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1. Obchodní firma
Severočeské doly a.s.

2. IČ:
49901982

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

4. Jméno, příjmení,
oznamovatele:

bydliště

a

telefon

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.

předseda představenstva
474 604 200

Ing. Pavel Sluka

člen představenstva
474 604 202

oprávněného

zástupce

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Miroslav Eis
manažer Útvaru ekologie a rekultivací
474 604 280
Ing. Milan Novotný
závodní lomů a manažer Útvaru ZL, BHP, PO a výroby
474 604 209
Ing. Martin Vrubel, Ph.D. vedoucí odboru měřictví a geologie
474 602 064
Ing. Jiří Tischler
báňský specialista TŘ
474 604 223
Ing. Jiří Siřiště
vedoucí odboru ekologie
417 805 589
p. Milan Fraštia
vedoucí odboru přípravy a rekultivací
474 604 224
Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
vedoucí odboru přípravy výroby DB
417 805 612
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ÚVOD
Předložená dokumentace záměru „Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina
2019 - 2035“ 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.
Dne 15. 12. 2016 bylo na MŽP podáno a následně 6. 1. 2017 na úřední desce zveřejněno
oznámení výše uvedeného záměru (MZP471), zpracované dle přílohy č. 3 výše uvedeného
zákona. V závěru zjišťovacího řízení k záměru ze dne 10. 4. 2017, č.j. 18764/ENV/17, bylo
konstatováno, že předložený záměr bude dále posuzován dle výše uvedeného zákona.
Dokumentaci požadují dopracovat především s důrazem na následující oblasti:
§ Zpracovat akustickou a rozptylovou studii se zohledněním relevantních požadavků
obdržených ve vyjádřeních.
§

Zpracovat vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.

§

Zpracovat biologický průzkum záměrem bezprostředně dotčeného území v rámci celé
vegetační sezóny s následným vyhodnocením, včetně návrhu záchranných či
kompenzačních opatření.

§

Zpracovat hodnocení vlivů na krajinný ráz z hlediska jednotlivých fází těžby i fází
předpokládané rekultivace, včetně vizualizace předpokládaného stavu území záměru v
těchto fázích těžby a předpokládané rekultivace.

§

Zpracovat hydrogeologické posouzení zaměřené zejména na ovlivnění podzemních a
důlních vod. Popsat a vyhodnotit způsob nakládání s důlními vodami. Rámcově
zpracovat předběžné hodnocení vlivů záměru na dotčené vodní útvary.

§

Alespoň rámcově navrhnout a v odpovídající rámcové úrovni podrobnosti vyhodnotit
postup sanace a rekultivace území dotčeného navrženou těžbou se zohledněním celého
území dotčeného hornickou činností na Dolech Bílina.

§

Dále je nutné zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které
jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních. 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 (seznam uveden na str. 214).
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 pro svůj rozsah zařazeny
za textem Dokumentace, jako příloha H.0.
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B.I Základní údaje
B.I.1

Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035.
Kategorie:
Kategorie I (záměry podléhající posuzování vždy)
Příslušný správní úřad:
MŽP ČR
Číslo a popis záměru:
Záměr splňuje podmínky k bodu č.79, vyžadující zjišťovací
řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie I, bod
79 – stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená
povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného
limitu (25 ha) nebo s kapacitou navržené povrchová těžbě od
stanoveného limitu (1 mil.t/rok). Těžba rašeliny od stanoveného
limitu (150 ha).

B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru

Báňsko-technologické postupy připravovaného POPD na lomu Bílina vycházejí ze studie
zpracované Odborem přípravy výroby SD s názvem „Těžba na nové hranice ÚEL do roku
2035“.
Zvolenou dobývací metodou pro vydobytí části zásob je povrchové dobývání. Počítá se
s nasazením 7 technologických celků na skrývkových řezech a 5 uhelných rýpadel pro těžbu
uhlí.
Projektovaná maximální kapacita záměru je vytěžení cca 10 mil. tun uhlí/rok. Celková výše
vytěžitelných zásob záměru je 149,8 mil. t a byla stanovena na základě předběžného
výpočtu zásob v prostředí aktuálního geologickém modelu ložiska (Odd. geologie - OMG SD
- Program ATLAS, 20161) v ploše plánovaných postupů lomu Bílina. Pro upřesnění
celkového množství zásob, které budou pro lom Bílina k dispozici v platných ÚEL, byly na
začátku roku 2018 (po získání DP Pařidla a získání příslušné měřické a geologické
dokumentace) zahájeny práce na výpočtech zásob se stavem k 1. 1. 2018. Byl zpracován
návrh podmínek využitelnosti zásob hnědého uhlí výhradního ložiska 3 075700 Bílina – Lom
Bílina a výhradního ložiska 3 227 401 Pařidla. Tyto podmínky byly schváleny dne 30. 1. 2018
komisí pro hospodaření se zásobami SD a.s. a dne 23. 3. 2018 byly projednány v komisi pro
projekty a závěrečné zprávy MŽP. K navrženým ukazatelům nebyly připomínky. Do 31. 8.
2018 bude probíhat doplňování geologických a měřických dat do digitálního geologického
modelu ATLAS a jeho upřesňování. Výpočet zásob v souladu s § 14, zákona č. 44/1988 Sb.
(Horní zákon) a vyhláškou MŽP č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování
geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob
výhradních ložisek bude dokončen do 31. 12. 2018.

1

Předběžný výpočet vypracoval Ing. Karel Mach, Ph.D. (osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a
vyhodnocovat geologické práce v oborech ložisková geologie a zkoumání geologické stavby č. 1822/2003, vydáno MŽP ČR
pod č. j. 2334/660/32846/03)
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Pro posouzení vlivu záměru je počítáno s vytěžením 149,8 mil tun uhlí a 879 mil. m3
skrývky.
V závislosti na aktuálních odbytových možnostech předpokládá záměr tyto objemy těžby pro
daná období:
Roky 2019 až 2025
Roky 2026 až 2035
Celkem

skrývka 403 mil. m3
skrývka 476 mil. m3
skrývka 879 mil. m3

uhlí 67,5 mil. tun
uhlí 82,3 mil. tun
uhlí 149,8 mil. tun

Při maximální průměrné těžbě 10 mil. t ročně by zásoby byly vytěženy již za 15 let, to je
v roce 2033. Záměr však předpokládá postupné snižování těžby po roce 2020 pod 10 mil. t
uhlí za rok a po roce 2025 další snížení na úroveň cca 8,5 mil. t za rok a níže, v souvislosti
s předpokládaným snižováním poptávky po hnědém uhlí. Jižně od záměru, u obce Braňany,
dojde na ložisku ke ztrátě cca 12 mil. tun zásob, které by v případě nestanovení hranice
omezení těžby mohly být zařazeny v kategorii vytěžitelných zásob uhlí. Jsou za hranicí
omezení těžby, stanovenou usnesením vlády ČR č. 827/2015, článek II, a zůstanou vázány
v bočních svazích lomu. Záměr s těmito zásobami, i když jsou uvnitř hranice územně
ekologických limitů těžby dle usnesení vlády ČR č. 827/2015, nepočítá a nejsou tak součástí
celkových vytěžitelných zásob (zásoby dle záměru k těžbě) vyčíslených na 149,8mil.tun.
Plocha celého zájmového území (obr. 2) je 38,554 km2, z toho:
§ 1,799 km2 plochy pro nový zábor pro záměr postupu porubní fronty (křížová
zelená šrafa)
§ 0,272 km2 plochy pro záměr zakládání v oblasti MM Jana
§ 4,121 km2 plochy území dotčené změnou postupů (včetně zakládání u MM Jana)
Tato Dokumentace rovněž slouží i pro posouzení vlivu stanovení dobývacího prostoru
Braňany VII na životní prostředí. Plocha budoucího DP Braňany VII je uvnitř plochy
záměru (viz obr. 4). Žádost o stanovení DP Braňany VII bude podána u Obvodního báňského
úřadu pro území kraje Ústeckého po vydání stanoviska k záměru Ministerstvem životního
prostředí ČR. Podrobněji v kapitole B.I.3.

B.I.3

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký
Braňany, Mariánské Radčice, Most, Osek u Duchcova,
Duchcov, Ledvice, Bílina.
Braňany, Libkovice u Mostu, Mariánské Radčice, Pařidla, Jenišův
Újezd, Bílina, Duchcov, Hrdlovka, Liptice, Ledvice, Osek u Duchcova,
Hrdlovka – Nový Dvůr, Břešťany, Břežánky, Chudeřice u Bíliny.
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Obr. 1 – Zájmová území DB v období 2019 - 2035
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Obr. 2 - Zájmová území DB v období 2019 – 2035
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Těžba hnědého uhlí povrchovým způsobem a další hornická činnost bude probíhat ve
stanovených dobývacích prostorech (dále DP) DP Bílina (stanovený Ministerstvem paliv
ČSSR, č.j.32.1/291/65, ze dne 24.6.1965, změněný rozhodnutím OBÚ v Mostě
č.j. 2044/96/III ze dne 4.9.1996), DP Pařidla (stanovený OBÚ pro území kraje Ústeckého
č.j. SBS 36063/2016/OBÚ-04/7 ze dne 3.1.2017), DP Lom II (Stanovený Ministerstvem
průmyslu ČSR zn. 320/282/Sta/MB/70 ze dne 9.2.1970), DP Hrdlovka (Stanovený
Ministerstvem paliv ČSSR zn. 32.1/252/64 ze dne 15.5.1964), DP Duchcov (Stanovený
Ministerstvem průmyslu ČSR č.j. 320/1828/Sta/MB/69 ze dne 8.12.1969 a změněný
rozhodnutím OBÚ v Mostě, č.j. 1909/92/Zch., ze dne 12.6.1992 (zmenšení).
Hornická činnost bude rovněž realizována i v dobývacím prostoru Braňany VII, o jehož
stanovení SD požádají ihned po získání stanoviska MŽP ČR k záměru. Území budoucího
DP Braňany VII leží v ploše záměru uvnitř hranice ÚEL dle usnesení vlády ČR
č. 827/2015, a to mezi výsypkou Svoboda a Červeným vrchem (obr. 4,5). Toto území bylo
historicky, od roku 1965, součásti stanoveného dobývacího prostoru Bílina (viz obr. 3).
V roce 1996, v souladu se zněním usnesení vlády č. 444/1991 o územních ekologických
limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi, Severočeské doly
a.s. požádaly o změnu (zmenšení) dobývacího prostoru Bílina. Rozsah zmenšení DP Bílina je
patrný z obr. 3. Červenou linii je zakreslen současný rozsah. Fialová linie na jihu a východě
zobrazuje, kam až dobývací prostor, před změnou dosahoval. Rozhodnutím OBÚ v Mostě,
č.j. 2044/96/III, ze dne 4.9.1996, o změně DP, byla hranice DP Bílina u obce Braňany
přizpůsobena usnesení vlády ČR č. 444/1991. Dodnes je území součástí ložiska hnědého uhlí
Bílina – Lom Bílina a chráněného ložiskového území Bílina (dále i CHLÚ) stanoveného
v roce 1997 rozhodnutím MŽP ČR o stanovení CHLÚ Bílina zn.: 830/364/97 ze dne
29. 4. 1997.
Nyní, po usnesení vlády ČR č.827/2015 ze dne 19. října 2015 k řešení dalšího postupu
územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, je potřeba v souladu
s tímto usnesením, stanovit nový DP Braňany VII, který by umožnil naplnit zmiňované
usnesení vlády. V elipse na obrázku (obr. 3) je mezi červenou a fialovou linii území, v kterém
bude požádáno o stanovení dobývacího prostoru Braňany VII. Toto území leží uvnitř
stanoveného chráněného ložiskového území Bílina. V prostoru tohoto DP budou SD těžit
nadloží a uhlí. Předběžný výpočet zásob vypracoval Ing. Karel Mach, Ph.D., těmito výsledky:
Bilanční zásoby:
Nebilanční zásoby:

1 298 029 t
46 832 t

V prostoru je 4,629 mil. m3 nadloží. Plocha území je 79 890 m2. Plošně je rozsah DP Braňany
VII marginální, DP ale potřebný pro bezpečné provádění hornické činnosti v oblasti výchozu
sloje. Detailně je pozice dobývacího prostoru Braňany VII zobrazena na obr. 5.

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

14/230

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Obr. 3 - Původní a současný rozsah DP Bílina

Plocha budoucího DP Braňany VII je uvnitř plochy záměru (obr. 4 - hranice záměru modře).
Proto bude v této dokumentaci souhrnně posouzen i vliv hornické činnosti v této ploše. Žádost
o stanovení DP Braňany VII bude podána u Obvodního báňského úřadu pro území kraje
Ústeckého po vydání stanoviska k záměru Ministerstvem životního prostředí ČR.

Obr. 4 - Umístění DP Braňany VII uvnitř záměru
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Obr. 5 - Oblast stanovení DP Braňany VII – zeleně šrafovaná plocha uvnitř záměru
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B.I.4

Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými
záměry

Povrchový lom Bílina těží ročně cca 9 miliónů tun uhlí při těžbě skrývky a odklizu cca 50
miliónů metrů krychlových nadložních zemin. Je provozován společností Severočeské doly
a.s., a nachází se v západní části Severočeské hnědouhelné pánve mezi městy Bílina,
Duchcov, Osek, Ledvice a obcemi Braňany, Mariánské Radčice a Lom.
Současná těžba probíhá západním směrem na pěti pracovních horizontech, těžba uhlí je
prováděna na třech řezech o průměrné délce 3,5 až 4 km. Nadložní zeminy jsou ukládány
na vnitřní výsypce a výsypce Pokrok.
Další záměry v přípravné fázi:
ULK 305

Silnice I/13 Bílina, obchvat (Souhlasné stanovisko k záměru bylo vydáno
12.5.2011, dnes 12.2.2016 byla jeho platnost prodloužena). V současné době
ŘSD zpracovává PD.

UKL 979

Přeložka komunikace Braňany – Mariánské Radčice, II. část (dne 18.8.
2016 vydán Závěr zjišťovacího řízení – není nutno dále posuzovat).

ULK 1025

Adaptace kolejové nakládky prachového uhlí na nové přepravní systémy.
(areál ÚUL, dne 4. 10. 2017 vydán ZZŘ – není nutno dále posuzovat).

ULK 1046

Severočeské doly – Vyrovnávací skládka UČS 1. (areál ÚUL, oznámení
zveřejněno dne 1. 2. 2018).

Zpracování PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení na záměr obnovy historického
spojení měst Ledvice a Duchcov komunikací III. třídy pro osobní přepravu,
včetně cyklostezky a stezky pro pěší. Předpokládaný termín zpracování PD je
10/2018, zahájení výstavbyv roce 2022.

Další záměry ve výstavbě:
Rekultivace odkaliště Fučík – Duchcov – v polovině roku 2017 ukončil ČEZ plavení
popílků a zahájil závěrečné rekultivace zmíněného prostoru. Po roce 2020
dojde k navýšení hladiny stávající retence a ke vzniku jezera. Tím dojde
k navrácení přirozeného odtoku vod z prostoru mezi městy Duchcovem
a Ledvicemi.
Dále nejsou známy záměry, jejichž případná realizace by mohla způsobit takovou případnou
kumulaci negativních vlivů, která by realizaci záměru bránila. Kumulativní vlivy budou
zohledněny v rámci relevantních dílčích studií.
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B.I.5
Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem
zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě
daného řešení, včetně srovnání vlivů na ŽP
Na území lomu Bílina již v současnosti probíhá hornická činnosti v rámci POPD lomu Bílina
na období 2010 – 2030.2 Usnesením vlády č. 827/2015 ze dne 19. 10. 2015 k řešení dalšího
postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách byla stanovena
nová hranice ÚEL (obr. 6). Severočeské doly a.s. zpracovaly Báňsko-technologické postupy
„Těžba na nové hranice ÚEL do roku 2035“, které umožní usnesení vlády naplnit. První
skrývkový
řez
rýpadlem K 10000/74
již dosáhl hranice
původních územně
ekologických limitů
v prostoru u silnice
II/256, kde došlo
k významnému
posunu hranice ÚEL
směrem na jih. Pro
plynulý, bezpečný a
hospodárný postup
celého
lomu
v nových
ÚELje
potřeba
postup
skrývkových
řezů
rozšířit co možná
nejdříve k jihu až
k hranici
nových
limitů
těžby
do
oblasti, kde ještě
nebyl vliv hornické
činnosti na životní
prostředí posuzován.
Umístění záměru je
zobrazeno na obr. 1 a
2.

Obr. 6 - Hranice ÚEL dle usnesení vlády ČR č. 827/2015
2

dle rozhodnutí OBÚ v Mostě o povolení hornické činnosti zn.3426/10/II z 8.11.2010 (souhlasné stanovisko
MŽP ČR k posouzení záměru na životní prostředí č.j. 65971/ENV/10 ze dne 29/7/2010).
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V rámci pokračování hornické činnosti dojde také k určité změně v zakládání skrývky na
výsypku, a to v prostoru katastrálních území města Ledvice a Duchcov, v oblasti Montážního
místa (MM) Jana - obr. 1 a obr. 2. Proti původním předpokladům, uvedeným v Oznámení
záměru, byl rozsah zakládání plošně snížen ve prospěch zmírnění dopadů na ŽP.
Dokumentace počítá se snížením původní plochy zakládání hmot o výměře cca 0,663 km2 na
0,272 km2 - obr. 2. Pro doplnění lze uvést, že v tomto prostoru hornická činnost již
v minulosti probíhala (obr. 1, 2) - nejedná se proto o zcela novou činnost. Obrys vnitřní
výsypky bude zarovnán a pata etáže opřena o bývalou výsypku Pokrok kvůli zajištění stability
svahu.
Usnesení vlády č. 827/2015 kromě stanovení územně ekologických limitů požaduje aby:
„hranice limitů těžby bude stanovena 500 m od zastavěného území obce“. Hranice limitů
těžby u obcí byla stanovena polygony s lomovými body, jejichž poloha je dána souřadnicemi
v systém S-JTSK. Pro obec Braňany platí tabulka A a pro Mariánské Radčice tabulka B.
Tabulka A

číslo bodu
Bra1
Bra2
Bra3
Bra4
Bra5
Bra6
Bra7
Bra8
Bra9

Y
787177,7
787063,3
787057,6
786963,5
786810,3
786716,7
786458,3
786362,8
786186,0

X
985019,7
984989,1
984971,3
984972,6
984980,5
984976,3
984964,6
984972,4
985023,6

Tabulka B

BOD
MAR1
MAR2
MAR3
MAR4
MAR5
MAR6

Y
788645.7
788421.2
788094.7
787732.4
787627.7
787699.3

X
982488.9
982600.7
982595.4
982330.6
982086.4
981734.9

Hranice limitů těžby vůči obcím jsou znázorněny na obrázcích 7 a 8 žlutou linií.
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Obr. 7 - Hranice omezení těžby u obce Braňany

Obr. 8 - Hranice omezení těžby u obce Mariánské Radčice
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Pokračování těžby v ÚEL dle usnesení vlády ČR č. 827/2015 je zcela v souladu s §30, odst.
(3), písm. a) Horního zákona č. 44/1988 Sb., tj. organizace má povinnost vydobýt zásoby
výhradního ložiska co možná nejúplněji, s co nejmenšími ztrátami a znečištěním.
Zdůvodněním potřeby záměru je rovněž prodloužení životnosti lomu a zajištění zásobování
elektráren ČEZ, a.s., tepláren, stejně jako i maloodběratelů v celé ČR hnědým uhlím
(např. kotlíkové dotace = podpora státu při individuálním spalování uhlí v rodinných
domech). Tím budou udrženy stovky přímých i navazujících pracovních míst v regionu
zasaženém nezaměstnaností.
Dle pověřených úřadů územního plánování (ÚÚP) jednotlivých dotčených měst a obcí
se předložený záměr nachází v plochách DP a dle sdělení:
a) ÚÚP Teplice – dle ÚPD města Duchcov – dle ÚP se pozemky dotčené záměrem
nacházejí v ploše těžby nerostů – rekultivace lesní, vodní, ostatní a devastované
plochy. ÚP vymezuje přes pozemky dva koridory územích rezerv. Dopravní
koridor silnice I. třídy R3 – dopravní spojení Duchcov – Braňany – Most a dále
koridor vodního toku R4 - plánované propojení Ledvického rybníka s jezery
Maxim a jezerem Most.
- dle ÚPD města Oseka – se pozemky nacházejí v ploše těžby nerostů (NG). Jsou
vymezeny jako územní rezervy s možným budoucím využitím plochy R-H02 pro
vodní a vodohospodářské plochy a plochy lesní, s podmínkou prověření souladu
s aktuální podobou plánu rekultivací SD, a. s. Dále jsou pozemky vymezeny jako
součást plochy určené k asanaci po těžbě hnědého uhlí.
b) ÚÚP Bílina – dle ÚPD města Bílina se záměr nachází na území, které je ÚP vymezeno se
způsobem využití jako návrhová plocha „X“ – plochy specifické – rekultivace,
určené pro obnovu území po ukončené těžbě a jako plocha „NP“ – plochy
přírodní, určené pro zachování a rozvoj přírodních hodnot území. Území dotčené
I. etapou pokračování těžby je v souladu se ZÚR ÚK s výjimkou ploch NP
vymezeno jako území asanaci VA01 (cílem je příprava podmínek pro průběžnou
rekultivaci).
- dle ÚPD města Ledvice se návrh na zakládání na MM Jana nachází z převážné
části mimo zastavěné území, s výjimkou plochy „VP“, která je vymezena jako
součást zastavěného území a je určena pro průmyslovou, zemědělskou i smíšenou
výrobu a skladování. Dle ÚPD je dotčené území vymezeno se způsobem využití
„L“ – plochy lesní (návrh) určené pro plnění funkce lesa, plochy „WT“ pro vodní
hospodářství, vodní plochy a toky (návrh), určené pro vodní toky a vodní plochy
a plochy „VP“. Území dotčené I. etapou pokračování těžby je v souladu se ZÚR
ÚK vymezeno jako území asanaci A15 a A10 (cílem je příprava podmínek pro
průběžnou rekultivaci).
Z výše uvedeného vyplývá, že ÚP města Bílina a Ledvice, které byly vydány
v souladu se ZÚR ÚK v letech 2012 a 2014 nemohou respektovat usnesení vlády
č. 827 ze dne 19/10 2015, kterým došlo ke korekci limitů pro těžbu na lomu
Bílina.
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c) SÚ Most – dle ÚPD města Mostu jsou dotčené pozemky zahrnuty do nezastavěného
území a jsou vedeny jako plochy „zemědělská půda, odkaliště, vodní plochy a
ostatní zeleň“. navržen ve stanovených hranicích dobývacích prostorů DP Bílina
a Most a současně v hranicích stanovených ZÚR ÚK k asanaci území po těžbě
hnědého uhlí.
dle ÚPD obce Braňany jsou dotčené pozemky zahrnuty do nezastavěného území
a jsou vedeny jako plochy „ostatní plochy - dobývací prostor“, „ostatní plochy neplodná půda“, „ostatní plochy – manipulační plocha“ a „krajinná zeleň“.
ZÚR ÚK stanovují na území ORP Most asanační území Lom Bílina – v rámci ÚP
Braňany je navržena průběžná rekultivace těžbou uvolněných prostor a navazující
revitalizace území pro budoucí využití v rámci rekultivací.
d) ÚÚP Litvínov dle ÚPD obce Mariánské Radčice záměr „Pokračování těžby – I. etapa –
Doly Bílina 2019 – 2035“ v k.ú. Mariánské Radčice a v k.ú. Libkovice u Mostu,
který řeší těžbu, není součástí územního plánu sídelního útvaru Mariánské
Radčice.
Varianty
V případě posuzovaného záměru na pokračování hornické činnosti, který respektuje územní
ekologické limity těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi, vyhlášené usnesením
vlády ČR č. 827 ze dne 19/10 2015, k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů
těžby hnědého uhlí v severních Čechách, došlo ke korekci ustanovených limitů pro těžbu,
konkrétně na lomu Bílina.
Postup těžby svým navrženým technologickým řešením rozvíjí dlouhodobě osvědčené
metody povrchového dobývání uhlí a následné rekultivace těžbou zasaženého území
a hodnocení jiných variant geografického řešení nebo zcela jiného technologického postupu
těžby není v podstatě relevantní.
•

Varianta aktivní

Tato spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů
a předložených dokumentů (obr. 1 – červená linie). Plocha pro tuto variantu (včetně
stanovení nového dobývacího prostoru Braňany) je přesně vymezena v kapitole B.II.1.1 –
Zábor půdy.
•

Varianta nulová

Jako nulovou variantu je nutno brát stav posouzený procesem EIA v roce 2009 pro záměr
Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 – 2030 (MZP 151) s hranicemi
těžby dle stávajícího platného POPD 2030 (obr. 1 – modrá linie). Varianta nulová není
variantou záměru, ale popis a zhodnocení stavu ŽP v území v případě, že by nedošlo k další
těžbě dle ÚEL dle usnesení vlády č. 827/2015 Sb.
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B.I.6

Popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru,
v případě záměrů spadajících do režimu zákona o IPPC vč. porovnání
s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a
dalšími parametry.

Plánovaný záměr nespadá do režimu zákona o IPPC.
Plánovaná hornická činnost bude prováděna v dobývacích prostorech3:
- DP Bílina
- DP Duchcov
- DP Hrdlovka
- DP Pařidla
- DP Lom II
- DP Braňany VII
Konkrétně se jedná o zajištění dobývání, přepravy a zakládání skrývkových zemin, hornin
a výklizu a dobývání, přepravu a úpravu těženého přírodního zdroje – hnědého uhlí. Těžební
činnost bude navazovat na stávající, resp. následně prováděné postupy skrývkových
a uhelných řezů a etáží vnitřní výsypky za současného pokračování provádění technických
a biologických rekultivací uvolněných ploch.
Těžba uhlí bude probíhat uvnitř výše specifikované plochy a kromě vlastního záměru je
počítáno se zrušením stávající komunikace II/256 v úseku Braňany – Mariánské Radčice.
Jako náhradu SD plánují vybudování její přeložky v prostoru za Červených vrchem, která
bude napojena na připravovanou komunikaci Most – Mariánské Radčice (více kap. D.I.10).
B.I.6.1. Báňské postupy skrývkových a uhelných řezů a výsypek
6.1.1. Postupy skrývkových řezů

V tomto záměru je kontinuita těžby plně zachována, tzn. porubní fronta je nadále těžena
paralelně západním směrem s mírným vytáčením na severu. V tomto období dojde k těžbě
u obce Braňany 1. skrývkovým řezem do hranic stanovené Usnesením vlády České republiky
č. 827/2015 včetně 500 m ochranného pásma. Pod obcí Braňany a pod lokalitou Červený vrch
budou velkostroje s pomocí pomocné mechanizace vytvářet závěrný svah. Severní svahy do
úrovně 3. skrývkového řezu jsou svahovány do stabilního sklonu a ihned zatravněny z důvodů
zvýšení stability a zamezení prašnosti. V předstihu před 1. skrývkovým řezem se budou
v severní části porubní fronty odtěžovat štěrkopísky k zamezení přítoků vody. Všechny řezy
budou postupně očišťovat severní a západní svah lokality Albert, resp. severozápadní hlavu
uhelné sloje. 7. skrývkový řez bude očišťovat uhelnou sloj před postupem uhelných řezů.
Vzhledem k zapadání uhelné sloje v severní a střední části porubní fronty se jednotlivé řezy
kontinuálně zahlubují v celém období.
3

Podrobněji k dobývacím prostorům - viz. kapitola B.I.3 této dokumentace.
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Zpracované báňské postupy předpokládají nasazení nového velkostroje řady TC2 v roce 2021
jako náhrady za dosluhující velkostroj K10000/K74. Tento nový velkostroj bude při těžbě
skrývky na jednotlivých pracovních horizontech (kde bude nahrazovat velkostroje při
generálních opravách) postupně transportován do místa trvalého nasazení - na 6.skrývkový
řez.
V popisovaném období nedochází k zásadním změnám ve vedení porubní fronty, konkrétně
jsou báňské postupy navrženy takto:
•

Postupy skrývky 2019 –2026

1. skrývkový řez s rypadlem K 10 000.1/K 74 (od roku 2025 rypadlo K 2000/ K101) těží
dvouřezově na všech dopravnících kombinací výškového a hloubkového řezu. Odstavení
velkostroje K 74 je plánováno na konec roku 2026.
2. skrývkový řez s rypadlem KU 800.17/K 105 těží výškové řezy a částečně hloubkové řezy
po celé porubní frontě.
3. skrývkový řez s rypadlem KU 800.19/K 98 těží výškové a hloubkové řezy po celé porubní
frontě.
4. skrývkový řez s rypadlem KU 800.18/K 99 těží výškové řezy po celé porubní frontě.
Místně těží hloubkové řezy pro snížení výšky 5. skrývkovému řezu.
5. skrývkový řez s rypadlem KK 1300.1/K 111 těží třířezovou technologií po celé porubní
frontě výškové a hloubkové řezy.
6. skrývkový řez s rypadlem K 2000.1/K 101 (v r. 2025 výměna za nový velkostroj řady TC2)
těží třířezově po celé porubní frontě.
7. skrývkový řez s rypadly K 650/K 108, KU 300.17/K 71, KU 300.30/K 91 těží třířezovou
technologií dle potřeb uvolnění uhelné sloje. Vzhledem k výšce řezu jsou k těmto
velkostrojům v případě potřeby nasazeny pásové vozy.
•

Postupy skrývky 2027 –2035

1. skrývkový řez s rypadlem K 2000/ K101 těží dvouřezově na všech dopravnících kombinací
výškového a hloubkového řezu. Odstavený velkostroj K 74 bude likvidován.
2. skrývkový řez s rypadlem KU 800.17/K 105 těží výškové a hloubkové řezy po celé porubní
frontě.
3. skrývkový řez s rypadlem KU 800.19/K 98 těží výškové a hloubkové řezy po celé porubní
frontě.
4. skrývkový řez s rypadlem KU 800.18/K 99 těží výškové řezy po celé porubní frontě.
Místně těží hloubkové řezy pro snížení výšky 5. skrývkovému řezu.
5. skrývkový řez s rypadlem KK 1300.1/K 111 těží třířezovou technologií po celé porubní
frontě hloubkové a výškové řezy.
6. skrývkový řez s novým rypadlem řady TC2 těží třířezovou technologií po celé porubní
frontě.
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7. skrývkový řez s rypadly K 650/K 108, KU 300.17/K 71, KU 300.30/K 91 těží třířezovou
technologií dle potřeb uvolnění uhelné sloje. Vzhledem k výšce řezu jsou k těmto
velkostrojům v případě potřeby nasazeny pásové vozy.
6.1.2 Postupy výsypkových etáží

Zakládání veškerých hmot od skrývkových řezů je soustředěno pouze do vnitřní výsypky.
Koncem roku 2018 bude zprovozněn nový zakladač řady TC2 ( ZPDH 6300.2-CZ/Z103),
který bude využíván na jednotlivých etážích jako náhrada rekonstruovaných
a generálkovaných zakladačů. Následně umožní vyřadit ZP 10000/Z81 z provozu ( rok 2021).
Poslední etáž vnitřní výsypky bude v severní části založena přes montážní místo Jana až
k rekultivované výsypce Pokrok. Po přeložce uhelných pasových odtahových dopravníků na
jižní straně lomu (konec roku 2022) bude vnitřní výsypkou využíván uvolněný prostor.
Od roku 2031 se spodní 4 etáže začínají vějířově vytáčet západním směrem s otočným bodem
u nového uzlu PVZ na lokalitě Albert. Na poslední etáži ve východní části vnitřní výsypky je
ponechán prostor pro ukládání vedlejších energetických produktů z Elektrárny Ledvice po
celou dobu její předpokládané životnosti.
•

