloze), které představuje převážně odlesněnou, zemědělsky 
obhospodařovanou krajinu s mírně zvlněným reliéfem. Protékaly jej dvě původní (myšleno 
před plánovaným záborem pro DNT) vodoteče – potok Hutná a svodnice od Černovic 
napájející dnes vypuštěnou Březenskou nádrž a výtok z ní. Nadmořská výška území je v 
rozmezí 280 – 350 m n. m., čtyřúhelník faunistického mapování ČR má kód 5546 (Pruner & 
Míka 1996). Území je pod dlouhodobým antropogenním tlakem, jednak z důvodů 
intenzivního zemědělství, jednak z důvodů ovlivnění krajiny těžbou. Přírodě blízká stanoviště 
zde prakticky chybí v plném rozsahu území, přírodě blízkými a cennými stanovišti zde jsou 
(resp. byly) doprovodné dřevinné a luční porosty okolí vodoteče Hutná, dále drobné 
xerothermy v okolí vypuštěné Březenské nádrže (níže jako N1). Souvislejší lesní porost 
rovněž prakticky chybí s výjimkou porostu Farářka a malých dubových či smíšených remízků 
pod Březenskou nádrží. Minimum rozlohy území pokrývají sady a okrajové pásy dřevin 
vysázené jako ochrana obcí. Přítomné biotopy lze členit do několika různých skupin podle 
různých hledisek (stáří a původ, vegetační pokryv, způsob vzniku, apod., viz mapka č. 3). 
Celkově jde o krajinu chudou na počet živočišných druhů, avšak pro specifická pomíjivá 
stanoviště významnou pro přežívání druhů na ně vázaných. Při faunistických průzkumech 
v minulých letech byla pozornost věnována především obojživelníkům, ale i plazům, ptákům, 
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savcům, střevlíkovitým broukům a také vybraným dalším skupinám hmyzu. Dále se sledovala 
i limnofauna. Na těchto průzkumech se podíleli specialisté, kteří pro rok 2011 své minulé 
výsledky a seznamy druhů verifikovali ve spolupráci s hlavním autorem faunistické části 
kapitoly dokumentace EIA DNT 2011 do tabulek v přílohách jsou doplněny nálezy až do 
současnosti.. 
Hydrobiologická pozornost byla soustředěna na dvě hydrobiologicky významné lokality, 
které se v území nacházejí, a to na celek vypuštěné Březenské nádrže, přítoku a výtoku z ní a 
na nebeskou nádrž ve štěrkopískovém ložisku mezi Březnem a Droužkovicemi (níže je 
uveden jejich popis). Jiné hydrobiologicky významné lokality nebyly výzkumným týmem na 
předpolí DNT dlouhodobě identifikovány, mokřady a louže v okolí Hutné již zanikly, jakož 
chybí i setrvalý průtok korytem tohoto potoka a svodnicí napájející v minulosti Březenskou 
nádrž. 
Významné původní lokality z hlediska obojživelníků, které se v území nacházejí, jsou výše 
zmíněná vypuštěná Březenská nádrž, přítok a výtok z ní (N1) a v nepodstatné míře to byly 
zbytkové porosty a příležitostně deštěm zaplněné louže v okolí již téměř zaniklé Hutné, které 
byly přírodě nejbližší. Relativně nedávno vzniklým stanovištěm byla nebeská nádrž ve 
štěrkopískovém ložisku mezi Březnem a Droužkovicemi (N2), která vznikla při těžebním 
průzkumu a byla zrušena z nutných technologických důvodů v lednu 2014. 
Ornitologicky významné jsou všechny dřevinné (stromové i keřové) ostrůvky původní 
krajiny, kde hnízdí řada druhů, na které se vztahuje obecná ochrana i přímo zvláště 
chráněných (tj. porost Farářka, zbytky porostů u Hutné, sad u Droužkovic, apod.). Vysoce 
specifickým nepůvodním stanovištěm území jsou obnažené povrchy zbavené vegetace, které 
vznikají při sejmutí ornice před postupem dolu, vršení jejich depónií a budování ochranných 
valů. Na ně jsou vázány asi nejvzácnější druhy území, které jsou pojednány v samostatné 
kapitole. Na významu nabývá i úzký lemový porost orobince v okolí štěrkopískovny a 
vysázené porosty ochranných valů, které oddělují těžební území od okolních obcí. 
 
Závěr:  
Předpolí DNT představuje z hlediska fauny pozměněné stanoviště v důsledku intenzivní 
zemědělské a částečně i lesnické činnosti, která zde probíhala v posledních desetiletích. 
Vzhledem k malé pestrosti stanovišť vykazuje zkoumané území proti přírodě blízké krajině 
nižší biodiverzitu. 
Přesto je zde dosud přítomno několik cennějších fragmentů zajímavých stanovišť, na něž je 
vázáno větší množství zvláště chráněných druhů živočichů, které budou postupem těžby více 
či méně následně ovlivněny. Denzita významných druhů je nižší než v přírodě bližších 
krajinách s hustší krajinnou mozaikou (zde až na výjimky jako druhy specializované na 
pomíjivá ranně sukcesní stadia vzniklá postupem dolu nebo hospodářské škůdce).  
Podstatné je, že podle dosavadních poznatků se všechny doložené významné druhy vyskytují 
i v okolní krajině mimo území hodnoceného předpolí. Nehrozí zde tedy zánik žádné unikátní 
místní populace, rozmnožovacího stanoviště nebo podstatné ohrožení populací 
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v nadregionálním měřítku. Lze předpokládat, že nově vznikající ochranná opatření (valy 
v okolí obce Březno) a budoucí rekultivace poskytnou dostatečné množství vhodných 
stanovišť pro opětovné osídlení. 
Vlivy na zvláště chráněné a jinak významné druhy fauny lze omezit v rámci obecných 
opatření (vhodné načasování prací, apod.), naprostou většinu z nich potom i vhodným 
způsobem kompenzovat při navrhování designu krajiny v rámci rekultivační činnosti a 
přímou podporou výskytu některých organismů (pro ještěrky slunící a rozmnožovací teritoria, 
pro ptáky doupné kmeny s dutinami, apod.). Pro méně pohyblivé druhy s menší schopností 
šíření než ptáci a létavý hmyz (tj. zejména pro obojživelníky) jsou vhodná i opatření 
záchranná (odchyt a transfer), která ovšem je nutno realizovat až po vzniku a základním 
oživení náhradních stanovišť (tj. za rok až dva po vybagrování jezírek, které je tedy nutno 
budovat s předstihem). Vzhledem k omezenému množství vodních biotopů ve stávajícím 
území jsou tyto transfery dobře realizovatelné. 
Na základě našich stávajících znalostí o fauně a s předpokladem realizace všech příslušných 
opatření se domníváme, že z hlediska zoologického je postup těžby v rámci vymezeného 
území předpolí přípustný. 
 
Aktualizovaný závěr faunistické části 
V souladu se závěry projednané dokumentace EIA v roce 2012, lze i v roce 2014 konstatovat, 
že z hlediska zoologického průzkumu dotčeného území zůstávají v platnosti všechna 
původní zjištění. V souvislosti s projednáním dokumentace EIA v roce 2012 a stanovením 
podmínek EIA a POPD DNT 2014 – 2029 lze konstatovat, že oznamovatel všechny 
biologické podmínky plní. Po likvidaci jediné biologicky významné vodní nádrži v předpolí 
DNT nejsou na tomto území žádné lokality, které by vyžadovaly záchranné odchyty či odlovy 
zvláště chráněných živočichů a jejich transfery na bezpečná místa. 
 

Ornitologická sledování ploch dotčených báňskou činností                                                                                     
V rámci zpracovávání dokumentace EIA pro postup lomu Dolů Nástup Tušimice (DNT) pro 
období 2014 – 2029 firmou Environmentální a ekologický servis s.r.o. Litvínov byl podle 
platné legislativy předložen k projednání dokument Oznámení tohoto záměru. Po jeho 
projednání uložil Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚ) jako závaznou podmínku rozšířit 
sledování a vyhodnocení aktuálního výskytu cenných druhů ptáků (viz dále) z území 
hodnoceného předpolí i na „plochy rozpracované báňským provozem“ (termín použitý v textu 
podmínky KÚ) a zařadit výsledky tohoto průzkumu do kapitoly Fauna dokumentace EIA i 
přesto, že jde již o území mimo hodnocené předpolí DNT. 
Pro přesnou definici těchto dodatečných ploch se uskutečnilo dne 10. 2. 2011 na KÚ jednání 
s vedoucími představiteli Odboru životního prostředí KÚ a byl pořízen formální zápis (příloha 
č. 1). Zástupci Severočeských dolů a.s., firmy EES a zhotovitel kapitoly Flóra a fauna a 
koordinátor biologických průzkumů na území SD byli informováni o zprávě Mgr. V. Berana 
obsahující výsledky jeho sledování dotčených ptačích druhů v roce 2009. Bylo dohodnuto, že 
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bude zástupcům KÚ předložen návrh doplnění výzkumu dotčených druhů ptáků na 
dodatečných plochách rekultivací v různém stupni rozpracovanosti a dalších plochách, kde 
probíhá báňský provoz. Tento dodatek byl písemně zpracován a odsouhlasen všemi účastníky 
jednání dne 25. 2. 2011 (viz příloha č. 2, H.6). 
Závěr:  
Na hodnoceném území předpolí DNT se neprokázal výskyt lindušky úhorní, bělořita šedého, 
strnada zahradního a břehule říční, protože jde o prostředí nevhodné z hlediska těchto prvních 
tří ptačích druhů, které vyžadují lokality s narušeným povrchem, vertikálně strukturované a 
s minimem vegetace. Břehule pak vyhledává ke hnízdění kolmé stěny (např. stržené říční 
břehy, které dnes již prakticky neexistují) a ty se také na území předpolí DNT v době 
průzkumu nevyskytovaly. Předpolí naopak přestavuje typicky zemědělskou plochou krajinu 
s vtroušenými křovinami a stromovým porostem. 
Na „plochách rozpracovaných báňským provozem“ byl naopak výskyt všech sledovaných 
ptačích druhů bezpečně prokázán v souladu s výsledky pozorování Mgr. V. Berana z roku 
2009. Odborný odhad počtu jedinců či (pravděpodobně) hnízdících párů svědčí o tom, že 
sledované plochy, kde probíhá kontinuální hornická činnost (zakládání výsypek a jejich 
postupná rekultivace) jsou pro ně vhodným životním prostředím. 
 
Na základě našich stávajících znalostí o stavu fauny a flory a s předpokladem realizace 
všech příslušných opatření se domníváme, že z hlediska biologického je možný vliv záměru 
hlubinného dobývání v rámci vymezeného území předpolí přípustný. 
 

C.2.6  Krajina 
Pod termínem krajina rozumíme část zemského povrchu s charakteristickými rysy, které ji 
odlišují od okolních částí. Za krajinu se považuje přirozeně nebo účelově vymezená část 
zemského povrchu, v níž je ustálený tok energie, oběh látek a výměna informací.  
Dnešní kulturní krajiny se výrazně odlišují od původních krajin před příchodem člověka. 
Původní krajiny (označované také termínem přírodní) sestávají ze vzájemně působících 
přírodních složek a vytvářejí se pod vlivem přírodních, krajinotvorných pochodů. Přírodní 
krajina je krajina v původní, člověkem neovlivněné a nezměněné podobě, která vznikla 
výhradně působením přírodních krajinotvorných procesů. Dnes je přírodní krajina omezena 
pouze na nevelké plochy zemského povrchu těžko přístupných oblastech, ale ani tam není 
zcela uchráněna před vlivem člověka. Kulturní krajina je výsledkem působení člověka na 
krajinu přírodní. Počátky vzniku ekumeny, tj. trvale obydlené krajiny pozměněné činností 
člověka, jsou u nás spjaty s prvním neolitických osídlením v 6. tisíciletí před naším 
letopočtem. Touto neolitickou revolucí se lidská civilizace a její projevy staly nedílnou 
součástí krajin, jejich vývoje a chování. Současná - kulturní – krajina je průsečíkem 
přírodních, hospodářských a sociálních procesů. Do značné míry je odrazem stavu 
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společnosti, její ekonomické, technologické, sociální a duchovní úrovně. Vliv člověka na 
krajinu je natolik mnohostranný, že se jednotlivé činnosti v krajině prolínají a doplňují. 
Dle různého stupně intenzity antropogenního ovlivnění rozlišujeme v současnosti                     
5 základních krajinných typů (Forman a Godron, 1993): 
§ krajina přírodní - bez výraznějších lidských vlivů 
§ krajina (extenzívně) obhospodařovaná – krajina lesní, pastevní 
§ krajina (intenzívně) obdělávaná (kultivovaná) – převaha zemědělsky obdělávaných 

geometrických ploch 
§ příměstská krajina – hustě osídlená krajina s heterogenní mozaikou zastavěných ploch 
§ městská krajina – kompaktní městská zástavba s převahou nepropustných povrchů, 

původní reliéf, půda i biota jsou zcela potlačeny.  
 
Dotčená oblast krajinného rázu je rozmanitá geomorfologickými poměry, většinou též z 
hlediska aktuálního stavu a prostorového uspořádání ekosystémů. 
Krajina je konstituována jako typická mozaika se zbytkovými lesními enklávami. Z hlediska 
zastoupených land-use typů svým estetickým projevem dominují jednoznačně těžební území, 
tedy lomy a výsypky. Při hrubé diferenciaci lze krajinnou mozaiku klasifikovat jako území, 
tvořené relativně celistvými plochami lesů, sídelních útvarů a zemědělské půdy, dále 
členěnými liniovými elementy pozemních komunikací a vodních toků. Území z hlediska 
zastoupení ekosystémů lze označit jako kontrastní. 
Při detailnějším zkoumání se míra prostorové heterogenity dále výrazně nezvyšuje především 
díky nízkému zastoupení reliéfem podmíněných elementů uvnitř zemědělských kultur 
(remízy, liniové i rozptýlené dřevinné formace,...), obecně nižší fragmentaci zemědělské 
půdy, vysokému podílu trvalých travních porostů, apod. Krajinu je možné na této úrovni 
rozčlenit do určitých zřetelných submozaik, jejichž charakteristické rysy se v oblasti zřetelně 
opakují, jak vyplývá zejména ze zákonitostí utváření reliéfu. Hranice těchto submozaik v 
hodnocené oblasti lze vymezit na základě geomorfologických poměrů a částečně též podle 
umístění lidských sídel, zemědělských kultur a umělých hranic - linií. 
Celistvějšími a plošně rozsáhlejšími elementy jsou zde kromě již zmíněných lomů a výsypek 
pouze lesy, které pokrývají vesměs nejstrmější svahy. Naopak zemědělské pozemky jsou 
soustředěny v partiích relativně rovinatějších, níže položených, v okolí sídelních útvarů. 
Významné sídelní útvary jsou situovány převážně podél historických zemských cest.  
[zdroj: EIA: Postup SD a.s. - DNT v období 2014 - 2029.]  
 

C.2.7  Obyvatelstvo 
 V blízkosti projektovaného záměru se nalézají obytné lokality – především obce Černovice, 
Spořice, Droužkovice. Vzhledem k charakteru záměru a plošnému rozsahu celého DNT,  
charakteru dopravy včetně pásové dopravy materiálu uvnitř lomu, mohou být potenciálně 
ovlivněny i města a obce v širším okolí. 
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Obytná zástavba blízkých měst a obcí zahrnuje vzhledem k jejich počtu a charakteru široké 
spektrum obydlí, které představují rodinné domy venkovského typu, příměstskou zástavbu 
typu vilových čtvrtí i nájemní domy a jejich shluky typu cihlové i panelové zástavby 
s vysokou hustotou obyvatel.  
 

C.2.8  Hmotný majetek 
 
Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení různých právních 
subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty apod.). U 
posuzovaného záměru připadá v úvahu zajisté zmínit blízkou dopravní infrastrukturu – 
železniční trať a rychlostní silniční komunikaci.  
 