Postupy výsypek 2019 – 2035

1. etáž výsypky se zakladačem ZP 2500.7/Z 92 zakládá úpadní etáž po celé porubní frontě,
kde sleduje vývoj zapadání uhelné sloje. Od r. 2021 začne zakladač zakládat i dovrchně.
Podložka výsypky bude řádně odvodňována a upravována zářezy pro zlepšení stability
paty.
2. etáž výsypky se zakladačem ZPD 8000/Z 98 (od konce roku 2022 nový zakladač ZPDH
6300.2-CZ/Z103) zakládá dovrchně a úpadně ve dvou vrstvách ze všech dopravníků.
3. etáž výsypky se zakladačem ZPDH 6300.1-CZ/Z 102 zakládá dovrchně a úpadně ve dvou
vrstvách ze všech dopravníků. Tímto zakladačem započne v roce 2022 zakládání přes
prostor stávajících uhelných odtahů.
4. etáž výsypky se zakladačem ZP 6600.10/Z 85 zakládá dovrchně a úpadně ze všech
dopravníků. V roce 2023 začne zakládat přes prostor stávajících uhelných odtahů.
5. etáž výsypky se zakladačem ZP 5500.5/Z 79 zakládá dovrchně a úpadně ze všech
dopravníků. V roce 2023 začne zakládat přes prostor stávajících uhelných odtahů.
6. etáž výsypky se zakladačem ZP 6600.20/Z 96 zakládá dovrchně a úpadně ze všech
dopravníků.
7. etáž výsypky se zakladačem ZP 10000/Z 81 (od roku 2021 nahrazen zakladačem
ZPD8000/Z98) zakládá dovrchně a úpadně ze všech dopravníků. Od roku 2020 dotváří
konečný terén určený pro rekultivace.
6.1.3 Postupy uhelných řezů a výklizové výsypky

Uhelná sloj má průměrnou mocnost 30 m, v jižní části posuzovaného záměru se uhelná sloj
zvedá až na terén. Uhelný lom je rozdělen na 3 řezy, vzhledem k rozdílným kvalitativním
parametrům zásob a průběhu uhelné sloje. Materiál, který nemohou těžit velkostroje
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(např. výchoz sloje, závaly po hlubinné těžbě, velký pracovní sklon) je odtěžován lopatovými
rypadly a cyklickou dopravou dopravován k velkostrojům. Těžené uhlí je dopravováno
pásovými uhelnými dopravníky do úpravny uhlí. V tzv. uzlu PVZ ( pásový vůz zakládací) je
umožněna změna směru dopravy těženého uhlí. Zde jsou nasazeny 4 pásové vozy. U každého
velkostroje je rovněž PVZ, který je v případě potřeby nepravidelně nasazován.
V průběhu let 2019 až 2021 dojde k přeložení části uhelných odtahových pásových
dopravníků v prostoru jižních svahů lomu, stávající systém těžby a dopravy uhlí však zůstane
zachován. Konkrétní báňské postupy jsou odvislé od odbytových možností a jsou navrženy
takto:
•

Postupy uhelného lomu 2019 – 2026

1. Uhelný řez s rypadlem KU 300.15/K 70 těží výškové řezy po celé porubní frontě.
2. Uhelný řez s rypadlem KU 300.40/K 102 těží výškové a hloubkové řezy po celé porubní
frontě. V severní a střední části začišťuje patu sloje.
3. Uhelný řez s rypadlem KU 300.16/K 83 začišťuje patu uhelné sloje v jižní části porubní
fronty.
Velkostroj KU 300.8/K68 dotěžuje lokalitu Albert na severovýchodní straně.
Během GO uhelných velkostrojů budou tyto nahrazeny rypadly ze 7. skrývkového řezu.
Výklizová výsypka se zakladačem ZP 3500.9/Z 99 zakládá hmoty do doby přesunu uhelných
odtahů úpadní etáží do vyuhleného prostoru pod zlom Viktoria. Po přesunu uhelných odtahů
dojde k transportu na lokalitu Albert, kde bude zakládat úpadně ve dvou vrstvách
severovýchodním směrem.
•

Postupy uhelného lomu 2027 – 2035

Během let 2029-2030 postoupí lom do přerubaných částí uhelné sloje.
1. Uhelný řez s rypadlem KU 300.15/K 70 těží výškové řezy po celé porubní frontě.
2. Uhelný řez s rypadlem KU 300.40/K 102 těží výškové a hloubkové řezy po celé porubní
frontě. V severní a střední části začišťuje patu sloje.
3. Uhelný řez s rypadlem KU 300.16/K 83 začišťuje patu uhelné sloje v jižní části porubní
fronty.
Rypadlo KU 300.8/K 68 těží uhelnou sloj na západní straně lokality Albert výškovým
a hloubkovým řezem. Během GO uhelných velkostrojů budou tyto nahrazeny rypadly ze
7. skrývkového řezu, během GO zakladače Z 99 bude nasazen PVZ. Výklizová výsypka se
zakladačem ZP 3500.9/Z 99 zakládá hmoty úpadně ve dvou vrstvách v jižní části vnitřní
výsypky.

B.I.6.2. Strojní technologie
6.2.1. Skrývka

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

26/230

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

V průběhu navrhovaného záměru jsou na 7 skrývkových řezech nasazena rýpadla a zakladače
výkonové řady TC1 (7. řez), TC2 a TC3 s kontinuální dopravou těžených hmot dálkovými
pasovými dopravníky šíře 1600mm - 2200mm. Skrývka je z dopravníků vykládána
housenicovými shazovacími vozy, nebo kolejovými shazovacími vozy (7. řez), nebo také
nakládána pasovými vozy (7. řez). Kusovitý materiál skrývky je před naložením drcen drtiči
skrývky na housenicovém podvozku (DSOH). Pevné polohy spodních řezů jsou selektivně
odtěžovány lopatovými rýpadly s automobilovou dopravou. Technologie s kontinuální
dopravou je napájena elektrickou energií pomocí kabelů a kabelových vozů (6kV a 35kV).
Rýpadla těží víceřezovou technologií a jejich nasazení, provoz a ukončení těžby je patrné
z následného přehledu:
1. skrývkový řez
K 10 000 - K74
K2000 - K101
ZP 10 000 – Z81
ZPD 8000 – Z98
DPD šíře 2000-2200 mm
2. skrývkový řez

Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2025
Provoz od 1. 10. 2025 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2021
Provoz od 1. 10. 2021 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035

KU800/17 – K105
ZP 6600/20 – Z96,
DPD šíře 1800 - 2000 mm
3. skrývkový řez

Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035

KU 800/19 – K98
ZP 5500/5 – Z79
DPD šíře 1800-2000 mm
4. skrývkový řez

Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035

KU 800/18 – K98
ZP 6600/10 – Z85
DPD šíře 1800-2000 mm
5. skrývkový řez

Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035

KK1300 – K111
ZPDH 6300/1.CZ – Z102
DPD šíře 1800-2000 mm
6. skrývkový řez

Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035

K2000 - K101
Nové rýpadlo
ZPD 8000 – Z98
ZPDH 6300/2.CZ – Z103
DPD šíře 1800 mm
7. skrývkový řez

Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2025
Provoz od 1. 10. 2024 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2021
Provoz od 1. 10. 2020 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035

KU300/13 – K71
KU300/30 – K91

Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035
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K650 – K108
ZP 2500/7 – Z92
PVZ 2500/2
PVZ 2500/7
PV 2400
DPD šíře 1200-1600 mm

Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035
Provoz od 1. 1. 2019 do roku 2035

6.2.2. Uhelný řez

V uhelném lomu těží rýpadla uhlí na porubní dopravníky šíře 1200 mm a pomocí pásových
vozů je těžba nakládána na odtahové dopravníky šíře 1200 a 1600 mm do Úpravny uhlí
Ledvice. Rozdíly v množství a kvalitě těženého uhlí jsou vyrovnávány vyrovnávací skládkou.
Těžební rypadla a zakladač výklizu:
KU300/8 – K68
KU300/15 – K70
KU300/16 – K83
KU300/40 – K102
ZP 2500/9 – Z99

pasová doprava šíře 1200 mm
pasová doprava šíře 1200 mm
pasová doprava šíře 1200 mm
pasová doprava šíře 1200 mm
pasová doprava šíře 1600 mm

Skládkové stroje:
USSK 4 – S9
USS2 – S12
Pásové vozy:
PVZ 2500/1
PVZ 2500/82
PVZ 2500/87
Odtahové linky :

PVZ 2500/3
PVZ 2500/83
PVZ 2500/88

PVZ 2500/6
PVZ 2500/84
PVZ 2500/89

PVZ 2500/81
PVZ 2500/86

3 linky šíře 1200 - 1600 mm

B.I.6.3. Technologická opatření

Všechna technologická opatření stanovená podmínkami povolení hornické činnosti na lomu
Bílina dle POPD na období let 2010 – 2030, jsou plněna, popř. se plní průběžně. Jejich
seznam s komentářem je uveden v příloze H.11 (Plnění podmínek).
Co se týče dalších, nových opatření, která budou uplatněna v souvislosti s posuzovaným
záměrem, jsou na základě doporučení odborných studií doporučena opatření, jejichž seznam
je uveden v kapitole D.IV.
V této části jsou uvedena opatření technická - základní, týkající se záměru a činností s ním
souvisejících:
1) Výstavba protiprašného a protihlukového valu u Braňan (jižní svahy DB).
2) Vybudování zpevněných čistitelných ploch v prostorech směrování těženého uhlí - uzel
PVZ.
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3) Nové vnitroareálové komunikace budou budovány jako neprašné.
4) Výstavba vodovodu pro napájení cisteren u uzlu PVZ
5) Systémy pro snížení prachových emisí:
6) Zakrytování přesypů – 9 ks – PS Y6, 91, 95, V1, Y2, V4, E1, E2, E3
7) Atomizéry na výložnících PVZ – 3 ks – bude součástí rozptylové studie
8) Zakrytování střední části DPD – 9 ks – Y6, 91, 95, V1, Y2, V4, E1, E2, E3
9) V průběhu let 2019 až 2021 dojde k přeložení části uhelných odtahových pásových
dopravníků v prostoru jižních svahů lomu - změna dobývací technologie, která spočívá
v použití nových typů poháněcích stanic, které budou mít umístění hlučných strojních
zařízení (poháněcích motorů) do výšky max. 2 m, která zaručí eliminaci hlukové zátěže
v kontrolních bodech obce Braňany.
10) V průběhu let 2019 až 2021 bude realizována protihluková stěna (PHS) a ochranný val
pod obcí Braňany, výšky 5,5 m. Stěna bude umístěna podél dopravní komunikace pod
obcí Braňany. Stěna a val budou realizovány ve 3 částech:
- Délka 96 m (příčný řez 17), výška 6,1 m.
- Délka 125 m (příčný řez 12), výška 11,3 m a (příčný řez 10), výška
9,2 m.
- Délka 230 m (příčný řez 4 a 10), výška 6,1 m.
11) Nové atypické poháněcí stanice DPD s nízkohlučnými pohony dole, 3 ks – PS E1, E2,
E3.
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B.I.7
Zahájení
Dokončení

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
2019
2035

B.I.8 Výčet dotčených územních samosprávných celků
Na základě znění §3 odst. c, d4 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, a na základě
požadavku vzneseného v rámci ZZŘ byly mezi dotčené územní samosprávné celky zařazeny
následující města a obce:
VÚSC:
ÚSC (řazeno abecedně):

Ústecký kraj
Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice, Litvínov, Lom,
Mariánské Radčice, Most, Osek, Světec.

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí dle §9 odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Navazujícím rozhodnutím bude Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu (OBÚ) v Mostě, jako
věcně a místně příslušného orgánu státní správy
- o stanovení navrženého dobývacího prostoru (dle §27 odst.1 zák. č. 44/1988 Sb., horní
zákon, v platném znění).
- o povolení k hornické činnosti v DP (dle §10 odst. 1 zákona 44/1988 Sb., horní zákon,
v platném znění).
Tato rozhodnutí OBÚ v Mostě vydává v součinnosti s dotčenými orgány státní správy.

4

Dotčeným územím je území, jehož ŽP a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením, dotčeným
záměru nebo koncepce. Územním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří
dotčené území.
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B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda (např. druh, třída ochrany, velikost záboru)
Těžba hnědého uhlí povrchovým způsobem v období let 2019 – 2035 předpokládá zábor
dalšího území s dosud nedotčeným půdním pokryvem, a to v dobývacích prostorech Bílina,
Pařidla, Lom II, Hrdlovka a Braňany.
B.II.1.1 Zábor půdy

Postup těžby západním směrem ovlivní zemědělský půdní fond (dále ZPF) i pozemky určené
k plnění funkcí lesa (dále PUPFL) v katastrálním území Mariánské Radčice, Libkovice
u Mostu, Braňany, Pařidla a Jenišův Újezd.
Před samotným započetím těžby bude nutno zajistit celé území v předpolí lomu. Bude
se jednat o likvidaci vzrostlých dřevin, skrývku ornice a humózních vrstev půdy. Aktuální
údaje o důsledcích postupu lomu DB jsou uvedeny níže.
Tabulka 1 – Zábory dle k.ú. (pozemky POPD 2019 - 2035 v m2)

Těžba
katastrální území

orná

TTP

ostatní

vodní

lesní

zast. plocha

celkem

Jenišův Újezd

0
35 427
2 258
22 222
11 407

9 458
14 630
0
0
0

74 360
899 150
301 456
143 732
103 878

466
72 679
0
66 795
0

0
0
30 692
0
0

0
84 284
10 528 1 032 414
0 334 406
0 232 749
0 115 285

celkem

71 314

24 088

1 522 576

139 940

30 692

10 528

Mariánské Radčice
Libkovice u Mostu
Braňany
Pařidla

1 799 138

B.II.1.2 Charakteristika území záboru

Celkový zábor nutný pro další postup DB činí 179,9 ha z toho (zaokrouhleno):
-

ZPF
PUPFL
Vodní plochy
Ostatní plochy
Zastavěné plochy

9,5 ha
3,1 ha
13,9 ha
152,3 ha
1,1 ha

Na celou plochu uvažovaného záboru byl zpracován pedologický průzkum. Na základě
analýzy průzkumných sond bylo zjištěno, že objem skrývky kulturních vrstev půdy
z pozemků zařazených do ZPF či zemědělsky využívaných tedy dosáhne 282 503 m3.
Půdní poměry
Půdy v území, které bude dotčeno dalším rozšířením těžby na území nového předpolí DB,
jsou evidovány v rámci bonitačního systému do čtyř hlavních půdních jednotek (HPJ).
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Zájmové území spadá do 1. klimatického regionu s nadmořskou výškou cca 200–300 m.
Hlavní půdní jednotky, které se na dotčeném území vyskytují, jsou charakterizovány
následujícími vlastnostmi:
HPJ 05 – Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické
a luvizemě modální i karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi propustném
podloží, středně těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách ve vegetačním období.
HPJ 07 – Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě
černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké,
bezskeletovité, často povrchově periodicky převlhčované.
HPJ 20 – Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické
i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních
sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně
skeletovité, často i slabě oglejené.
HPJ 22 – Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek
nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející (HPJ 21 Půdy
arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých,
nevododržných, silně výsušných substrátech).
Z hlediska inklinace a expozice mají půdy zkoumaného předpolí kód 0 (rovina bez plošné
vodní eroze až s možností plošné vodní eroze, s všesměrnou expozicí), případně 1 (mírný
svah, expozice všesměrná). Z hlediska hloubky a obsahu skeletu jsou půdy širšího okolí
ohodnoceny kódem 0 (půdy bezskeletovité, hluboké) a 1 (půdy bezskeletovité až slabě
skeletovité, hluboké), v malém rozsahu i kódem 2 (půdy slabě skeletovité, hluboké).
V bodovém hodnocení, které umožňuje relativní ocenění jednotlivých BPEJ, má
nejproduktivnější bonitační jednotka 100 bodů, údaje pro čtyři hlavní půdní typy v prostoru
záboru jsou uvedeny v tabulce 2.
Tabulka 2 – ocenění BPEJ
BPEJ
1 05 01
1 07 00
1 20 01
1 22 10

Bodové
hodnocení
80,08
72,16
57,20
52,80

Produkční
kategorie
II.
III.
V.
V.

Třída ochrany
II.
III.
IV.
IV.

Bodové hodnoty produkčního potenciálu byly seřazeny do následujících tříd:
II

90–80

vysoce úrodné orné půdy

III

80–70

výrazně nadprůměrně úrodné orné půdy

V

60–50

průměrně úrodné orné půdy a nadprůměrné produkční travní porosty

Informace o ploše záboru ve vztahu k záborem dotčených BPEJ a třídách ochrany ZPF jsou
uvedeny v níže uvedeném přehledu:
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k.ú. Mariánské Radčice
Výměra
Druh
v POPD (m2 )
18849
9 458 travní p.
9 458
9 458

Parcela Výměra (m2 )
163/4
celkem TTP
celkem ZPF

LV

Vlastník

BPEJ

244

SD a.s.

Parcela nemá BPEJ

LV

Vlastník

BPEJ

384

SD a.s.

384
384
384
384
384

SD a.s.
SD a.s.
SD a.s.
SD a.s.
SD a.s.

384

SD a.s.

10501
10700
12210
12210
12210
10700
10700
12001
10700

LV

Vlastník

BPEJ

503

SD a.s.

Parcela nemá BPEJ

Druh

LV

Vlastník

BPEJ

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

345
345
345
345
345

SD a.s.
SD a.s.
SD a.s.
SD a.s.
SD a.s.

10501

LV

Vlastník

BPEJ

3079

SD a.s.

10501

Výměra m2 Tř. ochrany
III.

Poznámka
určeno dle nejbližšího pozemku - BPEJ 10700

k.ú. Libkovice u Mostu
Výměra
Druh
v POPD (m2 )
4959
4 959 orná půda

Parcela Výměra (m2 )
945/1
962/13
962/44
962/45
1125/1
962/3

21780
152
230
107709
71301

962/30
celkem orná p.
celkem TTP
celkem ZPF

582

21 780
152
230
8 306
14 048

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
travní p.

582 travní p.
35 427
14 630
50 057

Výměra m2 Tř. ochrany
4895
64
21780
152
230
107709
70842
459
582

Poznámka

II.
III.
IV.
IV.
IV.
III.
III.
IV.
III.

k.ú. Braňany
Výměra
Druh
v POPD (m2 )
297/1
11710
2 258 orná půda
celkem orná p.
2 258
celkem ZPF
2 258
Parcela Výměra (m2 )

Výměra m2 Tř. ochrany
V.

Poznámka
určeno dle nejbližšího pozemku - BPEJ 12213

k.ú. Pařidla
Parcela Výměra (m2 )
175/3
17892
212/1
21236
212/3
58
212/4
816
212/5
42
celkem orná p.
celkem ZPF

Výměra
v POPD (m2 )
70
21 236
58
816
42
22 222
22 222

Výměra m2 Tř. ochrany
17892

Parcela nemá BPEJ
Parcela nemá BPEJ
Parcela nemá BPEJ
Parcela nemá BPEJ

II.
III.
III.
III.
III.

Poznámka
určeno dle nejbližšího pozemku - BPEJ 10700
určeno dle nejbližšího pozemku - BPEJ 10700
určeno dle nejbližšího pozemku - BPEJ 10700
určeno dle nejbližšího pozemku - BPEJ 10700

k.ú. Jenišův Újezd
Výměra
Druh
v POPD (m2 )
384/6
241672
11 407 orná půda
celkem orná p.
11 407
celkem ZPF
11 407
Parcela Výměra (m2 )

celkem

Výměra m2 Tř. ochrany
241672

Poznámka

II.

95 402

Třídy ochrany jsou definovány takto:
Třída II

půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen
podmínečně odnímatelné, a to i pro účely územního plánování.

Třída III půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů průměrnou produkční
schopnost a střední stupeň ochrany. V územním plánováním je tyto půdy možno
využít pro eventuální výstavbu.
Třída IV půdy převážně s podprůměrnou schopností v rámci příslušných klimatických
regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.
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Na ploše zájmového území převažují půdy na velmi těžkých substrátech, HPJ 07 – smonice,
černozemě, velmi těžké, dle tříd ochrany s průměrnou produkční schopností a středním
stupněm ochrany. Následují HPJ 05 – černozemě středně těžké, půdy s nadprůměrnou
produkční schopností, vysoce chráněné a HPJ 22 – půdy na mírně těžších substrátech,
regozemě, kambizemě, půdy převážně s podprůměrnou produkční schopností, s jen omezenou
ochranou. Dále se vyskytují HPJ 20 – regozemě pelické, kambizemě vždy na velmi těžkých
substrátech, rovněž půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností, s jen omezenou
ochranou.

B.II.2 Voda (například zdroj vody, spotřeba)
B.II.2.1 Pitná voda

Pitná voda je a bude odebírána z veřejného vodovodu od firmy Severočeské vodovody
a kanalizace a.s. na základě uzavřených smluv pro jednotlivá odběrová místa v rámci lokality
Dolů Bílina. Je využívána pro potřeby hygienicko-sociálních zařízení (šatny, umývárny
a WC), jídelny a v laboratoři a pro požární účely. Nároky na zvýšený odběr pitné vody nejsou.
V současné době je spotřeba pitné vody na úrovni cca 69,4 tis. m3/rok.
B.II.2.2 Labská voda - technologická a požární voda

Labská voda je a bude odebírána z tlakového řádu ČEZ a.s., elektrárny Ledvice. Jedná se
o vodu čerpanou z vodního toku Labe (čerpací stanice Dolní Zálezly) využívanou v procesu
přepravy pasovými dopravníky, úpravy a skládkování uhelné substance, kropení dopravních
cest za účelem omezení prašnosti, k požárnímu zabezpečení objektů a stanovišť, v mycích
zařízeních. Vedle labské vody se pro kropení dopravních cest využívá přednostně důlní voda.
V roce 2017 byla spotřeba labské vody cca 56 425 m3/rok.
B.II.2.3 Důlní voda

Veškerá povrchová a podzemní voda vniklá do důlních prostor, dle §40 zákona 44/1988 Sb.
(horní zákon).

B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (např. surovinové zdroje)
B.II.3.1 Surovinová základna

Základním předpokladem pro povrchovou těžbu v lomu Bílina je surovinová základna
s dostatečnou zásobou vyhrazeného nerostu – hnědého uhlí.
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B.II.4 Energetické zdroje (např. druh, zdroj, spotřeba)
B.II.4.1 Elektrická energie

Energetické zdroje
- hlavních technologických zařízení a pomocných provozů dolu vychází ze stávajícího
napájení třemi vedeními 110kV z nadřazené rozvodny ČEZ a.s. Chotějovice do hlavní
transformovny dolů Bílina – TR1. Tato vedení postačující pro přenos potřebného výkonu po
celou dobu budoucího provozu Dolů Bílina. Z hlavní transformovny TR1 jsou paprskovou sítí
rozvedena volná vedení 35kV do prostoru vlastního lomu. Přesuvné trafostanice 35 kV/6 kV
umožňují transformaci na napětí 6kV. Technologická těžební zařízení jsou napájena
kabelovou sítí 6 kV (DPD, velkostroje TC1) a 35kV (velkostroje TC2, TC3). Bude i nadále
provozována stabilním podružná trafostanici TR3 pro napájení úpravny uhlí v Ledvicích.
Předpokládá se, že tento základní rozvodný systém bude zachován i pro následující období
těžby na Dolech Bílina.
Rozvodná síť - bude pouze místně přizpůsobována podle postupů těžby. Vzhledem k tomu, že
se jednotlivé skrývkové i uhelné řezy budou v následujících letech vzdalovat od stabilní
rozvodny TR1, bude nutné postupně prodlužovat páteřní vedení 35kV a přesouvat podružné
trafostanice 35kV /6kV blíže míst spotřeby.
Energetická náročnost těžby - nedozná příliš zásadních změn a bude odvislá od těženého
množství skrývky, uhlí a těžebních podmínek. Je však nutné počítat s jejím postupným
zvyšováním. Důvodem je průběžné prodlužování dopravních cest od uhelných řezů do
Úpravny uhlí Ledvice.
Výstavba a obnova zařízení - pro zásobování elektřinou bude postupná. Potřeby těžební
technologie si nevyžádají výstavbu nového energetického zdroje. Instalovaný výkon hlavní
trafostanice TR1 transformátory 3 x 40 MVA bude postačující pro celé další období provozu
Dolů Bílina. Elektrozařízení rozvodného systému bude nutné postupně modernizovat z
důvodů morálního i technického zastarávání. Týká se to zejména přesuvných trafostanic a
řídícího a monitorovacího systému.
Průměrná roční výše spotřeby elektrické energie za roky 2013 - 2016 je 287 766 MWh.
Spotřeba elektrické energie za rok 2017 činí 302 463 MWh. Spotřeba v nejbližších letech
se nebude významně měnit, v závěru sledovaného období dojde k mírnému poklesu v
důsledku nižších těžeb.
B.II.4.2 Nafta

Spotřeba nafty v celé lokalitě lomu Bílina za rok 2017 je na úrovni cca 7 mil. litrů. Největší
spotřebu nafty vykazují zemní stroje používané jako pomocná technologie pro zabezpečení
hlavní těžby. Nafta je dále používána do vozidel (doprava nákladů, pracovníků). Spotřeba
nafty v nejbližších letech se nebude významně měnit. V závěru sledovaného období dojde
k mírnému poklesu.
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B.II.4.3 Tepelná energie

V celém areálu lomu Bílina se v průměru pohybovala spotřeba tepelné energie v letech 2013 –
2017 na hodnotě cca 149 280 GJ. Spotřeba v dalších letech se nebude významně měnit.
B.II.4.4 Jiné energetické zdroje

Jiné energetické zdroje (zemní plyn, stlačený vzduch, LTO resp. TTO apod.) nejsou
v provozu dobývacího prostoru Dolů Bílina využívány a není s nimi uvažováno ani
v souvislosti s budoucí těžbou na lomu SD a.s. - DB.

B.II.5 Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost5 (biodiverzita) byla v předkládané dokumentaci hodnocena
dlouhodobě na dvou územích, která budou záměrem investora dotčena. Jde o území nového
předpolí a nové výsypky. Z hlediska významnosti a rozlohy je dominantní území nového
předpolí (180 ha) ve srovnání s územím nové výsypky (27,2 ha). Minimálně dvouleté
průzkumy dovolují posoudit kvalitu druhového složení zjištěných organismů žijících na
daném území i vazby mezi významnými prvky v rámci biologické rozmanitosti území.
Podrobné výsledky botanických a zoologických průzkumů jsou uvedeny v Příloze H.6
(Biologický inventarizační průzkum území budoucí těžby pro záměr I. etap Doly Bílina 2019
– 2035) této dokumentace.
Vliv realizace záměru investora na obě dotčená území bude zásadní a dlouhodobý (desítky
let). V zásadě půjde o kompletní zábor a likvidaci obou území (skrývka a sypání nové
výsypky) a v důsledku toho i vymizení zjištěných druhů rostlin a živočichů a zrušení vazeb
mezi nimi v území. Vliv na přítomné zvláště chráněné druhy, jakož i jejich stanoviště a jiné
významné prvky biologické rozmanitosti bude negativní a trvalý. Pro předmětné území
vzhledem k charakteru záměru nelze dlouhodobě aplikovat obecná opatření v zájmu ochrany
a trvale udržitelného využívání dle Úmluvy o biologické rozmanitosti (dále jen Úmluva).
Z tohoto důvodu není řešeno udržitelné využívání přírodních zdrojů bioty na popisovaném
území, protože postupně přestanou existovat, nicméně jsou navrhována opatření, která
v důsledku povedou ke zpomalení působení, omezení vlivu postupu těžby a ochraně a trvale
udržitelnému užívání po ukončení zásahu.
Předpokladem je, že stávající stanoviště budou zabírána postupně s postupem skrývky
a současně kompenzována v odpovídající úrovni budoucího krajinného rozsahu tak,
aby stávající úroveň biologické rozmanitosti prostředí byla restaurována v rozsahu plném či
mírně přesahujícím stávající úroveň, což vyplývá z bodu 2.4.2 Strategie ochrany biologické
rozmanitosti ČR 2016 – 2025 (dále jen Strategie). V rámci udržitelného postupu (Úmluva)
je důsledně doporučeno co nejdéle zachovat na obou územích zjištěné cenné biotopy
a zároveň se zánikem území cíleně budovat nové obdobné, aby celkový zásah a zábor krajiny
5

uvedený text je sestaven podle požadavků Metodického výkladu vybraných nových pojmů a požadavků zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP ze dne 20. října 2017, č. j. MZP/2017/710/1985.
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byl postupný a živočišné druhy zjištěné na dotčeném území měly čas na změny reagovat
(vyhledání a kolonizace nových či v rámci kompenzací nově vytvořených vhodných stanovišť
v okolí apod.). U těch druhů, kde převáží předpoklad úspěšnosti takového zásahu vůči jiným
rizikům přežití, bude hlavním opatřením provedení jejich záchranného transferu.
U těch druhů, kde to možné není, budou v souladu se Strategií (bod 2.4.2) v rozsahu možné
disperze vagilních stadií podporována a budována přechodná i trvalá náhradní stanoviště
v okolí, tak aby mohla být postupně kolonizována. Rekultivovaná území jsou projektována
tak, že sama o sobě budou obsahovat prvky náhradních stanovišť navržené způsobem
zajišťujícím uchování biodiverzity a biologických zdrojů a jejich trvale udržitelné využití
a přispěje se tak k rozvíjení tzv. zelené i modré infrastruktury nových rekultivovaných ploch
(vznik nových zemědělských a lesnických rekultivací i vodních ploch ve formě nebeských
jezírek a mokřadů). Preferována bude co nejvyšší variabilita rekultivovaného území na úrovni
jemné krajinné matrix. Významnými opatřeními za zábor původních stanovišť druhů budou
cíleně navrhovaná konkrétní náhradní stanoviště (náhrada původních sadů, alejí, větších
vodních ploch s rákosinami a speciálních umělých tůněk pro rozmnožování obojživelníků,
včetně kamenných mohyl s teplým jádrem pro rozmnožování plazů), jakož i prvky krajiny
ponechané samovolné sukcesi tak, jak to vyplývá ze záměru Úmluvy a doporučují příslušné
certifikované metodiky (Gremlica et al. 2013). Ponechání některých částí nových rekultivací
bez zásahů (cílené rekultivace) lze považovat za vhodný postup k navýšení budoucí
biodiverzity území a jeho podpora je v souladu s body 2.2.4 a 2.5.2 Strategie. Výsledky
současných biologických průzkumů již existující podobných ploch prokazují jejich velký
význam pro podporu biodiverzity prostředí.
Podrobné popisy přírodních stanovišť a informace o zastižených rostlinných a živočišných
druzích i vazbách mezi nimi, jsou obsahem výše uvedené přílohy č. 6 této dokumentace, a to
včetně zjištění územních souvislostí a identifikace a popisu přítomnosti nepůvodních
invazních druhů, které se vyskytují. Zjištěné nepůvodní respektive invazní druhy mají
potenciál zaplňovat ekologické niky uvolněné původní faunou při postupu záboru území,
proto bude zajištěn biologický monitoring (bod 2.3. Strategie) a systém včasného varování
ohledně výskytu a bude probíhat jejich potlačování a likvidace s využitím doporučených
metod. V území nebyl zjištěn žádný invazní druh s extrémně rizikovým potenciálem, který by
představoval nadregionální prioritu nebo by extrémně ohrožoval domácí genetické zdroje ČR,
v případě potřeby bude investor reagovat v souladu se strategií (body 2.3.1 a 2.3.4 Strategie).
Hlavním závěrem, který z realizovaných zkoumání vyplynul je, že v okolí zabírané krajiny je
dostatečná kapacita stanovišť obdobných těm, která jsou záměrem ohrožena a že lze cíleně
vybudovat i jiná taková vhodná. Jiným významným závěrem je, že žádný ze zjištěných
zvláště chráněných nebo jinak významných biologických druhů není výskytem v zájmovém
území unikátní, a to ani na lokální či regionální úrovni, nehrozí tedy významná ztráta
genetických zdrojů ani v případě místní stanovištní extinkce (Úmluva). V blízkém okolí
záměru investora se rovněž nenacházejí žádné zvláště chráněné části životního prostředí
(přírodní parky, evropsky významné ptačí lokality, území Natura 2000 apod.), které by byly
dotčeny. Některé součásti však jsou VKP, které jsou řešeny v rámci projektů ÚSES. Záměrem
investora tedy bude zrušena funkčnost části stávajícího ÚSES, který ale bude nahrazen nově
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budovanými částmi, stávající ÚSES je v rámci rekultivace území přepracováván ve smyslu
nového propojení biocenter a usnadnění šíření významných druhů do rekultivované krajiny
(bod 2.5.3 Strategie).

B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba
souvisejících staveb)
Systém dopravy uvnitř lomu zůstává bez zásadních změn. Naprostá většina automobilové
dopravy je realizována na trase z Důlní ulice v Bílině do prostoru lomu takto:
• částečně po východní straně lomu vnitřní komunikací směrem na montážní místo Jana
a dále na severní část lomu. Koncem roku 2021 bude tato komunikace ukončena před
stávajícím montážním místem a nebude proto prakticky využívána. Provoz zde se
omezí pouze na kontrolní činnost.
• většina dopravy je realizována po jižní straně lomu po vnitřní komunikaci podél
pasových dopravníků. Tato trasa zůstává i do budoucna páteřní komunikací pro
dopravu osob i materiálu.
Napojení lomu na vnější komunikace zůstává nadále beze změny oproti stávajícímu stavu.
Postupem lomu západním směrem dojde ke zrušení části komunikace č. II/256 Braňany –
Mariánské Radčice. Náhradní komunikace, resp. přeložka komunikace před její likvidací, je
řešena jako důlní škoda a je komentována v jiné části dokumentace EIA.
Doprava na lomu je rozdělena na technologickou a obslužnou:
Technologická doprava je v převážné části kontinuální a je realizována pasovými
dopravníky šíře 1200, 1600, 1800, 2000 a 2200 mm. Na skrývkových řezech jsou u TC2
a TC3 dopravníky šíře 1800, 2000 a 2200 mm, u TC1 pasové dopravníky šíře 1600 mm, na
uhelných řezech dopravníky šíře 1200 a 1600 mm.
Cyklická automobilová doprava je využívána pouze lokálně, a to pro skrývku a odvoz ornice
před postupem skrývkových řezů nebo pro selektivní těžbu pevných poloh vyskytujících se na
5. a 6. řezu skrývky.
Těžená skrývka bude zakládána do prostorů vnitřní výsypky. Veškeré těžené uhlí bude,
obdobně jako za stávajícího stavu, dopravováno na Úpravnu uhlí v Ledvicích a následně ve
formě vyrobených produktů dodáváno pasovou dopravou do elektrárny v Ledvicích nebo
distribuováno ostatním odběratelům - energetické uhlí je nakládáno téměř výhradně na
železniční vagóny, tříděné uhlí je zpravidla nakládáno externím odběratelům na nákladní
automobily. Všechna nakládací místa jsou umístěna uvnitř areálu Severočeských dolů.
Pokračováním hornické činnosti na lokalitě Bílina nedochází ke vzniku dodatečných nároků
na dopravní infrastrukturu zájmového území resp. ke změně stávajících nároků na vnější
dopravní infrastrukturu (s výjimkou výše komentované přeložky silnice č. II/256, kterou
Severočeské doly pro svou činnost v podstatě nevyužívají).
Obslužná doprava je zajišťována prostřednictvím hlavních přístupových cest do lomu, které
jsou převážně živičné, a provozních komunikací z kameniva.
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Provozní obslužné komunikace jsou v převážné většině vedeny podél pasových dopravníků a
přemísťují se společně s dopravníkem. Zajišťují přístup k technologickému zařízení.
Přístupové cesty jsou v případě potřeby průběžně zkrápěny.
Nejvýznamnější objemy materiálů přenáší vnitrozávodní doprava, tedy doprava uvnitř lomu a
celého dobývacího prostoru. Tato doprava však nesouvisí s vnější dopravní infrastrukturou
zájmového území a není proto z dopravního hlediska v této kapitole dokumentace blíže
hodnocena.
Dopravní nároky na vnější silniční infrastrukturu pro potřeby Severočeských dolů jsou málo
významné a omezují se na dopravu zaměstnanců, servisního materiálu, zásobování, případně
zajištění dalších náležitostí. V této oblasti se nepředpokládá nárůst četnosti v porovnání se
stávajícím stavem.
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B.III Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (např. přehled
zdrojů
znečišťování,
druh
a
množství
emitovaných
znečišťujících látek, způsoby a účinnost zachycování
znečišťujících látek)
Ovzduší

ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na ovzduší
bylo zadáno vypracování odborné rozptylové studie (Ascend s.r.o., příloha H.3).
(ze studie):
Rozptylová studie pracuje s níže uvedenými variantami/scénáři pro roky 2015, 2019 (resp.
2020), 2025, 2030 a 2035:
Varianta 0
provoz Lomu Bílina bez realizace záměru ve schválené podobě,
dle stávajícího POPD a
Varianta 1
provoz Lomu Bílina dle připravovaného POPD.
Záměr bude realizován v Lomu Bílina, který tvoří provozní část provozovny Doly Bílina (viz
platné povolení provozu). V rámci provozní části Lom Bílina probíhají činnosti, které
znečišťují ovzduší, kterými jsou těžba uhlí, doprava uhlí, těžba skrývky a její doprava.
B.III.1.1 Zdroje emisí znečišťujících látek zahrnuté v modelovém
výpočtu

Záměr bude realizován v Lomu Bílina, který tvoří provozní část provozovny Doly Bílina (viz
platné povolení provozu). V rámci provozní části Lom Bílina probíhají činnosti, které
znečišťují ovzduší, kterými jsou těžba uhlí, doprava uhlí, těžba skrývky a její doprava.
Tabulka 3 - Přehled zdrojů znečišťování zahrnutých do výpočtu
Stacionární zdroje

Jednotka

Rok 2015

Rok 2019

Rok 2025

Rok 2030

Rok 2035

Skrývkové bagry

počet

9

9

9

8

6

Uhelné bagry

počet

4

4

4

4

4

Zakladače skrývky

počet

8

8

8

7

5

Skládkové stroje

počet

2

2

2

2

2

Stroje PVZ

počet

5

5

5

5

5

Přesypy na pásových dopravnících

počet

92

101

101

90

66

Buldozery

počet

23

23

23

21

17

Plochy - (odkryté) skrývka

m2

14 582 971 15 815 493

18 774 179

19 530 357

19 099 073

Plochy - (odkryté) uhlí

m2

1 550 065

1 634 361

1 031 697

766 561

734 243

88 864

88 864

88 864

88 864

88 864

Jednotka

Rok 2015

Rok 2019

Rok 2025

Rok 2030

Rok 2035

Pásové dopravníky (pásy)

m

81 708

88 627

93 709

80 124

57 084

Komunikace

m

136 790

110 800

129 118

140 482

148 348

Plochy - vyrovnávací skládka
Liniové zdroje

m

2
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z toho zpevněné - 4 automobily/den

m

21 179

17 231

15 762

15 473

14 755

z toho zpevněné - 40 automobilů/ den

m

9 177

15 890

33 311

54 152

79 450

z toho zpevněné - 80 automobilů/ den

m

1 448

4 716

3 057

4 193

7 192

z toho zpevněné - 160 automobilů/ den

m

1 239

2 480

2 044

1 234

1 922

z toho zpevněné - 200 automobilů/ den

m

4 738

4 811

6 134

6 816

6 134

z toho nezpevněné - 4 automobily/ den

m

15 326

462

336

0

24

m

83 683

59 374

66 069

55 248

38 788

m

0

5 836

2 405

3 366

0

m

0

0

0

0

83

m

0

0

0

0

0

z toho nezpevněné - 40 automobilů/
den
z toho nezpevněné - 80 automobilů/
den
z toho nezpevněné - 160 automobilů/
den
z toho nezpevněné - 200 automobilů/
den

Zdroj: Autorský tým rozptylové studie na základě údajů zadavatele

B.III.1.2 Emisní
znečištění

vstupy

do

modelového

výpočtu

rozptylu

Emisní vstupy do modelového výpočtu rozptylu znečištění ovzduší uvádějí následující
tabulky. V tabulkách jsou uvedeny údaje o množství znečišťujících látek z jednotlivých typů
(skupin) zdrojů pro jednotlivé hodnocené roky.
Tabulka 4 - Emisní vstup částic PM10 v jednotlivých hodnocených letech [t/rok]
Emise 2015
[t/rok]

Emise 2019
[t/rok]

Emise 2025
[t/rok]

Emise 2030
[t/rok]

Emise 2035
[t/rok]

Dobývací stroje (bagry)

351,363

384,045

380,887

305,905

213,937

Zakladače skrývky

372,687

385,811

379,441

298,117

204,830

Skládkové stroje

6,610

22,090

22,090

22,090

22,090

Stroje PVZ

40,971

18,742

14,265

12,305

12,310

Přesypy na pásových
dopravnících

825,976

787,567

798,233

614,830

375,996

Buldozery

13,651

20,726

22,422

22,263

21,931

Nezpevněné plochy

32,474

34,995

39,455

40,375

39,486

Doprava

139,926

128,928

137,686

136,451

119,293

Pásové dopravníky (pásy)

172,142

198,737

214,408

180,239

116,359

1 955,800

1 981,641

2 008,887

1 632,575

1 126,232

Zdroj znečišťování

CELKEM

Zdroj: Autorský tým rozptylové studie na základě údajů zadavatele
Tabulka 5 - Emisní vstup částic PM2,5 v jednotlivých hodnocených letech [t/rok]
Emise 2015
[t/rok]

Emise 2019
[t/rok]

Emise 2025
[t/rok]

Emise 2030
[t/rok]

Emise 2035
[t/rok]

Dobývací stroje (bagry)

22,016

24,267

23,921

19,531

13,980

Zakladače skrývky

32,241

33,412

32,830

25,793

17,723

Skládkové stroje

0,464

1,472

1,472

1,472

1,472

Zdroj znečišťování
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Stroje PVZ

2,583

1,183

0,885

0,775

0,775

Přesypy na pásových
dopravnících

46,177

43,990

44,608

34,369

21,049

Buldozery

1,973

2,657

2,762

2,658

2,454

Nezpevněné plochy

4,867

5,267

5,955

6,122

5,976

Doprava

16,940

17,121

19,203

20,651

20,786

Pásové dopravníky (pásy)

23,011

25,682

27,109

22,824

13,396

CELKEM
150,272
155,051
158,745
Zdroj: Autorský tým rozptylové studie na základě údajů zadavatele

134,195

97,611

Vzhledem k tomu, že emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, benzenu a
benzo(a)pyrenu pochází pouze z dopravy a pomocné mechanizace, jsou vypočtené příspěvky
k úrovni znečištění ovzduší těmito znečišťujícími látkami zanedbatelné a jejich emise byly
vyčíslovány pouze pro rok 2019 a toto množství bylo uplatněno po celém hodnoceném
období.
Tabulka 6 - Emisní vstupy SO2, NOx, CO, benzenu a B(a)P do výpočtu
Emisní vstup do modelu
NOx
CO
SO2
NO2
[t/rok]
[t/rok]
[t/rok]
[t/rok]
1,410
1,860
0,010
0,150
Zdroj: Autorský tým rozptylové studie na základě údajů zadavatele

Benzen
[t/rok]
0,010

Benzo(a)pyren
[kg/rok]
0,013

B.III.1.3 Emisní bilance Lomu Bílina (emise do vnějšího ovzduší)
Tabulka 7 - vypočtené emise do vnějšího prostředí
Zdroje emisí TZL
Dobývací stroje (bagry)
Pásy na dopravnících
Přesypy na dopravnících
Stroje PVZ
Doprava
Vyrovnávací skládka uhlí
Skládkové stroje
Zakladače
CELKEM

2015
14.128
13.395
23.679
0.018
0.200
3.783
1.848
26.086
83.137

Emise TZL [t/rok]
2019
2025
2030
13.401
3.636
1.674
17.646
15.239
12.174
41.921
46.250
4.762
0.008
0.002
0.005
0.200
0.200
0.200
2.995
3.783
3.783
7.920
7.920
7.920
3.735
3.321
1.005
87.826
80.351
31.523

2035
0.066
11.658
2.399
0.005
0.200
3.783
7.920
0.153
26.184

B.III.1.4 Skleníkové plyny

ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na klima
bylo zadáno vypracování podkladové odborné studie. Tato byla zpracována společností
Ascend s.r.o. (příloha H.13):
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Skleníkové plyny emitované vlivem záměru a přijatá opatření:
V rámci posuzování emisí skleníkových plynů byly hodnoceny jak emise přímé (tj. přímá
produkce emisí záměrem nebo odlišné využívání krajiny a lesnická činnost, např.
odlesňování), tak nepřímé emise skleníkových plynů (emise související s výrobou energií či
přepravou materiálu).
•

Oxid uhličitý

Realizace záměru nepřináší žádné kvantifikovatelné přímé emise CO2. Je pravdou, že bude
docházet k odstraňování vegetace, nicméně na druhou stranu bude nová vegetace vysazována
v rámci masivních rekultivací (k tomu blíže kapitola 6.1 příloha H.13). K žádnému
masivnímu odlesňování vlivem realizace záměru nedojde.
Jediné emise CO2, které souvisí s realizací záměru, jsou tedy emise nepřímé. V rámci záměru
bude, stejně jako doposud v rámci již povolené těžební činnosti, spotřebovávána elektrická
energie, jejíž spotřeba se pohybuje okolo 300 000 MWh ročně. Tato spotřeba představuje
emisi 351 tis. tun CO2 za rok (s využitím všeobecného emisního faktoru dle vyhlášky
č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku). Spotřeba v nejbližších
letech se nicméně nebude významně měnit a v závěru sledovaného období dojde k mírnému
poklesu spotřeby v důsledku nižších těžeb.
Další nepřímé emise vznikají při spalování pohonných hmot, konkrétně nafty. Největší
spotřebu nafty vykazují zemní stroje používané jako pomocná technologie pro zabezpečení
hlavní těžby. Nafta je dále používána do vozidel (doprava nákladů, pracovníků). Spotřeba
nafty v celé lokalitě lomu Bílina byla za rok 2016 na úrovni cca 7,3 mil. litrů. Při očekávané
produkci 2,60 kg CO2 na litr spálené nafty vychází nepřímé emise CO2 z nákladní a osobní
dopravy na cca 19 tis. tun/rok. Realizací záměru se v nejbližších letech nebude spotřeba
pohonných hmot významně měnit a v závěru sledovaného období dojde k mírnému poklesu.
Posledním energetickým zdrojem je tepelná energie, jejíž výroba je rovněž zdrojem emisí
CO2 a ve vztahu k záměru se tak jedná o nepřímé emise. Spotřeba tepelné energie, která se
v celém areálu lomu Bílina v průměru pohybovala v letech 2013 - 2016 na hodnotě cca
144 000 GJ se v dalších letech nebude významně měnit.
V rámci realizace záměru se počítá s obměnou části strojního vybavení a rovněž
s modernizací rozvodné sítě pro elektrickou energii, čímž bude docházet k efektivnějšímu
nakládání s elektrickou energií a budou tím částečně kompenzovány vyšší nároky na
elektrickou energie dané delší vzdáleností dopravních tras atd.
•

JINÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY (vodní pára, methan, F-plyny)

Posuzovaný záměr není zdrojem emisí jiných skleníkových plynů, a to dokonce ani emisí
methanu, se kterými se lze setkat v některých případech hlubinné těžby. V případě těžební
činnosti Severočeských dolů nebylo uvolňování methanu zjištěno.
V rámci realizace záměru nejsou využívána zařízení, při jejichž provozu by mohlo docházet
k úniku např. F-plynů. Tyto plyny budou pochopitelně obsaženy v klimatizaci některých
osobních a nákladních vozidlech, ale zde nedochází k jejich úniku do životního prostředí.
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Znečištění vody

Charakter záměru vylučuje možnosti znečištění vod. Více viz kapitola B.III.2 (Odpadní
vody).
Znečištění půdy a půdního podloží

Charakter záměru vylučuje možnosti znečištění půdy a půdního podloží. Před samotnou
těžbou je nutné skrýt úrodné půdy (Kozák, 2017). Více viz kapitola D.I.5 (Vliv na půdu).

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

Důsledkem hornické činnosti a jejího pokračování v dotčeném dobývacím prostoru je
produkce odpadních vod a vypouštění důlních vod ve smyslu § 40 odst. 1 zák. č. 44/1988,
horní zákon, v platném znění. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a NV
č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod
a odpadních vod, stanovují emisní limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
V SD a.s. - DB jsou produkovány tyto odpadní vody:
a) splaškové - z hygienických a sociál. zařízení a splachy z okolních ploch,
b) průmyslové - zaolejované vody - z mytí kolové a pásové techniky,
- vody mourové – vzniklé při odprášení a mytí technolog. prostor ÚUL
Důlní vody mohou mít původ v srážkových vodách, které vniknou do dobývacího prostoru
z atmosfér nebo plošným povrchovým splachem, a v podzemních vodách, které vniknou do
dobývacího prostoru z okolního horninového prostředí. Jejich výskyt a množství jsou
výsledkem přírodních procesů, aktivní činností organizace jsou téměř neovlivnitelné.
B.III.2.1 Množství vypouštěných důlních a odpadních vod

a) odpadní vody
Jde o průmyslové vody a splaškové vody. V oblasti Úpravny uhlí v Ledvicích jsou v rámci
uzavřené smlouvy tyto vody po předčištění předány na čistírnu odpadních vod ČEZ a.s., ELE
Ledvice. V ostatních lokalitách DB jsou předány na základě uzavřené smlouvy se SČVK a.s.
Průměrně bylo na čistírnu odpadních vod ČEZ a.s., elektrárny Ledvice předáno v období
2013 - 2016 159 161 m3 /rok odpadních vod a na čistírnu odpadních vod města Bílina
112 741 m3/rok vody.
Za rok 2017 bylo na čistírnu odpadních vod ČEZ a.s., elektrárny Ledvice předáno
152 512 m3 odpadních vod a na ČOV města Bílina 96 743 m3 odpadních vod.
b) důlní vody
Vypouštění důlních vod je realizováno do recipientů:
- řeka Bílina
důlní vody z aktivní části lomu Bílina a vnitřní výsypky, upravené
na Úpravně důlních vod Emerán. Z hlediska nejvyššího objemu
vypouštěných důlních vod z lomu Bílina uvádíme data ukazatelů na
odtoku z ÚDV Emerán za dobu posledních 4 let (tabulka 8).
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- Loučenský potok

Původem jde převážně o povrchové vody z předpolí lomu (ČS
Libkovice) a ze severní části výsypky Pokrok (Nelson). Měřeny jsou
čerpané vody z ČS Libkovice, za poslední roky: 2013 (3 014 tis. m3),
2014 (1 340 tis. m3), rok 2015 (1 900 tis. m3), rok 2016 (1 217 m3) a rok
2017 (1 135 tis. m3). Odtoky ze severní části výsypky Pokrok nejsou
měřeny, jedná se o srážkové vody z rekultivované výsypky.
Pro další období se předpokládá navýšení objemu vypouštěných vod do
Loučenského potoka, a to o objemy čerpaných důlních vod z jámy dolu
Kohinoor - ČS MR1 (Mariánské Radčice), v množství cca 80 l/s, 2 400
tis.m3. Tyto vody budou po jejich úpravě (zajišťuje Palivový kombinát
Ústí, s.p.) vypouštěny do nádrže Libkovice.
Dále se předpokládá navýšení objemu o cca 300 tis. m3/rok o čerpané
důlní vody ze severních svahů lomu, odváděné (gravitačně, popř.
čerpáním) do Loučenského potoka z prostoru Jámy „X“ (Jámy deset).
- Ledvický potok povrchové a důlní vody z jihovýchodní části výsypky Pokrok (příkop
2400, nádrž „A“), důlní vody ze severovýchodní části vnitřní výsypky
(nádrž N2/N1 a příkop L2 pod Ledvicemi, nádrž „A“), podzemní vody
z oblasti jižní části Duchcova (drenážní vody z areálu fa. Kovosreal
s.r.o.) a plaviště Fučík.
V souhrnu těchto vod jde o průměrný roční objem cca 650 tis.m3
důlních vod (z prostor rekultivované výsypky lomu Bílina) a cca 400
tis. m3 podzemních vod z areálu fa. Kovosreal, čerpaných do Oseckého
potoka za účelem snižování hladiny podzemních vod. Pro další období
se předpokládá zachování objemů těchto vod i jejich kvality.
- Braňanský potok Jedná se o podzemní vody z čerpací bariéry lomu Bílina (čerpací vrty
v předpolí lomu), a povrchové – srážkové vody z jihozápadní části
Braňanské výsypky.
Měřeny a kvalitativně sledovány jsou vody z čerpacích vrtů, v současné
době je roční objem cca 150 tis. m3.
Pro další období, s postupem lomu, lze předpokládat mírné navýšení
objemu čerpaných důlních vod do Braňanského potoka, a to v objemu
cca 200 tis. m3/rok.

Tabulka 8 – Hodnoty z odtoku z ÚDV Emerán za období tří let
Ukazatel
2015
2016
Množství

NL

Průměr

[jednotka]

Limit

ROK

ROK

ROK

-

[m3]

6 000 000

2 439 713

2 251 884

2 139 904

2 209 918

6 až 8

7,85

8,05

8,09

8,00

[mg/l]

18,48

26,55

24,34

24,61

[t]

45,09

59,79

52,09

53,84

11,38

11,23

12,04

11,46

pH
CHSK Cr

2017

[mg/l]

40 / 80
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RL550
Fe

[t]

27,75

25,28

25,77

25,31

[mg/l]

1466

1427

1392

1434

[t]

3577

3212

2978

3170

0,68

0,32

0,15

0,47

1,66

0,71

0,32

1,04

0,7

0,8

0,82

0,89

[t]

1,7

1,81

1,76

1,94

[mg/l]

2,75

3,21

4,95

3,20

[t]

6,71

7,24

10,59

7,07

[mg/l]

47,12

54,61

54,94

49,65

[t]

114,96

123

117,57

110

[mg/l]

815

806

763

813

[t]

1987

1814

1632

1795

[mg/l]

3,5

8,39

8,34

6,83

[t]

8,53

18,9

17,85

14,88

[mg/l]

3/6

[t]
Mn
N – NH4
Cl
SO4
N celk.

[mg/l]

1/2

Množstevní a kvalitativní údaje o vypouštěných vodách z lomu Bílina lze dohledat na
internetovém portálu ISPOP. (Integrovaný sytém plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí (ISPOP) byl zřízen na základě zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znečišťování životního prostředí a o integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.)

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.
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech byly v roce 2017 produkovány v DB odpady, které
jsou uvedeny v Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Zatřídění odpadů je provedeno
podle Vyhlášky MŽP ČR 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.
B.III.3.1 Druh odpadu

Odpady, jež byly v minulosti produkovány v SD a.s. – DB, jsou uvedeny v tabulce Hlášení
o produkci a nakládání s odpady. Tabulka uvádí množství a způsob zneškodnění jednotlivých
odpadů.
Při pokračování v povrchovém 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 Bílina. V dalším období lze předpokládat produkci
odpadů přibližně ve stejném množství a struktuře, resp. ve stejné druhové skladbě.
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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 DB

Odpady kategorie ostatní odpad jsou předávány externím firmám, které se zabývají
nakládáním s těmito odpady.
Kaly ze septiků a žump jsou sváženy na čistírnu splaškových odpadních vod v Bílině nebo
Teplicích k následnému vyčištění.
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 Bílině, 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 města Bílina.
Nebezpečné odpady jsou předávány do Centrálního skladu nebezpečných odpadů v Bílině,
který 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 Bílině, 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.
Na DB bylo v roce 2017 vyprodukováno celkem 3 435,653 tun odpadů. Z toho bylo
197,816 tun odpadů nebezpečných a 3 237,837 odpadů ostatních.
Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení produkce odpadů celkem o 431,871 tun (+12,6 %).
U nebezpečných odpadů došlo k nárůstu produkce oproti roku 2016 o 0,24 tun (+0,2 %).
U ostatních odpadů došlo k nárůstu produkce oproti roku 2016 o 431,631 tun (+ 15 %).
Podrobná data jsou obsahem hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017, uložených
u odborných pracovníků odboru ekologie SD a.s. Seznam všech odpadů, včetně jejich
zařazení, způsobu nakládání aj. je uveden v následující tabulce.
Tabulka 9 – seznam odpadů za rok 2017
Zařazování odpadu

Množství odpadu (tuny)

Kód způsobu
nakládání

Katalogové
číslo odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

Celkem [t]

Z toho dle
sloupce 6 [t]

1

2

3

4

5

070213

O

Plastový odpad

7,68

0

A00

070213

O

Plastový odpad

0

7,68

AN3

120101

O

Piliny a třísky železných kovů

1,8

0

A00

6
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120101

O

Piliny a třísky železných kovů

0

1,8

120112

N

Upotřebené vosky a tuky

13,62

0

AN3
A00

120112

N

Upotřebené vosky a tuky

0

13,09

AN3

120112

N

Upotřebené vosky a tuky

0

0,08

AN3

120112

N

Upotřebené vosky a tuky

0

0,45

AN5

130205

N

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje

43,16

0

A00

130205

N

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje

0

40,628

AN3

130205

N

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje

0

2,532

AN5

130205

N

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje

15,083

0

C00

130205

N

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje

0

15,083

CN3

130307

N

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

0,525

0

A00

130307

N

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

0

0,525

AN3

130307

N

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

0,96

0

C00

130307

N

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

0

0,96

CN3

130502

N

Kaly z odlučovačů oleje

24

0

A00

130502

N

Kaly z odlučovačů oleje

0

24

AN3

130503

N

Kaly z lapáků nečistot

84,48

0

A00

130503

N

Kaly z lapáků nečistot

0

84,48

AN3

130507

N

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

3

0

A00

130507

N

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

0

3

AN3

150101

O

Papírové a lepenkové obaly

3,613

0

A00

150101

O

Papírové a lepenkové obaly

0

3,613

AN3

150102

O

Plastové obaly

8,086

0

A00

150102

O

Plastové obaly

0

8,086

AN3

150110

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

10,401

0

A00

150110

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

0

10,345

AN3

150110

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

0

0,056

AN5

150202

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

5,109

0

A00

150202

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

0

3,61

AN3

150202

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

0

0,4

AN3

150202

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

0

1,099

AN5

150202

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

0,45

0

C00

150202

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

0

0,45

CN3

160103

O

Pneumatiky

2,48

0

A00

160103

O

Pneumatiky

0

2,48

AN3

160107

N

Olejové filtry

0,043

0

A00

160107

N

Olejové filtry

0

0,043

AN5
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160213

N

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky
neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12

0,415

0

A00

160213

N

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky
neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12

0

0,415

AN5

160216

O

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

66,94

0

A00

160216

O

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

0

66,34

AN3

160216

O

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

0

0,6

AN5

160708

N

Odpady obsahující ropné látky

1,101

0

A00

160708

N

Odpady obsahující ropné látky

0

1

AN3

160708

N

Odpady obsahující ropné látky

0

0,101

AN5

170107

O

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

249,1

0

A00

170107

O

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

0

249,1

AN3

170203

O

Plasty

0,28

0

A00

170203

O

Plasty

0

0,28

AN3

170402

O

Hliník

0,41

0

A00

170402

O

Hliník

0

0,41

AN3

170405

O

Železo a ocel

1594,54

0

A00

170405

O

Železo a ocel

0

854,3

AN3

170405

O

Železo a ocel

0

89,12

AN3

170405

O

Železo a ocel

0

651,12

AN3

170411

O

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

29,26

0

A00

170411

O

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

0

2,96

AN3

170411

O

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

0

26,3

AN3

190802

O

Odpady z lapáků písku

804,24

0

A00

190802

O

Odpady z lapáků písku

0

804,24

AN3

190809

O

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze
jedlé oleje a jedlé tuky

15,2

0

A00

190809

O

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze
jedlé oleje a jedlé tuky

0

15,2

AN3

200101

O

Papír a lepenka

7,02

0

A00

200101

O

Papír a lepenka

0

7,02

AN3

200127

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky

0,165

0

A00

200127

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky

0

0,165

AN3

200201

O

Biologicky rozložitelný odpad

3,95

0

A00

200201

O

Biologicky rozložitelný odpad

0

1,35

AN3

200201

O

Biologicky rozložitelný odpad

0

2,6

AN3

200301

O

Směsný komunální odpad

267,858

0

A00

200301

O

Směsný komunální odpad

0

2,28

AN3

200301

O

Směsný komunální odpad

0

265,578

AN3

200304

O

Kal ze septiků a žump

161

0

A00

200304

O

Kal ze septiků a žump

0

86

AN3

200304

O

Kal ze septiků a žump

0

20

AN3

200304

O

Kal ze septiků a žump

0

55

AN3

200306

O

Odpad z čištění kanalizace

10

0

A00

200306

O

Odpad z čištění kanalizace

0

10

AN3

200307

O

Objemný odpad

4,98

0

A00

200307

O

Objemný odpad

0

4,98

AN3
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B.III.4 Ostatní emise a rezidua (např. hluk, vibrace, záření, zápach a jiné –
přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
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)

Ze studie:
Pro hodnocení akustické situace spojené s provozem lomu Bílina se jedná o tyto zdroje hluku:
§ Doprava vnitroareálová (železniční vlečka, pohyb nákladních vozů v areálu, aj.)
§ Technologie související s těžbou a přesunem materiálu (těžební stroje,
pásové dopravníky, aj.)
4.1.1.

Technologické zdroje hluku

Pro popis jednotlivých zdrojů hluku uvnitř areálu lomu Bílina byly vybrány všechny
dominantní technologické zdroje hluku, které slouží k těžbě a dopravě materiálu v dané
lokalitě. Akreditované měření hluku technologie v areálu lomu Bílina proběhlo v průběhu
roku 2016 - 2017. Výsledky naměřených hodnot při měření hluku z technologie lomu byly
zadány do výpočtového modelu a sloužily k jeho kalibraci.
V rámci zpracování HS byly hlukové emise z provozované technologie naměřeny:
Tabulka 10 – výsledky měření hluku z technologie
LAeq,T
L01
Zdroj - místo měření

L10

MM 1.1.

67,1

67,9

MM 1.2.
MM 2.1.
MM 2.2.
MM 2.3.
MM 3.1.
MM 3.2.
MM 4.1.
MM 4.2.
MM 5.1.
MM 6.1.
MM 7.1
MM 8.1.
MM 9.1.
MM 10.1.
MM 11.1.

65,3
70,2
69,2
71,0
80,1
78,6
76,8
74,3
83,3
76,3
87,4
89,2
80,3
74,8
80,2

MM 12.1.

PD 1600 - krytý

PD 1600
PD 1800
PD 2200
PDY 1- 1600
PS 1800
PS 2200
PVZ
KU 300
KU 800
K 2000

L50

L90

L99

67,6

67,1

66,6

66,2

66,6
72,2
70,1
73,3
81,6
79,6
78,6
76,1
84,8
77,2
89,3
90,3
81,6
75,5
81,3

65,8
70,8
69,6
71,6
80,6
79,1
77,3
75,5
84,1
76,8
88,7
89,9
81,1
75,1
80,7

65,2
70,2
69,2
70,8
80,0
78,6
76,7
74,0
83,2
76,2
87,2
89,2
80,3
74,7
80,2

64,8
69,6
68,8
70,3
79,4
78,1
76,1
73,1
82,3
75,8
86,0
88,3
79,4
74,4
79,7

64,5
69,2
68,5
70,0
79,0
77,0
75,8
72,6
81,7
75,4
82,7
86,9
78,9
74,0
79,3

78,2

80,2

79,1

78,2

77,0

76,6

MM 13.1.