 

C.2.9  Kulturní památky 
Kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní 
památkové péči, se v zájmovém území nevyskytují. Památky, nalézající se v širším dotčeném 
území v stávajících sídelních útvarech v bezprostřední blízkosti lomu, vzhledem ke svému 
umístění, nebudou v žádném případě hlubinným dobýváním ohroženy.  
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 
Při celkovém  hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet 
hlavních charakteristik dotčeného území : 

Území nového záměru SD a.s. v rozsahu stanoveném DP leží na katastrech obcí Černovice, 
Droužkovice a Spořice.  

Mezi Březnem a Spořicemi, poblíž východní hranice DP, je vybudována podzemní přeložka 
železniční tratě ČD Chomutov – Praha. Za hranicí DP vede povrchová železniční trať ČD ve 
směru Chomutov – Březno.  

Souhrnem: 
• 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 dobývacího prostoru (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. 
 
Jako základní měřítko pro zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
v souvislosti s hodnoceným záměr zvolil zpracovatel: 
 
– vlivy ovlivňující zdraví obyvatel  

a) faktor pohody 
Proces hlubinného dobývání se všemi obecně známými riziky a také s nepřetržitým 
provozem důlních mechanismů a související dopravy k nejbližším obcím nutně vede 
k subjektivním obavám části obyvatelstva v okolí. Tato problematika spadá do oblasti 
vnímání rizika a je do značné míry ovlivnitelná otevřeným přístupem investora                           
a provozovatele technologie a transparentností jeho vztahu k orgánům státní správy                          
a komunikací s veřejností. V každém případě však tento vliv bude v určité části populace 
působit ve formě subjektivního pocitu zvýšeného rizika v místě bydliště a zhoršení pocitu 
pohody, klidu a bezpečí v obytném prostředí.  
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b) hluk 

Hluk je jedním z fyzikálních faktorů, které mohou nepříznivě ovlivňovat lidské zdraví. Je 
definován jako každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak 
nebezpečný.  
Dominantním zdrojem hluku celého zájmového území je dopravní hluk z provozu 
železniční trati č. 124, která rámuje území všech dotčených obcí a dále vysoce frekventované 
komunikace I/7, I/13 a II/568 procházející dotčeným územím. Dále je území výrazně 
ovlivněno průmyslovými zdroji – elektrárnou Prunéřov, chomutovskou průmyslovou zónou 
a svůj vliv má v některých obcích (Málkov – Zelená, Černovice a Březno) i  areál DNT. 
 
Pro vyhodnocení stávající akustické situace zájmového území byla provedena kontrolní 
měření hluku na několika kontrolních místech v každé z dotčených obcí (Zelená-Málkov, 
Černovice, Spořice, Droužkovice, Březno), a to tak, aby reprezentovaly okraj obce nejblíže 
sousedícíc s areálem SD a.s. - DNT.  
Měřeno bylo hlukové pozadí jednotlivých obcí (bez provozu SD a.s. - DNT), a to v denní a 
noční době. Dále byla v těchto obcích měřena akustická situace z provozu SD a.s. - DNT 
(provoz technologie areálu včetně hlukového pozadí zájmové lokality) v noční době. 
Podbrobné výsledky měření jsou součástí kapitoly D.3.1 – Měření hluku – stávající akustická 
situace v dotčených obcích v roce 2014.  
 

c) znečištění ovzduší  
Vlivem realizace záměru se ve srovnání se současnou situací nebudou uvolňovat 
znečišťující látky, které by se v hodnocené oblasti doposud nevyskytovaly. 
Modelový výpočet rozptylové studie nepredikuje v žádném z hodnocených let v žádné 
z obytných zón (ani při zohlednění stávající úrovně znečištění ovzduší) překročení imisních 
limitů pro žádnou z hodnocených (pro záměr relevantních) znečišťujících látek.   
Realizace záměru v posuzovaném zájmovém území tedy nepředstavuje kvalitativně nové 
riziko pro veřejné zdraví z hlediska znečištění ovzduší.  
 
– posouzení kvality ekosystémů  

   a) flora   
Předpolí lomu DNT je představováno velmi rozsáhlým územím zahrnujícím v rámci 
jednotlivých lokalit rozmanitá stanoviště. Botanicky bylo během uvedených let postupně 
prozkoumáno celé území předpolí s tím, že maximální pozornost byla věnována zajímavým 
biotopům, sledován byl i výskyt invazivních plevelů jako je bolševník velkolepý či křídlatka. 
Celkově je území botanicky chudé s výrazným podílem ruderální a plevelné vegetace. 
Významnou část území zaujímá zemědělská, zvláště orná půda, luční porosty jsou často 
značně ruderalizované, dále komunikace, úvozy, lesíky atd., výrazně antropogenně ovlivněné. 
Plochy o nemalé rozloze jsou ponechány jako ladem ležící. 
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V souladu se závěry projednané dokumentace EIA v roce 2012, lze i v roce 2014 
konstatovat, že z hlediska botanického průzkumu dotčeného území zůstávají v platnosti 
všechna původní zjištění. 

 b) fauna  
Předpolí DNT představuje z hlediska fauny pozměněné stanoviště v důsledku intenzivní 
zemědělské a částečně i lesnické činnosti, která zde probíhala v posledních desetiletích. 
Vzhledem k malé pestrosti stanovišť vykazuje zkoumané území proti přírodě blízké krajině 
nižší biodiverzitu. 
Přesto je zde dosud přítomno několik cennějších fragmentů zajímavých stanovišť, na něž je 
vázáno větší množství zvláště chráněných druhů živočichů, které budou postupem těžby více 
či méně následně ovlivněny. Denzita významných druhů je nižší než v přírodě bližších 
krajinách s hustší krajinnou mozaikou (zde až na výjimky jako druhy specializované na 
pomíjivá ranně sukcesní stadia vzniklá postupem dolu nebo hospodářské škůdce).  
V souladu se závěry projednané dokumentace EIA v roce 2012, lze i v roce 2014 
konstatovat, že z hlediska zoologického průzkumu dotčeného území zůstávají v platnosti 
všechna původní zjištění.  
O stávajících rekultivovaných plochách DNT lze jednoznačně konstatovat, že jde o více či 
méně stabilizované biotopy, kde probíhá sekundární sukcese. Rekultivované plochy byly a 
jsou zakládány podle schválených rekultivačních plánů na základě současných vědeckých a 
odborných znalostí. Výsledky biologických průzkumů prokázaly, že v rámci rekultivovaných 
ploch není žádná lokalita, kde by se vyskytly závažné problémy z hlediska kvality životního 
prostředí.  
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D.I  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo 
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti  

D.1  Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
D.1.1   Vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel 

 
Ø Z důvodu objektivního posouzení možných zdravotních rizik po realizaci záměru bylo 

vypracováno autorizované posouzení  a hodnocení zdravotních rizik (firma Beryl spol. 
s r.o., příloha H.5).  

V hodnocení zdravotních rizik provozu projektovaného záměru byly posuzovány fyzikální 
škodliviny (hluk) a chemické polutanty – imise škodlivin. Z posouzení zdravotních rizik 
vyplývají následující závěry: 

Znečištění ovzduší:  (citace, H.5, str. 48) 

Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými 
expozicemi ze zdrojů souvisejícími s provozem záměru. Byla hodnocena rizika imisí 
suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, 
benzenu a benzo(a)pyrenu. 

Pro hodnocení zdravotních rizik oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, 
benzenu a benzo(a)pyrenu byly brány v úvahu průměry koncentrací látek z rozptylové 
studie vypočtené pro referenční body v obytných zónách nejblíže posuzovanému záměru, 
s vědomím, že v sídlech vzdálenějších od záměru jsou vypočtené příspěvky nižší až 
zanedbatelné. 

§ Bylo zjištěno, že všechny použité přístupy potvrzují zanedbatelný vliv nových příspěvků 
záměru na zdravotní obtíže, které by mohly souviset s akutní a chronickou expozicí 
NO2, a to i v součtu se stávajícím imisním pozadím.  

§ Z hodnocení modelových výpočtů z rozptylové studie pro SO2 lze konstatovat, že imisní 
příspěvky SO2 záměru budou mít zanedbatelný vliv na nárůst respiračních symptomů 
nebo výskyt chorob a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele 
exponovaného okolí záměru.  

§ Bylo zjištěno, že imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu 
úrovně imisního pozadí a vlastního imisního příspěvku záměru, nepřesahuje přijatelnou 
úroveň nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro benzen, ale i 
z podstatně přísnějšího pohledu zdravotních rizik. Vlastní imisní příspěvky benzenu 
z provozu hodnoceného záměru jsou zcela zanedbatelné.  

§ Současné imisní pozadí benzo(a)pyrenu v posuzovaném území nepřekračuje státem 
garantovanou míru ochrany veřejného zdraví a nemělo by tedy představovat významné 
zdravotní riziko. Příspěvky benzo(a)pyrenu, z  provozu záměru mají ve stávající zástavbě o 
dva a více řádů nižší úroveň karcinogenního rizika pro benzo(a)pyren než je současná 
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úroveň imisního pozadí. Je tedy zřejmé, že změna imisního zatížení dané lokality 
benzo(a)pyrenem významně neovlivní stávající imisní pozadí. Příspěvky záměru jsou 
vzhledem k současnému pozadí zanedbatelné a neměly by být příčinou vzniku zvýšení 
nádorových onemocnění celoživotně exponovaných obyvatel benzo(a)pyrenem.  

§ Rizika imisí suspendovaných částic PM10 a PM2,5 byla hodnocena pro osoby žijící i 
v sídlech v širším okolí záměru, celkem pro obyvatele dvaceti obcí včetně jejich částí a pro 
roky 2014, 2015, 2020, 2025 a 2029 ve variantě 0 (bez záměru) a pro roky 2020, 2025 a 
2029 ve variantě 1 (provoz záměru). 

§ Odhadovaná současná průměrná roční koncentrace imisního pozadí PM2,5 do 18 
µg/m3 je vyšší než průměrná roční koncentrace 10 µg/m3, při které s 95 % 
pravděpodobností není ovlivněna úmrtnost. Na základě vztahů koncentrací a účinku 
podle projektu WHO HRAPIE se znečištění může podílet na celkové úmrtnosti 
dospělé populace nad 30 let věku v okolí záměru přibližně 5% (v Chomutově cca 
5,6%). 

§ Z modelových výpočtů v rozptylové studii vyplývá, že předpokládaným záměrem, 
vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací 
metodou, nedojde k nárůstu nejvyšších průměrných denních koncentrací PM10.  

§ Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvky průměrných ročních imisí PM10 resp. PM2,5 z 
provozu záměru se pohybují na úrovni maximálně setin mikrogramu. Tyto příspěvky jsou 
tak malé, že současnou míru zátěže nezmění, a to ani v součtu s pozadím.  

 
Závěr: 

Na základě odhadu zdravotních rizik je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním 
odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou 
exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené škodliviny 
v důsledku realizace záměru předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků.  

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik chemických škodlivin 
v ovzduší lze vyvodit závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru „PODP DNT 
HLUBINA – vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou 
dobývací metodou“, nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské zdraví pro 
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.  
 

Hluk:  (citace H.5, str. 79) 
Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a po 
uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry: 
Hodnocení z hlediska vztahu k hygienickým limitům:  

• Hlukem z provozu záměru nebude docházet v nejbližších obytných sídlech k překračování 
hygienických limitů pro denní ani noční dobu, hluk z těchto zdrojů nedosahuje u nejbližší 
obytné zástavby hodnot pro obtěžující účinky.  
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Hodnocení z hlediska obtěžování hlukem a rušením hlukem ve spánku:  

• Z vyhodnocení vyplývá, že hluk z provozu DNT, který lze, s jistými omezeními a 
vysokou nejistotou, považovat za hluk ze stacionárních průmyslových zdrojů může u 2 až 
3 % obyvatel vyvolat výrazné pocity obtěžování v obcích Málkov, Černovice, Spořice, 
Droužkovice a Březno v letech 2020 až 2025. V roce 2029 by neměli mít obyvatelé obcí 
Málkov, Černovice, Spořice a Droužkovice pocit obtěžování hlukem z provozu záměru, 
mimo obyvatel Března, kde se procento obtěžovaných osob nemění (1 %).  

• Vzhledem k tomu, že ve všech hodnocených sídlech se na celkové akustické situaci podílí 
především hluk z dopravy, který sice nesouvisí s posuzovaným záměrem, byl v tomto 
hodnocení kvantifikován i hluk z dopravy pro zhodnocení zdravotních rizik obyvatel 
v okolí záměru.  

Z výsledků je zřejmé, že účinek hluku je do jisté míry bezprahový a pro citlivou část 
populace se obtěžující efekt projevuje i při úrovni expozice pod prahovými hodnotami 
obtěžujících účinků hluku pro průměrně citlivou populaci. Dále je zde zřejmé, že provoz 
záměru prakticky neovlivní procento osob obtěžovaných hlukem v denní době a 
rušených hlukem ve spánku v noční době.  

Absolutní počet obtěžovaných v daném případě hodnocen není, neboť vlivem záměru nebude 
docházet ke změnám, které by se mohly reálně projevit. Kromě toho vztahy expozice a účinku 
byly odvozeny pro obtěžování vyvolané dlouhodobou hlukovou expozicí a jsou 
zprůměrňovány na celou populaci. Nemusí tedy platit pro jednotlivce nebo malé soubory 
exponovaných osob, kde může být obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován 
jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním vztahem ke 
zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových místností a dalšími faktory a 
může se významně lišit od vypočtených údajů. 

V současné době je obtěžující účinek hluku považován za pomocný ukazatel, je to vlastně 
účinek hluku na kvalitu života a psychickou pohodu, který vychází z celodenní, 24hodinové 
expozice.  

Z hlediska vlivu na zdraví je větší váha přisuzována právě expozici v noční době, kdy lidé 
odpočívají a regenerují. Důvodem je i skutečnost, že v noční době je většina obyvatel 
skutečně ve svých domech.  
 
Závěr:  
Realizace záměru „POPD DNT HLUBINA – vydobytí části zásob hnědého uhlí 
v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou “ nebude mít, z hlediska 
možných negativních účinků expozice hluku, významný vliv na stávající obytnou zástavbu, 
resp. v ní exponované osoby.  
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D.1.2   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 i možnost distribuce hnědého uhlí jako paliva pro menší spotřebitele.   

Neméně důležitým aspektem je i udržení tisíců přímých a navazujících pracovních míst 
v regionu zasaženém vysokou nezaměstnaností. 
 
 

D.2  Vlivy na ovzduší a klima 
 
Dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhlášky č. 330/2012 Sb. o způsobu 
posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni 
znečištění a při smogových situacích, platí pro hodnocené znečišťující látky následující imisní 
limity vyhlášené pro ochranu zdraví a ochranu ekosystémů a vegetace a maximální počet 
jejich překročení za rok. 
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se 
vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 
101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry. 

Pro vyhodnocení očekávané imisní situace v hodnocené lokalitě byla zpracována 
Rozptylová studie (příloha H.3). Rozptylová studie posuzuje imisní zatížení způsobené 
provozem SD a.s. - DNT v zájmovém území pro současný stav a pro budoucí stavy a je 
zpracována pro všechny významné imisně sledované znečišťující látky související s těžbou.  
 
(rešerše ze studie):  
Obsahem studie je posouzení vlivu záměru „POPD DNT HLUBINA – vydobytí části zásob 
hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou“ na kvalitu 
ovzduší v záměrem dotčeném území.  

Studie byla vypracována pro tyto scénáře (roky) 2014, 2020, 2029 a tyto varianty: 
- Varianta 0  - provoz lomu DNT bez záměru hlubinné těžby.  
- Varianta 1 - provoz lomu DNT se záměrem hlubinné těžby.  

 
Zájmové území pro posouzení vlivů zahrnuje obdélník o rozloze 18 x 25,2 km. Dále byly pro 
potřebu výpočtu (vyhodnocení) vymezeny tzv. obytné zóny, zahrnující obytnou zástavbu, 
včetně objektů občanské vybavenosti. Celkem bylo vymezeno 41 obytných zón. Tyto zóny se 
vždy skládají z jedné nebo více částí jedné obce. 
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Pro účely výpočtů polí koncentrací znečišťujících látek byla výpočetní oblast pokryta sítí 
referenčních bodů, skládající se ze dvou vrstev: 

1. základní sítí s krokem 600 x 600 metrů; 
2. doplňkovou, podrobnější, sítí s krokem 200 x 200 metrů, pokrývající obytné zóny. 

Celkem se jedná o 2177 referenčních bodů, z toho 609 v obytných zónách. 

Výpočet rozptylu byl proveden pro relevantní znečišťující látky, tj. pro ty znečišťující látky, 
které jsou (budou) při činnosti záměru emitovány a zároveň mají stanoveny imisní limity. 
Jmenovitě se jedná o suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, oxid siřičitý (SO2), oxid 
dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzo(a)pyren (B(a)P) a benzen (BZN).  

Při modelování byl použit konzervativní přístup založený na nejméně příznivých 
předpokladech – provoz záměru na technologickém maximu využití všech technologií. 

Níže uvádíme hlavní závěry zhodnocení vlivu záměru na úroveň znečištění ovzduší. Podrobné 
výsledky (tabulky a obrázky) jsou součástí rozptylové studie. 

Zhodnocení vlivu na úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území - B(a)p, benzen, CO, 
NO2, SO2 

Příspěvek posuzovaného záměru k průměrným ročním koncentracím B(a)P je ve všech 
hodnocených letech jak ve všech obytných zónách, tak v celém zájmovém území 
zanedbatelný. 
Příspěvek posuzovaného záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu je ve všech 
hodnocených letech jak ve všech obytných zónách, tak v celém zájmovém území 
zanedbatelný. 

Příspěvek posuzovaného záměru k maximálním denním 8-hodinovým koncentracím CO je ve 
všech hodnocených letech jak ve všech obytných zónách, tak v celém zájmovém území 
zanedbatelný. 
Příspěvek posuzovaného záměru k průměrným ročním koncentracím NO2 je ve všech 
hodnocených letech jak ve všech obytných zónách, tak v celém zájmovém území 
zanedbatelný. 

Příspěvek posuzovaného záměru k maximálním 1-hodinovým koncentracím NO2 je ve všech 
hodnocených letech jak ve všech obytných zónách, tak v celém zájmovém území 
zanedbatelný. 
Příspěvek posuzovaného záměru k průměrným ročním koncentracím NOx (ve vztahu 
k ochraně ekosystémů a vegetace) je ve všech hodnocených letech v celém zájmovém území 
zanedbatelný. 

Příspěvek posuzovaného záměru k maximálním 1-hodinovým koncentracím SO2 je ve všech 
hodnocených letech jak ve všech obytných zónách, tak v celém zájmovém území 
zanedbatelný. 
Příspěvek posuzovaného záměru k průměrným ročním koncentracím SO2 (jakož i průměrným 
koncentracím SO2 za zimní období od 1. října do 31. března) ve vztahu k ochraně ekosystémů 
a vegetace je ve všech hodnocených letech v celém zájmovém území zanedbatelný. 
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Zhodnocení vlivu na úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území - PM2,5 

Příspěvek posuzovaného záměru k průměrným ročním koncentracím PM2,5 je ve všech 
hodnocených letech ve všech obytných zónách velmi malý až zanedbatelný. 
Modelový výpočet nepredikuje v žádném z hodnocených let v žádné z obytných zón (ani při 
zohlednění stávající úrovně znečištění ovzduší) překročení imisního limitu pro průměrné 
roční koncentrace PM2,5. 

Zhodnocení vlivu na úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území – PM10 

Průměrné roční koncentrace 
S výjimkou obytných zón Březno a Droužkovice je příspěvek záměru k průměrným ročním 
koncentracím PM10 ve všech ostatních obytných zónách v hodnocených letech velmi malý (do 
4 ug/m3) a nepřesáhne 10% hodnoty imisního limitu.  

V obytné zóně Březno je příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím PM10 malý a 
pohybuje se nejvýše do 6,79 ug/m3 v roce 2020 (tj. do 17,0% hodnoty imisního limitu). 

V obytné zóně Droužkovice je příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím PM10 
malý a pohybuje se nejvýše do 4,31 ug/m3 v roce 2025 (tj. do 10,8% hodnoty imisního 
limitu). 
Modelový výpočet nepredikuje v žádném z hodnocených let v žádné z obytných zón (ani při 
zohlednění stávající úrovně znečištění ovzduší) překročení imisního limitu pro průměrné 
roční koncentrace PM10. 

Maximální 24-hodinové koncentrace 
S výjimkou obytných zón Březno a Droužkovice je příspěvek záměru k povolené četnosti 
překročení 24-hodinového imisního limitu pro PM10 ve všech obytných zónách v 
hodnocených letech malý a nepřesáhne 20% hodnoty limitu přípustné četnosti překročení (tj. 
nepřesáhne hodnotu 168 h/rok). 
V těchto obytných zónách by v hodnocených letech nemělo vlivem záměru docházet 
k překročení přípustné četnosti překročení 24-hodinového imisního limitu pro PM10. Pokud 
by v těchto zónách k překročení přípustné četnosti došlo, bude to především vlivem příspěvků 
zdrojů nezahrnutých do výpočtů. 
V obytné zóně Březno se příspěvek záměru k četnosti překročení 24-hodinového imisního 
limitu pro PM10 pohybuje do 33,7% (v roce 2025) přípustné četnosti překročení. 
V obytné zóně Droužkovice se příspěvek záměru k četnosti překročení 24-hodinového 
imisního limitu pro PM10 pohybuje do 35,8% (v roce 2020) přípustné četnosti překročení. 
Modelový výpočet ukazuje, že v obytných zónách Březno a Droužkovice nelze v budoucnu 
vyloučit překročení 24-hodinového imisního limitu. Tato situace je dána především 
existujícím znečištěním ovzduší a příspěvky dalších stacionárních a mobilních zdrojů 
znečišťování.  
Pravděpodobnost, že záměr bude významně přispívat ke znečištění ovzduší částicemi v době 
smogových epizod, spojených se zimními inverzemi, a zhoršovat situaci, způsobenou 
„obvyklými“ zdroji částic (technologie, vytápění, doprava a spalovací procesy), je nízká.  



Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona. 90/143 

Název záměru POPD DNT Hlubina –  
vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou  

Zadavatel: Severočeské doly a.s.    
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 
D.3  Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 
 
Zvuk je změna tlaku rozeznatelná lidským sluchem. Hygienické limity jsou stanoveny 
nařízením vlády č. vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací.“ 
Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe 
navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku A LAeq, T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní 
době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení.  
Korekce na druh chráněného prostoru: 
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor         0 dB  
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor  přičítá další korekce                  -10 dB 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A   LAeq, T  má tedy pro sledovaný 
chráněný venkovní prostor pro denní dobu LAeq,T =50 dB noční dobu hodnotu LAeq,T= 40 dB.  
 
Ø Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení bylo zadáno vypracování 

odborného posudku. Tento byl zpracován firmou Beryl, spol. s r.o. (příloha H.4). 

 
Obr.	  9	  -‐	  Celková	  situace	  zájmového	  území	  -‐	  dotčené	  obce	  
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Zájmové území, které ohraničuje areál SD a.s. DNT (dále jen DNT) je tvořeno obytnou 
zástavbou situovanou do těchto obcí: Málkov - Zelená, Černovice, Spořice, Droužkovice, 
Březno. Podrobný popis zájmové lokality (dotčených obcí) je uveden v kapitole 4.1. Měření 
hluku - stávající akustická situace v dotčených obcích a v přílohách expertizy. (přílohy H.4) 

 
Pro hodnocení stávající akustické situace zájmového území a následnou kalibraci 
výpočtového modelu byla provedena kontrolní kalibrační měření hluku na třech místech 
v  dotčených obcích Spořice, Droužkovice a Březno, včetně podrobného záznamu všech 
akustických událostí, které v lokalitách nesouvisely s provozem DNT. Naměřené hodnoty 
akustického tlaku byly následně vyhodnoceny výpočtovým programem HLUK +, verze 10.24 
profi pro všechny okolní obce (Málkov – Zelená, Černovice, Spořice, Droužkovice, Březno).  
 
Dominantním zdrojem hluku celého zájmového území je dopravní hluk z provozu železniční 
trati č. 124, která rámuje území všech dotčených obcí a dále vysoce frekventované 
komunikace I/7, I/13 a II/568 procházející dotčeným územím. Dále je území výrazně 
ovlivněno průmyslovými zdroji – elektrárnou Prunéřov, chomutovskou průmyslovou zónou a 
svůj vliv má v některých obcích (Málkov – Zelená, Černovice a Březno) i  areál DNT. 
 
Měření akustické situace v dotčených obcích a z provozu těžební technologie bylo provedeno 
v roce 2011 a 2014 f. BERYL, spol. s r.o. - zkušební laboratoří č. 1517 akreditovanou pod 
ČIA, o.p.s..  Hluková situace v roce 2011 byla použita v EIA POPD DNT z roku 2011. 
V roce 2014 bylo provedeno nové měření hluku z DNT v nejbližších dotčených obcích. 
Toto měření sloužilo pro potvrzení nebo případnému posouzení změny akustické situace 
v obcích z roku 2011. 
 
 

D.3.1 Měření hluku - stávající akustická situace v dotčených obcích r. 2014 
 

V dotčených obcích probíhala akreditovaná měření stávající hlukové zátěže, a to vždy ve 
třech vybraných kontrolních místech v obci v denní i noční době. Měření byla provedena v 
říjnu 2014. Součástí měření bylo také podrobné zaznamenávání veškerých akustických 
událostí, které nesouvisely s provozem DNT.  
 

Popis měření :    
 

Pro popis zájmového území z hlediska stávající hlukové zátěže bylo pro měření vybráno vždy 
několik kontrolních míst v jednotlivých dotčených obcích, a to tak, aby přirozeně 
reprezentovaly dotčenou obec vzhledem k měřenému zdroji hluku – areálu DNT. Na základě 
měření byl proveden výpočet plošné hlukové mapy pro celé zájmové území. Měření probíhala 
na všech měřících místech v intervalu 3 hod. v denní době a 1 hod. v době noční. Měřena byla 
celková akustická situace, tj. hlukové pozadí jednotlivých obcí včetně provozu DNT. Každé 
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z těchto měření probíhalo souběžně ve všech obcích. Popis jednotlivých měřících míst je 
podrobně uveden v přílohách hlukové expertizy (příloha H.4).  
 
Měření proběhlo v těchto obcích: 
 

§ obec Březno  
§ obec Spořice  
§ obec Droužkovice  
 

Výsledky měření stávající akustické situace v obcích  - r. 2014 
Tabulka 20  Březno 

Tabulka 21 Spořice 

 
Tabulka 22 Droužkovice  

Místo měření LAeq,T   L01   L10     L50   L90   L99  Doba 
měření [dB] 

MM  1A     59,8 72,5 55 43,5 39 36,5 den 

MM 1A   53,6 58,5 44 40 36,5 34,0 noc 

MM 1B   51,1 58,6 47,7 40,5 33,5 31,3 den 

MM 1B   35,2 39,4 37,3 35,1 29 27,4 noc 

MM 1C   70,0 81,5 72,5 59,5 40,0 32,0 den 

MM 1C   41,7 53,0 43,5 36,0 30,5 28,0 noc 

Místo měření LAeq,T   L01   L10     L50   L90   L99  Doba 
měření [dB] 

MM  2A     53,5 62,5 57,5 49,5 43,5 40,0 den 

MM 2A   48,3 59 50 45,5 43,5 42,5 noc 

MM 2B   57,1 70,0 58,0 46,0 37,0 35,0 den 

MM 2B   46,7 60,0 38,5 35,0 32,5 29,5 noc 

MM 2C   50,6 59,6 50,9 47,5 44,3 41,4 den 

MM 2C   51,1 64,7 46,4 41,9 38,8 36,8 noc 

Místo měření LAeq,T   L01   L10     L50   L90   L99  Doba 
měření [dB] 

MM  3A     47,3 54,5 48,5 45,0 43,0 41,5 den 

MM 3A   43,8 51,5 46,5 41,5 39,0 38,0 noc 

MM 3B   49,6 57,3 51,5 46,3 41,6 38,1 den 

MM 3B   44,6 56,2 47,9 33,9 24,7 23,2 noc 

MM 3C   45,3 58,0 43,5 33,5 30,0 28,5 den 

MM 3C   35,2 43,5 35,5 28,5 25,0 24,0 noc 



Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona. 93/143 

Název záměru POPD DNT Hlubina –  
vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou  

Zadavatel: Severočeské doly a.s.    
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 
D.3.2  Měření hluku - stávající akustická situace v dotčených obcích r. 2011 

Pro srovnání akustické situace dotčených obcí jsou uvedeny výsledky měření v roce 2011. 
V dotčených obcích probíhala akreditovaná měření stávající hlukové zátěže, a to vždy ve 
třech vybraných kontrolních místech v obci v denní i noční době. Měření byla provedena v 
květnu 2011. Součástí měření bylo také podrobné zaznamenávání veškerých akustických 
událostí, které nesouvisely s provozem DNT.  
Výsledky měření stávající akustické situace v obcích v roce 2011 

Vzhledem k tomu, že v roce 2014 byly měřeny pouze nejbližší dotčené obce, bylo 
v následujících tabulkách změněno číslování míst měření oproti původnímu označení z roku 
2011, tak aby místa měření byla snadno srovnatelná. Srovnání hodnot mezi r. 2014 a 2011 
platí pro technologii DNT vč. hlukového pozadí (hodnoty s indexem T). 
Legenda:    hlukové pozadí bez DNT…… P       technologie DNT včetně pozadí…… T  
 
 
 Tabulka 23 Březno  

Tabulka 24 Spořice  

 

Místo měření LAeq,T   L01   L10     L50   L90   L99  Doba 
měření [dB] 

MM  1A  P   49,2 60,4 49,8 41,0 36,7 34,3 den 

MM 1A  P 41,9 46,3 35,8 31,2 28,5 26,7 noc 

MM 1A T 43,6 47,8 45,7 43,1 40,7 38,2 noc 

MM 1B  P   56,7 65,0 50,4 42,6 38,1 35,5 den 

MM 1B  P 37,3 43,9 40,1 35,9 32,3 29,3 noc 

MM 1B T 42,5 47,9 43,4 41,2 39,9 39,3 noc 

MM 1C  P 65,5 76,0 69,8 55,3 43,9 38,4 den 

MM 1C  P 52,4 60,6 41,0 26,4 23,3 21,7 noc 

MM 1C T 39,1 45,9 41,1 37,8 33,1 30,7 noc 

Místo měření LAeq,T   L01   L10     L50   L90   L99  Doba 
měření [dB] 

MM 2A  P   46,0 53,7 44,7 40,7 37,2 34,9 den 

MM 2A  P 44,9 54,2 48,9 40,6 32,5 28,1 noc 

MM 2A T 41,2 48,8 44,0 39,7 35,6 32,8 noc 

MM 2B  P   59,6 72,5 58,5 43,5 38,5 35,5 den 

MM 2B  P 44,7 55,0 46,5 38,0 30,5 27,0 noc 

MM 2B T 47,6 59,0 49,2 37,6 33,1 32,0 noc 

MM 2C  P 51,8 64,9 52,5 45,1 39,8 36,5 den 

MM 2C  P 39,2 48,0 42,4 36,1 33,0 31,0 noc 

MM 2C T 43,5 50,8 46,3 41,8 39,0 37,5 noc 
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Tabulka 25 Droužkovice  