79,1

82,0

80,2

79,0

77,4

76,2

MM 14.1.
MM 15.1.
MM 16.1.

80,0
74,0
76,3

85,9
75,3
82,9

81,1
74,7
78,3

79,4
74,0
75,4

78,1
73,2
73,1

74,6
72,7
72,0

[dB]
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MM 17.1.

79,5

81,9

80,7

79,5

77,7

76,6

MM 18.1.

89,0

90,5

89,8

88,9

88,2

87,8

MM 19.1.

76,4

77,9

77,2

76,3

75,6

75,0

MM 20.1.

87,9

88,7

88,3

87,9

87,4

87,0

MM 21.1.

72,9

74,0

73,6

72,9

72,1

71,5

MM 22.1.

76,4

78,4

77,0

76,3

75,9

75,6

MM 23.1.

72,9

74,2

73,6

72,8

72,3

71,9

MM 24.1.

84,0

86,3

85,1

83,8

82,7

80,3

MM 25.1.

80,4

81,3

80,8

80,3

79,9

79,6

ZP 10000 +
buldozer

MM 26.1.

75,7

78,6

77,2

75,5

73,6

72,8

MM 27.1.

76,8

81,0

78,0

76,5

75,0

74,0

buldozer

MM 28.1.

77,4

84,5

80,6

75,7

71,9

66,7

K 10000
ZP 6600
ZPD 8000
ZP 10000

4.1.2.

Doprava

a) technologická
- kontinuální - zajišťována pásovými dopravníky
- cyklická – automobilová doprava využívaná jen lokálně a pro skrývku a odvoz
ornice před postupem skrývkových řezů nebo pro selektivní těžbu pevných
poloh vyskytujících se na 5. A 6. řezu skrývky.
b) obslužná – je zajišťována prostřednictvím hlavních přístupových živičných cest do lomu a
provozních komunikací z kameniva. Převážně jsou vedeny podél pásových
dopravníků a s nimi se přemisťují.
Z hlediska dopravní činnosti probíhající v souvislosti s těžbou uhlí, je dominantním zdrojem
hluku vnitroareálová nákladní automobilová doprava.
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., v platném znění.
Provoz lomu Bílina není zdrojem významných vibrací, které by mohly negativně ovlivňovat
okolí lomu. Veškerá zařízení, která jsou na lom Bílina dodávána a následně provozována,
musí splňovat příslušné hygienické limity. Součástí přejímacího řízení každého zařízení je
předložení dokladu výrobce nebo dodavatele, že jeho zařízení uvedené limit splňuje. Trhací
práce malého rozsahu mají SD a.s., povoleny na základě rozhodnutí OBÚ 4836/10 ze dne
10/1 2011. Četnost jejich provádění je maximálně 4 do roka a tyto nejsou zdrojem vibrací.
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. DB. Na používání jednoduchých zdrojů ionizujícího záření (uzavřených radionuklidových
zářičů) mají SD vystaveno od SÚJB platné povolení na dobu neurčitou č. j.
SÚJB/RCUL/1881/2017 k nakládání se zdroji ionizujícího záření. Rozšíření počtu zdrojů
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ionizujícího záření se nepředpokládá, v případě dovršení životnosti dojde k náhradě „kus za
kus“.
Tabulka 11 – seznam zdrojů záření – analyzátorů obsahu popela na Lomu Bílina

Přehled umístění zářičů a kontejnerů popeloměrů LOM
Umístění
KU300/70
KU300/68
KU300/83
KU300/102
skládkový stroj S12
skládkový stroj S 9

Analyzátor
Typ Výr. č.
GE3000 53/13
GE3000 55/13
GE3000 99/15
GE3000 54/13
GE3000 105/16
GE3000 104/16

241Am

Osvědčení Typ
č.048013 Am1.G22
č.048213 Am1.G22
č.082015 Am1.G22
č.048113 Am1.G22
č.009316 Am1.G22
č.009616 Am1.G22

Číslo
015/13
018/13
019/15
017/13
AM024/15
AM025/15

137Cs

Použití
22.05.28
22.05.28
21.09.30
22.05.28
29.01.31
29.01.31

Aktivita Osvědčení Typ
11,1 GBq č.047713 Cs7.P02
11,1 GBq č.047913 Cs7.P02
11,1 GBq č.081815 Cs7.P02
11,1 GBq č.047813 Cs7.P02
11,1 GBq č.009416 Cs7.P02
11,1 GBq č.009616 Cs7.P02

URZ

Číslo Použití Aktivita Typ
Číslo
0024/13 22.05.28 370 MBq CsAm20W č.01/2013
0026/13 22.05.28 370 MBq CsAm20W č.03/2013
0019/15 21.09.30 370 MBq CsAm20W č.09/2008
0025/13 22.05.28 370 MBq CsAm20W č.02/2013
0042/15 27.01.31 370 MBq CsAm20W č.01/2004
0070/15 27.01.31 370 MBq CsAm20W č.11/2006

B.III.4.4 Zápach

S ohledem na charakter záměru (povrchové dobývání) a na zkušenosti z minulých záměrů lze
konstatovat, že není posuzovaný záměr není zdrojem pachových látek.
B.III.4.5 Světelné emise

Na jednotlivých strojích jsou použity světlomety s příkonem 1 000 až 2 000 W. Jako světelné
zdroje jsou použity vysokotlaké sodíkové výbojky, případně rtuťové výbojky, ale také
halogenové žárovky.
Rovněž jsou použita svítidla na závěsu, která jsou osazena směsovými nebo rtuťovými
výbojkami o příkonech 125 a 160 W. Tato svítidla jsou v případě požadavku na výměnu
nahrazována svítidly se světelnými diodami (LED), nejčastěji o příkonu 17 W.
Součástí Dolů Bílina je také Úpravna uhlí Ledvice. Jedná se o převážně zastřešené budovy,
pásové mosty nebo hlubinné zásobníky, takže vliv úpravny na velikost rušivého světla je
poměrně nevýznamný. Kromě toho se tento objekt nebude v rámci rozšiřování hornické
činnosti významně měnit. Ani funkčně, ani místně. Naopak, lze předpokládat, že v průběhu
času bude jeho osvětlení řešeno pomocí LED, takže lze předpokládat, že modernější svítidla
zajistí dostatečné osvětlení při menším ovlivnění okolí – svítidla s vyšším činitelem využití.
Krom toho dojde ke snížení příkonu, tedy ke snížení ekologické zátěže.
V současnosti je celkový příkon osvětlení Dolů Bílina 1,316 MW. (Maixner 2017, N.12)

B.III.5 Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do
krajiny)
Trhací práce na lomu Bílina jsou povoleny Rozhodnutími Obvodního báňského úřadu
v Mostě č. 4836/10, č. 4835/10 a č. 4315/96. S ohledem na současné praktické zkušenosti
s těžbou, průzkumem ověřené vlastnosti pevných až velmi pevných nadložních jílovců a také
s ohledem na nasazení moderních velkostrojů při těžbě skrývky se ani nepředpokládá
používání trhacích prací velkého rozsahu. Charakter záměru vyvolá významné terénní úpravy
a zásahy do krajiny. Více viz kap. B.I.6, C.1.1.
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C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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C.1 Přehled nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

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 vzdáleností byla v úvahu brána vždy vzdálenost
nejbližší hranice záměru od konkrétně posuzované lokality (jednotky, chráněného území,
hranice obce, atd.).
Navrhovaným záměrem je pokračování povrchové těžby hnědého uhlí v návaznosti na
usnesení vlády č. 827 ze dne 19/10 2015. V souladu s článkem II tohoto usnesení vlády bude
dodržena stanovená hranice limitů těžby 500 m od zastavěného území obcí.
Okolní krajina území budoucí těžby je v současnosti intenzivně využívaná a již v minulosti
byla silně narušena a změněna antropogenními vlivy z činností člověka - probíhala zde již
v minulosti těžba povrchová i hlubinná, jedná se o významnou průmyslovou oblast
poznamenanou tak všemi možnými negativními důsledky z toho vyplývajícími.
Plánovaný postup těžby naruší a změní hydrologický systém oblasti (tento byl již v minulosti
narušen – v závislosti na již probíhající těžbě docházelo k významnému plošnému i liniovému
odvodňování lokality, překladům přirozených koryt potoků aj.).
Předpolí DB je díky ponechání samovolnému vývoji charakteristické značným výskytem
druhů rostlin i živočichů, pokračováním těžby dojde k likvidaci jejich stanovišť. Stírající vliv
bude mít těžba i na VKP ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky).
Dotčené území neleží v NP či CHKO. V ploše uvažovaného záměru nejsou vyhlášena
maloplošná zvláště chráněná území. Posuzovaná lokalita není součástí žádného přírodního
parku.
Plocha záměru není součástí soustavy NATURA 2000.
V dotčeném území se nacházejí prvky ÚSES, a to na lokální, regionální i nadregionální
úrovni.
Plocha budoucího záměru se nachází v neobydlené lokalitě, k územím obydleným se ale
přibližuje. V širším 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.
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C.1.1. Krajina
Ø Z důvodu objektivního zhodnocení vlivů uvažovaného záměru na krajinný ráz byl
zpracován odborný posudek Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz (příloha H.7).

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. 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.
Ze studie:
Dotčený krajinný prostor (DoKP) představuje z větší části těžební a post-těžební krajinu lomu
Bílina. Reliéf DoKP je převážně rovinný, charakteru ploché pahorkatiny, která v jižní části
přechází do členité pahorkatiny Českého středohoří. DoKP se nachází na kvartérních
sedimentech, převážně miocenních jezerních jílech a jílovcích. Největší půdní zastoupení zde
mají antropozemě, méně pak kambizemě a pelozemě, které do DoKP zasahují pouze v MKR
I.1 a II. 1. Hydrologicky se DoKP nachází v povodí řeky Bíliny 1-14-01 a zasahuje do něj
několik menších vodních toků – Lomský, Radčický potok, Ledvický a Loučenský potok.
V řešeném území se nachází řada vodních ploch, z nichž největší je Venuše u Braňan,
Barbora a Dubské rybníky u Duchcova či vodní plocha u Růžodolské výsypky jižně od
Mariánských Radčic. DoKP se řadí dle Quittovy klasifikace klimatických oblastí do teplé
oblasti T2 (teplejší klima s mírnou zimou a převládajícím západním prouděním). Průměrný
roční úhrn srážek je zde 500 -550 mm, průměrná teplota pak 8°C. Dle hodnocení Corine 2012
se krajina DoKP mimo těžební jámu lomu skládá z převážně zemědělských ploch s příměsí
přirozené vegetace, v jižní části pak z listnatých lesů a přechodových stádií lesa a křovin. Z
hlediska chráněných území přírody se v rámci DoKP nenachází žádná lokalita soustavy
Natura 2000, ani žádné zvláště chráněné území. V DoKP je lokalizováno několik skladebných
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prvků regionálního i lokální ÚSES, významné krajinné prvky ze zákona (vodní toky, rybníky,
lesy) a tři památné stromy (hloh lavallův v Chotějovicích, jilm v Bílině a liliovník
v lázeňském parku Kyselka).
Kulturně-historickou charakteristiku krajinného rázu v DoKP nejvíce formuje jeho těžební
charakter spojený s přítomností hnědouhelné sloje. DoKP byl od poloviny 19. století
intenzivně přeměňován člověkem. Aktivity spojené s dobýváním uhlí přeměnily původní
agrární krajinu na izolovanou, nepřístupnou krajinu těžebních jam, výsypek, elektráren
a odkališť. Okrajově lze v DoKP nalézt fragmenty historických kulturních krajin (zejména
sídla Bílina, Duchcov, Mariánské Radčice a jejich okolí) i historicky památná místa zaniklých
obcí a infrastruktury na ně navazující. V DoKP se nachází také řada lokalit s vysokými
kulturně-historickými i krajinářsko-estetickými hodnotami, většina z nich je však lokálního
významu.
Z pohledu harmonického měřítka a vztahů je DoKP ve většině své plochy disharmonický.
Tato disharmonie je dána těžební jámou dolu Bílina, která extrémně narušuje harmonické
vztahy v území. Spolupůsobení nadmístních dominant v podobě masivního hřebene Krušných
hor a vrchů Českého středohoří tvoří v DoKP vysoce kontrastní zónu střetu výjimečného
antropogenního narušení harmonie krajiny a vysokých estetických hodnot spojených
s dominantním působením přírodních prvků. Estetická hodnota DoKP je pak tvořena obrazem
antropogenní krajiny s ostrými kontrasty mezi přírodní a kulturní složkou. Lze říci, že na
severním a jižním okraji DoKP dosahuje estetická hodnota relativně vyšších hodnot, zatímco
zbylá část DoKP vykazuje vysoké narušení estetických hodnot i harmonických vztahů.
Vymezení dotčeného krajinného prostoru, jakožto území skutečně nebo potenciálně
zasaženého vlivem navrhované stavby a/nebo změny využití území, spočívá ve vymezení
hranic očekávaného vizuálního projevu (viditelnosti) záměru a ve vymezení předpokládaných
vlivů záměru, a to především vizuálního, hlukového apod. Dotčený krajinný prostor
hodnoceného záměru byl vymezen na základě analýzy viditelnosti zpracované v programu
ArcGIS 10.3 a její verifikací terénním šetřením. Současně byly provedeny analýza
geomorfologie území, vegetačního pokryvu, analýza vizuálních a akustických vztahů, které
rovněž zpřesnily prostorové vymezení DoKP.
Plošně zaujímá v DoKP největší část vlastní těžební jáma lomu Bílina s vnitřní výsypkou.
Dále byla do DoKP zahrnuta také zástavba přilehlých sídel Bílina, Duchcov, Ledvice,
Lom, Mariánské Radčice a Braňany, a to zejména z předpokládaných senzuálních vlivů
záměru. Přibližná výměra DoKP činí 75 km2. Vedle DoKP byl v rámci hodnocení vymezen
také prostor potenciální viditelnosti záměru reprezentující místa, z nichž je dle výsledků
analýzy viditelnosti záměr viditelný. Současně byla vymezena významná referenční místa
představující pohledově exponovaná a rozhledová místa, zejména vyhlídky, rozhledny apod.,
kde se záměr rovněž významnou mírou vizuálně uplatňuje.
Na základě výše uvedené diferenciace území prezentovaná studie hodnotí dopady záměru na
krajinný ráz v rámci těchto tří oblastí krajinného rázu:
(1) Mostecká oblast krajinného rázu
(2) Milešovská oblast krajinného rázu
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(3) Krušnohorská oblast krajinného rázu
Tyto oblasti jsou charakterizovány a prostorově přesně vymezeny v příloze H.7.
Každá z oblastí krajinného rázu se přirozeně dělí na místa krajinného rázu (MKR), která
představují část území v OKR, které je relativně homogenní z hlediska přírodních, kulturních
a historických charakteristik i výskytu estetických hodnot. Místa krajinného rázu se svým
charakterem vzájemně odlišují a jejich prostorové vymezení tedy odráží tyto vzájemné
odlišnosti.
DoKP se dále dělí na základě své charakterové a prostorové členitosti na čtyři místa
krajinného rázu (MKR):
I. 1. Radčicko - Lom
I. 2. Lom Bílina
I. 3. Duchcov
II. 1. Bílina – Braňany

Obr. 9 – Plošné vymezení DoKP, prostoru potencionální viditelnosti záměru a významných
referenčních mist
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C.1.2. Geomorfologie a hydrologie
C.1.2.1 Geologické poměry zájmové oblasti

Geomorfologie
Po orografické stránce je zájmové území součástí Mostecké pánve, podcelku ChomutovskoTeplické pánve, rozkládající se mezi Krušnými horami (Klínoveckou hornatinou) a Českým
středohořím (Milešovským středohořím), okrsku Duchcovská pánev (Demek a Balatka a
1965). Jedná se o rovinný až mírně zvlněný terén rozkládající se severně nad údolím řeky
Bíliny, modelovaný z velké části antropogenní důlní činností. Výraznými morfologickými
vyvýšeninami jsou v širším okolí mladé třetihorní vyvřeliny vystupující z jinak monotónní
krajiny do výšek až několika desítek metrů nad okolní terén.
Úroveň povrchu terénu se v okolí dolu pohybuje od 210 po 250m n. m. Jižně od dolu (jižně
od silnice Bílina – Braňany nadmořská výška terénu rychle narůstá a dosahuje úrovně až
402m n. m. (kóta Rozkoš) a 436m n. m. (kóta Kaňkov). V severozápadním okolí se povrch
území postupně zvyšuje a dále za Osekem již přechází do horského terénu Krušných hor.
Vlastní důl představuje rozsáhlou umělou depresi sahající dnem na úroveň 50m n. m., ve
východní části vyplněnou vnitřní výsypkou sahající do úrovně mírně nad původní povrch
terénu. V těsném okolí dolu jsou deponie výsypek starších dolů. Povrch těchto výsypek je
modelovaný do měkkých pahorkatinných tvarů, je ozeleněn travní, křovinnou a stromovou
vegetací.
Jižně od prostoru dolu za vyvřelinovou elevací Rozkoše a Kaňkova se nachází široké a
hluboce zaříznuté údolí řeky Bíliny se dnem v nadmořské výšce pod 200 m n.m. představující
v minulosti hlavní erozivní a odvodňovací bázi území. Zájmové území bylo a částečně je do
údolí řeky Bíliny otevřeno postupně klesajícím terénem od severozápadu k jihovýchodu ve
směru os bývalých toků Radčického a Loučenského potoka. Tato důležitá osa je dnes
přerušena jámou dolu a deponiemi jeho výsypek.
Přehled geologie Mostecké pánve
Mostecká pánev (dříve též Severočeská hnědouhelná pánev) je třetihorní pánví, která byla
založena v oligocénu. Hlavní fáze vyplňování pánve (Obr. 10, Novotný a Mach 2016) a
vlastní uhlotvorby (obr. 11) spadá do období spodního miocénu (stáří 22 – 16 mil. let).
Podloží pánevní výplně je proto složeno staršími jednotkami, především proterozoickými
rulami a žulorulami, permokarbonskými vulkanity a sladkovodními sedimenty, křídovými
mořskými sedimenty a oligocenními vulkanity případně sedimenty. Zásoby hnědého uhlí jsou
soustředěny v hlavní uhelné sloji mocné kolem 30 m, která je souvislá na většině plochy
Mostecké pánve s výjimkou neuhelné části tzv. žatecké delty. Uhlonosná část pánevní výplně
je řazena k holešickým vrstvám, miocenní podloží sloje k duchcovským vrstvám a nadloží
tvoří jílovité vrstvy libkovické, lomské a osecké. Souborná mocnost pánevní výplně se
pohybuje od 0 do 500 m. Společně tyto vrstvy tvoří mostecké souvrství. Vlivem mladších
tektonických pohybů byla značná část pánevní výplně v minulosti erodována.
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Obr.10 Stratigrafie výplně mostecké pánve
(Novotný a Mach 2016)

Stratigrafická charakteristika a vznik
ložiska
Podobně, jako je tomu v případě celé
mostecké pánve, tvoří nejhlubší a nejstarší
podloží ložiska odspodu proterozoické
ruly a žuloruly. V severní polovině ložiska
jsou proterozoické jednotky proraženy a
překryty tělesem teplického paleoryolitu
karbonského stáří. Obě tyto jednotky více
méně souvisle pokrývají ve vrstvě až 150
m mocné mořské slínovce a pískovce
křídového stáří, především středního a
svrchního
turonu
a coniaku.
V severozápadní části ložiska byly
křídové sedimenty erodovány patrně
v oligocénu. Nesouvislý pokryv až 80 m
mocný vytvářejí na křídových horninách
produkty oligocenního vulkanizmu ve
značném stupni postižení subtropickým
zvětráváním, řazené ke střezovskému
souvrství. Jedná se většinou o tefrity,
bazanity, fonolity v podobě lávových
proudů, lakolitů, výplní přívodních kanálů
a žil a jejich tufy případně tufity v podobě
více či méně nesouvislých vrstev.
Zejména elevace oligocenních erozních
zbytků sopečných těles v podloží výrazně
ovlivňují stávající reliéf sloje, samozřejmě
spolu
s tektonickými
poruchami.
Nejvýraznější jsou tzv. elevace Albert
v jižní části ložiska a elevace Červený
vrch, tvořené znělcovou výplní centrer
rozsáhlých diatrem. Lokálně ovlivňují
kvalitu a mocnost sloje zejména v její
spodní části elipsovité uzavřené deprese, často prokázané maarové struktury. Větráním
vulkanických a křídových hornin v oligocénu a posléze i ve spodním miocénu vznikly až
několik desítek mocné vrstvy svahových jílovcových drob jílů a tufitů, s nimiž se během
spodního miocénu počala prolínat sedimentace říční. Produktem tohoto režimu sedimentace
jsou jílovcové droby, písky a jílovce duchcovských vrstev.
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Říční sedimentace plynule přešla v sedimentaci holešických vrstev v uhlotvorném močálu,
který se v závěrečných stadiích svojí existence rozšířil na plochu daleko překračující areál
dnešního ložiska (Dvořák a Mach, 1999, Mach 2003). Během tohoto stadia vznikl prekursor
uhelné sloje – vrstva slabě kompaktované rašeliny. Následným vpádem řeky od jihovýchodu
byl uhlotvorný močál postupně zanesen až 150 m sedimentů říční delty (bílinská delta písky
+ jíly). Synsedimentární gravitační procesy způsobily vznik severního omezení ložiska bezeslojného novodvorského pásma a vznik nadložních slojek uhlí a deformovaných úseků
hlavní sloje v tzv. Libkovickém poli. Konečný zánik uhlotvorného močálu, spojený
se vznikem jezera pokrývajícího celou oblast mostecké pánve přinesl usazení dalších desítek
metrů jezerních jílů v podobě libkovických vrstev. Sedimentace dalších vrstev způsobila
transformaci rašelinné hmoty v uhlí. Konečným procesem, který ovlivnil úložní poměry
ložiska, byly pokračující tektonické pohyby, které přinesly značné vertikální rozčlenění
a erozi zejména libkovických a lomských vrstev na velké části ložiska. Tektonickými pohyby
vzniklo jižní omezení ložiska – bílinský zlom, zlomy Viktoria a Centrum a řada dalších méně
významných zlomů, které rozčleňují jižní část ložiska na výškově diferencované úseky
východozápadní orientace.

Obr. 11 - Stratigrafie hlavní hnědouhelné sloje mostecké pánve (Novotný a Mach 2016)
C.1.2.2 Hydrologické poměry zájmové oblasti

Centrální část pánve je v rámci České republiky prostorem, kde došlo k nejmasivnějším
antropogenním zásahům do přirozeného vodního režimu původní krajiny. Trasy celé řady
vodních toků byly změněny v rámci ochrany povrchových lomů. Postupná stabilizace
vodního režimu bude probíhat zároveň s rekultivacemi zbytkových jam po mnoho
následujících desetiletí.
V zájmovém území se nachází dva významné vodní toky pramenící v Krušných horách, a to
Radčický potok (hydrologické pořadí: 1-14-01-052) a Lomský potok (hydrologické pořadí:
1-14-01-061/3) .

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

60/230

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Obr. 12- Výřez ze základní vodohospodářské mapy (1:50 000) – zdroj: VÚV TGM

C.1.3. Určující složky fauny a flory, části území a druhy chráněné dle
zákona
Detailní popis a přehled včetně podrobných tabulek podává kapitola C.2.5 Biologická
rozmanitost.

C.1.4 Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
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Významnými krajinnými prvky jsou veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy.
Dle Svobodové (Příloha H.6) bude konečný vliv na VKP dané zákonem č. 114/1992 Sb.
středně silný. Dotčeny budou zejména lesy, vodní toky a vodní plochy, které budou těžbou
buď zcela odstraněny, nebo dočasně přeloženy. VKP ze zákona jsou v Hodnocení vlivu na
krajinný ráz uvedeny jako znaky a charakteristiky jednotlivých MKR (míst krajinného rázu).
V místě samotného záměru v části postupu těžby dle POPD 2019-2035 bude mít zásah vliv
na VKP stírající.
Dále jsou jako VKP charakterizovány i jiné části krajiny, které zaregistruje dle § 6 zákona
č. 114/1992 Sb., 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. Bylo zjištěno, že v rozsahu plochy uvažovaného
záměru další těžby se žádný registrovaný významný krajinný prvek nenachází.
Nejbližšími registrovanými VKP v zájmovém prostoru jsou:
Sukcesní plocha Pokrok
k.ú. Hrdlovka – Nový Dvůr, plocha o rozloze 3,6 ha, která je
součástí výsypky Pokrok.
Důvodem vyhlášení VKP na Výsypce Pokrok je zachování
ekologicky a esteticky hodnotné části výsypky, na které po
dokončení sypání tělesa vlastní výsypky nebyly záměrně
provedeny hrubé terénní úpravy a „neurovnaný“ povrch
výsypky byl cíleně ponechán samovolnému vývoji ekosystému,
tzv. přirozené sukcesi.
Jižní a severní sukcesní plocha – Radovesické výsypky: Principem vyhlášení VKP na
Radovesické výsypce je zachování ekologicky a esteticky
hodnotných částí výsypky, na kterých po dokončení sypání
tělesa vlastní výsypky nebyly záměrně provedeny hrubé terénní
úpravy a „neurovnaný“ povrch výsypky byl cíleně ponechán
samovolnému vývoji ekosystému, tzv. přirozené sukcesi.

C.1.5 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
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(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.
V souvislosti se stanovením nového územního limitu dle usnesení vlády ČR č. 827 ze dne
19. 10. 2015 došlo ke korekci územně ekologického limitu (dále „ÚEL“) na lomu Bílina. Tato
korekce se dotkla stávající podoby ÚSES na regionální a lokální úrovni a vznikla nutnost
vymezit funkční prvky ÚSES vně těchto limitů. Severočeské doly a.s. proto zadaly zpracování
dokumentace „Návrh řešení koncepce územního systému ekologické stability pro území
dotčené změnou územně ekologického limitu na lomu Bílina“ Atelieru T- plan, s.r.o., Praha
(12/2016):
Nadregionální úroveň ÚSES
-

NRBK K4 Jezeří-Stříbrný vrch: mezofilní hájová a mezofilní bučinná osa
nadregionálního biokoridoru vymezená na svazích Krušný hor, samotný záměr do něj
nezasahuje.

Regionální úroveň ÚSES
Regionální biokoridory:
Dle platných metodických postupů vymezování ÚSES jsou regionální biokoridory RBK 570
a RBK 584 tzv. složeného typu. Tzn., jsou do nich vložena lokální biocentra, což umožňuje
prodloužení jejich celkové délky. Zcela mimo řešené území se nachází i RBK 576.
-

RBK 570 Libkovice – Špičák: regionální biokoridor procházející předpolím lomu
Bílina mezi biocentry RBC 1347 a RBC 1364,

-

RBK 584 Libkovice – Niva Bíliny: regionální biokoridor procházející předpolím
lomu, dále jižně pod obcí Braňany k řece Bílině a přes údolí řeky k vrchu Zlatník
(mezi biocentry RBC 1364 a RBC 1327).

-

RBK 576 Kopistská výsypka - Niva Bíliny II.: regionální biokoridor vymezený
v trase řeky Bíliny, (mimo řešené území).
Regionální biocentra:
Regionálními biocentry, která nebudou korekcí ÚEL nijak ovlivněna, jsou RBC 1347
Salesiova výšina, Špičák na severu a RBC 1324 Niva Bíliny na jihu. Tato biocentra jsou proto
považována za výchozí body nově navržené koncepce. Jejich vzájemná vzdálenost překračuje
limitní parametr 8 km. Zcela mimo řešené území se nachází i RBC 1327.
Stávající RBC 1364 Libkovice postupem lomu Bílina zanikne. Je tedy zřejmé, že do řešené
větve regionálního ÚSES bude nezbytné vymezit nové regionální biocentrum tak, aby byly
minimální prostorové parametry dodrženy a současně došlo k vymezení v souladu
s biogeografickou reprezentativností daného území, v tomto případě biochorou -2AN.
- RBC 1347 Salesiova výšina, Špičák: regionální biocentrum vložené
do nadregionálního biokoridoru K4 ležící na svazích Krušných hor a Salesiovy výšiny,
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-

RBC 1324 Niva Bíliny II.: regionální biocentrum vymezené v nivě a na svazích údolí
řeky Bíliny,
RBC 1327 Zlatník: regionální biocentrum vymezené na vrchu Zlatník (mimo řešené
území).
RBC 1364 Libkovice: regionální biocentrum vymezené severně od odkaliště Venuše.

Návrh nových prvků regionální úrovně6:
Regionální biocentrum „Libkovice“ bude nahrazeno regionálním biocentrem a biokoridory:
- RBC 1364 - Růžodolská výsypka
- RBK 570 - Růžodolská výsypka - Salesiova výšina, Špičák
- RBK 584 - Růžodolská výsypka - Niva Bíliny
a v jejich trasách umístěnými lokálními biocentry bude zachováno napojení na regionální
systém ÚSES:
Prvky ÚSES lokální úrovně:
Lokální prvky ÚSES jsou vymezeny v ÚPD jednotlivých obcí. Vložená lokální biocentra do
regionálních biokoridorů jsou součástí regionální úrovně ÚSES (viz výše).
LBC 570-1 - Za Gutmankou
LBC 570-2 - Nad lomem Bílina
LBC 570-3 - U Libkovic
LBC 570-4 - U Mariánských Radčic
LBC 570-5 - Na Letnách
LBC 570-6 - Bílá pole
LBC 584-1 - U Růžodolu
LBC 584-2 - Konobržský lalok
LBC 584-3 - Pařidelský lalok
LBC 584-4 - Střimická výsypka II
LBC 584-5 - Střimická výsypka I
LBC 584-6 - Na Skalce
LBC 584-7 - Na Prašnici
LBC 584-8 - Pod Skalkou
V řešeném území není lokální ÚSES ve většině případů vázán na síť vodních toků, jak tomu
bývá v přirozeně utvářených oblastech. Důvodem jsou mj. člověkem významně přetvořené
vodohospodářské poměry v území a výrazně technicky upravená koryta vodních toků
v zastavěných území. To významně snižuje možnosti opětovného zajištění migrační
prostupnosti. Klášterský potok je uměle vytvořený vodní tok odvádějící povrchové vody
mimo předpolí lomu Bílina. Jde tedy spíše o technické dílo nežli přirozenou migrační trasu.
Při průchodu zástavou Lomu a Louky u Litvínova je technicky upraven. Úsek mezi oběma
sídly je však vzhledem zastoupení doprovodné vegetace začleněn do interakčních prvků.
Technicky jsou upraveny a vodohospodářsky regulovány i Radčický a Lomský potok. Obě
6

dle dokumentace „Návrh řešení koncepce územního systému ekologické stability pro území dotčené změnou územně
ekologického limitu na lomu Bílina“
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vodoteče jsou v předpolí ukončeny a ztrácejí tak svůj migrační význam. Vodní toky stékající z
Krušných hor jsou velmi často v podhůří, v silně urbanizovaném území, technicky upraveny.
Spojitost lokálního ÚSES, který by byl souvisle vázán na vodní toky, je proto v dlouhodobém
horizontu obtížně zajistitelná.
Proto jsou biocentra a biokoridory převážně vymezeny do sušších lokalit tvořených
lesnickými rekultivacemi na Růžodolské, Střimické a Braňanské výsypce, biologických
rekultivací na svazích jezera Most, zalesněných vulkanických kuželů (Špičák, Keřový vrch,
Červený vrch, Lajsník, apod.), spontánně se vyvíjející vegetace na plochách ponechaných
ladem nebo lesní či jiné vegetace na předměstí města Litvínov (místy jsou do biocenter
zařazeny drobné vodní plochy). Lokální biocentra a lokální biokoridory jsou pro potřeby teto
studie označeny vlastní číselnou řadou.
Interakční prvky
Síť lokálního ÚSES byla následně doplněna o interakční prvky. V tomto směru byly mezi
interakční prvky zařazeny zejména meze mezi bloky zemědělské půdy porostlé náletovou
vegetací, úseky drobných vodních toků nezařazené do lokálních biokoridorů nebo linie
a drobné plochy další krajinné zeleně. Jde převážně o lokality nacházející se v méně
biologicky stabilním prostředí. Interakční prvky jsou číslovány samostatnou číselnou řadou.
Vzhledem k nejednoznačnému uchopení vymezování interakčních prvků v ÚPD byla většina
z nich nově vymezena. (zdroj: N.10 - Atelier T-plan, 12/2016).

C.1.6 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 6 km JV směrem od nejbližší
hranice plochy plánovaného záměru.
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 platném znění.
Nejbližšími vyhlášenými jsou:
1) přírodní památka Salesiova výšina – ve vzdálenosti cca 3 km SSZ směrem,
2) přírodní památka Kopistská výsypka - ve vzdálenosti cca 5 km JJZ směrem,
3) národní přírodní rezervace Bořeň – ve vzdálenosti cca 4 km JV od plochy záměru.
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4) přírodní památka Husův vrch – ve vzdálenosti cca 4,5 km V směrem od nejbl.
hranice 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
(§16 - §19 horního zákona č.44/1988). Dle dostupných materiálů se na ploše uvažovaného
záměru CHLÚ nachází – CHLÚ Bílina, Lom II, Most a Duchcov.
d) 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
4,5 km S směrem.

C.1.7 Území přírodních parků
Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků. Nejbližším je a Přírodní
park Loučenská hornatina v nejbližší vzdálenosti cca 4 km S směrem a Přírodní park
Východní Krušné hory, jehož hranice prochází v nejbližším místě cca 14 km SV směrem
od hranic plánovaného záměru.

C.1.8 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 20. 9. 2016 č.j.3157/ZPZ/2016/N-2504 záměr
nebude mít, s ohledem na svůj charakter 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, která není součástí vymezených ploch
NATURA 2000 a 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 Východní Krušné hory cca 8 km SSZ směrem
Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská cca 15 km Z směrem
Nejbližšími vyhlášenými Evropsky významnými lokalitami (EVL) jsou:
Bořen cca 3,5 km JV směrem
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Kopistská výsypka cca 5 km ZJZ směrem
Háj u Oseka cca 4,8 km SSZ směrem
Východní Krušnohoří cca 3,4 km SSZ směrem

C.1.9 Ložiska nerostů
Záměrem je dotčeno ložisko hnědého uhlí Bílina – Lom Bílina (3 075 700). Více viz kapitola
C.2.4 Přírodní zdroje.

C.1.10 Území historického, kulturního nebo archeolog. významu
Stručný pohled do historie měst a obcí, na jejichž katastrech se bude záměr nacházet:
•

Město Osek

Nachází se 3 km S od města Duchcov, přímo již na úpatí Krušných hor, vzniklo na obchodní
cestě do Saska. V roce zde 1196
roce vznikl pod patronací opatství
ve Waldsassenu cisterciácký konvent a Slavek jej přivedl do Oseka. Stavba kláštera začala
roku 1206, kdy byl položen základní kámen chrámu Panny Marie. Stavba postupovala rychle
a již v roce 1208 byl vysvěcen hlavní oltář a hřbitov. Klášter získal do vlastnictví spousty
pozemků, důchodů i celých vesnic. Klášter se rychle rozrůstal o další budovy a získával další
majetky. O další rozkvět města se postaral Boreš z Rýzmburka z rodu Hrabišiců.
V letech 1240 až 1250 vybudoval hrad Riesenburg. V roce 1248 se postavil na stranu
krále Václava I. a porazil Přemysla Otakara II. Ten se o rok později pomstil vypleněním
kláštera. V hospodářském životě osady hrály od 14. století velkou roli naleziště stříbra a cínu.
Vytěžené rudy si podle smlouvy mezi klášterem a Hrabišici dělily obě strany půl na půl.
Zatímco klášter vzkvétal, rodový majetek Hrabišiců se tenčil. Tento rod vymřel v první
polovině 16. století. Rozvoj těžby uhlí byl také ovlivněn železniční dopravou. V letech 1869–
1871 bylo postaveno nádraží a Osek měl přímé spojení s Chomutovem a Ústím nad Labem.
Obec byla povýšena na město roku 1872. O další rozvoj Oseka se postaral starosta Antonín
Härtl, který hájil zájmy občanů proti majitelům uhelných dolů a staral se o rozvoj školství,
hasičský sbor a dláždění městských komunikací.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osek_(okres_Teplice)#Historie
• Město Duchcov
Historie Duchcova se odvíjí od konce 12. století, nejstarší písemný záznam o něm je z roku
1240. Tehdy je ještě nazýván „Tockczaw“, později přechází název města na Duchczow
a německou verzi Dux. V roce 1460 český král Jiří z Poděbrad uděluje městu městský znak
a městskou pečeť. Příslušnost města k české koruně ve znaku dokládá dvouocasý lev na štítu
s třemi červenými a dvěma černými svislými pruhy. V 15. století potvrzuje český král
Vladislav Jagelonský městu jeho výsady.
Třicetiletá válka město několikrát zpustošila, přivedla však do něj rod Valdštejnů, jenž pak
dlouho ovlivňoval jeho další vývoj. Valdštejnové se zasloužili o velký stavební rozvoj města,
přestavbu a další stavební úpravy místního zámku, včetně zámecké zahrady, iniciovali první
pokusy s dobýváním hnědého uhlí a podobně. Josef Emanuel z Valdštejna přivedl v roce 1785
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na duchcovský zámek známého filozofa, světoběžníka a dobrodruha, Giacoma Casanovu.
Ten zde v roli zámeckého knihovníka strávil třináct let svého života a v roce 1798 zde
zemřel.
Rozmach těžby uhlí způsobil další vlnu rozvoje města, přilákal sem tisíce nových obyvatel,
bylo vystaveno mnoho nových domů. Je paradoxem, že těžba uhlí se však v polovině 20.
století málem stala jeho záhubou. Město mělo být z velké části zbouráno a uhelné zásoby,
nacházející se v jeho těsné blízkosti a pod ním, vytěženy. Nestalo se tak, město zůstalo
zachováno a s ním i historické památky v něm se nalézající.
http://www.duchcov.cz/zakladni%2Dudaje%2Do%2Dnbsp%2Dmeste/d-1008/p1=3558
• Město Ledvice
Kdy přesně vznikla zdejší obec se svým jménem, nebylo dosud historicky zjištěno. Vznik
obce Ledvice se datuje až do 13. století, první písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1209.
O tomto raném období existence Ledvic se bohužel nezachovaly téměř žádné zprávy. Název
obce v průběhu let neprodělal téměř žádné výraznější změny. V latinských textech je ves
uváděna jako Ledwic, v německých pak jako Ladowitz.
Obec Ledvice byla 15.ledna 1898 povýšena nejdříve na městys, na město byla povýšena
císařským rozhodnutím 25.prosince 1911. František Josef I. 14.dubna 1912 vydal o povýšení
privilegium a tím byl městu přidělen znak - barvy znaku symbolizovaly odvětví, jimiž se
tehdejší obyvatelstvo živilo. Byla to: těžba uhlí, výroba porcelánu a zemědělství. V dalších
letech pak měla na chod města velký vliv důlní činnost. Hlubinná těžba byla postupně
nahrazována těžbou povrchovou, která měla za následek likvidaci města a tím zapříčinila
velký pokles počtu zdejších obyvatel.
http://www.ledvice.cz/historie%2Dmesta/d-1014/p1=1020
• Město Bílina
Teplickou část Podkrušnohoří obývali podle Kosmovy kroniky Běliňané, ztotožňovaní
zpravidla s Lemúzi, jejichž kmenové hradiště leželo nejspíše na Švédské (Pohanské) šanci
u Zabrušan. V 10. stl. se správním střediskem, jímž přemyslovská moc zasahovala do
českosaského pomezí, stalo bílinské hradiště, vystavěné na rulovém ostrohu v místech
dnešního zámeckého parku nad městem. V listině, papeže Jana XV. O založení břevnovského
kláštera z roku 993 se již objevil termín "provincia Belinensis".
V letech 1811-1812 byla postavena silnice Teplice - Bílina - Louny, v roce 1827 pak silnice
na Duchcov, v roce 1863 byl vybudován kamenný most přes řeku Bílinu a roku 1872 získalo
město železniční spojení na trati Ústí - Chomutov. Město se rozrůstalo, v roce 1830 mělo
3 102 obyvatele. Vývoj Bílinska silně poznamenala těžba uhlí. V malém množství se dolovalo
již kolem roku 1750 v Chudeřicích, kdy těžba dosahovala zanedbatelných 109 okovů
(tehdejších měrných jednotek). V roce 1792 se však zde vytěžilo již 62 000 okovů uhlí. Doly
se pak dále otevíraly v oblasti Břežánek, Jenišova Újezdu a Hostomic. Ke konci 19. století
byla pak těžba v ražených chodbách nahrazována těžbou povrchovou. Rozvíjel se i další
průmysl. V roce 1835 vznikl v Bílině cukrovar a po něm porcelánka, v roce 1893 začala
pracovat sklárna Engels. Roku 1913 byla uvedena do provozu huť v Chudeřicích, v roce 1918
zde zahájila výrobu sklárna. Rozšiřoval se také společenský život.
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průběhu třicátých let podlehla velká část zdejších Němců vlivu nacistických myšlenek
a přičinila se o rozbití Československa v roce 1938. Po válce pak bylo provedeno vysídlení
valné většiny Němců, takže v roce 1947 již žilo v Bílině 9 tisíc převážně českých obyvatel.
http://bilina.cz/mesto/z-historie-mesta
• Město Most
1040 – první zmínku o existenci Mostu nacházíme v Kosmově Kronice české. Pons Gnevin
iuxta fluvium Belinam (Hněvův most nad řekou Bílinou) je uveden při líčení válečných
událostí mezi německým císařem Jindřichem III. a knížetem Břetislavem I. v letech 1039
a 1040. Nejspíše od konce 12. století začal území kolem Komořanského jezera ke Krušným
horám a Českému středohoří kolonizovat mocný rod Hrabišiců, který po celé 13. století
zastával vysoké úřady na královském dvoře.
V průběhu 14. století mělo královské město Most všechny předpoklady k dalšímu
ekonomickému rozvoji, jeho pozice byla posilována samotnými panovníky. Za vlády Jana
Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. bylo městem dobře prosperujícím. Správa města
byla pevně ustálená. Od r. 1337 si město samo doplňovalo městskou radu a královský
podkomoří radu jen stvrzoval. Most získal řadu práv a svobod, ale též povinností. Patrně již
koncem 12. století se v okolí Mostu začínají zakládat vinice, r. 1374 Karel IV. uděluje Mostu
pražské viniční právo. V polovině 14. století je definitivně ukončeno zajištění města
hradbami. V průběhu třicetileté války se v držení města i hradu postupně vystřídala císařská,
saská i švédská vojska. V roce 1639 Most obsadili Švédové, v jejichž držení byl do konce
války. Příčinou zvýšeného plenění města byla snaha o dobytí hradu Hněvína. Po válce Most
upadá do stagnace a ztrácí svůj hospodářský i politický význam.
Po 2. světové válce probíhá výstavba nových čtvrtí. R. 1964 vláda vydává rozhodnutí
o likvidaci Mostu, která je realizována od roku 1967 a ukončena 1982.
• Obec Braňany
Braňany jsou v historických písemných pramenech poprvé připomenuty údajně v roce
1239 v přídomku šlechtice „Wolzik de Brani“. V roce 1281 je zmiňován jistý Čáslav z Bran.
Na počátku 14. století je Jindřich z Brany uváděn jak rytíř pánů z Riesenburka (z Oseka).
Z odborné literatury vyplývá, že existuje jednoznačný rozpor, zda v roce 1239 připomenutý
„Wolzik de Brani“ užívá přídomek skutečně po vsi zvané později Braňany a nikoliv po
zaniklé vsi Brany. Historikové v současnosti spojují zmínku z roku 1239 nikoliv s Braňany
u Mostu, ale s Brany u Chomutova (Zdena Binterová, Zaniklé obce Chomutovska I., Chomutov, 1995, s.
17). Ze zápisů konfiskační komise, která konfiskovala majetek účastníkům stavovského
povstání z let 1618 – 1620, vyplývá, že Braňany byly součástí panství Teplice, které bylo
konfiskováno Vilémovi Vchynskému z Vchynic, držiteli řady statků zejména v severních
Čechách.
Výklad významu místního jména Braňany činí jazykovědci takto: Jméno Braňany = ves
Braňanů, t. j. lidí bydlících v Bráně. Takto se ves původně nazývala.
http://www.branany.cz/informace-o-obci/historie/
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• Obec Mariánské Radčice
Založení obce se dle písemných záznamů datuje do roku 1341. Archivní materiály a
prováděné archeologické výzkumy ale dokazují, že se jedná o velice starobylé obydlené
místo. Katastr obce byl pravděpodobně osídlen již v době předhistorické.
V prvních písemných zprávách se Mariánské Radčice objevují jako obec s jednoslovným
názvem. Zmínky o osadě Radkových je možné nalézt již v roce 1057. Současná podoba názvu
je používána až od 19. století.
Největší část popsané historie se objevuje v souvislosti se stavbou kostela a řádem cisterciáků.
Původní kostel nebyl tak rozsáhlý, jako je dnešní poutní areál. V roce 1280 stál na místě
současného kostel, který byl v letech 1692-1703 přestavěn na barokní.
Celá léta od dostavby a zprovoznění areálu Panny Marie Bolestné, jemuž vévodí kostel
stejného jména, sloužil hlavně k poutím. Tato tradice byla známa po celé republice. V den
výročních poutí se zde scházela procesí z celých severozápadních Čech, ale také z Plzně
a dalších měst. Návštěvnost poutního místa byla tedy značná. Celé dějiny Mariánských
Radčic jsou spojeny s tímto místem a mariánským kultem.
Osídlenost obce byla velice proměnlivá. Původní obyvatelstvo bylo převážně německé. Ještě
v roce 1930 měla obec 1035 obyvatel. K velkému poklesu obyvatelstva došlo v období po
roce 1945, kdy jej ovlivnil odsun německého obyvatelstva.
http://www.marianskeradcice.cz/index.php?oid=209806
Území DP Bílina bylo v minulosti po jeho vyhlášení v celém rozsahu vytýčené plochy uměle
vysídleno. V souvislosti s tímto zásahem byly ze všech takto zanikajících obcí vymístěny
také mnohé architektonické a historické kulturní památky.
Ø

Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů na území v rámci
archeologických nalezišť bylo zadáno vypracování odborného posudku PhDr. Zdeňkem
Smržem a Mgr. Janem Blažkem Ústavu archeologické památkové péče severozápadních
Čech, v.v.i.(příloha H.9).

V údolích potoků Lomského, Radčického a Loučeňského jsou hojné doklady osídlení
od počátků mladší doby kamenné (cca. 6.000 př.n.l.), v dotčené oblasti studie pak zejména na
soutoku Lomského a Radčického potoka a dále směrem k prostoru bývalého vězeňského
zařízení. Pravěké nálezy, ze skoro celého období zemědělského pravěku, jsou pak nacházeny
na většině prostor podél vodních toků, přestože hustota prehistorického osídlení směrem od
východu k západu spíše klesá. Dále je celá oblast důležitou křižovatkou komunikací,
využívaných pravděpodobně již od pravěku a s jistotou od raného středověku, kdy v širším
okolí hrají rozhodující roli osecký klášter, založený okolo roku 1198 a starší přemyslovské
správní hradiště a pozdější město Bílina. Zatímco pravěké archeologické situace jsou
nacházeny povětšinou až při zemních zásazích a skrývkách ornice, jasnější situace
je v prostoru nejvýznamnější archeologické lokality v dotčeném prostoru a tou je jednoznačně
prostor bývalé vsi Libkovice.
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C.1.11 Území hustě zalidněná
V okolí plochy budoucího záměru je situováno území několika obcí. Dle posledního sčítání
obyvatel ze dne 31.12. 2017 je celkově v daných dotčených městech a obcích v součtu trvale
hlášeno 128 143 (128 745 v roce 2015 a 129 085 v roce 2014) obyvatel.
Z pohledu minulých let tak lze zaznamenat mírný pokles v počtu obyvatel v součtu
jednotlivých obcích, obecně se dá tedy konstatovat, že tento mírný pokles počtu obyvatel je
poměrně setrvalý stav). Následná tabulka podává ucelený přehled uvedených informací.
Tabulka 12 - přehled statistických údajů o jednotlivých dotčených městech a obcích.
Počet
Počet
Počet
Počet
Katastr.
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
plocha v
k 31/12 2017
k 31/12 2016
k 31/12 2015
k 31/12 2014
ha
Osek
4 754
4 770
4 773
4 808
4 236,84
Duchcov
8 398
8 359
8 335
8 439
1 540,44
Ledvice
541
546
539
540
496,67
Světec
1 051
1 031
1 015
1 020
1 234,91
Bílina
17 203
17 205
17 112
16 884
3 251,19
Most
66 644
66 768
67 002
67 089
8 694,13
Braňany
1 278
1 288
1 303
1 301
612,92
Mariánské Radčice
462
474
481
483
1 249,18
Litvínov
24 143
24 308
24 485
24 783
4 069,67
Lom
3 669
3 705
3 700
3 738
1 680,11
Zdroj: www.csu.cz

Z informací a dat uvedených na stránkách ČSÚ je evidentní, že počet obyvatel v posledních
5 letech (2012 – 2016) stále klesá a je tedy i předpoklad, že tento trend bude pokračovat - je
předpoklad, že Ústecký kraj bude mít v roce 2050 o desetinu méně obyvatel než dnes, ale
zůstane pátým nejlidnatějším krajem České republiky. Bude nepřetržitě vzrůstat počet
obyvatel ve věku 65 a více let a jejich podíl na celkové populaci kraje vzroste ze současných
necelých 16 % na téměř třetinu v roce 2050.
Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 navazuje na Projekci obyvatelstva České
republiky do roku 2100 (dostupná na: /csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-doroku-2100-n-fu4s64b8h4), vydanou v červenci 2013. Stejně jako v celorepublikové je prahem
projekce krajů demografická struktura obyvatelstva k 1. 1. 2013 (podle pohlaví a jednotek
věku), která navazuje na výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Na rozdíl od předchozích
krajských projekcí byla tentokrát zahrnuta také migrace, jejíž vliv na vývoj obyvatelstva není
zanedbatelný.
Podle této projekce se počet obyvatel Ústeckého kraje během období 2013 – 2050 sníží ze
současných 827 tis. obyvatel na méně než 720 tis., což představuje pokles o více než 100 tis.
obyvatel, tj. o 13 %. Ústecký kraj zůstane i nadále pátým nejlidnatějším krajem ČR. Celkový
pokles počtu obyvatel v kraji bude ovlivněn výhradně záporným výsledkem přirozené měny
obyvatel (rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých). Počet živě narozených dětí se mezi
roky 2013 až 2050 v Ústeckém kraji celkově sníží zhruba o třetinu. K poklesu by podle
prognózy mělo docházet s výjimkou let 2033 až 2037 ve všech letech až do roku 2050. Počet
zemřelých zaznamená zhruba 9% nárůst, celkově se roční přirozený úbytek obyvatel zvýší z 1
tisíce obyvatel v roce 2013 na více než 4,5 tisíce v roce 2050. Zdroj:
https://www.czso.cz/csu/xu/projekce_obyvatelstva_v_usteckem_kraji_ceske_republiky_do_roku_2050
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C.1.12 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Okolí dobývacího prostoru v minulosti bylo a je zatěžováno projevy důlní činnosti. Těžba
hnědého uhlí v této části Chomutovsko – teplické pánve má dlouholetou tradici. Do 20. století
se zde těžilo převážně hlubinným způsobem a cca od poloviny 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 s návazným energetickým průmyslem. V současné době v souvislosti se stabilizací
krajiny jsou realizovány sanační a rekultivační práce v různém stupni rozpracovanosti
podle schváleného (N.11 - Souhrnného plánu sanací a rekultivací). Cílem je dosažení
opětovného začlenění celého území do krajiny, a to způsoby přírodně blízkými.
Celkem již byla rekultivace ukončena na 3 078 ha a na 1 309 ha rekultivace probíhá.
Z pohledu úrovně znečištění ovzduší – kvality ovzduší se jedná o území, které patří
dlouhodobě k nejvíce zatíženým územím České republiky. V zájmové oblasti posuzovaného
záměru dochází dlouhodobě a opakovaně k překračování imisních limitů k ochraně zdraví a to
konkrétně limitu pro 24-hodinové průměrné hmotnostní koncentrace PM10 a limitu pro
benzo(a)pyren.
Dominantním zdrojem hluku celého zájmového území je v současné době především
nákladní a osobní automobilová doprava po přilehlých silničních komunikacích, dále pak
železniční doprava po trati č. 130 a hluk z elektrárny Ledvice. V některých obcích
zájmového území je slyšitelný též hluk z provozu lomu Bílina. Podrobný popis
dominantních zdrojů hluku a hlukového pozadí v jednotlivých obcích je uveden v příloze H.4.
Z hlediska popisu stávající akustické situace je nutné charakterizovat všechny zdroje hluku v
zájmovém území. Dle druhu zdroje lze provést toto rozdělení:
a) dopravní hluk v zájmovém území
• železniční trať č.130
• železniční trať č.134
• komunikace I/13
• komunikace I/27
• komunikace II/254
• komunikace II/256
• komunikace II/258
• místní (obecní) silniční komunikace
b) výrobní a průmyslové zdroje v zájmovém území
• lom Bílina
• elektrárna Ledvice
• průmyslová zóna města Duchcov
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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.1.13 Staré ekologické zátěže
Někdejší průmyslová i jiná činnost (například vojenské objekty) po sobě zanechala
nesmazatelné a obvykle jen náročně odstranitelné stopy v podobě znečištění různých složek
životního prostředí. Nejrizikovější je znečištění půdního, resp. horninového prostředí a
podzemní vody, neboť zde staré ekologické zátěže (SEZ) mohou přetrvávat i po dlouhé
desítky let. Nejde tedy o produkt současných činností ani současných havarijních stavů.
Vesměs jsou to pozůstatky z doby, která vlivům na životní prostředí věnovala pozornost jen
okrajově nebo vůbec ne, tzn. zhruba do konce 80. let minulého století, ale i podstatně dřívější.
Záleží samozřejmě na koncentraci daných látek v prostředí. Nejběžnější kontaminanty, které
se v podmínkách ČR (ale často i ve světě) v současnosti vyskytují jako hlavní součásti starých
ekologických zátěží, jsou:
-

ropné uhlovodíky (používané označení NEL nebo RU),
chlorované uhlovodíky (používané označení ClU - dichloretheny, trichlorethen,
tetrachlorethen, popř. vinylchlorid) - původem z ředidel a odmašťovacích procesů,
uhlovodíky benzenové skupiny (používané označení BTEX - benzen, toluen,
ethylbenzen, xyleny) - původ z dehtů, nátěrů a konzervačních prostředků,
polyaromatické uhlovodíky (používané označení PAU) - původ z dehtů, koksárenství
a ropných produktů,
polychlorované bifenyly (používané označení PCB) - původ z náplní kondenzátorů a
transformátorů; již se nepoužívají a indikují tak stáří zátěže,
dioxiny - původ z chemické výroby a spalování odpadů,
těžké kovy (především As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) - původ z pokovování,
zpracování kovů a chemické výroby.

Počátečním stupněm znalostí o starých ekologických zátěžích (i z hlediska historického
vývoje) je ekologický audit, který pořizovali nabyvatelé v rámci privatizace průmyslových
objektů. Ten určoval, zda je v privatizovaném podniku SEZ přítomna, jakého je druhu a jaké
velikosti a intenzity. Podrobnější údaje poskytuje analýza rizika, zpracovaná už na základě
cíleného průzkumu, která má vyhodnotit škodlivost zátěže, riziko jejího šíření a stanovit
nejvyšší přípustné koncentrace kontaminantů v daném prostředí. Ty pak bývají stanoveny
jako sanační limity a děje se tak na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí,
které ukládá povinnost starou ekologickou zátěž odstranit.
Nastupuje stádium sanace, jemuž může předcházet ještě další podrobný průzkum a poté je
zvolena optimální sanační technologie. Po ukončení sanace ještě následuje postsanační
monitoring, který ověřuje trvalé vyčištění lokality. Sanačních technologií je celá řada, ne
všechny se ovšem v našich podmínkách stejně uplatní. Některé zůstávají stále ještě ve fázi
experimentálního ověřování.
Mezi základní sanační technologie patří především:
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Při sanaci půd a horninového prostředí: odtěžení kontaminovaných vrstev a zasypání
inertním materiálem. Kontaminovaný materiál se pak může na povrchu dále čistit
(např. biodegradací ropných látek) nebo zůstat trvale uložen na skládce nebezpečných
odpadů.
Při sanaci podzemních vod: sanační čerpání, při němž se čerpaná voda různým
způsobem čistí na povrchu (gravitační separací, stripováním, na aktivních filtrech
apod.) a již jako nezávadná vypouští zpět do horninového prostředí, popř. do toku
nebo kanalizace.

Z pokročilých sanačních technologií se preferují tzv. metody in situ. Spočívají v tom, že se
aktivní chemická látka aplikuje přímo do horninového prostředí a podzemní vody, kde reaguje
s kontaminantem za vzniku neškodných sloučenin. Nejběžnější je chemická oxidace s
obvyklým využitím manganistanu draselného nebo směsí peroxidu vodíku (Fentonovo
činidlo), popř. reduktivní metody s převažující aplikací kyseliny mléčné. Specifickou odnož
představují nanotechnologie, při nichž se do země aplikuje suspenze kovového železa.
Jsou ovšem i případy, kdy je výhodnější kontaminovaný prostor nečistit, ale jen izolovat od
okolí nebo stabilizovat na místě. Přicházejí ke slovu techniky enkapsulace (zapouzdření) nebo
solidifikace (zpevnění). Hlavně z pohledu dočišťování zbytků znečištění je pak perspektivní
přirozená nebo podporovaná atenuace, tzn. odstraňování kontaminantů s využitím přírodních
procesů7.
V ploše budoucího záměru se registrované staré zátěže nevyskytují. V okolí se nacházejí
registrovaná kontaminovaná místa (údaje z roku 2010) nejblíže:
-

Skládka ŽELENICE cca 1 km J směrem – mimo plochu záměru
areál firmy KOVOS a firmy SČP a.s. cca 1,5 - 2 km S směrem – mimo plochu záměru

(Zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/ )

C.1.14 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.
Významný rozvoj těžby uhlí v celé SHP nastal již v 18. století a skutečná expanze uhelného
hornictví začíná v 19. století, využíváním techniky parních čerpacích a těžebních strojů a
výstavbou nových železničních tratí. Negativním faktorem jsou projevy hlubinné báňské
činnosti na povrchu terénu. Jedná se zejména o poklesy nadložních hornin nad plošně
přerubanou uhelnou slojí a to místy až okolo 8 – 10 m.
Současně s rozvojem hlubinných dolů se začínají ve druhé polovině 19. století na
duchcovsko-bílinsku objevovat i první povrchové uhelné lomy. Jejich vznik byl tehdy
7

zdroj: http://www.enviweb.cz/clanek/sanace/91587/stare-ekologicke-zateze
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limitován úrovní technologického zařízení, které neumožňovalo velký hloubkový dosah. Za
této situace vznikaly lomy hlavně při výchozech uhelné sloje. Intenzivnější povrchová těžba
začala až ve druhé polovině 20 století, kdy se rozvíjí lom Maxim Gorkij mezi obci Braňany a
městem Bílina, Alois Jirásek mezi Bílinou a Ledvicemi, Julius Fučík mezi Ledvicemi a
Duchcovem a lom Pokrok těžil pod jihozápadním okrajem Duchcova. Do oblasti Střimic
postoupil svým okrajem ještě v letech 1950-1970 lom Ležáky v prostoru tzv. Nové pole - úsek
Venuše. Ve zbytkových jámách uvedených lomů a návazném území pak probíhaly
rekultivační a revitalizační práce – jedná se hlavě o vznik vnitřních a vnějších výsypek.
Provozy povrchových lomů znamenaly často zásadní zásahy do hydrogeologických režimů
zasažených zvodněných kolektorů a paradoxně se vytvářely i dočasně (před vyplněním
zbytkových jam výsypkami) příznivější hydrogeologické podmínky.
Hodnocené území i s širším okolím pánve až do oblasti Krušných hor a k okraji Českého
středohoří se vyznačuje komplikovanou geologickou stavbou, jež předurčuje složité
hydrogeologické poměry. Původní poměry byly navíc zásadním způsobem měněny těžbou
hnědého uhlí prakticky ve všech zvodněných systémech pánve.
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C.2 Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp.
krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být
záměrem ovlivněny

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
(Prunéřov, Prunéřov 2, Počerady, Tušimice) a další průmyslové závody (Glaverbel Czech, a.s.
– závod Řetenice)8.
Mimo tyto velké zdroje přispívají k znečištění i další znečišťovatelé – probíhající povrchová
těžba, činnost průmyslových podniků a existence průmyslových zón 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.
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):
Imisní limity
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně ovzduší“), příloha č. 1, platí pro hodnocené znečišťující látky (relevantní
znečišťující látky, které by byly při realizaci záměru emitovány) imisní limity vyhlášené pro
ochranu zdraví a ochranu ekosystémů a vegetace a maximální počet jejich překročení
za kalendářní rok. Tyto imisní limity jsou uvedeny v tabulkách č. 13 a 14.
Podmínky pro vyhodnocení úrovní znečištění stanovuje vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu
posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti úrovni
znečištění a při smogových situacích následovně:

8

•

pro plynné znečišťující látky se vyhodnocení vztahuje na standardní podmínky, tedy
objem odběru vzorků přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa;

•

u částic PM10, PM2,5 a znečišťujících látek, které se analyzují v částicích PM10, se objem
odběru vzorků vztahuje k vnějším podmínkám v den měření;

•

při vyhodnocení úrovní znečištění se používá aritmetický průměr zjištěných hodnot.

zdroj: Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, str. 25.
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Imisní limity pro ochranu zdraví lidí
Tabulka 13 - Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné doby překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý

Doba průměrování
1 hodina
24 hodin

Imisní limit
350 µg·m-3
125 µg·m-3

Max. počet překročení
24
3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg·m-3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg·m-3

0

-3

0

Oxid uhelnatý
Benzen
Částice PM10
Částice PM10

Max. denní osmihodinový průměr

10 mg·m

1 kalendářní rok

5 µg·m-3

24 hodin
1 kalendářní rok

Částice PM2,51)
1 kalendářní rok
Benzo(a)pyren2)
1 kalendářní rok
Zdroj: Příloha č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší
Pozn.: 1) Platí od 1. ledna 2020, do té doby platí 25 µg·m-3;

2)

0

50 µg·m

-3

35

40 µg·m

-3

0

20 µg·m-3
1 ng·m-3

0
0

Pro celkový obsah v částicích PM10

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Tabulka 14 - Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid siřičitý

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

20 µg.m-3

Oxidy dusíku

1 kalendářní rok

30 µg.m-3

Zdroj: Příloha č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší

Úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území
Při hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší se 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 ve formátu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy
obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací znečišťujících
látek. Každoročně je zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím ČHMÚ
na internetových stránkách.
Dále jsou za účelem vyhodnocení plnění imisních limitů uvedeny hodnoty hmotnostních
koncentrací znečišťujících látek získané stacionárním měřením v zájmovém území.
Posuzovaný záměr se nachází na území Ústeckého kraje, který patří, z hlediska kvality
ovzduší, dlouhodobě k nejvíce zatíženým územím České republiky.
Stávající, resp. střednědobou (pětiletý průměr 2012 - 2016) úroveň znečištění ovzduší
v zájmovém území dokládají obrázky č. 13 - 17.
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Obr. 13 – Mapa pětiletého průměru 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg·m-3] v zájmovém území
v letech 2012 – 2016, zdroj: ČHMÚ