 
Tabulka 26 Černovice  
 

Místo měření 
LAeq,T   L01   L10     L50   L90   L99  Doba 

měření [dB] 
MM  4A P 52,9 66,3 52,7 44,2 40,5 37,5 den 

MM 4A P 49,0 65,9 45,2 37,3 31,0 28,7 noc 

MM 4A T 45,5 59,0 45,0 40,5 38,5 37,5 noc 

MM 4B P  46,3 57,5 38,0 30,0 27,0 25,5 den 

MM 4B P 35,2 47,5 33,0 28,5 27,0 25,5 noc 

MM 4B T 43,4 51,5 46,5 41,5 31,0 29,5 noc 

MM 4C P 44,4 53,5 44 36,5 31,5 28,5 den 

MM 4C P 34,8 46,2 31,4 30,2 27,5 26,0 noc 

MM 4C T 42,6 45,5 44,5 42,5 38,5 37,5 noc 
 
Tabulka 27 Málkov - Zelená   

Místo měření LAeq,T   L01   L10     L50   L90   L99  Doba 
měření [dB] 

MM  3A  P   56,4 69,2 53,8 44,1 37,2 36,4 den 

MM  3A  P   38,2 44,5 40,6 36,7 33,8 32,6 noc 

MM 3A  T 40,7 49,5 40,0 37,5 36,0 35,0 noc 

MM 3B  P   52,3 67,1 48,2 42,8 40,2 38,2 den 

MM 3B  P   43,4 52,7 46,9 39,6 37,5 36,1 noc 

MM 3B  T 48,0 63,0 42,5 40,5 38,5 37,5 noc 

MM 3C  P 58,5 66,9 52,6 46,8 40,9 38,1 den 

MM 3C  P 39,2 41,1 40,4 37,0 33,6 31,9 noc 

MM 3C  T 40,6 44,9 42,3 40,2 38,5 37,7 noc 

Místo měření LAeq,T   L01   L10     L50   L90   L99  Doba 
měření [dB] 

MM 5A P  53,5 60,5 52,0 47,5 44,0 41,5 den 

MM 5A  P 44,2 53,5 47,5 41,0 34,0 30,0 noc 

MM 5A T 51,5 65,3 51,2 45,5 42,8 41,1 noc 

MM 5B  P   47,2 56,0 46,0 41,5 38,5 36,0 den 

MM 5B  P 42,1 51,5 44,0 40,5 32,5 29,0 noc 

MM 5B T 49,5 64,0 47,9 43,9 42,1 40,6 noc 

MM 5C  P 43,3 52,0 45,5 41,0 37,5 35,0 den 

MM 5C  P 42,3 53,5 45,0 38,0 34,0 32,5 noc 

MM 5C T 44,6 50,0 47,0 44,0 42,0 41,0 noc 
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Z uvedených výsledků měření je patrné, že se akustická situace v r. 2014 v dotčených 
obcích z provozu DNT nezměnila, a proto je možné celkovou akustickou situaci z roku 
2011 uvedenou v EIA DNT (r. 2011) použít pro následné hlukové výpočty celé zájmové 
oblasti. 
 

D.3.3  Hodnocení akustické situace  

Pro podrobné hodnocení akustické situace ve všech zájmových bodech bylo použito 
modelových výpočtů. Model byl kalibrován pro rok 2014 dle výsledků měření hluku. Další 
etapy postupu těžby pro roky 2020, 2025 a 2029 jsou zpracovány modelově. Základem pro 
výpočet hluku je 3D model území, popisující topografii zájmového území a všechny 
relevantní zdroje hluku.  
Pro modelové hodnocení hlukové zátěže lokality byl použit program HLUK+, firmy JpSoft ve 
verzi 10.24 profi „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“ (RNDr. Miloš Liberko, 
Mgr. Jaroslav Polášek). Do 3D modelu zájmového území, byly zadány veškeré zdroje hluku 
(technologie, doprava, aj.) spojené s provozem DNT, v jednotlivých postupových rocích.  
 
 

3.3.1  Kalibrace modelu 
V případě DNT se jedná o poměrně složitou situaci, kdy je nutné do modelu zapracovat 
veškerou těžební technologii užívanou v dole a modelovat její pohyb v jednotlivých 
postupových rocích.  Pro kalibraci modelu bylo použito měření v dotčených obcích Březno, 
Spořice a Droužkovice v roce 2014.  
 
Tento kalibrovaný model umožňuje provést výpočet hluku v libovolném bodě území, pro 
které byla kalibrace provedena. Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, 
provedených autory programu, je možno teoretické výsledky výpočty i pro složitější 
dopravně-urbanistické situace zařadit do II. třídy přesnosti s chybou ± 2 dB.  
 

   
   3.3.2  Provedené výpočty 
 

Do výpočtu byly zadána data z roku 2011 (zpracována EIA), která byla potvrzena měřením 
hluku v nejbližších dotčených obcích (Březno, Spořice, Droužkovice) v roce 2014 a dále byly 
použity hodnoty nové technologie používané pro těžbu hlubinným způsobem (pásový 
dopravní PD 1000, čelní kolový nakladač, a oba přetlakové ventilátory), viz kapitola 1.4.4. 
Strojní technologie (Příloha H.6).  
 

3.3.3   Referenční body výpočtu  

Pro posouzení imisí hluku u nejbližší obytné zástavby byly vybrány referenční body 
dotčených obcí, které reprezentují nejbližší obytnou zástavbu v blízkosti DNT. Umístění 
referenčních bodů je pro každou obec znázorněno v následujících tabulkách a na mapách, 
které jsou přílohou této expertizy.  
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Tabulka 28 Málkov – Zelená 
 
 

Referenční bod č. č.p. způsob využití dle KN 
32 41 Rodinný dům 
33 76 Rodinný dům 
34 82 Rodinný dům 
35 51 Bytový dům 
36 20 Rodinný dům 

 
Tabulka 29 Černovice 
 

Referenční bod č. č.p. způsob využití dle KN 
1 32 Rodinný dům 
2 203 Rodinný dům 

27 38 Rodinný dům 
28 200 Rodinný dům 
29 220 Rodinný dům 
30 161 Bytový dům 
31 221 Rodinný dům 
37 180 Rodinný dům 
41 30 Rodinný dům 
42 165 Rodinný dům 

 
 

Tabulka 30 Spořice 
 
 

Referenční bod č. č.p. způsob využití dle KN 
3 522 Rodinný dům 
4 353 Rodinný dům 
5 507 Rodinný dům 

23 503 Rodinný dům 
24 484 Rodinný dům 
25 495 Rodinný dům 
26 87 Rodinný dům 
38 316 Rodinný dům 
39 297 Rodinný dům 
40 355 Rodinný dům 

43 - Stavby pro rodinnou rekreaci - Zahrádkářská 
kolonie 

44 78 Jiná stavba - Základní škola 
 

Tabulka 31 Droužkovice 
 
 

Referenční bod č. č.p. způsob využití dle KN 
6 250 Rodinný dům 
7 158 Rodinný dům 
8 268 Rodinný dům 

19 46 Rodinný dům 
20 263 Rodinný dům 
21 264 Bytový dům 
22 63 Rodinný dům 

45 -  Venkovní prostor  
- křižovatka - polní cesta x ul. Jana Švermy 

46 - Venkovní prostor 
47 271 Rodinný dům 
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Tabulka 32 Březno 
 

Referenční bod č. č.p. způsob využití dle KN 
9 369 Objekt k bydlení 

10 249 Objekt k bydlení 
11 159 Objekt k bydlení 
12 231 Objekt k bydlení 
13 205 Objekt k bydlení 
14 233 Objekt k bydlení 
15 370 Rodinný dům 
16 367 Objekt k bydlení 
17 182 Objekt k bydlení 
18 127 Objekt k bydlení 

 

 
D.3.4  Výsledky výpočtu  

 

Výpočtem byla stanovena akustická situace v dotčených obcích z provozu samotného záměru 
DNT Hlubina, dále pro srovnání provoz celého areálu DNT vč. nového záměru DNT Hlubina 
a také srovnání celkové akustické situace v dotčených obcích v jednotlivých postupových 
rocích 2020, 2025 a 2029. Výsledky výpočtů jsou uvedeny vždy jen pro noční dobu, neboť 
veškerý provoz technologie DNT (vč. DNT Hlubina) je stejný jak v denní, tak v noční době. 

Za stávající akustickou situaci je brána situace naměřená v zájmové lokalitě v roce 2011 
a potvrzená měřením hluku v roce 2014, vypočtené hodnoty akustického tlaku jsou 
vyhodnoceny pro jednotlivé etapy postupu těžby v lokalitě DNT Hlubina v období let 
2020 – 2029 s hlukovým pozadím v roce 2011/14 (pro analýzu byl stanoven předpoklad, 
že hlukové pozadí z roku 2011/14 nebude navyšováno ostatními novými zdroji a záměry).  
 

Výsledky výpočtů – nový záměr Hlubina (DNT Hlubina – technologie) 
 
Modelově byla vyhodnocena akustická situace z provozu samotného záměru - areálu DNT 
Hlubina v postupových 2020, 2025 a 2029, které popisují technologický postup hlubinné 
těžby DNT a její vliv na okolní obce. Výsledky výpočtů jsou uvedeny vždy jen pro noční 
dobu, neboť veškerý provoz technologie DNT Hlubina je stejný jak v denní, tak v noční 
době. Provoz dolu je předpokládán jako třísměnný.  

Etapa 2020 – 2029 (noční doba) 
 
Tabulka 33 Málkov-Zelená 
 

Ref. bod č. Výška [m] 
Záměr Hlubina 
LAeq [dB]  noc 

2020 2025 2029 Hygienický limit 
32 3,0 5,2 0 0 40 
32 5,3 5,6 0 0 40 
33 2,5 0 0 0 40 
34 2,5 0 0 0 40 
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35 3,0 0 0 0 40 
35 5,3 0 0 0 40 
35 8,0 0 0 0 40 
36 2,5 0 0 0 40 

 

Tabulka 34 Černovice 
 

Ref. bod č. Výška [m] 
Záměr Hlubina 
LAeq [dB]  noc 

2020 2025 2029 Hygienický limit 
1 3,0 11,3 4,8 0 40 
2 3,0 10,6 3,5 0 40 

27 2,5 8,5 3 0 40 
28 2,5 10,1 3,5 0 40 
29 2,5 10,5 2,2 0 40 
30 2,5 8,4 1,1 0 40 
30 5,3 8,6 1,1 0 40 
31 2,5 9,1 2,2 0 40 
37 2,5 9,3 2 0 40 
41 3,0 9,9 3,4 0 40 
42 3,0 10,7 2,1 0 40 

Tabulka 35 Spořice 

Ref. bod č. Výška [m] 

Záměr Hlubina 
LAeq [dB]  noc 

2020 2025 2029 Hygienický limit 
3 3,0 9,7 8,8 9,8 40 
4 3,0 11,1 10,5 10,8 40 
5 3,0 8,4 9,8 11,9 40 

23 2,5 8,8 7,8 8,2 40 
24 2,5 8,3 7,3 7,7 40 
25 2,5 8,7 8,9 10,4 40 
25 5,3 8,8 9 10,5 40 
26 2,5 6,9 6,8 8,1 40 
38 3,0 10,6 10 11,1 40 
39 3,0 10 9,4 10,6 40 
40 3,0 6,9 8,1 10 40 
43 4,5 9,5 7 7,6 40 
44 3,5 6,7 6,6 7,1 40 
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Tabulka 36 Droužkovice 

Ref. bod č. Výška [m] 
Záměr Hlubina 
LAeq [dB]  noc 

2020 2025 2029 Hygienický limit 
6 3,0 0,8 6,3 7,6 40 
7 3,0 0,3 5,2 0 40 
8 3,0 0 3,1 0 40 

19 2,5 0,2 5,2 0 40 
20 2,5 0,6 5,8 7,2 40 
21 2,5 0 4,6 0 40 
21 5,3 0 4,8 0 40 
22 2,5 0 4 0 40 
22 5,3 0 4,2 0 40 
45 3,5 0,4 5,4 4,2 40 
46 4,5 0 4,4 0 40 
47 3,5 0,2 5 3,2 40 

Tabulka 37 Březno  

Ref. bod č. Výška [m] 
Záměr Hlubina 
LAeq [dB]  noc 

2020 2025 2029 Hygienický limit 
9 3,0 7,3 7,3 0 40 

10 3,0 0 7,4 0 40 
11 3,0 0 0 0 40 
12 3,0 6,6 7,1 0 40 
13 2,5 2,8 5 0 40 
14 2,5 0 5,4 0 40 
15 2,5 0 3,9 0 40 
16 2,5 0 6,3 0 40 
17 2,5 0 7,3 0 40 
17 5,3 0 7,7 0 40 
18 1,2 0 3,5 0 40 

 

 
Výsledky výpočtů - provoz celého areálu DNT + nový záměr Hlubina (data pro samotné 

DNT jsou použita z EIA 2011) 
 

V této kapitole je vyhodnocena akustická situace z provozu celého areálu DNT spolu s 
novým záměrem Hlubina v postupových 2020, 2025 a 2029, které popisují akustickou 
situaci z provozu DNT vč. technologického postupu hlubinné těžby a jejich vliv na okolní 
obce. Výsledky výpočtů jsou uvedeny opět pro noční dobu. 
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Etapa 2020 – 2029 (noční doba) 

Tabulka 38 Málkov-Zelená 
 

Ref. bod č. Výška [m] 
Provoz DNT + záměr Hlubina 

LAeq [dB]  noc 
2020 2025 2029 Hygienický limit 

32 3,0 38,2 38,4  < 20 40 
32 5,3 38,7 39,6 < 20 40 
33 2,5 36,7 36,4 < 20 40 
34 2,5 36,6 36,3 < 20 40 
35 3,0 36,2 36,0 < 20 40 
35 5,3 37,3 38,4 < 20 40 
35 8,0 37,7 38,5 < 20 40 
36 2,5 36,4 35,0 < 20 40 

 

 
Tabulka 39 Černovice 
 

Ref. bod č. Výška [m] 

Provoz DNT + záměr Hlubina 

LAeq [dB]  noc 

2020 2025 2029 Hygienický limit 
1 3,0 39,4 39,5 31,1 40 
2 3,0 39,6 38,9 26,3 40 

27 2,5 36,5 36,2 24,4 40 
28 2,5 39,8 39,0 27,1 40 
29 2,5 39,2 39,9 22,9 40 
30 2,5 38,5 38,6 21,4 40 
30 5,3 39,2 39,4 21,5 40 
31 2,5 39,0 37,8 22,7 40 
37 2,5 37,3 37,5 22,3 40 
41 3,0 39,1 37,6 30,9 40 
42 3,0 38,8 39,1 22,9 40 

Tabulka 40 Spořice 

Ref. bod č. Výška [m] 
Provoz DNT + záměr Hlubina 

LAeq [dB]  noc 
2020 2025 2029 Hygienický limit 

3 3,0 39,6 39,7 35,3 40 
4 3,0 37,2 36,8 32,8 40 
5 3,0 38,8  38,4 35,7 40 

23 2,5 35,3 35,6 30,8 40 
24 2,5 35,3 35,7 30,7 40 
25 2,5 39,0 37,8 34,9 40 
25 5,3 39,8 39,4 35,9 40 
26 2,5 38,0 37,7 33,2 40 
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38 3,0 39,8 39,8 36,0 40 
39 3,0 39,5 39,3 35,7 40 
40 3,0 39,2 38,6 34,3 40 
43 4,5 39,5 38,5 34,0 40 
44 3,5 34,1 34,0 28,9 40 

Tabulka 41 Droužkovice 

Ref. bod č. Výška [m] 
Provoz DNT + záměr Hlubina 

LAeq [dB]  noc 
2020 2025 2029 Hygienický limit 

6 3,0 31,4 38,7 34,3 40 
7 3,0 30,8 37,8 33,2 40 
8 3,0 29,1 35,5 31,1 40 

19 2,5 30,7 37,7 32,9 40 
20 2,5 31,1 38,4 33,7 40 
21 2,5 30,1 36,6 32,2 40 
21 5,3 30,4 37,4 32,5 40 
22 2,5 29,4 35,5 31,6 40 
22 5,3 29,6 36,3 32,0 40 
45 3,5 31,0 38,1 33,5 40 
46 4,5 30,1 36,6 32,4 40 
47 3,5 30,5 37,9 32,7 40 

Tabulka 42 Březno 
 

Ref. bod č. Výška [m] 
Provoz DNT + záměr Hlubina 

LAeq [dB]  noc 
2020 2025 2029 Hygienický limit 

9 3,0 39,6 39,6 34,9 40 
10 3,0 39,6 39,9 33,9 40 
11 3,0 38,2 39,5 31,6 40 
12 3,0 39,6 39,0 35,0 40 
13 2,5 39,3 38,5 33,7 40 
14 2,5 39,7 39,8 33,0 40 
15 2,5 37,2 38,8 32,1 40 
16 2,5 38,7 39,0 32,5 40 
17 2,5 39,0 39,8 32,0 40 
17 5,3 39,8 39,9 33,1 40 
18 1,2 35,8 35,1 31,6 40 

 

Výsledky výpočtu – hlukové pozadí, technologie DNT + záměr, celková situace 

Pro názornost je zde vyhodnocena akustická situace hlukového pozadí zájmové lokality 
bez příspěvku provozu technologie DNT, dále pak samotná technologie DNT a nového 
záměru a na závěr i celková akustická situace v lokalitě včetně DNT a záměru 
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Hlubina, a to v referenčních bodech jednotlivých obcí, které korespondují s kontrolními 
místy měření akustického tlaku v jednotlivých obcích. 