Obr. 14 - Mapa pětiletého průměru ročních průměrných koncentrací PM10 [µg·m-3] v zájmovém
území v letech 2012 – 2016, zdroj: ČHMÚ
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Obr. 15 - Mapa pětiletého průměru 36. nejvyšší 24 hodinové koncentrace PM10 [µg·m-3]
v zájmovém území v letech 2012 – 2016, zdroj: ČHMÚ

Obr. 16 - Mapa pětiletého průměru ročních průměrných koncentrací PM2,5 [µg·m-3] v zájmovém
území v letech 2012 – 2016, zdroj: ČHMÚ
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Obr. 17 - Mapa pětiletého průměru ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu [ng·m-3]
v zájmovém území v letech 2012 – 2016, zdroj: ČHMÚ

Obrázkové podklady pro další znečišťující látky nejsou uváděny, neboť vypočtené hodnoty
pětiletých průměrů příslušných charakteristik se pohybují hluboko pod hodnotami imisních
limitů. Naměřené koncentrace těchto znečišťujících látek jsou ovšem pro úplnost uváděny
v další kapitole, pokud je pro tyto znečišťující látky stacionární měření prováděno.
Dále byly pro posouzení stávající úrovně znečištění ovzduší vyhodnoceny dostupné relevantní
údaje ze stacionárního měření. Z těchto údajů je možné činit závěry, zda v daném území
dochází nebo nedochází k překračování imisních limitů.
Posuzování úrovně znečištění ovzduší provádí v ČR v souladu s § 5 odst. 3 zákona o ochraně
ovzduší, na celém území ČR MŽP. Touto činností pověřilo MŽP, v souladu s § 35 zákona
o ochraně ovzduší, ČHMÚ. Ten provozuje státní síť imisního monitoringu, která je
doplňována stacionárním měřením dalších autorizovaných subjektů. Na základě údajů
získaných prostřednictvím posuzování úrovně znečištění ovzduší je každoročně
vyhodnocována kvalita ovzduší (naměřené hodnoty koncentrací v ovzduší jsou porovnávány
s imisními limity).
Na území Ústeckého kraje bylo nebo stále je prováděno posuzování úrovně znečištění
stacionárním měřením v cca 40 měřicích lokalitách (z nichž velká část již byla zrušena).
Většinu stacionárního měření provozoval a provozuje ČHMÚ, řadu měření provádí rovněž
společnost ČEZ, a.s. V předmětné lokalitě je dále Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí (dále
také jen „VÚHU“) provozována síť pro měření úrovně znečištění ovzduší částicemi PM10.
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Výsledky měření VÚHU ovšem nesplňují požadavky na kvalitu dat a proto nejsou součástí
Informačního systému kvality ovzduší a nejsou obsaženy v ročenkách ČHMÚ.
V tabulkách č. 15 - 16 jsou uvedeny příslušné průměrné hmotnostní koncentrace SO2 získané
v měřících lokalitách v dotčeném území a širším okolí v letech 2012 až 2016.
Tabulka 15 - 25. nejvyšší hodnoty 1-hod. průměru koncentrace SO2, 2012 - 2016 [µg·m-3]

B/R/IN-NCI

2012
198,9

2013
124,1

Rok
2014
135,8

2015
132,9

2016
120,4

B/U/R

131,0

105,5

90,3

83,1

74,6

B/U/R
B/R/N-REG

114,5

-

67,4
-

-

-

Měřicí lokalita

Klasifikace

Lom
Teplice
Most
Rudolice v Horách
Zdroj: ISKO

Tabulka 16 - 4. nejvyšší hodnoty 24-hod. průměru koncentrace SO2, 2012 - 2016 [µg·m-3]
Měřicí lokalita
Lom
Teplice
Most
Rudolice v Horách
Zdroj: ISKO

Klasifikace
B/R/IN-NCI
B/U/R
B/U/R
B/R/N-REG

2012
71,9
55,5
49,8

2013
59,7
52,3
-

Rok
2014
53,6
44,5
27,7
-

2015
50,5
30,4
-

2016
42,7
31,7
-

V tabulkách č. 17 a 18 jsou uvedeny příslušné průměrné hmotnostní koncentrace NO2 získané
v měřících lokalitách v dotčeném území a širším okolí v letech 2012 až 2016.
Tabulka 17 - 19. nejvyšší hodnoty 1-hod průměru koncentrace NO2, 2012 - 2016 [µg·m-3]
Měřicí lokalita
Lom
Most
Teplice
Rudolice v Horách
Zdroj: ISKO

Klasifikace
B/R/IN-NCI
B/U/R
B/U/R
B/R/N-REG

2012
53,6
75,2
73,8
51,3

2013
54,7
77,3
-

Rok
2014
48,8
79,8
-

2015
50,1
80,7
-

2016
47,4
73,6
-

Tabulka 18 - Roční průměry koncentrace NO2 v letech 2012 - 2016 [µg·m-3]
Měřicí lokalita
Lom
Most
Teplice
Rudolice v Horách
Zdroj: ISKO

Klasifikace
B/R/IN-NCI
B/U/R
B/U/R
B/R/N-REG

2012
13,0
21,8
21,0
8,9

2013
13,7
21,5
-

Rok
2014
13,6
22,5
-

2015
11,8
20,7
-

2016
11,7
20,8
-

V tabulce č. 19 jsou uvedeny naměřené roční průměry hmotnostní koncentrace benzenu
v ovzduší.
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Tabulka 19 - Roční průměry koncentrace benzenu v letech 2012 - 2016 [µg·m-3]
Měřicí lokalita
Most
Rudolice v Horách
Zdroj: ISKO

Klasifikace
B/U/R
B/R/N-REG

2012
1,3
0,4

2013
1,3
0,7

Rok
2014
1,2
-

2015
1,5
0,6

2016
1,1
0,6

V tabulkách č. 20 - 21 jsou uvedeny průměrné hmotnostní koncentrace PM10 získané
v měřících lokalitách v dotčeném území a širším okolí v letech 2012 až 2016. V tabulce č. 21
jsou uvedeny roční průměrné koncentrace PM2,5 pro identické období a hodnoty pro roční
průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu jsou uvedeny v tabulce č. 22.
Tabulka 20 - Roční průměry koncentrace PM10 v letech 2012 - 2016 [µg·m-3]
Měřicí lokalita
Lom
Most
Teplice
Rudolice v Horách
Zdroj: ISKO

Klasifikace
B/R/IN-NCI
B/U/R
B/U/R
B/R/N-REG

2012
29,9
33,0
28,4
15,2

2013
30,0
31,4
26,2
15,3

Rok
2014
34,6
32,5
30,8
14,9

2015
29,7
28,1
25,7
12,7

2016
28,5
26,3
24,4
10,6

Tabulka 21 - 36. nejvyšší hodnoty 24-hod průměru koncentrace PM10 , 2012 - 2016 [µg·m-3]
Měřicí lokalita

Klasifikace

Lom

Rok
2011

2012

2013

2014

2015

B/R/IN-NCI

2012

2013

2014

2015

2016

Most

B/U/R

55,5

52,4

64,6

51,7

50,8

Teplice

B/U/R

62,2

56,0

62,0

51,1

45,8

Rudolice v Horách

B/R/N-REG

53,9

45,5

58,8

44,8

45,0

Zdroj: ISKO
Tabulka 22 - Roční průměry koncentrace PM2,5 v letech 2012 - 2016 [µg·m-3]
Měřicí lokalita
Lom
Most
Teplice
Zdroj: ISKO

Klasifikace
B/R/IN-NCI
B/U/R
B/U/R

2012
17,6
23,3
19,5

2013
18,4
21,8
19,2

Rok
2014
19,1
22,4
21,1

2015
18,8
18,7
19,4

2016
19,1
18,4
18,7

2015
1,1

2016
0,9

Tabulka 23 - Roční průměry koncentrace B(a)P v letech 2012 - 2016 [ng·m-3]
Měřicí lokalita
Most
Teplice
Zdroj: ISKO

Klasifikace
B/U/R
B/U/R

2012
0,9
1,2

2013
1,3

Rok
2014
1,1

Z údajů uvedených v předchozích tabulkách vyplývá, že na měřicích lokalitách, které by měly
být reprezentativní i pro oblast posuzovaného záměru (tj. lokality Lom, Most a Teplice),
dochází dlouhodobě a opakovaně k překračování imisního limitu pro 24-hodinové průměrné
hmotnostní koncentrace PM10 a imisního limitu pro benzo(a)pyren. Naopak k překračování
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imisních limitů pro roční průměrné hmotnostní koncentrace PM10 a PM2,5 a imisních limitů
pro SO2, NO2 a benzen nedochází a tyto imisní limity jsou plněny s velkou rezervou. To
ovšem platí v případě částic PM2,5 pouze do roku 2020, kdy se od 1. ledna začne uplatňovat
zpřísněný imisní limit ve výši 20 µg.m-3. Plnění tohoto imisního limitu pak může být dle
naměřených hodnot silně ohroženo.
Z naměřených údajů nelze vysledovat žádný výrazný trend. Meziročně dochází ke kolísání
naměřených hmotnostních koncentrací a to nejspíše v závislosti na meteorologických
podmínkách v daných letech.
Z tabulek 20 a 21 je rovněž patrné, že v hodnoceném území je úroveň znečištění ovzduší
částicemi PM10 přibližně dvojnásobná oproti stavu, kdyby v něm neexistovaly žádné zdroje
znečišťování ovzduší s místním vlivem na posuzovanou oblast.
Shrnutí informací o stávající úrovni znečištění ovzduší
Částice PM10
Hmotnostní koncentrace PM10 vyjadřují zřetelný roční chod s nejvyššími koncentracemi
v chladných měsících roku. Vyšší koncentrace v ovzduší během chladného období roku
souvisejí jak s vyššími emisemi částic z vytápění domácností (zejména sezónních tepelných
zdrojů, lokálních topenišť), tak i s meteorologickými podmínkami a se zhoršenými
rozptylovými podmínkami.
V letech 2015 a 2016 měly na mírný pokles ročních průměrů koncentrací částic PM10 oproti
předchozím rokům vliv příznivější meteorologické a rozptylové podmínky. Celkově
v posledních pěti letech dochází k mírnému poklesu ročních průměrů koncentrací částic PM10.
I tento pokles je však spojen i s dobrými rozptylovými podmínkami v posledních letech.
Hmotnostní koncentrace pětiletých průměrů (2012 - 2016) ročních průměrů koncentrací
v zájmovém území se pohybuje mezi 24,1 – 29,3 µg·m-3.
V měřicích lokalitách Teplice a Most došlo v roce 2016 k překročení 24-hodinového průměru
koncentrace částic PM10 pouze ve 24 dnech, resp. ve 26 dnech, v lokalitě Lom však byla tato
hodnota překročena ve více než 35 dnech (Lom 37 dní, maximální 36. hodnota
24-hodinového průměru byla 50,8 µg.m-3, maximální hodnota 24-hodinového průměru
138 µg.m-3). Překračování 24hodinového imisního limitu je v hodnocených měřicích
lokalitách poměrně běžné s výjimkou lokality Teplice, ačkoliv v posledních letech se situace
mírně zlepšovala.
Částice PM2,5
I pro částice PM2,5 platí, že se vyšší úrovně znečištění ovzduší vyskytují zejména v chladném
období roku důsledkem emisí z vytápění a zhoršení rozptylových podmínek.
Imisní limit pro roční průměr koncentrace částic PM2,5 ve výši 25 µg.m-3 nebyl překročen
na žádné ze sledovaných měřicích lokalit. 1. ledna 2020 se situace změní v okamžiku, kdy
se začne uplatňovat zpřísněný imisní limit ve výši 20 µg.m-3. Plnění tohoto imisního limitu
může být silně ohroženo.
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Oxid siřičitý
V roce 2016 nebyl v ČR překročen „hodinový imisní limit“ pro SO2 na žádné měřicí lokalitě,
a tedy ani v zájmovém území. V lokalitě Lom byl naměřen hodinový průměr koncentrace SO2
přesahující limitní hodnotu (371,2 µg.m-3, dne 21.5. 2016), nebyl však překročen povolený
počet 24 překročení této hodnoty.
V roce 2016 nebyl v ČR překročen „24-hodinový imisní limit“ pro SO2 na žádné měřicí
lokalitě, a tedy ani v zájmovém území. Na 99 % plochy ČR byly 24-hodinové průměry
koncentrace SO2 pod dolní mezí pro posuzování, pouze na méně než 0,1 % území tuto mez
přesahovaly, a to převážně v Ústeckém kraji, v části Podkrušnohorské pánve, v okrese Most
a Teplice.
Benzo(a)pyren
Koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný roční chod s maximy v zimním období
a minimem v letním období. V zimním období zvýšené koncentrace v atmosféře souvisí se
zvýšenými emisemi ze sezónních antropogenních zdrojů - z lokálních topenišť
(tj. nejvýznamnějšího zdroje emisí benzo(a)pyrenu). Významným zdrojem emisí
benzo(a)pyrenu je i silniční doprava, u které v zimním období dochází navíc k navýšení emisí
polycyklických aromatických uhlovodíků v důsledku studených startů. Dále jsou zvýšené
koncentrace způsobeny zhoršenými rozptylovými podmínkami v zimním období, jednodušší
konverzí plyn-částice při nízkých teplotách a nižším fotochemickým rozkladem
benzo(a)pyrenu. V letním období naopak dochází k poklesu koncentrací v důsledku lepších
rozptylových podmínek, zvýšeného chemického a fotochemického rozkladu benzo(a)pyrenu
za vyšší intenzity slunečního záření a vysokých teplot a samozřejmě poklesu emisí
z antropogenních zdrojů.
NO2, NOx, CO, benzen
Stávající úrovně znečištění ovzduší těmito znečišťujícími látkami nejsou blíže diskutovány
s ohledem na jejich velmi nízké hodnoty v zájmovém území.
Meteorologické a rozptylové podmínky
Rozptylové podmínky v Ústeckém kraji v roce 2016 uvádí tabulka č. 24. Z tabulky je patrné,
že v roce 2016 byly ve dvou dnech rozptylové podmínky vyhodnoceny jako nepříznivé (pro
srovnání je vhodné uvést, že v roce 2015 byly vyhodnoceny nepříznivé rozptylové podmínky
v jeden den, v letech 2014 a 2013 nebyly vyhodnoceny ani v jednom dni, v roce 2012 jeden
den a v roce 2011 sedm dnů). Ani počet dnů s celodenně mírně nepříznivými podmínkami
nebyl vysoký – 62 (pro srovnání – v roce 2015 to bylo 52). To bylo způsobeno
meteorologickými podmínkami v roce 2016.
Průměrná roční teplota v roce 2016 na stanici Kopisty (U1KOPI01, 240 m. n. m.) byla 9,9 °C,
průměrná roční teplota na stanici Teplice (U1TEPL01, 236 m. n. m.) byla 10,2 °C. Tato
situace vedla i k nižším emisím z vytápění domácností.
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Tabulka 24: Rozptylové podmínky v Ústeckém kraji v roce 2016
Počet dní s příslušnými
rozptylovými
podmínkami

Rozptylové podmínky pro Ústecký kraj v roce 2016
D – celodenně dobré rozptylové podmínky

83

CMN (CZ) – Část dne dobré, část dne mírně nepříznivé (dříve zhoršené)
rozptylové podmínky
MN (Z) – Celodenně mírně nepříznivé (dříve zhoršené) rozptylové
podmínky

219
62

N – Nepříznivé rozptylové podmínky

1

Zdroj: ČHMÚ

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.
Množství atmosférických srážek je podmíněno nadmořskou výškou a místní expozicí vůči
převládajícím směrům větru. Část pánevního území leží v dešťovém stínu Krušných hor.
V pánvi se roční srážky pohybují v rozmezí 400 až 600 mm, v Krušných horách v rozmezí
900 až 1200 mm a v Českém středohoří okolo 600 mm.
Od roku 2012 do roku 2016 byly srážkové úhrny sledovány v měřící stanici, nacházející se
v prostoru HČS lomu Bílina. Přehled měsíčních a ročních úhrnů srážek z této měřící stanice je
znázorněn v tabulce č. 25.
Tabulka 25: Přehled měsíčních úhrnů srážek (mm) z měřicí stanice v lomu Bílina
Rok/Měsíc

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

2012
2013

22,80

16,60

2014

13,30

2015

27,60

2016

21,40

X.

XI.

XII.

Σ

23,00

34,60

57,40

115,00

10,60

2,30

441,10

0,00

7,60

121,00

75,00

24,40

58,00

48,20

54,60

13,38

7,60

22,60

74,00

62,00

38,40

54,40

66,60

37,20

9,40

17,60

416,48

3,20

71,00

36,20

30,00

49,00

47,00

88,80

12,80

63,40

33,00

16,80

478,80

30,40

11,20

27,40

54,40

65,00

95,40

32,80

57,80

31,20

26,00

Počet letních dnů
Počet dnů s teplotou nad 10 °C
Počet mrazových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 až 60
160 - 170
100 - 110
-2 až -3
18 až 19
8 až 9
7 až 9
90 - 100
350 - 400
200 - 300
40 až 50

453,00
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Z tabulek a grafické prezentace průměrné větrné růžice/větrných růžic v rozptylové studii, str.
22 – 259 vyplývá, že v posuzované oblasti převládá západní proudění vzduchu (větrů),
které je doplňováno jihozápadním a severozápadním (v roce 2015) resp. převážně
severozápadním (z dlouhodobějšího pohledu) prouděním. Celková četnost výskytu západních
a jihozápadních či severozápadních větrů je téměř 70 %.
ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na klima
bylo zadáno vypracování podkladové odborné studie. Tato byla zpracována společností
Ascend s.r.o. (příloha H.13):
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního
prostředí vydal pro zajištění jednotného postupu při aplikaci zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, metodický výklad k aplikaci některých nových pojmů, mimo jiné pojmu
změna klimatu. Tento výklad říká, že při výkladu pojmu „změna klimatu“ je třeba vycházet z
definice pojmu dle článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně
klimatu, podle které se změnou klimatu rozumí taková změna klimatu, která je vázána
přímo nebo nepřímo na lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je
vedle přirozené variability klimatu pozorována za srovnatelný časový úsek. Výklad dále
říká, že lze rovněž vycházet z definice používané v rámci Mezivládního panelu pro změnu
klimatu, podle kterého se jedná o jakoukoliv změnu klimatu v průběhu času, ať už v
souvislosti s přirozenou variabilitou či jako důsledek lidské činnosti. Metodický výklad dále
specifikuje rozsah nově požadovaných údajů. Příloha H. 13, v intencích uvedeného výkladu,
doplňuje požadované informace o vazbách záměru na změnu klimatu.
Ohledně stavu klimatu v dotčené části zájmového území včetně dosavadních výskytů
a četnosti klimatických a povětrnostních extrémů a přírodních katastrof lze konstatovat,
že situace v posuzovaném území nijak nevybočuje z podmínek, které jsou běžné v celé České
republice.
Při posuzování těchto aspektů jsme vycházeli z článku Pravděpodobný vývoj klimatu v ČR
publikovaného Janem Pretelem z Českého hydrometeorologického ústavu v časopise
PRO-ENERGY magazín, 2/2012. Tento článek shrnuje výsledky projektu „Zpřesnění
dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství
a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“, který řešil s finanční podporou Ministerstva
životního prostředí v letech 2007 až 2011 Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci
s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, v.v.i., Matematicko-fyzikální fakultou UK,
Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Výzkumným ústavem rostlinné výroby,
v.v.i.

9

(Pozn. Byly použity dvě větrné růžice reprezentující proudění v zájmové oblasti (Bílina, okres Teplice, N 50°
34.38569', E 13° 44.08990'). První větrná růžice odpovídá výchozímu roku 2015 a druhá větrná růžice byla
použita pro výpočty budoucího stavu. Vstupními údaji pro výpočet první růžice byly klimatické údaje z okolních
meteorologických stanic a měření aerologickými sondami za rok 2015. Vstupními údaji pro výpočet druhé růžice
byly klimatické údaje z okolních meteorologických stanic a měření aerologickými sondami, vše za období 2011 –
2015 (průměr za 5 let))
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Dle prezentovaných závěrů podléhá průměrná roční teplota v České republice v posledním
padesátiletí výrazným meziročním změnám s lineárním trendem nárůstu téměř 0,3°C za
10 let. Současně narůstala i teplotní extremita, to znamená, že se zvyšoval průměrný počet dní
s vysokými teplotami (letní a tropické dny, tropické noci a dny s maximálními teplotami nad
35°C) a snižoval průměrný počet dní s nízkými teplotami (mrazové, ledové a arktické dny).
Průměrné roční úhrny srážek vykazovaly ve sledovaném období od roku 1960 standardně
značnou meziroční proměnlivost (např. rok 2002 byl ve sledovaném období srážkově
nejbohatší a následný rok 2003 naopak nejchudší) s velmi mírně vzrůstajícím trendem (méně
než 2 %/10 let). I v případě srážek je dle výsledků studie patrný posun k vyšší extremitě,
vedoucí k častějšímu výskytu intenzivních srážek (zejména v létě) s velmi proměnlivou
lokalizací, stejně jako k vyšším rizikům výskytu sucha.
Ve vztahu k očekávanému budoucímu trendu a prognóze dalšího vývoje změny klimatu,
v relevantním časovém výhledu dle předpokládaného trvání záměru, lze rovněž využít
prezentované výstupy projektu „Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny
v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“.
Jako referenční období bylo využito období 1961-1990. Z pohledu délky trvání záměru je pak
klíčové modelované období 2010-2039. Dle uvedeného projektu scénář možných změn
ukazuje na průměrné zvýšení teploty vzduchu vzhledem k referenčnímu období o cca 1 °C.
Celkový průměrný roční úhrn srážek signalizuje zvýšení přibližně o 3 %, nicméně
u sezónních změn je situace složitější.
Stejně tak je pro toto relevantní období očekáváno, že dojde k poklesu relativní vlhkosti
v řádu desetin procenta a ke zvýšení počtu hodin slunečního svitu v řádu desítek hodin. Dle
závěrů studie lze obecně očekávat, že výskyt období s nedostatkem vody bude nastávat s větší
pravděpodobností než zvýšení intenzity a četnosti přívalových srážek jako hlavní příčiny
povodní.

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 oblast rozdělit na horskou oblast zahrnující plochý
hřeben Krušných hor a nížinnou oblast zahrnující úpatí Krušných hor a Chomutovsko–
mostecko–teplickou pánev.
a) podzemní vody
V širším okolí lokality je vyvinuto několik přírodních i antropogenních hydrogeologických
kolektorů. Z přírodních je to horizont mělkých podzemních vod, vázaný na kvartérní
pokryvný útvar; horizont podzemních vod vázaný na strukturu miocenních nadložních písků;
hnědouhelná sloj; křídové pískovce; krystalinikum; a na východním okraji teplický ryolit. [1].
Nejvýznamnější kolektory v zájmovém území představují kvartérní sedimenty a tělesa
nadložních písků bílinské delty.
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Kvartérní zvodeň
Mocnost propustného kvartéru se pohybuje v jednotkách metrů. Kvartérní sedimenty jsou
vesměs zvodnělé a je na ně vázán horizont mělkých podzemních vod. Výška hladiny
podzemní vody je určována erozní bází krajiny. Jedná se o zvodněný kolektor s volnou
hladinou, ve kterém hladina mělké podzemní vody kolísá v přímé závislosti na
atmosférických srážkách. Hlavní směr proudění mělkých podzemních vod pokračuje směrem
k jihovýchodu. Je ovlivňován poklesy terénu po hlubinné těžbě (vznik vodních nádrží nebo
pinek) a přeložkami potoků. Kvartérní štěrky se vyznačují relativně dobrou propustností.
Koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí řádů k = 10-3 až 10-5 m.s-1 v závislosti na množství
jílovito-hlinité příměsi.
Tělesa písčitých sedimentů bílinské delty
Z hydrogeologického hlediska jsou nadložní písky jednostrannou bezodtokou artéskou nádrží
s omezeným doplňováním. Vlivem lomové těžby se rozsah písků zmenšil, z původní celkové
výměry cca 45 km2 na méně než 25 km2 a s postupem lomu Bílina se bude dále zmenšovat. Z
původní plochy infiltrační oblasti, kterou odhadoval Hruška (1929) na 36 km2 zbývá
prakticky pouze nepatrný úsek severně od Braňan, mezi bývalými lomy M. Gorkij (Svoboda)
a Ležáky. [19]
S ohledem na původ písků, směr jejich přínosu a uložení, je nepravděpodobné napájení
nadložních písčitých těles z jiných zvodnělých horizontů než z kvartérních sedimentů
a ostatních povrchových zdrojů. Původně obsaženou vodu v píscích je nutno z podstatné části
považovat za synsedimentární s písky, tedy za vodu primární. Na základě provedených analýz
vzorků vody z Východního pole dolu Kohinoor byla voda vymřelá nejen na tritium, ale i na
C14 tzn., že byla starší než 40 tis. let. Doplňování jejích zásob srážkovou vodou bylo velmi
nízké, větší význam pro doplňování vody měly povrchové vodoteče, které procházely územím
výchozů těchto písků (hl. Lomský potok, Sviní potok a v okolí Mostu řeka Bílina). [19]
Vzhledem k pohybu vod v píscích před zahájením odvodňování, je možno vymezit dva úseky.
V úseku, kde leží písky nad úrovní povrchových toků a jejich sedimentů, lze předpokládat
mírné proudění vody od výše položených výchozů písků k jejich výchozům v prostoru níže
položených vodotečí. Jedná se tedy vesměs o pohyb infiltračních srážkových vod. [19]
V úseku, kde písky leží pod úrovní povrchových vodotečí, byl pohyb vody minimální. Pokud
k němu vůbec docházelo, lze spatřovat jeho příčiny v teplotních rozdílech vody. [19]
Písky delty jsou usazeninami různých sedimentačních prostředí. Od výnosových sedimentů
v čele ramen delty (výnosové kužele a na ně navazující písečné výspy), průrev inundačních
valů a přilehlých povodňových delt až po sedimenty inundačních valů. Nechybí ani výplně
koryt kanálů. Rozsah jednotlivých těles písků je jak v horizontálním, tak i vertikálním směru
značně proměnlivý. Proměnlivé je tedy i jeho zrnitostní složení od prachu až po drobnozrnný
štěrk, čímž je dána i variabilita jejich propustnosti. Koeficient filtrace se pohybuje v širokém
rozmezí řádů k = 10-4 až 10-7 m.s-1 s tím, že dominantní je v prvním uvedeném řádu. [19]
Nejrozsáhlejší a nejmocnější tělesa písků vytvářely výnosové sedimenty delty. Vedle výplní
koryt kanálů se v nich zároveň akumulovaly nejhrubší sedimenty, takže kromě hrubozrnných
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písků nebývá vzácností ani drobnozrnný štěrk. Tudíž mají i nejvyšší parametry propustnosti.
Až k hranici propustnosti klesají zejména v přechodných sedimentech po obvodu delty
a v inundačních valech. [19]
Uhelná sloj
Přírodní propustnost uhelné sloje je v podstatě puklinová. Důležité je exogenní rozpukání
uhelné sloje, ke kterému dochází po ukončení prouhelňovacího procesu působením vnějších
sil. Ve vertikálním směru proudění jsou ve sloji časté, prakticky nepropustné, jílovité
proplástky, které znemožňují plynulý pohyb podzemní vody od stropu sloje k její bázi. Pokud
se charakterizuje propustnost sloje, jde vlastně o horizontální propustnost. Přírodní
propustnost uhelné sloje v centrální části pánve odpovídá koeficientu filtrace v rozmezí
k = 10-6 až 10-7 m.s-1. Režim slojových vod byl výrazně poznamenán rozvojem hlubinné
a povrchové těžby. Rozsáhlá hlubinná činnost měla za následek podstatné zvýšení
kolektorských vlastností a zrychlení oběhu slojové vody.
Podložní klastika a křídové sedimenty
Z hydrogeologického hlediska vytváří podložní klastické sedimenty a propustné křídové
sedimenty jednotnou zvodeň. Úroveň hladiny podzemní vody v tomto kolektoru je vázána na
výšku jejich uložení na svazích Krušných hor. Podél celé výchozové linie se hladina udržuje
v úrovni cca 200 – 300 m n. m. s charakterem volné hladiny a kolísáním v závislosti na
atmosférických srážkách. S narůstající hloubkou jejich uložení přechází volná hladina
v napjatou. K dotaci kolektoru dochází na výchozech přes kvartérní sedimenty. Ve výchozové
části, na úpatí Krušných hor, se koeficient filtrace pohybuje kolem hodnoty k = 10-5 m.s-1.
V pánevní části pak propustnost klesá k hodnotám k = 10-6 až 10-8 m.s-1 a odtok podzemní
vody je značně pomalý.
Krystalinikum
Krystalinikum vystupuje na povrch v Krušných horách a směrem k jihu se noří pod křídový a
terciérní komplex sedimentů. Významnější oběh podzemní vody může nastat pouze v pásmu
povrchového rozpojení puklin. Krystalinická zvodeň s puklinovou propustností má v oblasti
Krušných hor v podstatě volnou hladinu, která pod pánevními sedimenty přechází v napjatou.
b) povrchové vody
Centrální část pánve je v rámci České republiky prostorem, kde došlo k nejmasivnějším
antropogenním zásahům do přirozeného vodního režimu původní krajiny. Trasy celé řady
vodních toků byly změněny v rámci ochrany povrchových lomů. Postupná stabilizace
vodního režimu bude probíhat zároveň s rekultivacemi zbytkových jam po mnoho
následujících desetiletí. V zájmovém území budoucí těžby se nachází dva významné vodní
toky pramenící v Krušných horách, a to Radčický a Lomský potok.
Radčický potok
Radčický potok pramení v Krušných horách na jihovýchodním svahu vrchu Střelná (868 m n.
m.). Protéká lesnatým údolím až do města Litvínov, kde protéká regulovaným korytem
a z pravé strany se do něj vlévá Poustevnický potok. Dále protéká přes Louku u Litvínova,
kde za železniční stanicí obtéká a napájí Plutovský rybník. Část toku v obci je svedena do
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podzemí včetně přeložky do Klášterského (Loučenského) potoka. Staré koryto dále pokračuje
kolem bývalého dolu Kohinoor přes celou obec Mariánské Radčice. Pod obcí býval v katastru
zaniklé vesnice Jenišův Újezd soutok s Lomským potokem, který již v současné době
neexistuje. Délka původního koryta byla 15,6 km, plocha povodí představovala 47,6 km² a
průměrný průtok v ústí byl 0,29 m³.s-1.
Lomský potok
Lomský potok pramení v Krušných horách na východních svazích vrchu Loučná (956 m n.
m.). Protéká Lomským údolím a obcí Lom u Mostu. V dolní části obce je potok sveden do
podzemí a pokračuje pod návsí. U ČOV se Lomský potok vlévá zleva do přeložky
Radčického potoka (Klášterský potok). Klášterský potok je uměle vzniklý vodní tok pro
převedení Radčického, Lomského a Loučenského potoka z předpolí lomu Bílina. Původní tok
pokračoval přes již dnes neexistující obec Libkovice a jihovýchodně od obce ústil do
Radčického potoka. Ten pokračoval údolím přes vesnice Jenišův Újezd, Břešťany, Březánky
až do Chudeřic a vléval se do Bíliny. Dnes se v těchto místech nachází lom Bílina. Protože ani
přeložka potoka není 100% řešení a z okolního předpolí se do původního koryta stále stahuje
voda, jsou v předpolí lomu vybudovány odvodňovací příkopy. Ty vodu odvádí jižně do
bývalého povodí Radčického potoka a ze zadržovacích nádrží je čerpána zpět do
Loučenského potoka. Délka původního koryta byla 10,8 km, plocha povodí měřila 9,9 km² a
průměrný průtok v ústí byl 0,06 m³.s-1.

C.2.3 Půda
Na základě nutnosti odkrýt pro budoucí těžbu rozsáhlé území bylo zadáno ze strany SD a.s.
zpracování pedologického průzkumu (prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., N.8), jehož cílem bylo
zhodnotit kvalitu a popsat půdní poměry v dotčeném území, tedy v předpolí území budoucí
těžby. Na základě výstupů tohoto průzkumu lze konstatovat:
Půdy v území, které bude dotčeno dalším rozšířením těžby na území nového předpolí DB (cca
180 ha), jsou evidovány v rámci bonitačního systému do čtyř hlavních půdních jednotek
(HPJ). Zájmové území spadá do 1. klimatického regionu s nadmořskou výškou cca 200–300
m. Hlavní půdní jednotky, které se na dotčeném území vyskytují, jsou charakterizovány
následujícími vlastnostmi:
HPJ 05 – Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a
luvizemě modální i karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi propustném
podloží, středně těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách ve vegetačním období.
HPJ 07 – Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě
černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké,
bezskeletovité, často povrchově periodicky převlhčované.
HPJ 20 – Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické
i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních
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sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně
skeletovité, často i slabě oglejené.
HPJ 22 – Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek
nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející (HPJ 21 Půdy
arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých,
nevododržných, silně výsušných substrátech).
V bodovém hodnocení, které umožňuje orientační hodnocení úrodnosti jednotlivých BPEJ,
má nejproduktivnější BPEJ 100 bodů, údaje pro uvedené BPEJ včetně třídy ochrany
v prostoru záboru, jsou uvedeny v tabulce 2 (kap. B.II.1.1).
Plochy území jsou evidovány v kategorii ostatní plochy, zastavěná plocha, vodní plocha
a lesní půda. Pedologický průzkum byl prováděn v kategorii ostatní plocha - profily č. 1-3
a zemědělská půda (orná půda, TTP – profily 4 – 13). Na následujícím obrázku je uvedeno
ohraničení předpolí, tedy studované území, zakreslené ve ortofotomapě.

Obr.18 – Podrobný popis půdního pokryvu s lokalizací provedených půdních sond
AN – antropozem CE – černozem KA – kambizem PE – pelozem

Ovlivnění rekultivací proběhlých v minulosti:
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V rámci zahlazování následků důlní činnosti dolu Kohinoor došlo na části území dotčeného
hlubinnou těžební činností k rekultivaci pozemků. Jedná se zejména o rekultivační plochu
Kohinoor plocha B, jejíž součástí jsou i plochy zemědělsky rekultivované. V roce 2008 byla
rekultivace plochy B ukončena. V případě zemědělských rekultivací plochy B však již
nedošlo k jejich vložení do zemědělského půdního fondu, neboť již bylo známo, že plochy
budou dotčeny budoucím postupem lomu Bílina. V současné době jsou zemědělské
rekultivace obhospodařovány.
Kromě rekultivací Kohinooru do zájmového území zasahuje jihovýchodní okraj Růžodolské
výsypky, a to plocha U letiště. Rekultivace byla ukončena v roce 2010. Plochu tvoří
kombinace travnatých ploch a lesnických výsadeb a při jihovýchodním okraji plochy, pod
patou výsypky, se nachází sukcesní porosty. Travnaté plochy jsou v současné době využívány
jako pastviny.

Obr. 19 - Historické rekultivace v území POPD 2019 – 2035

V zájmovém území POPD 2019 – 2035 se nachází pozemky, které jsou v současnosti
v katastru nemovitostí vedeny v druhu ostatní a vodní plocha, avšak jde o pozemky, které
byly v letech 1981 až 1998 několika rozhodnutími trvale odňaty ze ZPF pro hlubinnou důlní
činnost dolu Kohinoor. Následující tabulka podává ucelený přehled rozhodnutí o odnětí
pozemků ze ZPF převzatých SD a.s. od PKÚ, s. p.
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Tabulka 26 – Rozhodnutí o odnětí pozemků ze ZPF převzatých SD a.s. od PKŮ, s.p.

Obr. 20 - Historická odnětí pozemků ze ZPF v území POPD 2019 – 2035

C.2.4 Přírodní zdroje
C.2.4.1 Petrografická charakteristika ložiska

Vlastní ložisko (Mach a Zíma 2000, Mach 2003) je tvořeno souvislou slojí tvořenou hnědým
uhlím ve stadiu přeměny (metamorfismu) na hranici orto- a metafáze prouhelnění (Havlena
1963) jež je z hlediska nejnovějších klasifikací řazeno na hranici mezi lignity a
„subbituminous coal“ („skoro černé“), (Sine nomine 1998). Do tohoto ranku je uhlí řazeno
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díky poměrně vysokému stavu prouhelnění, který se projevuje relativně nízkým obsahem
vody (Wtr = 28 %), vysokým obsahem uhlíku v hořlavině (Cdaf =71 %) a relativně vysokým
koeficientem odraznosti (R0 = 0,4). Z hlediska macerálového složení se jedná o uhlí humitové
s hlavním zastoupením macerálů skupiny huminitu a nízkým zastoupením skupin liptinitu
a inertinitu. Huminit je zastoupen především detrinitem, v menšině jsou macerály telinitové
a gelinitové povahy. Stupeň gelifikace huminitu je velice proměnlivý, takže např. macerály
vzniklé z dřevité složky – telinity zaujímají celou plejádu od slabě gelifikovaných textinitů až
po zcela gelifikované euulminity. Více gelifikované telinity ovšem převládají. Díky nízkému
obsahu macerálové skupiny liptinitu nelze uvažovat o briketování bez dodatečných přísad
pojiva. Z hlediska obsahu popela poskytuje uhelná sloj širokou plejádu petrografických typů
od čistého jílu přes tzv. carbargility po velmi čisté uhlí s obsahem popela pod 3 %. Sloj je
několika výraznými proplástky vertikálně rozdělena na 3 lávky s převažujícím charakterem
suroviny. Spodní lávka je tvořena střídáním decimetrových vrstev jílu, uhelného jílu
a jílovitého uhlí v celkové mocnosti od 5 do 20 m. Maximálních mocností lávka dosahuje
ve střední části ložiska. V severní části ložiska je tato lávka od sloje odštěpena a oddělena
mocnou vrstvou jílů a bývá proto mylně označována za tzv. spodní sloj. Střední lávka je
tvořena převážně monotónními vrstvami uhlí xyliticko – detritického v celkové mocnosti
až 20 m, oddělenými třemi různě výraznými proplástky. Nejvýraznějším je dvojitý, takzvaný
třetinový proplástek. Svrchní lávka ve střední části ložiska chybí. K severu a k jihu postupně
narůstá její mocnost (na severu až 3,5 m) a klesá obsah popela od 55 do 25 %. Je tvořena
širokou plejádou petrologických typů od čistého jílu po xyliticko – detritické uhlí s obsahem
popela kolem 5 %. Od střední lávky je oddělena až 1 m mocným proplástkem zvaným
„cvičák“.
Charakteristickým rysem období projektovaného POPD 2019-2035 je fakt, že na rozdíl
od celé uplynulé etapy těžby (od založení VMG v roce 1970) naprostá většina uhlí bude
těžena na ploše, kde neproběhlo dobývání uhlí hlubinným způsobem a přírodní úložné
poměry sloje tak budou narušeny minimálně (obr. 19). Na obrázku 19 je patrný rozsah
hlubinných důlních děl vůči uhelnému bloku, kde bude v létech 2019-2035 těženo uhlí.
Postupy lomu budou vedeny hlubinně nepřerubanou slojí. Z hlubinných důlních děl bude
povrchovou těžbou zastiženo jen několik chodeb. V závěru období asi kolem roku 2032-2035
se uhelné řezy dostanou malou části porubní fronty do těžebního pole bývalého dolu Venuše.
V této části bylo dobýváno hlubinně metodou stěnování. Plocha stěnových porubů je cca
40 000 m2, což je méně než 1% uvažované plochy postupu v uhelné sloji. Při výtěžnosti
nepřesahující 50% tvoří úbytek zásob stěnováním v ploše záměru kolem 0,5% celkových
zásob. V žádném případě se nejedná z pohledu báňské technologie a znečištění zásob
o závalové pole. Uhelná sloj byla částečně selektivně vydobyta a zbytkové zásoby jsou
ponechané v původním kvalitativním stavu. Došlo jen k jejich vertikálnímu posuvu. Vliv
přerubání na množství a kvalitu zásob tak bude nulový, nebo zcela marginální.
Geologický model ložiska využívaný na Severočeských dolech zahrnuje i modelování
hlubinného přerubání podle místa a metody dobývání. Množství zásob je tak v těžebním
bloku 2019-2035 o dříve vydobyté uhlí korigováno.
Nadloží bude těženo postupně od nejsvrchnějšího po nejnižší skrývkový řez nad oblastí
hlubinného dobývání uhlí bývalými doly Venuše, Kohinoor a Alexander. S ohledem na
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časový odstup od dobývání již veškeré významné procesy v poklesové kotlině dozněly. Pro
skrývková rýpadla navíc není těžba nadloží nad hlubinnými důlními díly žádný technický, či
bezpečnostní problém. Navíc pro zajištění bezpečnosti práce a provozu technických zařízení
na lomu Bílina v oblastech známých nebo předpokládaných starých nebo opuštěných
podzemních důlních děl a jiných podzemních prostor (§ 29 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989
Sb. ve znění pozdějších předpisů) platí řídící dokument „Opatření závodního lomů
č. 128/2015 - Bezpečnostní opatření pro práce v oblastech zasažených hlubinnou těžbou na
lomu Bílina“. Je stanoveno, že problematikou hornické činnosti v blízkosti hlubinných děl se
musí detailně zabývat už báňská plánovací dokumentace (Důlně plánovací mapy, Technické
režimy) v samostatné kapitole textové zprávy. Kapitola obsahuje podrobné zhodnocení bývalé
hlubinné činnosti v postupech velkostrojů, komentář k jednotlivým vyznačeným rizikovým
místům a případně i další skutečnosti zjištěné v důlních mapách. V mapové dokumentaci jsou
vyznačena riziková území a riziková místa, příp. i ověřená místa (všechna bez ohledu na
aktuální postupy velkostrojů). Zaměstnanci zajišťujících činnost v blízkosti hlubinných
důlních děl jsou prokazatelně seznamováni s možnými riziky. Riziková území jsou
vytyčována žlutými kolíky a vytýčení je prokazatelně předáváno příslušným vedoucím
provozních úseků. Vytyčování je kontrolováno státní báňskou správou.
Severočeské doly a.s. nechaly k problematice bývalého hlubinného dobývání vypracovat tři
znalecké posudky:
-

Havrlík. S, Hlubinná důlní díla v prostoru lomu Bílina a jejich vliv na povrchovou
těžbu (7/2017, N.7),

-

Havrlík. S, Posouzení vlivu postupů lomu Bílina do vyuhlení na stařinovou zvodeň
a navazující systém oběhu podzemních vod (6/2017, N.4).

-

Havrlík. S, Báňský znalecký posudek o kvantifikaci úniku metanu z dobývané plochy
v rozsahu POPD DB 2019 – 2035. (N.6)

V posudcích je podrobně uvedena problematika vlivu bývalé hlubinné těžby na těžbu
povrchovou z mnoha úhlů pohledu. Podrobně jsou popsána jednotlivá hlavní důlní díla, která
budou postupem lomu v období 2019-2035 zastižena a způsob jejich likvidace. Rovněž je
uveden návrh souboru opatření pro jejich překonání. Závěry znaleckých posudků jsou použity
pro některá konstatování v této kapitole týkajících se problematiky bývalé hlubinné těžby.
Tabulka 27 - stav zásob na ložisku k 31. 12. 201710

10

Zásoby

Stav zásob

Měrná jednotka (v tis.t)

k 31. 12. 2017

bilanční

volné

112 110

prozkoumané

vázané

154 858

bilanční

volné

vyhledané

vázané

dle Ročního výkazu o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin za rok 2017:
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Zásoby

Stav zásob

Měrná jednotka (v tis.t)

k 31. 12. 2017

Bilanční celkem

266 968

nebilan.

volné

15 795

prozk.

vázané

18 182

nebilan.

volné

vyhled.

vázané

Nebilanční celkem

33 977

Vytěžitelné zásoby

110 776

Obr. 21 - Oblast těžby uhlí v období záměru
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V roce 2017 bylo dosaženo průměrné výhřevnosti Qr=14,86 GJ/t, obsahu popela Ad=27,80%
a obsah síry byl Sd=1,15%. Současná evidence zásob vychází z výpočtu zásob (Mach, Zíma)
z roku 1999. Množství vytěžitelných zásob na ložisku za rok 2017 tak stále vychází z tvaru
lomu, který byl dán územně ekologickými limity těžby dle usnesení vlády ČR č. 444/1991.
Aby byly možné realizovat postupy lomu Bílina v souladu s novým usnesením vlády
č.827/2015, požádal Palivový kombinát Ústí s.p. o rozdělení DP Most, který má v držení, na
dva dobývací prostory. DP Most (zbytková část) a DP Pařidla byly stanoveny rozhodnutím
OBÚ pro území kraje Ústeckého č.j. SBS 36063/2016/OBÚ-04/7 ze dne 3.1.2017. Dobývací
prostor byl následně smluvně převeden na SD a.s.
SD a.s. vypracují před podáním žádostí o povolení hornické činnosti (viz kap. B.I.2,
str. 9), který stanoví novou výši zásob na ložisku. Dojde k navýšení vytěžitelných zásob,
které budou odpovídat možnostem lomu Bílina v nových platných územně ekologických
limitech. (Usnesení vlády č. 827/2015).
C.2.4.2 Nadloží uhelné sloje

Nadloží ložiska tvoří hlavně sedimenty bílinské delty (holešické vrstvy) o mocnostech
až 150 m. Z hlediska architektonické skladby je těleso bílinské delty tvořeno složitým
komplexem vrstev jezerních a prodeltových jílů střídajících se s plošně lalokovitými dílčími
deltovými tělesy, často synsedimentárně deformovanými a pásovitými písčitými výplněmi
pravěkých koryt doprovázenými pásy jemných povodňových usazenin. Z petrologického
hlediska se jedná o souvislou škálu klastických hornin od jílů přes silně prachovité jíly, písčité
jíly, a písky až po štěrky. Vzácností nejsou ani jejich diageneticky zpevněné varianty
v podobě jílovců, prachovců, pískovců a sideritovců (pelokarbonátů). Přesný poměr
jednotlivých složek není v současné době přesně vyčíslitelný, ale soudě z dosavadních
výsledků těžby lze zhruba odhadnout, že hrubá klastika (písky a štěrky) budou zaujímat
kolem 25 % a převaha bude patřit klastikům jemným, hlavně prachovitým jílům různého typu.
Jílovitá složka je tvořena illitem, kaolinitem a fyzikálním jílem (křemenné částečky),
prachovitá složka křemennými prachovými zrnky. Diageneticky zpevněné polohy
se vyskytují v celém profilu deltových sedimentů, zvýšená koncentrace je však zřetelná
v oblastech do 50 - 70 m nad hlavou uhelné sloje. Diageneticky zpevněné horniny
obsahují různé množství cementujícího materiálu (u jílovců a pelokarbonátů je to siderit nebo
ankerit, u pískovců dolomit). U některých pelokarbonátových konkrecí obsah sideritu
překračuje 80 %. Libkovické vrstvy uložené na sedimentech bílinské delty jsou tvořeny jíly,
vzácně zpevněnými na sideritické jílovce až pelokarbonáty. Na rozdíl od jemných sedimentů
deltových jednou z jílových složek je mimo jiné i minerál montmorillonit/ illit-smektit.
Zhruba v mocnosti 20 m od povrchu jsou libkovické prachovité jíly postiženy intenzivním
větráním, které silně ovlivnilo jejich soudržnost a vytvořilo z nich nestabilní rozpadavou a
lepivou zeminu. V severní části dolu mocnost libkovických vrstev dosahuje ke konci období
POPD více jak 100 m a navíc se nad nimi objevují v mocnosti až 25 m mladší vrstvy lomské
s tzv. lomskou slojí – vrstvou uhelnatých jílů mocnou až 10 m. Kvartérní sedimenty tvoří
štěrkopísky v mocnostech od 0 do 8 m a vrstva ornice do 1 m. Podstatnou část nadloží tvoří
také antropogenní útvary. V jižní polovině předpolí dolu byla v minulosti vytvořena rozsáhlá
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tělesa vnějších výsypek starších povrchových dolů o mocnostech až 25 m (Teplická výsypka,
Výsypka Svoboda a Růžodolská výsypka), na jižním omezení ložiska vznikla ve vytěženém
lomu Maxim Gorkij v Braňanech vnitřní výsypka. Za antropogenní usazeniny lze spolu
s výsypkami označit i 60 m mocnou popílkovou výplň bývalého lomu Nové pole/ Venuše na
jihovýchodním okraji ložiska.
C.2.4.3 Strukturní charakteristika ložiska

Zásoby ložiska jsou uloženy v jednotné sloji o průměrné mocnosti kolem 30 m. Bilanční pata
sloje se při tom vyskytuje na kótách -30 až 270 m.n.m. Úložní poměry uhelné sloje ovlivňují
především tři skupiny strukturních prvků. Je to oligocenní paleoreliéf v podloží sloje,
synsedimentární deformace sloje a tektonické zlomy různého stáří a vývoje. Podložní
paleoreliéf oligocenního stáří ovlivňuje mocnost sloje a vytváří výrazné ohyby sloje jak
v kladném tak záporném smyslu. Reliéf podloží sloje formují elevace a údolí pokračování
oligocenních vulkanitů Českého středohoří pod bází sloje především v jižní polovině ložiska.
Výškové rozdíly mezi údolími a vrcholy kopců v tomto pestrém paleoreliéfu dosahovaly těsně
před vznikem sloje i více jak 200 m. Na elevacích je mocnost sloje odspodu redukována až na
10 m (Albert), či dokonce na 0 m (Červený vrch). Naopak v údolích nebo uzavřených
depresích typu maarů rašelina vznikala dříve a dnešní mocnost sloje tam dosahuje i přes 40 m.
Na vrcholech elevací mírně stoupá obsah vody v uhlí – uhelná hmota je méně přeměněna. To
vše je důsledkem postupného vršení rašeliny na popsaném paleoreliéfu. Finální vrstva
rašeliny měla v miocénu maximální mocnost přes 200 m, když zaplnila všechny sníženiny a
překryla i elevace. Následnou diagenezí byla stlačena na stávajících 30 m. zejména v severní
polovině ložiska jsou mocnost i úložní poměry sloje ovlivňovány zejména synsedimentárními
deformacemi. Zabořování nadložních písků do měkké vrstvy rašeliny a jílů (Dvořák a Mach
1999, Mach 2003, Rajchl et al 2008) způsobovalo vznik tzv. růstových zlomů, podél kterých
docházelo k přemisťování rozsáhlých úseků vrstvy rašeliny, v jejich okolí probíhalo vrásnění,
eroze rašeliny a její znovuukládání. Vznikly tak úseky odkud byla rašelina zcela vytlačena
(dnes například severní omezení ložiska – novodvorské pole) nebo naopak, kde byly
vytvořeny dvě sloje nad sebou (libkovické pole). Uložení erodované rašeliny se projevilo
vznikem alochtonních tzv. nadložních slojí. Zabořením písků pod sloj vznikaly také výrazné
klenbové struktury. Synsedimentární deformace menšího rozsahu nacházíme také
v jihozápadní části ložiska mezi Červeným vrchem a obcí Braňany. Sedimentární a
synsedimentární deformační struktury jsou nakonec deformovány strukturami tektonickými,
vzniklými v důsledku horotvorných pochodů souvisejících s vývojem oháreckého riftu.
Nejvýznamější strukturou regionálního významu je Bílinský zlom V-Z směru, omezující
ložisko z jihu. Tento zřejmě nejstarší poklesový zlom s úklonem k severu kolem 55-80°
dosahuje amplitudy poklesu směrem k severu od 100 do 20 m (maximum na východě,
minimum na západě). Směrem k západu se Bílinský zlom pérovitě štěpí. Tento zlom kříží
systém dvojice zlomů – zlomu Viktoria a zlomu Centrum. Ty mají obecně směr JV-SZ.
V zásadě jde o jednu tektonickou strukturu s celkovým poklesem kolem 25-30m k severu
s úklony kolem 70-90°. Zlomová struktura pokračuje k SZ až téměř ke Krušným horám.
Poslední velkou tektonickou strukturou je Döllingerský zlom na severním okraji ložiska,
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rovněž výrazný pokles k severu. Jeho průběh velmi zastírají synsedimentární deformace.
Mnoho drobných zlomů s drobnými poklesovými amplitudami vzniklo v okolí paleoreliefních
elevací, jejich horizontální průběh je však většinou krátký. Tyto zlomy jsou výsledkem
postupného ohýbání původně plastické vrstvy rašeliny na elevacích. Při přechodu rašeliny do
uhlí byla plastická deformace nahrazena křehkou.
C.2.4.4 Hydrogeologická charakteristika ložiska

Podpovrchová kvartérní zvodeň je tvořena nesouvislými výskyty štěrků a zahliněných
štěrkopísků v předpolí dolu, zejména v nivách Mariánskoradčického a Lomského potoka
a také na návrší Letná. Zvodně v nivách potoků jsou vázány na vrstvy štěrku a písku
o mocnostech obyčejně kolem 5-7 m. Obdobně velmi nesouvislá zvodeň letenských
zahliněných štěrkopísků je vázána na vrstvu o mocnosti kolem 5 m. Tyto výskyty jsou
celkově ukloněny směrem do jámy dolu a sem jsou také postupně odvodňovány.
Vodonosné kolektory v nadloží ložiska jsou tvořeny desítkami dílčích, vzájemně
hydraulicky nesouvisejících zvodní v jednotlivých tělesech deltových vějířů a výplní říčních
koryt v rámci holešických vrstev. Plošné rozměry těchto dílčích kolektorů se pohybují od
tisíců do miliónů m2. Na většině plochy, vyjma jižních svahů lomu, tělesa zvodní zapadají ve
směru postupu lomu, takže pouze část z nich je odvodňována do lomu. Postupně byly
vybudovány odvodňovací bariéry, které zabezpečují odvodnění části nadložních písčitých
kolektorů hojně rozmístěných v oblasti záměru, především v jeho jižní části západně od
elevace Albert. Rovněž jsou budovány svodové vrty, které převádějí vodu z nadloží do
hlubinných důlních děl. Voda ze svodových vrtů systému Venuše vytéká ve střední části lomu
z důlních chodeb. Voda sváděná do systému Kohinoor je následně čerpána na bývalém dole
Kohinoor. Ke konci období záměru začne být aktuální problematika plaviště Venuše v
bývalém povrchovém dole Nové pole v jihozápadní části ložiska. Samotné plaviště firmy
Unipetrol a.s. se nachází těsně za hranicí předkládaného POPD, avšak je prokázána
komunikace písčitých těles, která již budou částečně zasahovat do skrývkových řezů lomu.
Jsou připravována opatření, které zajistí stabilitu svahu v tomto prostoru. V dlouhodobějším
rozvoji lomu se předpokládá, že v dostatečném časovém předstihu před postupem skrývky
(nejpozději však cca do roku 2025) bude v závislosti na aktuálních informacích z
monitorovacího systému o intenzitě těchto průsaků navrženo odpovídající technické řešení
eliminující možné negativní dopady na provoz lomu. Zahájení a intenzita vlastní realizace
těchto opatření pak bude věcně a časově přizpůsobována vývoji aktuální situace na
přibližujících se skrývkových řezech.
Třetí významnou zvodní je systém chodeb a závalových ploch, vzniklých historickým
hlubinným rubáním v uhelné sloji. Tyto zvodně jsou průběžně odvodňovány přímo
nafáráním na dně lomu. Momentálně jde o dva relativně nezávislé systémy. V předpolí
severní části lomu je to chodební a závalový systém bývalého dolu Kohinoor a v jižní části
předpolí dolového pole dolu Venuše. Přes fakt, že chodební systémy jsou podle důlních map
vybaveny řadou hrází, evidentně dochází ke komunikaci. Momentální výtok z bývalého dolu
Venuše kolísá mezi 0 a 10 l/sec. Úroveň slojové zvodně je navíc v širším regionu uměle
udržována na původním nejhlubším hlubinném dole Kohinoor, a to provozním čerpáním na
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Jámě MR1 u Mariánských Radčic. Pro zabezpečení bezproblémového postupu lomu Bílina je
zde hladina stařinové vody trvale udržována cca na kótě - 22,5 až 20 m n. m. Čerpání
zajišťuje PKÚ s.p. a v roce 2016 bylo vyčerpáno 2,3 mil. m3 vod. Postup lomu Bílina v
rozsahu záměru neovlivní dlouhodobé chování stařinové zvodně ani ostatní systémy oběhu
podzemních vod.
Čtvrtou, současným dolováním prakticky nedotčenou zvodní je puklinová zvodeň
hlubokého podloží. Tato zvodeň je od prostoru těžby oddělena podložními jíly a jílovci o
mocnostech 10 – 50 m, nejméně 10 -70 m mocnou vrstvou tvořenou zjílovělými produkty
oligocenního vulkanismu a prakticky souvislou vrstvou svrchnokřídových křídových vápnitojílovitých hornin* (převážně slínovce a jílovité vápence). Puklinová zvodeň v podloží
v prostoru lomu Bílina je zdrojem lázeňských vod a do prostoru budoucí těžby, stejně jako
těžby minulé zasahují ochranná pásma lázeňských vod jak teplických tak bílinských lázní.
Ochrana lázeňských vod je na Dolech Bílina zajištěna systémem opatření (zákaz těžby
podložních izolátorů, regulace vrtných prací) a hlavně souvislým výše popsaným souvrstvím
izolačních vrstev.

C.2.5 Biologická rozmanitost
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 studie:
Předložená zpráva hodnotí výsledky z botanického a zoologického území nového předpolí a
nové výsypky, která jsou vymezena hranicemi vyznačenými na leteckém snímku (obr. 1,
poskytly SD a.s., srpen 2017). Výzkumy se prováděly především v letech 2016 a 2017.
Technická poznámka: Pro omezený rozsah této kapitoly jsou všechny obsáhlé tabulky
a fotografie zařazeny pouze do přílohy H.6 této dokumentace.
C.2.5.1

Flóra (nové předpolí a nová výsypka)

Autoři: doc. RNDr. Jan Novák, DrSc., a Ing. Helena Nováková
Botanický průzkum předmětného území byl realizován jako součást biologického hodnocení
ve vegetačním roce 2016 a 201711 (lokalita 10 na základě doplnění v r. 2017), a to na základě
mapových podkladů s doplňujícími konzultacemi a upřesněními v terénu. V současné době je
území z významné části opuštěné, podléhající pokračující spontánní ruderalizaci, příp.
s devastací, mj. vlivem některých dalších terénních prací a antropogenní činnost obecně.
Na části území i v současnosti probíhá hospodářská činnost, nacházejí se zde
obhospodařované louky a pastviny nepříliš vysoké kvality i zemědělsky obdělávaná orná
půda, dále dřevinná vegetace, přechodné plochy apod., dříve i lesíky, remízky, mokřady.
Jedná se o území botanicky chudé, druhovým zastoupením málo významné, byť rozsáhlé.
Hojně jsou zastoupeny ruderální a plevelné rostliny, ale i luční a mokřadní druhy obecného
11

Rok 2016 - 30. 4., 15. 5., 20. 5., 29. 5., 3. 6., 24. 6., 1. 7. 3. 7., 11. 7., 21. 7., 2. 8., 17. 8. a 5. 9.
Rok 2017 - 18. 4., 28. 4., 13. 5., 25. 5., 1. 6., 20. 6., 10. 7. a 15. 7.
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výskytu v naší květeně, velmi zřídka spadající do kategorie ochrany. Nacházejí se zde
rozmanitá stanoviště, například vedle suchých a výslunných ploch poměrně rozsáhlé
mokřady, dále vegetace podél komunikací, vegetace v blízkosti zemních prací a jiných aktivit
různého charakteru aj.
Současný stav se tedy na podstatné části území vyznačuje opuštěným stavem, spontánním
sukcesním vývojem (ale zčásti i antropogenními aktivitami); zpravidla s výrazným
zastoupením nadále pronikajících zejména ruderálních druhů, v některých částech také
s nastupujícími dřevinami. Vzhledem k původu, vývoji a antropogennímu působení
v souvislosti hlavně s aktivitami spojenými s těžební činností, ale třeba i s myslivostí, se zde
vytvořil poněkud specifický stav spočívající ve vzniku zde občas se vyskytujících, méně
obvyklých „souborů“ resp. „seskupení“ běžných rostlinných druhů především ruderálního
a plevelného charakteru, ale třeba i lučních.
V minulosti zde byly zaznamenány také tzv. invazivní druhové taxony, ve velmi omezené
četnosti a rozšíření, bez většího významu. Jedovaté rostliny zde nepředstavují zvláštní
nebezpečí, i když se poněkud šíří zvláště bolehlav. Biologicky nejvýznamnějšími biotopy na
posuzovaném území jsou mokřady a vodní plocha rybničního charakteru. Biotopy tohoto
charakteru mohou mít význam pro územní systém ekologické stability. Jejich okraje jsou
zpevňovány a zazemňovány vlhkomilnými dřevinami, zvláště vrbami. Na hodnoceném území
prakticky chybějí ustálená rostlinná společenstva, vyskytují se zde druhy obecného rozšíření,
výskytem někdy i pomíjivé, občas „náhodně“ přítomné. Lokálně se šíří poměrně hojná
a nepříliš oblíbená třtina křovištní, častá na výsypkách i jiných plochách, např. po zničených
lesích, na pasekách, v lesních lemech apod.; zpravidla ustupuje při zastínění. Občas
se vyskytují ovocné stromy i okrasné dřeviny hlavně z původních výsadeb. Orientačně byly
stanoveny jednotlivé lokality, jak jsou dále uvedeny.
Předmětné území nového předpolí lze charakterizovat, pokud jde o vegetaci (zejména
o druhovou skladbu), jako dosti chudé a tudíž méně botanicky zajímavé, s výrazným
zastoupením ruderálních druhových taxonů, občas až devastované. Především se jedná
o opuštěné území, s do určité míry probíhajícími spontánními sukcesními procesy; již
s podstatným omezením antropogenního působení. Na nevelkých plochách jsou zbytky
ruderalizovaných mezofytních luk, opomenout nelze rostlinné lemy podél komunikací.
Na některých lokalitách se nachází využívaná obhospodařovaná zemědělská půda.
Dále jsou to mokřady (mj. s vodní plochou rybničního charakteru), obecně důležité z hlediska
ekologické stability; zastoupeny jsou běžné a typické pobřežní taxony. Jde o rozsáhlé
mokřady s obvyklými mokřadními druhy; při okrajích, v proláklinách či vyvýšených místech
se vyskytují také luční, plevelné a ruderální byliny, případně dřeviny; občas i zbytky
kulturních rostlin. V celkovém hodnocení se jedná převážně o silně ruderalizované porosty
s nízkou botanickou hodnotou, občas až devastované. Zjištěná druhová diverzita se vyskytuje
běžně v rámci širšího regionu, jde o druhy obvyklé. Rostliny kategorie ochrany O1 kategorie
ochrany zvláště chráněných druhů dle zákona 114/92 Sb. A Přílohy č. II vyhl. 395/1992 Sb.,
nebyly nalezeny, rostliny O2 kategorie ochrany Černý a červený seznam cévnatých rostlin,
AOPK, 2001 byly nalezeny (viz tabulka dále) se vyskytují v rámci navazujícího území.
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jilm vaz
kalina tušalaj
pomněnka řídkokvětá
pryšec mandloňovitý
rozrazil Dilleinův
skřípinec jezerní
trýzel jestřábníkolistý

Ulmus laevis Pallas
Viburnum lantana L.
Myosotis sparsiflora Pohl
Euphorbia amygdaloides
Veronica dillenii Crantz.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Erysimum hieracifolium L.