Tabulka 43  Rok 2020 - noční doba 

Obec Referenční  
výpočtový bod č. 

Hlukové pozadí Technologie DNT  
+ záměr 

Celková situace  
+ DNT vč. záměru   

  LAeq,T [dB] 

Málkov-Zelená 
33 44,2 36,7 44,9 
35 42,1 37,3 43,3 
32 42,3 38,2 43,7 

Černovice 
42 49,0 22,6 49,0 
41 35,2 32,3 37,0 
1 34,8 39,4 40,7 

Spořice 
43 44,9 39,5 46,0 
44 44,7 29,6 44,8 
4 39,2 37,2 41,3 

Droužkovice 
46 38,2 23,7 38,4 
45 43,4 26,6 43,5 
47 39,2 24,7 39,4 

Březno 
10 41,9 39,6 43,9 
12 37,3 39,6 41,6 
18 52,4 35,8 52,5 

Tabulka 44 Rok 2020 - denní doba 

Obec Referenční  
výpočtový bod č. 

Hlukové pozadí Technologie DNT 
 + záměr 

Celková situace  
+ DNT vč. záměru     

  LAeq,T [dB] 

Málkov-Zelená 
33 53,5 36,7 53,6 
35 47,2 37,3 47,6 
32 43,3 38,2 44,5 

Černovice 
42 52,9 22,6 52,9 
41 46,3 32,3 46,5 
1 44,4 39,4 45,6 

Spořice 
43 46,0 39,5 46,9 
44 59,6 29,6 59,6 
4 51,8 37,2 51,9 

Droužkovice 
46 56,4 23,7 56,4 
45 52,3 26,6 52,3 
47 58,5 24,7 58,5 

Březno 
10 49,2 39,6 49,7 
12 56,7 39,6 56,8 
18 65,5 35,8 65,5 

 

 



Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona. 103/143 

Název záměru POPD DNT Hlubina –  
vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou  

Zadavatel: Severočeské doly a.s.    
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 
Tabulka 45 Rok 2025 – noční doba 

Obec Referenční  
výpočtový bod č. 

Hlukové pozadí Technologie DNT  
+ záměr 

Celková situace  
+ DNT vč. záměru   

  LAeq,T [dB] 

Málkov-Zelená 
33 44,2 36,4 44,9 
35 42,1 36,0 43,1 
32 42,3 38,4 43,8 

Černovice 
42 49,0 24,2 49,0 
41 35,2 28,3 36,0 
1 34,8 39,5 40,8 

Spořice 
43 44,9 32,2 45,1 
44 44,7 28,8 44,8 
4 39,2 36,8 41,2 

Droužkovice 
46 38,2 34,9 39,9 
45 43,4 36,9 44,3 
47 39,2 36,0 40,9 

Březno 
10 41,9 39,9 44,0 
12 37,3 39,0 41,2 
18 52,4 35,1 52,5 

Tabulka 46 Rok 2025 – denní doba 

Obec Referenční  
výpočtový bod č. 

Hlukové pozadí Technologie DNT  
+ záměr 

Celková situace  
+ DNT vč. záměru   

  LAeq,T [dB] 

Málkov-Zelená 
33 53,5 36,4 53,6 
35 47,2 36,0 47,5 
32 43,3 38,4 44,5 

Černovice 
42 52,9 24,2 52,9 
41 46,3 28,3 46,4 
1 44,4 39,5 45,6 

Spořice 
43 46,0 32,2 46,2 
44 59,6 28,8 59,6 
4 51,8 36,8 51,9 

Droužkovice 
46 56,4 34,9 56,4 
45 52,3 36,9 52,4 
47 58,5 36,0 58,5 

Březno 
10 49,2 39,9 49,7 
12 56,7 39,0 56,8 
18 65,5 35,1 65,5 
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Tabulka 47 Rok 2029 – noční doba 

Obec Referenční  
výpočtový bod č. 

Hlukové pozadí Technologie DNT  
+ záměr 

Celková situace  
+ DNT vč. záměru   

  LAeq,T [dB] 

Málkov-Zelená 
33 44,2 < 20 44,2 
35 42,1 < 20 42,1 
32 42,3 < 20 42,3 

Černovice 
42 49,0 22,9 49,0 
41 35,2 30,9 36,6 
1 34,8 31,1 36,3 

Spořice 
43 44,9 27,3 45,0 
44 44,7 27,0 44,8 
4 39,2 32,8 40,1 

Droužkovice 
46 38,2 29,0 38,7 
45 43,4 31,6 43,7 
47 39,2 30,1 39,7 

Březno 
10 41,9 33,9 42,5 
12 37,3 35,0 39,3 
18 52,4 31,6 52,4 

Tabulka 48 Rok 2029 – denní doba 

Obec Referenční  
výpočtový bod č. 

Hlukové pozadí Technologie DNT  
+ záměr 

Celková situace  
+ DNT vč. záměru   

  LAeq,T [dB] 

Málkov-Zelená 
33 53,5  < 20 53,5 
35 47,2 < 20 47,2 
32 43,3 < 20 43,3 

Černovice 
42 52,9 22,9 52,9 
41 46,3 30,9 46,4 
1 44,4 31,1 44,6 

Spořice 
43 46,0 27,3 46,1 
44 59,6 27,0 59,6 
4 51,8 32,8 51,9 

Droužkovice 
46 56,4 29,0 56,4 
45 52,3 31,6 52,3 
47 58,5 30,1 58,5 

Březno 
10 49,2 33,9 49,3 
12 56,7 35,0 56,7 
18 65,5 31,6 65,5 

 
Ze závěrů zpracované expertizy je patrné, že realizace záměru POPD DNT Hlubina 
v jednotlivých postupových rocích 2020 - 2029 splňuje ve všech kontrolovaných 
referenčních bodech hygienické limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněný 
venkovní prostor staveb, v denní i noční době. 
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D.4   Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Hlubinná těžba bude probíhat zhruba 100 – 120 m pod zemským povrchem. Od vodotečí či 
jímacích objektů budou hlubinná důlní díla horizontálně vzdálená stovky metrů a navíc budou 
oddělena svislou vrstvou nepropustných jílů a jílovců o mocnosti až 120 m. K negativnímu 
vlivu na povrchové vodoteče, přípovrchové podzemní vody (v kvartérních vrstvách) a jímací 
objekty nemůže dojít ani teoreticky. Při těžbě uhelné sloje se bude odvodňovat pouze slojový 
kolektor vázaný na holešické vrstvy a to pouze lokálně, což nebude mít žádný vliv na 
povrchové a podzemní vody. Z dosavadních výsledků hydrogeologického monitoringu 
(Geologické služby s.r.o., VÚHU a.s.) vyplývá, že žádné pozorované jímací objekty (i 
v obcích) nejsou ovlivněny současnou těžební činností povrchového lomu Libouš - DNT. Na 
žádném pozorovaném objektu nedošlo k úbytku či ztrátě vody. 
Možné vlivy záměru hlubinné těžby na vodu lze považovat za nulové.  
 

D.5   Vlivy na půdu 
Hlubinná těžba bude probíhat zhruba 100 - 120 m pod zemským povrchem. Záměr svým 
charakterem vylučuje možné negativní vlivy na půdu.  
 
  

D.6   Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Ze Závěru zjišťovacího řízení vzešly dotazy ohledně potencionální geotechnické 
problematiky, a to cca ve třech oblastech. (Viz str. 10, Vypořádání připomínek).   
 
Ø Na základě vznesených požadavků bylo ze strany SD zadáno zpracování Expertního 

posudku firmou GEOTEC GS (příloha H.7). 
 
(Rešerše ze studie):  
Všechny výše uvedené požadavky na možný vliv záměru hlubinné těžby chodbicováním na 
stabilitu území a na případné deformace povrchu terénu uvnitř stávajícího dobývacího 
prostoru a v jeho bezprostředním předpolí lze následně posuzovat a hodnotit ze dvou 
zásadních pohledů: 

- Mohou dopady navrhované hlubinné těžby způsobovat nestabilitu svahů budoucí 
zbytkové jámy povrchového lomu nebo deformace povrchu terénu v předpolí lomu již 
v krátkodobém časovém horizontu, tedy již v průběhu předpokládané životnosti 
hlubinného provozu? 

- Lze předpokládat, že se stabilitní problémy nebo poklesy na povrchu terénu v území 
přímo či nepřímo zasaženém navrhovanou hlubinnou těžbou mohou zhoršovat v 
delším časovém horizontu, tedy minimálně až po definitivním ukončení jak 
povrchové, tak i hlubinné těžby uhlí? 
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Závěr:  

- V krátkodobém časovém horizontu, tj. minimálně po dobu předpokládaného 
hlubinného provozu, je díky navržené technologii ražby prakticky vyloučena 
možnost vzniku takových deformací v horninovém prostředí, které by mohly mít 
negativní vliv na stabilitu závěrných svahů budoucí zbytkové jámy povrchového 
lomu. Ze stejných důvodů lze jednoznačně vyloučit i možnost vzniku jakýchkoliv 
dodatečných deformací na povrchu terénu v širším území za hranicí stanoveného 
dobývacího prostoru. 

- I v dlouhodobém časovém horizontu více desítek, resp. prvních stovek let od 
ukončení hlubinné těžby je možnost vzniku rozsáhlejších deformací v souvrství 
nadložních sedimentů nad zamýšlenou hlubinnou těžbou velmi málo 
pravděpodobná. (H.7, str. 5,8). 

 
Ø Podobné závěry vyplývají i z dalšího znaleckého posudku Ing. Havrlíka o vlivu 

hlubinného dobývání metodou chodbicování na povrch (příloha H.8).  
 
Z jeho textu uvádíme závěrečné stanovisko:  

1) Plocha uvažovaná pro hlubinné dobývání chodbicováním se nachází pod závěrečným 
svahem lomu Libouš v hranici stanoveného dobývacího prostoru Tušimice, který 
kopíruje s jistým odstupem železnici ČD Březno – Chomutov. 

2) Chodbicování je bezzávalová dobývací metoda, používaná pro získání uhelných zásob 
vázaných v ochranných pilířích (obcí, liniových staveb) a využívá mocnosti 
nadložních uhelných vrstev proti závalu. 

3) Rozměr chodbic byl odvozen od pevnosti hnědouhelné sloje v dané části ložiska na 
základě zkušeností a znalostí. Tato praxe bude muset být dodržena i v případě 
vydobytí části zásob v konečných svazích lomu DNT. Proto doporučuji před 
zakoupením technologie vyrazit zkušební chodbice, aby se zjistila jejich stabilita při 
výšce přesahující 6,5 m. 

4) V blízkém okolí budoucí dobývky byla ve 20. století provozována hlubinná těžba 
komorováním i stěnováním, ve stejných úložních podmínkách. Jsou k dispozici 
vyčerpávající podklady pro stanovení dosahu závalového tělesa chodbice nebo dosahu 
dobývání za hranicí hlubinné těžby. 

5) Maximální dosah závalového paraboloidu (tělesa) dosáhne 35 m a na povrchu se 
projeví v nejzazším případě jako bodová propadlina v závěrečném svahu lomu, jejíž 
hloubka je odvislá od mocnosti nadloží. Při patě skrývkového řezu dosáhne hodnoty 
cca 4,5 m, při horní hraně skrývkového řezu se projeví pouze jako pokles terénu cca 
2,4 m. Pokles bude nesourodý, podle procenta zavalené plochy chodbic.  
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6) Maximální horizontální dosah dobývání vně hranice vně hranice hlubinné těžby 

v případě chodbicování se svorníkovou výztuží nepřekročí hranici dobývání. 
7) Pro stanovení mezního, čistě teoretického a vysoce nepravděpodobného případu 

maximálního horizontálního dosahu dobývání byl posouzen vliv v případě dobývání 
stěnováním. Bylo vypočteno, že ani v případě této závalové metody, při které vzniká 
poklesová kotlina, nepřekročí při výšce nadloží 120m maximální horizontální dosah 
dobývání 75m za hranici dobývání. Pro tento mezní případ byl navržen ochranný pilíř. 
Protože je na základě již stanovených ochranných pilířů známý dosah poklesové 
kotliny po obou způsobech vydobytí závěrečných svahů, jak na dole Václav v 
Černovicích tak i na dole J. Žižka v Chomutově, lze k železnici Březno – Chomutov 
po stanovení hranice paty drážního tělesa nebo ochranného pásma, stanovit ochranný 
pilíř k majetku ČD a tím provést přesné ohraničení možného těžebního pole směrem 
severovýchodním. Těžba musí být s ohledem na výši nadloží v tomto místě 
ukončena 70 m od liniové stavby nebo objektů.  

8)      Rychlostní silnice R7, obce Černovice, Spořice a Droužkovice jsou zcela mimo dosah 
uvažované hlubinné hornické činnosti a k jejich ohrožení nemůže dojít ani teoreticky. 
(Příloha H.8, str. 36)  

 

D.7   Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
ü Z důvodu odborného a kvalifikovaného posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl 

proveden biologický inventarizační průzkum a zpracován odborný posudek firmou 
CSCONSULT CZ, S.R.O (příloha H.6). 

Ze všech uvedených informací ve studii (příloha H.6) je zřejmé, že předkládaná dokumentace 
řeší vliv záměru hlubinné těžby na území předpolí DNT, které je pouze dílčí součástí již 
zpracované a projednané dokumentace EIA s kladným stanoviskem. Na základě tohoto 
stanoviska byly vydány výjimky ze zákazu u nalezených zvláště chráněných rostlin a 
živočichů. Udělení podmínek je doprovázeno řadou biologických podmínek pro 
oznamovatele a výroční zprávy univerzitního týmu, který jejich respektování a realizaci 
pomáhá zajišťovat od roku 2012, dokládají, že podmínky oznamovatel plní, a to nejen na 
území předpolí, ale i na plochách rozpracovaných báňským provozem. 
Jde především o snahu zvyšovat biodiverzitu prostředí nových rekultivovaných ploch jako 
kompenzace za postupnou ztrátu území předpolí. Je samozřejmostí, že za zrušenou vodní 
nádrž v předpolí byly vybudovány náhradní tůně pro rozmnožování obojživelníků, a to nejen 
v těsné blízkosti hranic předpolí, ale i na rekultivovaných plochách. Tůně se pravidelně 
kontrolují a jsou plnění funkční. 
Mimořádně úspěšný je projekt hnízdních budek vyvěšovaných jako náhrada chybějících 
doupných stromů v mladých lesnických výsadbách. Pravidelnou podzimní kontrolou všech 80 
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budek se zjišťuje jejich obsazenost až 80 %. Budky obsazují především užitečné hmyzožravé 
sýkory a výjimečně i krutihlav obecný a brhlík. 
Na vhodných místech umístili pracovníci oddělení rekultivací DNT podle doporučení 
univerzitního týmu i několik kamenných mohyl s tlejícím jádrem jako podporu pro 
rozmnožování plazů, ale i jako místo úkrytu drobných savců. Mohyly slouží i jako 
pozorovatelny pro dravé ptáky. 
O všech uvedených skutečnostech jsou zpracovávány terénní zápisy, které jsou nedílnou 
součástí výročních zpráv univerzitního týmu. Zprávy dostává na konci každého roku – tedy i 
v roce zpracování této dokumentace - oznamovatel spolu s doporučeními a plány pro další 
období. 
Z nedávného období je nutno zmínit i velmi úspěšných projekt záchranného transferu jarvy 
žilnaté, který byl zahájen v roce 1992 a ukončen v roce 2012. Po celou tuto dobu oznamovatel 
o lokalitu pečoval podle odborných doporučení a výsledkem byl postupný dobrý růst 
přesazených rostlin a zvětšení jejich počtu. Náhradní lokalita jarvy žilnaté na zamokřené 
louce u obce Škrle je dobrým příkladem snahy investora kompenzovat nezbytné důsledky 
povrchové těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 
Oznamovatel věří, že podobně úspěšný bude i plánovaný záchranný transfer drnů se zvláště 
chráněným kozincem dánským z postupně likvidovaného předpolí DNT. Akce je již podrobně 
naplánována a bude realizovaná v letech 2015/2016  pod odborným dohledem botaniků České 
zemědělské univerzity a ve spolupráci se zástupci KÚ ÚK a případně i botanika Městského 
muzea v Chomutově. 
Oznamovatel spolu s univerzitním týmem se nezabývá pouze územím předpolí, ale 
dlouhodobě se sleduje i vývoj rekultivovaných ploch různého typu ve srovnání s plochami, 
kde probíhá přirozená sukcese. Prokazuje se, že rekultivované plochy jsou v zásadě 
srovnatelné s biologickou kvalitou rekultivací. Rekultivované plochy mají navíc vyšší 
ekonomický potenciál ve formě jejich budoucí využitelnosti pro lesnickou nebo polní výrobu. 

Koordinátor biologických průzkumů a člen týmu České zemědělské univerzity může 
konstatovat, že spolupráce s vedením Severočeských dolů a.s. a dolů Nástup Tušimice 
probíhá již od roku 1992 a je zcela bezproblémová. 

a) Flora 
Celkem bylo při botanickém průzkumu předpolí DNT od roku 1998 do roku 2014 nalezeno 
a identifikováno 261 druhů rostlin. V území Střezovské rokle bylo nalezeno celkem 150 
rostlinných druhů. Z toho pouze jeden rostlinný druh (kozinec dánský, Astragalus danicus) 
z území předpolí DNT je zařazen v kategorii zvláště chráněných druhů podle přílohy č. II 
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Na území Střezovské rokle byly nalezeny dva zvláště 
chráněné rostlinné druhy (kozinec dánský a hvězdnice zlatohlávek). Dále bylo 18 rostlinných 
druhů na území předpolí DNT a 13 druhů na území Střezovské rokle zařazeno do jednotlivých 
kategorií Červeného seznamu. 
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b) Fauna  

Během zoologického průzkumu předpolí DNT do roku 2014 bylo nalezeno a identifikováno 
celkem 311 druhů živočichů. Z toho bylo 80 druhů obratlovců a 231 druhů bezobratlých. 
Zařazení v kategorii zvláště chráněných druhů podle přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č. 
395/1992 Sb. bylo následující: 3 druhů kriticky ohrožených, 10 druhů silně ohrožených a 19 
druhů ohrožených. Dále bylo nalezeno celkem 41 druhů zařazených v jednotlivých 
kategoriích Červeného seznamu. 
Pro živočišné druhy uvedené níže v souhrnných tabulkách (tabulková příloha) týkající se 
předpolí již investor požádal příslušný orgán státní správy v oblasti životního prostředí o 
výjimky z ochrany. V tomto případě jde o Krajský úřad Ústeckého kraje, který již výjimky 
udělil. 

Na základě stávajících znalostí o stavu fauny a flory a s předpokladem realizace všech 
příslušných opatření lez konstatovat, že možný negativní vliv záměru na předměty 
posouzení je zcela vyloučen.  

 

D.8   Vlivy na NATURA 2000 

Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 28.8.2014 č.j. 3552/ZPZ/2014/ZPZ/N-2104 
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).  

Předložený záměr v současnosti ani ve výhledu přímo nezasáhne do žádné EVL ani PO. 
Během realizace záměru nedojde k žádnému prokazatelnému ovlivnění předmětů ochrany v 
EVL/PO, a to ani v nejbližších EVL a PO. Nebyly též zjištěny žádné možné kumulativní 
negativní vlivy.  
 

D.9   Vlivy na krajinu 
Vzhled krajiny je odnepaměti podrobován změnám vyvolaným člověkem. Rozsah zásahů       
do vzhledu krajiny zůstává však subjektivním dojmem člověka.  
Z důvodu realizace záměru pod povrchem země není předpoklad pro odborné zhodnocení 
vlivů záměru na krajinný ráz.  
Celkově lze plánovaný záměr charakterizovat jako záměr, který nebude měnit prostorové 
znaky.  
 

D.10   Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Ze Závěrů zjišťovacího řízení vzešly dotazy potencionální geotechnické problematiky, a to 
cca ve třech oblastech. (Viz str. 10 - Vypořádání připomínek).   



Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona. 110/143 

Název záměru POPD DNT Hlubina –  
vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou  

Zadavatel: Severočeské doly a.s.    
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 
 
Ø Na základě vznesených požadavků bylo ze strany SD zadáno zpracování Expertního 

posudku firmou GEOTEC GS (příloha H.X). 
 
Hmotného majetku se týkají především dva požadavky, a to:   

- Zpracovat projekt geotechnického monitoringu bočních svahů lomu a rovněž předpolí 
lomu zejména ve vazbě na dotčenou obec Spořice, popř. též obce Černovice a 
Droužkovice. Ve vazbě na geotechnický monitoring vytipovat potencionálně dotčené 
stavby, u kterých bude vhodné provést pasportizaci a provádět pravidelný monitoring. 

- Vyhodnotit vliv realizace záměru na ochranný pilíř vůči přeložce železniční trati            
č. 120 Březno – Chomutov u obce Droužkovice a v případě potřeby navrhnout 
opatření k minimalizaci vlivu. 

Závěr posudku:  

Předkládaný posudek je zpracován formou dílčích komentářů a vyjádření k jednotlivým 
situacím, které by v širším prostoru budoucí hlubinné těžby chodbicováním mohly teoreticky 
nastat. Přitom základním konstatováním zůstává skutečnost, že samotný záměr ražeb je 
navrhován právě tak, aby možné dopady na životní prostředí zůstávaly i v dlouhodobém 
časovém měřítku zcela nepravděpodobné, resp. pouze teoreticky možné. 

Zásadní konstatování z předchozího textu lze shrnout do následujících bodů: 

- projekt geotechnického monitoringu uvnitř a případně v bezprostředním předpolí 
dobývacího prostoru je navrhován tak, aby s dostatečným časovým předstihem mohl 
signalizovat případné dlouhodobé propagování deformací nadloží nad těžebními 
chodbicemi směrem k povrchu terénu. 

- i v delším časovém horizontu po ukončení vlastních ražeb, ani v případě vzniku 
teoreticky možných deformačních projevů až na povrchu terénu, nemůže dojít k 
ohrožení celkové stability rekultivovaných svahů zbytkové jámy ani k ohrožení 
blízké dopravní infrastruktury železniční trati a rychlostní silniční komunikace. 

- ohrožení zastavěného intravilánu obcí Černovice, Spořice a Droužkovice 
případnými dlouhodobými negativními projevy není v žádném případě možné, a 
to ani teoreticky. Proto se nedoporučuje v těchto obcích vyvolávat zbytečné negativní 
reakce obyvatelstva a navrhuje se od původního požadavku pasportizace vybraných 
objektů v těchto obcích a jejich následného monitorování zcela ustoupit. 

- otázku vhodnosti a případné možnosti aplikace těsnících vrstev v území po ukončení 
těžby se doporučuje znovu přehodnotit až jako součást projektů likvidace dílčích 
vyrubaných oblastí. (H.7, str. 14,15) 

Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako nevýznamné.  
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D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních 
vlivů 
Posuzovaný záměr zpracovatel zhodnotil ze všech podstatných hledisek problematiky 
možného ohrožení ŽP. Na základě výstupů jednotlivých podkladových odborných studií, jak 
je detailněji popsáno v předcházející kapitole D.I, je patrné, že určité možné vlivy z hlediska 
velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti:  

a) Vlivů na imisní situaci – na základě výsledků rozptylové studie (Příloha H.3) lze 
konstatovat, že 

§ U znečišťujících látek B(a)P, benzenu, CO, NO2, a SO2 je vliv záměru na 
úroveň znečištění ovzduší ve všech hodnocených letech, nejen v obytných zónách, 
ale i v celém zájmovém území zanedbatelný. 

§ Příspěvek posuzovaného záměru k průměrným ročním koncentracím PM2,5 je 
ve všech hodnocených letech ve všech obytných zónách velmi malý až 
zanedbatelný. 

§ Modelový výpočet nepredikuje v žádném z hodnocených let v žádné z obytných 
zón (ani při zohlednění stávající úrovně znečištění ovzduší) překročení imisního 
limitu pro průměrné roční koncentrace PM2,5. 

§ S výjimkou obytných zón Březno a Droužkovice je příspěvek záměru 
k průměrným ročním koncentracím PM10 ve všech ostatních obytných zónách v 
hodnocených letech velmi malý (do 4 ug/m3) a nepřesáhne 10% hodnoty imisního 
limitu.  

§ V obytné zóně Březno je příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím 
PM10 malý a pohybuje se nejvýše do 6,79 ug/m3 v roce 2020 (tj. do 17,0% hodnoty 
imisního limitu). 

§ V obytné zóně Droužkovice je příspěvek záměru k průměrným ročním 
koncentracím PM10 malý a pohybuje se nejvýše do 4,31 ug/m3 v roce 2025 (tj. do 
10,8% hodnoty imisního limitu). 

§ Modelový výpočet nepredikuje v žádném z hodnocených let v žádné z obytných 
zón (ani při zohlednění stávající úrovně znečištění ovzduší) překročení imisního 
limitu pro průměrné roční koncentrace PM10. 

§ S výjimkou obytných zón Březno a Droužkovice je příspěvek záměru 
k povolené četnosti překročení 24-hodinového imisního limitu pro PM10 ve 
všech obytných zónách v hodnocených letech malý a nepřesáhne 20% hodnoty 
limitu přípustné četnosti překročení (tj. nepřesáhne hodnotu 168 h/rok). V těchto 
obytných zónách by v hodnocených letech nemělo vlivem záměru docházet 
k překročení přípustné četnosti překročení 24-hodinového imisního limitu pro 
PM10. Pokud by v těchto zónách k překročení přípustné četnosti došlo, bude to 
především vlivem příspěvků zdrojů nezahrnutých do výpočtů. 
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§ V obytné zóně Březno se příspěvek záměru k četnosti překročení 24-hodinového 

imisního limitu pro PM10 pohybuje do 33,7% (v roce 2025) přípustné četnosti 
překročení. 

§ V obytné zóně Droužkovice se příspěvek záměru k četnosti překročení 24-
hodinového imisního limitu pro PM10 pohybuje do 35,8% (v roce 2020) přípustné 
četnosti překročení. 

§ Modelový výpočet ukazuje, že v obytných zónách Březno a Droužkovice nelze 
v budoucnu vyloučit překročení 24-hodinového imisního limitu. Tato situace je 
dána především existujícím znečištěním ovzduší a příspěvky dalších stacionárních 
a mobilních zdrojů znečišťování.  

§ Pravděpodobnost, že záměr bude významně přispívat ke znečištění ovzduší 
částicemi v době smogových epizod, spojených se zimními inverzemi, a zhoršovat 
situaci, způsobenou „obvyklými“ zdroji částic (technologie, vytápění, doprava a 
spalovací procesy), je nízká.  

b) Vlivu na hlukovou situaci  - na základě závěru autora Hlukové studie (Příloha H.4) lze 
konstatovat, že ze závěrů zpracované expertizy je patrné, že realizace záměru POPD 
DNT Hlubina v jednotlivých postupových rocích 2020 - 2029 splňuje ve všech 
kontrolovaných referenčních bodech hygienické limity dané Nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. pro chráněný venkovní prostor staveb, v denní i noční době. 

 
 c)  Vlivu na lidské zdraví  - na základě závěrů autora studie Posouzení vlivů na lidské zdraví 

– hodnocení zdravotních rizik (příloha H.5) lze konstatovat, že na základě vyhodnocení 
výstupů rozptylové studie a akustické expertizy lze i přes všechny uvedené nejistoty 
konstatovat, že realizace záměru POPD DNT Hlubina nebude představovat 
významné riziko nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí. 

 
d) Vlivy na ostatní složky ŽP – ve všech ostatních složkách ŽP se vlivy záměru neuplatňují 

nijak významně popř. s minimálním negativním vlivem.   
- vlivy na faunu a floru - V souvislosti s projednáním dokumentace EIA v roce 2012 a 

stanovením podmínek EIA a POPD DNT 2014 – 2029 lze konstatovat, že 
oznamovatel všechny biologické podmínky plní. V souladu se závěry projednané 
dokumentace EIA v roce 2012, lze i v roce 2014 konstatovat, že z hlediska 
botanického i zoologického průzkumu dotčeného území zůstávají v platnosti 
všechna původní zjištění.   

- vlivy na vodu -  Hlubinná těžba bude probíhat zhruba 100 - 120 m pod zemským 
povrchem. Od vodotečí či jímacích objektů budou hlubinná důlní díla horizontálně 
vzdálená stovky metrů a navíc budou oddělena svislou vrstvou nepropustných jílů a 
jílovců o mocnosti až 120 m. K negativnímu vlivu na povrchové vodoteče, 
přípovrchové podzemní vody (v kvartérních vrstvách) a jímací objekty nemůže 
dojít ani teoreticky. 
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- vlivy na NATURU 2000 – na základě stanoviska KÚ ÚK 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).  

- vlivy na krajinu  – charakter tohoto záměru ovlivnění krajinného rázu vylučuje.  
e) vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a území historického významu -  Posuzovaný 

záměr bude realizován v dostatečné vzdálenosti od obcí, nelze proto předpokládat, že 
by těžba měla vliv na uvedené budovy v okolních obcích. Ohrožení zastavěného 
intravilánu obcí Černovice, Spořice a Droužkovice případnými dlouhodobými 
negativními projevy není v žádném případě možné, a to ani teoreticky.  
Žádné nemovitosti v zástavbě přilehlých obcí nebudou negativně ovlivněny 
hlubinnou těžbou, stejně tak ani průmyslové stavby (přeložka železniční trati, 
výstavba komunikace R7). 
Kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 
státní památkové péči, se v zájmovém území nevyskytují. Památky, nalézající se 
v stávajících sídelních útvarech v bezprostřední blízkosti lomu, vzhledem ke svému 
umístění, nebudou hlubinným dobýváním ohroženy. 
Ani i v delším časovém horizontu po ukončení vlastních ražeb, ani v případě vzniku 
teoreticky možných deformačních projevů až na povrchu terénu, nemůže dojít k ohrožení 
celkové stability rekultivovaných svahů zbytkové jámy ani k ohrožení blízké dopravní 
infrastruktury železniční trati a rychlostní silniční komunikace. 

 
f) možnost přeshraničních vlivů 

Charakter tohoto záměru přeshraniční vlivy zcela vylučuje.  
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D.III   Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 
a nestandardních stavech 
Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona        
č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, 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) Řešení požární bezpečnosti se provádí dle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb        
a dalších navazujících norem. Technické řešení vznik havárie eliminuje. Pro případ, že by 
k havárii došlo, budou navržena provozně - technická opatření, jejichž účelem je vliv havárie 
minimalizovat.  

b) Z hlediska ochrany ovzduší musí být zdroje znečištění ovzduší provozovány v souladu se 
zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, jeho prováděcími předpisy                     
a rozhodnutími příslušných orgánů ochrany ovzduší. 
Pro případ výskytu mimořádné meteorologické situace (extrémně silné poryvy větru aj.) 
v době výstavby, které mohou mít za následek náhlé znečištění ovzduší prachovými částicemi 
způsobené jejich vznosem, je nutno dodržovat technologické postupy uvedené v havarijních 
plánech.    
c) 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 budou řešit schválené Havarijní řády.  
d) 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.)  

- S ohledem na možné útoky extrémistických sil lze konstatovat, že typ tohoto 
provozu nelze považovat za rizikový.    

 
Lze předpokládat, že při dodržování závazných zákonných norem a předpisů bude vznik 
havarijních a nestandardních stavů s ohrožením jednotlivých složek životního prostředí 
minimalizován. 
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D.IV   Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
 

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na tomto místě 
jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu a dalších 
dokumentech dle zákona.  

V podstatě všechna zde uvedená opatření pro provoz jsou již v rámci areálu přijata. 

Dodržování zákonných předpisů vyplývá ze zákonného rámce a je automatické. Opatření 
níže navržená slouží jako nadstandardní opatření, nebo východisko pro snazší dodržení 
zákonných limitů. 

Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházejí ze současného stavu situace a dostupných 
technik a technologií. Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné 
opatrnosti.  
 

a) Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na lidské zdraví  

§ Během postupu záměru doporučujeme pokračovat v monitoringu hluku a případné  
změny akustické situace řešit aktuálně vhodnými protihlukovými opatřeními. 

§ Lze konstatovat, že všechna navržená opatření ve své podstatě budou v konečném 
důsledku mít zmírňující vliv na případné negativní vlivy na veřejné zdraví.  

b) Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na hluk   

§ Pro dodržení limitních hladin hluku z provozu DNT v jednotlivých dotčených obcích 
byla navržena (případně jsou již realizována) protihluková opatření, která byla do 
výpočtového modelu v rámci jednotlivých postupových roků zapracována.  

§ Z hlediska dlouhodobého časového horizontu je nutné výsledky aktualizovat na 
základě průběžného monitoringu, který bude kontrolovat účinnost realizovaných 
opatření a případné změny v rámci technologie těžby.  

§ Výsledky monitoringu budou aktuálně vyhodnocovány a zapracovány do hlukových 
modelů, které budou s předstihem reagovat na aktuální hlukovou situaci dané lokality. 
Z těchto výsledků pak bude vyplývat případná úprava navržených PHO, tak aby byl 
vždy dodržen ve všech postupových rocích stav splňující příslušnou platnou 
legislativu.   

c) Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na ovzduší  

§ 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. 

§ Pokud měření prokážou významné odchylky od hodnot emisí použitých v rozptylové 
studii, budou provedena opatření přímo na zdrojích tak, aby bylo dosaženo použitých 
hodnot emisí hodnocených zdrojů. 

d) Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na faunu a floru  

§ Z hlediska botanického průzkumu dotčeného území zůstávají v platnosti všechna 
původní zjištění a jediným rostlinným druhem, který bude vyžadovat záchranný 
transfer před postupem lomu je kozinec dánský. 

e)  Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na horninové prostředí  

§ Doporučujeme zvážit lokální omezení rozsahu hlubinné části tak, aby se vyloučilo i 
jen teoreticky možné ovlivnění železničního tělesa. V praxi by to znamenalo 
posunout hranici okraje těžebních chodbic západním směrem za linii danou 
třemi body, konkrétně: [X=993 623,Y=810 662], [X=993 801,Y=810 660], [X=993 
926,Y=810 623]. 

§ Provádět bezpečnostní monitoring přímo v prostoru budoucí ražby (síť 
extenzometrů ve stropech chodbic a v pilířích).  

§ Dále je navrhován klasický geotechnický monitoring sledování vzniku a případného 
rozvoje deformací v širším horninovém prostředí, resp. přímo na povrchu terénu. 

§ Protože je na základě již stanovených ochranných pilířů známý dosah poklesové 
kotliny (po obou způsobech vydobytí závěrečných svahů, jak na dole Václav 
v Černčicích a dole J. Žižka v Chomutově), lze k železnici Březno – Chomutov po 
stanovení hranice paty drážního tělesa nebo ochranného pásma, stanovit ochranný pilíř 
k majetku ČD a tím provést přesné ohraničení možného těžebního pole směrem 
severovýchodním. Těžba musí být ukončena 70 m od liniové stavby nebo objektů. 
To znamená, že obce Černovice, Spořice a Droužkovice jsou mimo dosah uvažované 
hlubinné hornické činnosti. 
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D.V  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  
 
Přehled základních použitých metodik při hodnocení jednotlivých vlivů:  

Znečištění ovzduší: 

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby 
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, 
která byla vydána MŽP ČR v r.1998 a aktualizována v únoru 2014.  
Metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu 
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících 
látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. 
imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na 
roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné krátkodobé koncentrace a 
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. 
Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením směru a 
zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení 
hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Součástí 
metodiky je rovněž výpočet šíření znečišťujících látek z liniových zdrojů. 
Výpočty se provádějí podle klasifikace Bubník – Koldovský pro 5 tříd stability atmosféry 
(tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru.  
 
Hluk: 

Pro hodnocení stávající akustické situace zájmového území a následnou kalibraci 
výpočtového modelu byla provedena kontrolní kalibrační měření hluku na třech místech 
v  dotčených obcích Spořice, Droužkovice a Březno, včetně podrobného záznamu všech 
akustických událostí, které v lokalitách nesouvisely s provozem DNT. Naměřené hodnoty 
akustického tlaku byly následně vyhodnoceny výpočtovým programem HLUK +, verze 
10.24 profi pro všechny okolní obce (Málkov – Zelená, Černovice, Spořice, Droužkovice, 
Březno).  
 
Posouzení vlivů na veřejné zdraví:  

Hodnocení zdravotních rizik je zpracováno v souladu s obecnými metodickými postupy 
WHO a autorizačními návody Státního zdravotního ústavu Praha AN/14/03 verze 2 a 
autorizačního návodu AN 15/04 VERZE 2 pro autorizované hodnocení zdravotních rizik dle § 
83e zákona č. 258/00 Sb., v platném znění s použitím aktuálních poznatků o nebezpečnosti 
hodnocených látek pro lidské zdraví. Autorizační návod AN 15/04 VERZE 2 je v současné 
době vzhledem k novým poznatkům stažen do doby jeho doplnění, přesto jsou v provedeném 
hodnocení zdravotních rizik hluku nové aktuální poznatky aplikovány.  
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Při hodnocení expozice obyvatel zájmového území imisnímu vlivu provozu záměru byl použit 
konzervativní přístup s rezervou na straně bezpečnosti, kdy se vychází, pro celé území, 
z nejvyšších vypočtených hodnot imisních příspěvků ve vybraných sídlech. 
Kvantitativní hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na úmrtnost a nemocnost obyvatel 
zájmového území bylo provedeno metodikou používanou v programech WHO a Evropské 
komise na základě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5.  
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D.VI   Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při zpracování dokumentace 
 
Předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostí: 

a) Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě podkladů získaných od 
oznamovatele, na základě vlastních zkušeností s obdobnými záměry a také na základě 
výstupů a závěrů zpracovaných odborných studií.  

b) Hodnocení vlivu hluku (příloha H.4) - v případě DNT se jednalo o poměrně složitou 
situaci, kdy bylo nutné do modelu zapracovat veškerou těžební technologii užívanou 
v dole a modelovat její pohyb v jednotlivých postupových rocích.  Pro kalibraci modelu 
bylo použito měření v dotčených obcích Březno, Spořice a Droužkovice v roce 2014. 
Tento kalibrovaný model umožňuje provést výpočet hluku v libovolném bodě území, 
pro které byla kalibrace provedena. Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, 
provedených autory programu, je možno teoretické výsledky výpočty i pro složitější 
dopravně-urbanistické situace zařadit do II. třídy přesnosti s chybou ± 2 dB.  

d) Hodnocení imisní situace (příloha H.3) bylo provedeno modelovým výpočtem podle 
metodiky referenčního modelu SYMOS. V případě modelování imisní situace jsou 
referenční modely zatíženy určitou chybou - nejistotou. Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 
330/2012 Sb. se nejistota referenčních modelů pohybuje od 30 - 60 % (v případě 
znečišťujících látek SO2, NO2, CO a NOx je to 30 – 50%, v případě benzenu a částic 
PM2,5 a PM10 – 50%, v případě B(a)P – 60%). Rozptylové modely mají větší úspěšnost 
při odhadu dlouhodobých průměrů koncentrací oproti predikci krátkodobých 
koncentrací. Modelové výstupy samy o sobě nelze považovat za absolutně přesnou 
predikci skutečného stavu ovzduší v dané lokalitě. 

e) Všechny nejistoty při hodnocení zdravotních rizik (příloha H.5)  byly řešeny přijetím 
konzervativního modelu, který se blíží nejhoršímu možnému stavu na osídlených 
lokalitách v modelované oblasti pro expozici trvale bydlících obyvatel – tedy 24 hodin 
denně ve venkovním prostoru. Modely imisí hluku a chemických škodlivin jsou 
postaveny na emisních faktorech použité technologie povrchové těžby hnědého uhlí 
záměru a související dopravy podle metodiky MŽP ČR. Jak je však známo z provozu 
obdobných zařízení v ČR i v EU, v praxi budou tyto emise nižší a pouze zřídka budou 
dosahovat maximálních hodnot, které byly použity při modelování imisní situace. Tím 
je dán předpoklad, že zdraví veřejnosti bude dostatečně chráněno. Výsledky a závěry 
hodnocení vlivu na veřejné zdraví vycházejí z dodaných podkladových materiálů a 
reflektují jejich výstupy. 

f) Rozpor v počtu obyvatel - v jednotlivých studiích se může objevit rozpor u počtů obyvatel 
v obcích. Je to dáno zdrojem jednotlivých dat v jednotlivých dílčích studiích (ČSÚ, MV 
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ČR, evidence obyvatel OÚ atd.) Z hlediska výstupů jsou tyto rozdíly pro potřeby 
samotného posuzování nepodstatné.  

g) Vzdálenosti uvedené především v kap. C je nutno brát jako přibližné. 

 

Zpracovatel dokumentace se však domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro 
objektivní vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další 
zpřesňující údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se 
nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Míru 
takovýchto neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako 
přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným 
hodnocením záměrů.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO 
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 
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Varianty řešení 

Záměr není uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu 
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav).  
 
Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech: 

1. Aktivní varianta - realizace navrženého záměru 
2. Nulová varianta – současný stav území.  
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F.  ZÁVĚR 
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Důvodem pro pokračování hornické činnosti v DNT ve formě hlubinného dobývání 
hnědého uhlí v ploše povolené hornické činnosti pro povrchovou těžbu v DP Tušimice je 
v souladu s §30, odst. (3), písmene a) horního zákona č. 44/1988 Sb., vydobýt zásoby 
výhradního ložiska co nejúplněji. Technologie povrchového dobývání neumožňuje vydobýt 
zásoby až na hranici DP z důvodu nutnosti zachovat stabilitu závěrných (konečných) svahů. 
Zvolená technologie hlubinného dobývání nedestruktivní metodou chodbicování umožní 
vydobýt celkem 13,15 mil. tun zásob hnědého uhlí velmi vhodných kvalitativních parametrů. 
Neméně významným důvodem je i zásobování elektráren ČEZ, a.s. uhlím a udržení stovek 
přímých a stovek navazujících pracovních míst v regionu, zasaženém vysokou 
nezaměstnaností. 

Výsledkem bude prodloužení životnosti lomu, a to díky homogenizaci uhlí vytěženého 
povrchovou metodou (nižší výhřevnost) s uhlím vytěženým hlubinným způsobem (vyšší 
výhřevnost). Pokračování hornické činnosti v lomu DNT je dalším báňsko-technologickým 
postupem provozu lomu SD a.s. - DNT až do ukončení jeho životnosti a úplného vyuhlení.  

Situování – území pro posuzovaný záměr leží na katastrech obcí Černovice, Spořice a 
Droužkovice. Těžba bude probíhat metodou chodbicování na výhradním ložisku hnědého uhlí 
Tušimice - Libouš (č. 3250100) ve stanoveném dobývacím prostoru Tušimice o výměře 42,27 
km2, a to bez nároku na nový zábor území.  

Roční výše těžeb uhlí  - předpokládaná a zároveň optimální činí 1,15 mil. tun hnědého uhlí, 
Celkem záměr počítá do roku 2029 s vytěžením 13,15 mil5. tun uhlí hlubinnou metodou. 
Toto množství vytěženého uhlí nezvýší celkové množství těženého uhlí z lokality DNT 
v jednotlivých létech – dojde k navýšení celkového množství vytěžitelných zásob a 
prodloužení životnosti těžby na ložisku. 

Výstupem předložené Dokumentace EIA je konstatování, že na základě charakteru 
samotného záměru, závěrů jednotlivých odborných studií a na základě souhrnného  
posouzení možných negativních vlivů posuzovaného záměru na ŽP, je záměr v dané 
lokalitě, realizovatelný.  

                                                
5 Aby i časově bylo hlubinné dobývání v souladu s vydanými povoleními hornické činnosti na lomu DNT, bylo 
v průběhu zpracování dokumentace EIA rozhodnuto, že i posuzovaná činnost hlubinného dolu dle záměru 
„POPD DNT Hlubina“ bude omezena rokem 2029. SD a.s. před rokem 2029 požádají o EIA pro dotěžení 
zbývající části ložiska, a to jak lomovým tak i hlubinným způsobem. Tím dochází proti oznámení i ke snížení 
kapacity záměru ze 16 mil.t na 13,15 mil.t.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ 
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 
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Předmětem posuzování předkládané Dokumentace „POPD DNT Hlubina – vydobytí části 
zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou“  je 
posouzení vlivů hornické činnosti v DNT na okolní přírodní prostředí a obyvatelstvo  v 
přilehlých obcích Černovice, Spořice, Droužkovice, a to na základě požadavku vzešlého ze 
závěrů zjišťovacího řízení ze MŽP (č.j. 85483/ENV/14 ze dne 1.12.2014).   

Předpokládaná a zároveň optimální výše roční těžby činí 1,150 mil. tun hnědého uhlí. 
Celkem záměr počítá do roku 2029 s vytěžením 13,15 mil. tun uhlí hlubinnou metodou. 
Toto množství vytěženého uhlí nezvýší celkové množství těženého uhlí z lokality DNT 
v jednotlivých létech – dojde k navýšení celkového množství vytěžitelných zásob a 
prodloužení životnosti těžby na ložisku. 

Těžba hnědého uhlí hlubinným způsobem bude probíhat ve stanoveném dobývacím prostoru 
Tušimice bez nároku na nový zábor území. Územní omezení z vládního usnesení ČR č. 444 
z roku 1991 jsou záměrem respektována. 

Nejedná se o klasický důl, který je s povrchem propojen svislou jámou. 

Zvolená technologie dobývání je chodbicování. Vyuhlovány budou dobývky (chodbice) o 
rozměrech 5,4 x 8 m (horní patro) a 5,4 x 4-6 m (spodní patro). Mezi dobývkami bude 
ponechán pilíř stejné šíře, tj. 5,4 m. Délka chodbic je přizpůsobena zvolené technologii – bude 
dosahovat max. 250 m. 

Důl bude zpřístupněn, v různých fázích svého vývoje, pouze ze dna lomu a to vždy dvěma 
úvodními důlními díly - subhorizontálními chodbicemi a taktéž dalším horizontálním dílem, 
větrním kanálem.  

Předávání natěžené rubaniny z dolu na lomové pásové dopravníky se bude rovněž 
odehrávat na dně lomu. Důl bude své vstupy posouvat – měnit v závislosti na postupu lomu 
a výsypky. Veškeré vlivy hlubinného dobývání na životní prostředí se tak odehrají na dně 
lomu cca 100-120 m pod okolním terénem.   

Eliminace uhelného prachu v důlním díle bude zajištěna realizací různých technických 
prostředků a opatření. Součástí dobývacího stroje bude vodní rozprašovač, na čelbě bude 
prach z rozpojovaného uhlí likvidován vzduchovodním vysokotlakým postřikem, pásové 
přesypy budou vybaveny vodními postřiky, usazený prach na počvě bude likvidován 
zkrápěním, z potrubních řádů a elektrického zařízení bude smetán. Strop a boky důlního díla 
budou ošetřené inertním prachem.  

Provoz dolu se předpokládá třísměnný s tím, že jedna směna je údržbová.  

Všechny technologie pro dobývání, rozpojování a dopravu uhlí v dolu budou napájené pouze 
elektrickou energií, v případě technologie pro dopravu materiálu z logistického centra bude 
využit nakladač na dieslový pohon.  

Těžba bude postupovat (posouvání vstupů do dolu) od západu na východ ve dvou patrech. 
Nejdříve bude v dané oblasti vytěženo horní patro a následně dolní patro. Na následujícím 
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obrázku je schematicky naznačen postup těžby. V předstihu budou budovány nové vstupy do 
dolu a staré vstupy budou zazděny, izolovány jíly a zasypány výsypkou. Hornická činnost tak 
bude v každém okamžiku provozována jen v určité části ložiska (oblasti). 

 
Vlivy na jednotlivé složky ŽP  

§ Vliv na ovzduší  

Pro vyhodnocení očekávané imisní situace v hodnocené lokalitě byla zpracována Rozptylová 
studie (Příloha H.3).  Rozptylová studie posuzuje imisní zatížení způsobené provozem DNT 
v zájmovém území pro roky 2014, 2020, 2025 a 2029 a varianty 0 (provoz lomu DNT bez 
záměru hlubinné těžby) a varianty 1 (provoz lomu DNT se záměrem hlubinné těžby).     

Výpočet rozptylu byl proveden pro relevantní znečišťující látky, které jsou (budou) při 
činnosti záměru emitovány a zároveň mají stanoveny imisní limity dle přílohy č. 1 zákona o 
ochraně ovzduší. Jmenovitě se jedná o suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, oxid siřičitý 
(SO2), oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzo(a)pyren (B(a)P) a benzen (BZN).  

Pro každý referenční bod byly vypočteny příspěvky k následujícím charakteristikám úrovně 
znečištění ovzduší:  

- průměrné roční koncentraci B(a)P  
- průměrné roční koncentraci benzenu 
- maximálnímu dennímu osmihodinovému průměru CO  
- průměrné roční koncentraci NO2  
- maximální hodinové koncentraci NO2  
- maximální hodinové koncentraci SO2  
- průměrné roční koncentraci PM2,5  
- průměrné roční koncentraci PM10  
- maximální 24-hodinové koncentraci PM10 
- četnosti překročení imisního limitu pro 24-hodinové koncentrace PM10. 

  
V případě znečišťujících látek B(a)P, benzenu, CO, NO2, a SO2 je vliv záměru na úroveň 
znečištění ovzduší ve všech hodnocených letech, nejen v obytných zónách, ale i v celém 
zájmovém území zanedbatelný. 

Příspěvek posuzovaného záměru k průměrným ročním koncentracím PM2,5 je ve všech 
hodnocených letech ve všech obytných zónách velmi malý až zanedbatelný. 

Modelový výpočet nepredikuje v žádném z hodnocených let v žádné z obytných zón (ani při 
zohlednění stávající úrovně znečištění ovzduší) překročení imisního limitu pro průměrné 
roční koncentrace PM2,5. 
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S výjimkou obytných zón Březno a Droužkovice je příspěvek záměru k průměrným 
ročním koncentracím PM10 ve všech ostatních obytných zónách v hodnocených letech 
velmi malý (do 4 ug/m3) a nepřesáhne 10% hodnoty imisního limitu.  

V obytné zóně Březno je příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím PM10 malý a 
pohybuje se nejvýše do 6,79 ug/m3 v roce 2020 (tj. do 17,0% hodnoty imisního limitu). 

V obytné zóně Droužkovice je příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím PM10 

malý a pohybuje se nejvýše do 4,31 ug/m3 v roce 2025 (tj. do 10,8% hodnoty imisního 
limitu). 

Modelový výpočet nepredikuje v žádném z hodnocených let v žádné z obytných zón (ani při 
zohlednění stávající úrovně znečištění ovzduší) překročení imisního limitu pro průměrné 
roční koncentrace PM10. 

S výjimkou obytných zón Březno a Droužkovice je příspěvek záměru k povolené četnosti 
překročení 24-hodinového imisního limitu pro PM10 ve všech obytných zónách v 
hodnocených letech malý a nepřesáhne 20% hodnoty limitu přípustné četnosti překročení (tj. 
nepřesáhne hodnotu 168 h/rok). V těchto obytných zónách by v hodnocených letech nemělo 
vlivem záměru docházet k překročení přípustné četnosti překročení 24-hodinového imisního 
limitu pro PM10. Pokud by v těchto zónách k překročení přípustné četnosti došlo, bude to 
především vlivem příspěvků zdrojů nezahrnutých do výpočtů. 

V obytné zóně Březno se příspěvek záměru k četnosti překročení 24-hodinového imisního 
limitu pro PM10 pohybuje do 33,7% (v roce 2025) přípustné četnosti překročení. 

V obytné zóně Droužkovice se příspěvek záměru k četnosti překročení 24-hodinového 
imisního limitu pro PM10 pohybuje do 35,8% (v roce 2020) přípustné četnosti překročení. 

Modelový výpočet ukazuje, že v obytných zónách Březno a Droužkovice nelze v budoucnu 
vyloučit překročení 24-hodinového imisního limitu. Tato situace je dána především 
existujícím znečištěním ovzduší a příspěvky dalších stacionárních a mobilních zdrojů 
znečišťování.  

§ Vliv na vodu 

Hlubinná těžba bude probíhat zhruba 100 – 120 m pod zemským povrchem. Od vodotečí či 
jímacích objektů budou hlubinná důlní díla horizontálně vzdálená stovky metrů a navíc budou 
oddělena svislou vrstvou nepropustných jílů a jílovců o mocnosti až 120 m. K negativnímu 
vlivu na povrchové vodoteče, přípovrchové podzemní vody (v kvartérních vrstvách) a jímací 
objekty nemůže dojít ani teoreticky. 

§ Vliv na faunu a floru 

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru a jeho předpokládaných vlivů na jednotlivé 
složky ŽP nejsou kvantifikovány žádné negativní vlivy na floru a faunu. Z hlediska 
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přírodovědného je hlubinné dobývání v rámci vymezeného území činností, která 
nezpůsobuje fyzickou likvidaci žádný rostlinných či živočišných druhů. 

§ Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Na základě stanovisek autorů odborných posudků z oborů geologie (Přílohy H.7 a H.8) lze 
konstatovat, že v rámci hlubinného dobývání „v krátkodobém časovém horizontu, tj. 
minimálně po dobu předpokládaného hlubinného provozu, je díky navržené technologii 
ražby prakticky vyloučena možnost vzniku takových deformací v horninovém prostředí, 
které by mohly mít negativní vliv na stabilitu závěrných svahů budoucí zbytkové jámy 
povrchového lomu. Ze stejných důvodů lze jednoznačně vyloučit i možnost vzniku 
jakýchkoliv dodatečných deformací na povrchu terénu v širším území za hranicí stanoveného 
dobývacího prostoru. I v dlouhodobém časovém horizontu více desítek, resp. prvních 
stovek let od ukončení hlubinné těžby je možnost vzniku rozsáhlejších deformací v 
souvrství nadložních sedimentů nad zamýšlenou hlubinnou těžbou velmi málo 
pravděpodobná.“.  

 

Vlivy na antropogenní systémy a obyvatelstvo: 

§ Vlivy na veřejné zdraví  

Pro posouzení zdravotních rizik bylo vypracováno autorizované posouzení  vlivů záměru na 
veřejné zdraví. (Ing. Jitka Růžičková, příloha H.5). 

Na základě odhadu zdravotních rizik je možné konstatovat, že realizace záměru „Postup SD 
a.s. - DNT v období 2014 - 2029“ je akceptovatelná a nebude znamenat významné zvýšení 
zátěže populace v obcích v okolí záměru znečišťujícími látkami v ovzduší, respektive 
suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5.  

§ Vlivy na hlukovou situaci  

Pro vyhodnocení očekávané hlukové situace v hodnocené lokalitě byla zpracována Hluková 
expertíza (příloha H.4).  
Ze závěrů zpracované expertizy je patrné, že realizace záměru POPD DNT v jednotlivých 
postupových rocích 2020 - 2029 splňuje ve všech kontrolovaných referenčních bodech 
hygienické limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněný venkovní prostor 
staveb, v denní i noční době. 

§ Vlivy na hmotný majetek a budovy 

Expertní posudky (GeoTec-GS a Ing. Havrlík), které se problematikou vlivů dobývání na 
povrch detailně zabývaly, prokázaly, že k ohrožení okolních obcí Černovice, Spořice a 
Droužkovice nemůže dojít a to ani teoreticky a v dlouhodobém horizontu. Ani kdyby 
došlo k náhlému totálnímu zborcení pilířů mezi chodbicemi tak horizontální dosah vlivu 
dobývání na povrch je při maximální výšce horninového prostředí 120 m nad stropem 
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chodbice 75 m od hranice hlubinného dobývání. Ani v tomto vysoce nepravděpodobném 
případě a ani z pohledu dlouhodobého horizontu nemůže tedy dojít k ohrožení železniční trati 
ČD, rychlostní silnice R7 a objektů v obcích, které jsou ve vzdálenostech 400-500 m od 
hranice dobývání. Geotechnický monitoring se bude realizovat v rozsahu dle projektu 
monitoringu (viz příloha č.7). Doporučovaná pasportizace objektů v obcích již proběhla ve 
velkém rozsahu v devadesátých létech dvacátého století, tehdy s ohledem na možný vliv 
trhacích prací na objekty za hranicí lomu. V současné době se již trhací práce na lomu 
neprovozují (viz platné POPD).  
Boční svahy lomu Libouš budou v souladu s doporučením České Geologické Služby 
monitorovány jako preventivní opatření a to podle projektu monitoringu zpracovaného 
firmou GeoTec-GS (příloha H.7) 
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1.Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru hlediska územně plánovací 

dokumentace   
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H.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst. 1 zákona               

č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb. 
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Odborná literatura a podkladové materiály 

1. Adamec V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada. Praha 2007 
2. Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha, 

1995) 
3. Bejček, Šťastný: Fauna Tušimicka, GRADA Publishing 2000  
4. Bejček, Šťastný: Flora Tušimicka, GRADA Publishing 2000 
5. Culek M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Praha 1996 
6. Demek J., Mackovčin P. 2006: Zeměpisný lexikon ČR, Hory a nížiny. AOPK ČR 
7. Havránek J.a kol: Hluk a zdraví. Avicenum 1990 
8. Low J., Míchal I. 2003: Krajinný ráz. Lesnická práce, s.r.o. 
9. Mikyška R. et al. (1969): Geobotanická mapa, Academia a Kartografické nakladatelství  
10. Neuhauzlová Z., Moravec J.: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, 1:500 000. Bot. 

Ústav AVČR Průhonice, 997 
11. Quitt E.: Klimatické oblasti Československa. GÚ ČSAV Brno 1971.  
12. Tomášek M.: Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000 
13. Chráněná území ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
14. Technické výkresy, technická zpráva, mapové přílohy zadání stavby 
15. Audit vlivů těžby lomu Libouš II – sever do roku 2015 na životní prostředí 
16. Postup SD a.s. - DNT v období 2014 - 2029. EIA - Dokumentace. MZP319.  
17. 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: 

§ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

§ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

§ Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

§ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
§ Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů. 
§ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

§ Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití  nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. 

§ Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon).  

§ Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku. 
§ Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve 
znění pozdějších předpisů. 

§ Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na 
povrchu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Přehled zkratek  
AOPaK  Agentura ochrany přírody a krajiny 
BM   Bolter Miner 
BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka  
B(a)P   benzopyren  
CŘS   centrální řídící stanoviště  
č.p.   číslo parcelní  
ČBÚ   Český báňský úřad   
ČD   České dráhy 
ČGS   Česká geologická služba 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav   
ČIZP OI  Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát 
ČSÚ   Český statistický úřad 
DNT   Doly Nástup Tušimice 
DP   dobývací prostor 
EIA   posuzování vlivů na životní prostředí  
EO   ekvivalentní obyvatelé 
EVL    evropsky významná lokality 
EZO   ovládání řízení silových zařízení  
FB   Feeder breaker  
HS              hluková studie 
HV   hlavní ventilátor 
CHLÚ   chráněné ložiskové území 
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
JB   frekvenční měnič 
JBČ   rozdělovače 
KDMU  označení čerpadla (kalové) 
k.ú   katastrální území 
KR   krajinný ráz  
KOD (SOD, OD) kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh 
KÚÚK   Krajský úřad Ústeckého kraje 
MŽP   ministerstvo životního prostředí 
NA   nákladní automobily 
NRBC   nadregionální biocentrum 
NRBK   nadregionální biokoridor 
RBC    regionální biocentrum 
RBK   regionální biokoridor 
OBC   orientační bezpečnostní celík 
OC   ochranný celík 
OOP   orgány ochrany přírody 
OP1   přesypové čidlo  
OSS   orgány státní správy 
PO   ptačí oblast 
PD   projektová dokumentace 
PHO   protihluková opatření  
PUPFL  pozemek určený k plnění funkce lesa 
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PVP   průchozí větrní proud 
PVU   protivýbuchová uzávěra 
RD   rodinný dům 
SC   shuttle car 
SD   Severočeské doly a.s. 
SHR   Severočeský hnědouhelný revír  
SÚ   stavební úřad  
SSV   samostatná svorníková výztuž 
TNA   těžké nákladní automobily 
TP   technologický postup 
TR   transformátor 
TTP   trvalý travní porost  
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSC   územně samosprávné celky,  
ÚSES    územní systém ekologické stability 
VÚSC   vyšší územně samosprávné celky 
VKP   významné krajinné prvky 
VVUÚ   vědecko-výzkumný uhelný ústav (Ostrava – Radvanice) 
ZD   závodní dolu 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZCHÚ   zvláště chráněná území  
ŽP   životní prostředí 
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Zpracovatel 

Vypracoval: 

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 

E-mail: info@ees-servis.cz 

 

 

 

 

                                                                

 

28. dubna 2015     

                                                                    …………………………………………..………… 

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 
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