B
B
B
B
B
B
B

C4a
C4a
C4a
C4a
C4a
C4a
C4a

lok 8, lok. 10. 2
lok 1
lok 6
lok 7
lok 4,7
lok. 3
lok 7

Lokalita předpokládané nové výsypky u původního montážního místa Jana na výsypce
Pokrok. Předmětné území, s cílem biologického hodnocení, zahrnuje již založené lesnické a
zemědělské rekultivace, komunikace apod.; nachází se na rozhraní zemědělsky využívané
krajiny. Území je v různém stupni ovlivněné těžbou, příp. existencí technologických ploch.
Botanický průzkum, jako součást biologického hodnocení, byl realizován v r. 2017. V rámci
území jde především o ornou půdu, lesnické rekultivace a travní porosty, dále komunikace
apod.; nadále dochází k působení antropogenních vlivů. Hojně jsou zastoupeny ruderální a
plevelné rostliny, ale i luční a mokřadní druhy obecného výskytu v naší květeně, velmi zřídka
spadající do kategorie ochrany. V minulosti zde byly zaznamenány také tzv. invazivní
druhové taxony, ve velmi omezené četnosti a rozšíření, bez většího významu. Jedovaté
rostliny zde nepředstavují zvláštní nebezpečí.
Lokalita nové výsypky skládající se z již založených lesnických a zemědělských rekultivací,
v minulosti i současnosti v různém stupni ovlivňovaná aktivitami souvisejícími s těžbou.
Rekultivační dřeviny vizuálně bez zdravotních problémů (občas prosychání), v uspokojivém
růstu a vývoji. Na obdělávané orné půdě běžné druhy plevelů, travní porosty více méně
ruderalizované, příp. s výskytem keřů. Zjištěná druhová diverzita se vyskytuje běžně v rámci
širšího regionu, jde o druhy obvyklé. Rostliny kategorie ochrany O1 kategorie ochrany zvláště
chráněných druhů dle zákona 114/92 Sb. A Přílohy č. II vyhlášky 395/92 nebyly nalezeny,
rostliny O2 kategorie ochrany Černý a červený seznam cévnatých rostlin, AOPK, 2001 byly
nalezeny (viz tabulka dále) se vyskytují v rámci navazujícího území.
kalina tušalaj
pipla osmahlá
zdravínek jarní

Viburnum lantana L.
Nonea pulla (L.) DC.
Odontites vernus (Bellardi) Dumort.

B
B
B

C4a
C4a
C2

les. rekultivace
trav porost
trav porost

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

102/230

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Mapová příloha

Obr. 22 - Letecký snímek se zákresem jednotlivých ploch botanického hodnocení území nového
předpolí Dolů Bílina.
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Obr. 23 - Letecký snímek území nové výsypky u MM Jana s vymezeným zájmovým územím
botanického průzkumu (lokalita 11).

C.2.5.2

Fauna (nové předpolí a nová výsypka)

• Hydrobiologie a entomologie (Autor: Mgr. Vladimír Vrabec, PhD.)
Zkoumané území zahrnuje několik významných součástí: a) předpolí a posun těžních limitů
v prostoru mezi obcemi Braňany a Mariánské Radčice, b) novou výsypku v prostoru Pokrok
II; c) Odvodnění důlních vod do koryt potoků Braňanského a Loučenského.
Celek území je patrný z úvodního leteckého snímku přílohy, dílčí součásti jsou nahrubo
rozkresleny do obrázků. Prioritně byla kontrolována část území mezi okrajem těžební jámy a
čarou vyznačující postup dolu do roku 2035. Dále pouze stručný výtah k jednotlivým dílčím
celkům:
a) Území mezi Braňany a Mariánskými Radčicemi
V roce 2016 byla na základě screeningu vymezena území se zvýšeným významem z hlediska
biodiverzity organismů. Šlo o následující plochy: 1. Nádrž MT2, zaměření zhruba na střed je
50°33'59.077"N, 13°40'41.244"E; 2. Náletové porosty a mokřady včetně malých vodních
plošek JJV od velkých vodních ploch MT3, zaměření na střed 50°33'25.622"N,
13°40'12.353"E, zaměření vodních plošek 50°33'32.419"N, 13°40'6.250"E a 50°33'30.113"N,
13°40'7.911"E; 3. Porost lesního charakteru v místě bývalého dolu Venuše, zaměření zhruba
na střed 50°33'15.229"N, 13°40'17.765"E; 4. Rákosiny, mokřad a vodní plošky MT1
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Venuska, zaměření zhruba na střed 50°33'21.167"N, 13°40'47.679"E (přílohy 7 a 8); 5. Nádrž
části R8a, R8b, dnes souvislá a porost okolo při okraji Teplické výsypky, 50°33'19.916"N,
13°40'59.575"E; 6. Lemové porosty nádrže Venuše a částečně původní (myšleno před důlní
činností) porost Červeného vrchu, 50°33'2.382"N, 13°41'6.837"E. V roce 2017 bylo k těmto
přidáno navíc 7. okolí jezera Za Pilou, 50°33'57.784"N, 13°40'0.146"E. Tato území byla
následně různými metodami prověřována z hlediska výskytu významné fauny. Dominantně
byly sledovány bioindikačně významné skupiny živočichů.

Obr. 24 - Místa zvýšené pozornosti z hlediska významu pro uchování biodiverzity:

1 – nádrž MT2, 2 – patrně náletové porosty a mokřady včetně malých vodních plošek JJV od
velkých vodních ploch MT3, 3 – porost lesního charakteru v místě bývalého dolu Venuše, 4 –
rákosiny, mokřad a vodní plošky MT1 Venuska, 5 – nádrž R8a, R8b a porost okolo při okraji
Teplické výsypky, 6 – lemové porosty nádrže Venuše a částečně původní (myšleno před důlní
činností) porost Červeného vrchu. Žlutě jsou vyznačena hydrobiologicky zkoumaná místa.
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Obr. 25 - Místa instalace zemních pastí a orientační zákres území, kde probíhal individuální sběr
střevlíkovitých brouků. Zakresleno do podkladu z www.mapy.cz.

b) Nová výsypka v prostoru za montážním místem Jana
Požadavek na průzkum tohoto území byl formulován v lednu 2017. Oficiálně se plocha
označuje jako Pokrok II B. Zadání bylo plněno jako dílčí část z průzkumu předpolí v rámci
přípravy EIA.

Obr. 26 - Vymezení zadaného území v mapovém podkladu, modře je vyznačena poloha mokřadních
plošek, které jsou budováním výsypky ohroženy. Originál poskytl zadavatel.

c) Odvodnění důlních vod do koryt potoků Braňanského a Loučenského
Průzkum vodotečí Loučenského a Braňanského potoka z hlediska jejich oživení a vyjádření
k současnému a možnému budoucímu vypouštění důlních vod z provozu Dolů Bílina,
zejména ve smyslu ovlivnění jejich oživení vychází z připomínek ČIŽP. Zkoumané území je
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rozkresleno do obrázků. Kontrolováno namátkovými sběry bylo vždy celé povodí potoků
v podstatě od jejich pramene (zdroje) po terminaci toku zaústěním do jiné vodoteče, podrobně
a opakovaně bylo sbíráno na vymezených profilech, které jsou z obrázků patrny.

Obr. 27 - Mapka znázorňující průběh sledovaných vodotečí.

Loučenský potok
Potok pramení jihozápadně od Dlouhé Louky na jižním svahu Vlčí hory v nadmořské výšce
701,8 m a končí soutokem s Bouřlivcem v nadmořské výšce 213,3 m. Větším levostranným
přítokem je Osecký potok. Délka původního koryta byla 7,7 km, po úpravách toku měří
Loučenský potok 14,67 km.

Obr. 28 - Lokalizace hydrobiologicky zkoumaných profilů Loučenského potoka. Zákres do podkladů
z www.mapy.cz
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Braňanský potok
Počátek Braňanského je v osadě Kaňkov pod stejnojmenným kopcem, kde zdrojnici
představují drobné rybníčky v nadmořské výšce 340 m, zakončení potoka je soutok s Bílinou
před obcí Želenice v nadmořské výšce ca 210 m. Přesnou délku koryta a rozlohu povodí se
nepodařilo dohledat.

Obr. 29 - Lokalizace hydrobiologicky zkoumaných profilů Braňanského potoka. Zákres do podkladů
z www.mapy.cz.

A. Území mezi Braňany a Mariánskými Radčicemi
Z modelových bioindikačních skupin bylo zachyceno 38 druhů střevlíkovitých brouků včetně
chráněných druhů, 10 druhů mravenců včetně chráněných, 43 druhů ve dne aktivních motýlů
včetně chráněných, 135 taxonů bezobratlých živočichů vázaných na vodní prostředí s jedním
chráněným druhem a další suchozemské bezobratlé druhy. Přítomno je více druhů
obojživelníků a plazů. Celkem zde zjištěn nebo velmi pravděpodobný výskyt 27 zvláště
chráněných druhů a dále 8 druhů z červených seznamů.
B. Nová výsypka v prostoru za montážním místem Jana
Z modelových bioindikačních skupin bylo zjištěno 29 druhů střevlíkovitých brouků včetně
chráněných: Brachinus crepitans a Cicindela campestris a reliktních: Ophonus stictus,
Ophonus diffinis; 6 druhů mravenců včetně chráněných; 34 druhů motýlů s denní aktivitou
včetně chráněných: Papilio machaon a Lycaena dispar; 56 taxonů bezobratlých vázaných na
vodu a další druhy včetně obojživelníků a plazů. Celkem zde zjištěno nebo vysoce
pravděpodobných 19 zvláště chráněných druhů, 3 druhy červeného seznamu (jeden z nich
současně reliktní) a jeden další reliktní ve smyslu bioindikace.
C. Odvodnění důlních vod do koryt potoků Braňanského a Loučenského
Celkem bylo v Loučenském potoce zachyceno 93 taxonů, z toho na zkoumaných profilech
získáno 64 taxonů a orientačním sběrem 51 taxonů (některé taxony nebyly zachyceny
současně na profilech a náhodným sběrem podél toku, ale jen jedním způsobem). V potoce
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Braňanském bylo zachyceno 31 taxonů, z toho na zkoumaných profilech 20 taxonů
a orientačním odběrem 21 taxonů. Příznivější oživení vykazuje Loučenský potok, což
odpovídá i jeho hydrologickým parametrům (větší a delší tok). Loučenský potok je
stanovištěm ohroženého druhu (VU) z červeného seznamu Aphelocheirus aestivalis.
V případě potoka Braňanského je to jeho tok od Braňan až do Bíliny. Nebyly zachyceny
zvláště chráněné druhy.
Významným zjištěním je, že vypouštěné důlní vody s vysokou pravděpodobností nemají
negativní vliv na osídlení potoků. Výrazně větší vliv na organismy z hlediska znečištění mají
komunální vody obcí, kterými potoky protékají, přičemž Braňanský potok je na tom
o poznání hůře, též proto, že jeho v betonových profilech vedený tok v obci nemá absolutně
žádnou samočisticí schopnost.
Přehled zvláště chráněných taxonů zjištěných v rámci průzkumů EIA je uveden v následující
tabulce. Kategorie podle vyhlášky jsou O = ohrožený druh, SO = silně ohrožený druh,
KO = kriticky ohrožený druh. Kódování lokalit odpovídá vymezení v předchozích obrázcích:
A1-7 = území Braňany – Mariánské Radčice, B = nová výsypka Pokrok II u montážního
místa Jana.
Tabulka 29 - Přehled zvláště chráněných taxonů zjištěných v rámci průzkumů EIA
Český název druhu

Latinský název druhu

395/1992 Sb. Lokality

batolec duhový

Apatura iris

O

A5

čmelák luční

Bombus pratorum

O

A3, A5, A6,

čmelák polní

Bomba agrorum (= B. pascuorum)

O

A2, A5, A6, B

čmelák skalní

Bombus lapidarius

O

A2, A3, A5, A6, A7, B

čmelák zemní

Bombus terrestris

O

A2, A3, A5, A6, A7, B

čmelák

Bombus sp.

O

A6

čolek obecný

Lissotriton vulgaris

SO

A1, A4, A5

čolek velký

Triturus cristatus

SO

A4, A5

ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

A2, A5, A6

kuňka obecná

Bombina bombina

SO

A4, A5

mravenec otročící

Formica fusca

O

A2, A6, B

mravenec travní

Formica pratensis

O

A2, A3, A6

mravenec

Formica cunicularia

O

A2, A6, B

mravenec

Formica rufibarbis

O

A6, B

mravenec

Formica sanquinea

O

B

mravenec

Formica sp.

O

B

ohniváček černočárný

Lycaena dispar

SO

A1, A5, A6, B

otakárek fenyklový

Papilio machaon

O

A5, A6, B

prskavec větší

Brachinus crepitans

O

A5, A6, B

ropucha obecná

Bufo bufo

O

A1, A4, A5

ropucha zelená

Pseudepidalea viridis

SO

A5

skokan skřehotavý

Pelophylax ridibundus

KO

A1, A4, A5, A7

skokan štíhlý

Rana dalmatina

SO

A5?

slepýš obecný

Anguis fragilis

SO

A5?, A6?

svižník polní

Cicindela campestris

O

A6, B
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škeble rybničná

Anodonta cygnea

SO

A1, A5?

užovka obojková

Natrix natrix

O

A4, A5, A6

veverka obecná

Sciurus vulgaris

O

A6

zlatohlávek tmavý

Oxythyrea funesta

O

A6, B

Celkový přehled ostatních významných taxonů zjištěných v rámci průzkumu EIA je rovněž
uveden v tabulce. Kategorie podle červeného seznamu (Farkač et al. 2005) jsou EN
(endangered) = ohrožený druh, VU (vulnerable) = zranitelný druh, NT (near threatened) =
téměř ohrožený druh B = bez zařazení v červeném seznamu. Kódování lokalit odpovídá
vymezení v obrázcích této zprávy: A1-7 = území Braňany – Mariánské Radčice, B = nová
výsypka Pokrok II u montážního místa Jana, C1 = Loučenský potok.
Tabulka 30 - přehled ostatních významných taxonů zjištěných v rámci průzkumu EIA
Lokality

Potvrzení
determinace

VU

A4

nutné

Aporia crataegi

NT

A6

bruslařka severská

Gerris lateralis

EN

A5, B

hloubenka skrytá

Aphelocheirus aestivalis

VU

C1

klešťanka nejmenší

Micronecta minutissima

VU

B

nutné

klešťanka žlutočerná

EN

A5

nutné

lesklice skvrnitá

Sigara hellensii
Somatochlora
flavomaculata

EN

A1, A4

nutné

modrásek bělopásný

Aricia eumedon

VU

A6

modrásek hnědoskvrnný

Polyommatus daphnis

VU

A1

ostruháček jilmový

Satyrium w-album

VU

A5, A6

střevlík

Ophonus diffinis

B

R

B

střevlík

Ophonus stictus

VU

R

B

Český název druhu

Latinský název druhu

ČS

bahník

Laccophilus poecilus

bělásek ovocný

Reliktnost
(Hůrka et al. 1996)

V rámci dosavadního monitoringu zájmového území pro posun limitů DB a oznámení EIA
nebyl v území mezi Braňanami a Mariánskými Radčicemi nově zjištěn žádný další chráněný
druh, který by nebyl znám nebo předpokládán z předpolí, které bylo až dosud zkoumáno.
Celkově je doložena nebo lze s vysokou pravděpodobností předpokládat přítomnost 27 zvláště
chráněných druhů. Ze známé chráněné fauny okolí chybí raci Astacus astacus a modrásci
rodu Phengaris, pro které ve zde hodnoceném území nejsou vhodné biotopy. Dále se zde
vyskytuje více druhů z červeného seznamu bezobratlých živočichů.
V zásadě lze potvrdit, že vymezená oblast pro posun limitu těžby představuje
diverzifikovanou krajinu s pokračujícími sukcesními procesy, která umožňuje přežívání
většího množství citlivých druhů, včetně chráněných. Ty budou postupem dolu ovlivněny.
Výskyt chráněných druhů není plošný, ale je koncentrován do míst s vyšší biodiverzitou, která
jsou ve zprávě popsána a těmto místům je třeba věnovat pozornost při jejich záboru tak, aby
významné druhy byly poškozeny co nejméně, byly postupně vhodným způsobem vytlačeny
mimo toto území a eventuálně zajistit jejich záchranný transfer. Pravděpodobnost extinkce
významných druhů v regionálním měřítku je však stabilně nízká a lze ji dále snížit
plánováním postupu, záchrannými a kompenzačními opatřeními, která by měla probíhat.
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Opatření jsou významná i v zájmu maximálního ušetření žijících jedinců takových druhů při
postupu dolu.
V prostoru plánované nové výsypky za montážním místem Jana (Pokrok II B) provedený
zoologický průzkum zjistil 12 zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů a dále zjistil
nebo předpokládá výskyt nejméně 6 zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů. Potvrdil
přítomnost 4 druhů červeného seznamu nebo druhů reliktních (ve smyslu bioindikačním).
Zjištěné druhy budou ovlivněny realizací záměru nové výsypky. V případě bezobratlých
živočichů půjde o ovlivnění lokálního rozsahu, bez větších rizik pro jejich celkové populace,
protože žádný z nich (s výjimkou reliktních střevlíků) nebyl pozorován jednotlivě, ale ve větší
početnosti a opakovaně nebo se vyskytuje v širším okolí i na jiných stanovištích, než je
zájmové území. V případě reliktních střevlíků (nejde o druhy chráněné) je obtížné se vyjádřit,
vzhledem k ojedinělým nálezům obou zachycených druhů. Je však pravděpodobné, že při
velmi podrobném průzkumu okolí by byli rovněž doloženi jinde. V případě obojživelníků a
plazů představuje významné riziko zánik jejich rozmnožovacích stanovišť. Zde je třeba
naplánovat vhodný termín zrušení tak, aby nezasáhl do období rozmnožování obojživelníků a
zánik stanovišť vhodnou formou kompenzovat na budoucím tělese výsypky budováním
stanovišť náhradních (tůňky pro obojživelníky a kmeny a hromady kamení pro ještěrky). Tato
opatření podpoří i ohrožené bezobratlé (minimálně druhy vázané na vodu).
Místo pro novou výsypku je zvoleno z hlediska důsledků na oživení vhodně, nepoškodí žádné
unikátní biotopy ani neohrozí regionální výskyt druhů významných pro ochranu přírody do té
míry, že by bylo vhodné uvažovat o zrušení záměru. To je dáno tím, že záměr je situován na
území již dříve v důsledku těžby pozměněné a ovlivněné, které není původním přírodním
prostorem, ale krajinou vytvořenou člověkem a jeho důlní činností.
Na základě výsledků průzkumu oživení potoků Loučenského a Braňanského lze konstatovat,
že stávající vypouštěné důlní vody neovlivňují výrazně faunu potoků z hlediska přítomnosti
citlivých druhů, resp. jejich vliv je minimální. Vzhledem k jejich charakteru (v podstatě se
jedná o odvedení vody srážkové čerpané z povrchových nádrží a poldrů v území předpolí,
výsypek nebo rekultivace nikoliv o klasickou důlní vodu odpovídajícího složení) je velmi
málo pravděpodobné, že by k takovému ovlivnění došlo v budoucnosti z hlediska kvality vod,
možná je pouze změna hydrologických parametrů v důsledku případného navýšení objemu
vypouštěné vody. Extrémní havarijní situace pochopitelně nikdy vyloučit nelze, v daném
případě jsou však takové stavy vysoce nepravděpodobné.
Ohledně vlivu přívodu důlních vod do toků, se jedná o nárazové zvýšení průtoku podle toho,
jak sepnou čerpadla, nicméně vzhledem k celkovému průtoku není tento stav příliš
dramatický a odpovídá přírodním procesům bez většího vlivu na faunu (simulace zvýšení
hladiny po dešti). Toto nárazové kolísání by bylo možné ovlivnit navrhovanou instalací
slabšího čerpadla vody z dolu, které by běželo kontinuálně. Z hlediska rozvoje společenstev
vodních živočichů nyní není možno se vyjádřit, zda by to zde bylo žádoucí, každopádně je
nutno počítat s tím, že vodoteč bude „pracovat“ i sama o sobě a k náhlým zvýšením hladiny
bude po dlouhotrvajícím dešti docházet. Vodohospodářům na dolech lze doporučit uchovat
obě možnosti, jak kontinuálního pomalejšího vypouštění slabším čerpadlem se stálou funkcí,
tak silnějším „nárazovým“ čerpadlem schopným v kratším čase vypustit i větší objem.
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V případě Braňanského potoka se domníváme, že v případě zvýšení průtoku odpouštěním
více nezávadné vody z území dolu by mohlo dojít k většímu ředění v obci a tím k celkovému
zvýšení kvality vody pro přežívání bioty.
• Ornitologie (Autoři: Miroslav Horák a Martina Hanzlíková)
Ornitologický průzkum vymezeného území nového předpolí a nové výsypky byl realizován
jako součást biologického hodnocení ve hnízdních sezónách 2016 a 2017 a v zimním období
mezi nimi. Plocha byla vyčleněna dle mapových podkladů. Území je okrajově dotčeno
přestavbami pasových dopravníků a probíhá na něm základní rekultivační údržba (sečení
některých příkopů).
Vyznačené území pro hodnocení EIA leží na rozhraní zemědělsky využívané krajiny (traviny,
louky, pole), a území v minulosti i současnosti ovlivněné těžbou, v různém stupni devastace,
ale i rekultivace. Samotné striktně vymezené území o rozloze asi 128 ha i jeho okolí se
vyznačuje vysokou diverzitou různých typů prostředí, od přirozeného lesa na severním svahu
Červeného vrchu, přes rekultivační vzrostlou výsadbu na svazích výsypky Svoboda a Teplické
výsypky, křovinami porostlé plochy s různým stupněm zapojení křovin i travobylinného
podrostu, až po již zmíněné zemědělsky obhospodařované plochy. Významný je výskyt
četných terénních depresí s vodními či bažinatými plochami a výskyt ploch s volnou
hladinou.
Plocha nové výsypky u MM Jana byla k průzkumu zadána až v roce 2017. Byla sledována
z důvodu předpokládaného rozšíření nejvyšších etáží vnitřní výsypky. Zčásti je využita
zemědělsky (travní porost deponie spraší), zčásti jde o neobhospodařované území. Menší díl
tvoří průmyslový areál montážního místa. Již vzrostlá lesnická rekultivace by měla být
zasažena víceméně okrajově.
Území vymezené pro průzkum obsahuje z ornitologického hlediska některé významné
krajinné prvky, event. menší biotopy, které jsou poměrně běžné na územích v okolí
povrchového dobývání v Podkrušnohorské pánvi, v běžné kulturní krajině však mizející.
Přitom jsou to biotopy velmi důležité pro výskyt vzácných druhů ptactva a zřejmě i ostatních
skupin živočichů, nicméně často postrádají jakýkoli statut ochrany a jsou vystaveny
nekontrolované, ale i řízené devastaci.
Ze sledovaných lokalit je jednoznačně nejcennější mokřad Venuska s okolními navazujícími
plochami keřových a starších stromových porostů či zarůstajících luk. Slouží nejen jako
plocha zachycující srážkovou vodu, a tudíž zvlhčuje okolní prostředí, ale také jako vhodný
biotop pro pestrou škálu živých organizmů, a to nejen ptáků, ale i značného počtu druhů
hmyzu, bezobratlých živočichů, obojživelníků i savců. Zde bylo také nalezeno nejvíce
cenných ptačích druhů s kategorií ochrany dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
(O- ohrožený druh, SO – silně ohrožený druh a KO – kriticky ohrožený druh).
Zvláště chráněné a ohrožené ptačí druhy byly však nalezeny i na ostatních lokalitách
zájmového území. Jejich seznam je zanesen do tabulky s uvedením místa výskytu (číslo dané
lokality).
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Tabulka 31 – zvl. chráněné a ohrožené ptačí druhy v zájmovém území
Český název

Latinský název

Červený seznam

St.ohrožení

Plocha -LOKALITA

Kopřivka obecná

Anas strepera

VU

O

1

Lžičák pestrý

Anas clypeata

CR

SO

1

Čírka obecná

Anas crecca

CR

O

1

Čírka modrá

Anas querquedula

CR

SO

1

Kormorán velký

Phalacrocorax carbo

VU

O

1

Potápka roháč

Podiceps cristatus

VU

O

1,3

Potápka malá

Tachybaptus ruficollis

VU

O

1,7

Moták pochop

Circus aeruginosus

VU

O

1,3

Ostříž lesní

Falco subbuteo

EN

SO

1

Chřástal vodní

Rallus aquaticus

EN

SO

1,3

Bekasina otavní

Gallinago gallinago

EN

SO

1

Krutihlav obecný

Jynx torquilla

VU

SO

1,2,4,5,7

Žluva hajní

Oriolus oriolus

LC

SO

1,4,5,7

Moudivláček lužní

Remiz pendulinus

NT

O

1,3

Sýkořice vousatá

Panurus biarmicus

EN

SO

1

Vlaštovka obecná

Hirundo rustica

LC

O

1

Cvrčilka slavíková

Locustella luscinioides

EN

O

1

Rákosník velký

Acrocephalus
arundinaceus

VU

SO

1,3,7

Slavík obecný

Luscinia megarhynchos

LC

O

1,2,4,7

Slavík tmavý

Luscinia luscinia

VU

SO

2

EN

SO

1,7

Slavík
středoevropský

modráček Luscinia. s. cyanecula

Ledňáček říční

Alcedo atthis

VU

SO

7

Krahujec obecný

Accipiter nisus

VU

SO

2

Ťuhýk obecný

Lanius collurio

NT

O

2,4,5,6,7

Pěnice vlašská

Sylvia nisoria

VU

SO

2,4

Bramborníček černohlavý

Saxicola rubicola

VU

O

2,5,6

Bramborníček hnědý

Saxicola rubetra

LC

O

3

Strnad luční

Emberiza calandra

VU

KO

2,3,5,6

Luňák červený

Milvus milvus

CR

KO

5

Krkavec velký

Corvus corax

VU

O

5,6
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Konipas luční

Motacilla flava

VU

SO

luční a polní plochy

V rámci dosavadního monitoringu zájmového území pro posun limitů DB bylo zjištěno 31
cenných ptačích druhů, z toho 14 ohrožených druhů, 15 silně ohrožených a 2 kriticky
ohrožené druhy.
Plocha nové výsypky u MM Jana zahrnuje kromě lesnické a částečně zemědělsky využívané
rekultivace i typickou plochu dočasně opuštěné nerekultivované výsypky, obohacené
úhorovitými plochami, drobnými mokřady, i již několik let nečištěnou (neodbahněnou)
retenční nádrž. Zejména ony nerekultivované plochy představují vhodný biotop pro řadu
chráněných druhů.
Tabulka 32 - zvláště cenné druhy
Český název

Latinský název

Červený
seznam

St.ohro
žení

Číslo lokality, místo výskytu

Kopřivka obecná

Anas strepera

VU

O

Lok. 4

Čírka obecná

Anas crecca

CR

O

Lok. 4

Čáp bílý

Ciconia ciconia

NT

O

travnaté plochy

Čáp černý

Ciconia nigra

VU

SO

travnaté plochy

Potápka malá

Tachybaptus ruficollis

VU

O

Lok.4

Moták pochop

Circus aeruginosus

VU

O

Lok. 2,3, travnaté plochy

Moták pilich

Circus cyaneus

CR

SO

celé území

Krahujec obecný

Accipiter nisus

VU

SO

Lok.1

Kulík říční

Charadrius dubius

CR

KO

Lok.4, okolí retenčních nádrží

Holub doupňák

Columba oenas

VU

SO

Lok.3,5, čerstvě obnažené plochy

Žluva hajní

Oriolus oriolus

LC

SO

Lok.1

Ťuhýk obecný

Lanius collurio

NT

O

křoviny

Krkavec velký

Corvus corax

VU

O

celé území

Moudivláček lužní

Remiz pendulinus

NT

O

Lok.4

Vlaštovka obecná

Hirundo rustica

LC

O

otevřená prostranství

Břehule říční

Riparia riparia

NT

O

otevřená prostranství

Bramborníček hnědý

Saxicola rubetra

LC

O

Lok.2,3, denudované plochy

Bramb. černohlavý

Saxicola torquata

VU

O

Lok.2,3, denudované plochy

Bělořit šedý

Oenanthe oenanthe

EN

SO

Lok.2,3, denudované plochy

Slavík obecný

Luscinia megarhynchos

LC

O

Lok.5 - křoviny za montáž. místem

Slavík
modráček Luscinia. s. cyanecula
středoevropský

EN

SO

retenční nádrže, rákosiny, zarostlé vlhké
příkopy

Konipas luční

Motacilla flava

VU

SO

Lok.2, travnaté plochy

Linduška úhorní

Anthus campestris

CR

SO

Lok.5, denudované plochy

Strnad luční

Emberiza calandra

VU

KO

Lok.2
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Na lokalitě nové výsypky u MM Jana bylo zjištěno 24 cenných ptačích druhů, z toho 13
ohrožených druhů, 9 silně ohrožených a 2 kriticky ohrožené druhy.

C.2.6 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V blízkosti posuzovaného záměru se nalézají zastavěné obytné lokality – záměr je umístěn na
katastrech měst a obcí Bílina, Most, Mariánské Radčice, Braňany, Osek, Duchcov, Ledvice. V
těsné blízkosti se pak nacházejí i města Litvínov a Lom.
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.
Vzhledem k charakteru záměru a plošnému rozsahu celého území DB, charakteru dopravy
včetně pásové dopravy materiálu uvnitř lomu mohou být potenciálně ovlivněna výše
vyjmenovaná města a obce ale i města a obce v širším okolí. Míru jejich ovlivnění posuzují
odborné studie (RS, HS, Vliv na veřejné zdraví.).

C.2.7 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.). Na
plochách pro umístění a výstavbu záměru se nenachází žádný hmotný nemovitý majetek
(domy resp. jiné objekty) třetích stran, který by byl se záměrem v prostorovém konfliktu.
Nacházejí se zde pouze některé dopravní a infrastrukturní sítě ve vlastnictví resp. správě
různých právnických osob - železniční trať a rychlostní silniční komunikace.
V důsledku realizace vlastního záměru je počítáno se zrušením stávající komunikace II/256
v úseku Braňany - Mariánské Radčice a návrhem nových veřejných komunikací.
Dle SPSaR se jedná o tyto nové komunikace:
Označení
VK 1
VK 2
VK 3
VK 4
VK 5

Účel
propojení města Duchcov a Lom podél hranice mezi lomem Bílina a
výsypkou Pokrok
propojení Mariánských Radčic s jezerem, je vedena po západním svahu
zbytkové jámy a napojuje se na obnovovanou komunikaci III/2565 Most –
Mariánské Radčice
propojení Braňan po jižních svazích lomu až k areálu závodu VMG, kde se
napojí na VK 6 a VK 7
propojení severní a jižní části území podél paty vnitřní výsypky
propojení měst Duchcov a Ledvice, trasa respektuje návrh na obnovení
komunikace III/25319 v územních plánech obou měst

Délka (m)
6 154
7 339
5 639
2 388
2 554

C.2.8 Kulturní dědictví
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
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území v stávajících sídelních útvarech v bezprostřední blízkosti lomu, vzhledem ke svému
umístění, nebudou těžbou lomu ohroženy.
Na území všech většiny dotčených měst a obcí se nacházejí kulturní památky Ministerstva
kultury i památky zapsané ve státním seznamu (zdroj: MonumNet Národního památkového
ústavu, cit. 28. 4. 2017.)
Seznam všech registrovaných kulturních památek je uveden v mapových přílohách studie
Vlivů na krajinný ráz (příloha H. 7).
Co se archeologických aspektů týče, dle zprávy (příloha H.9) lze konstatovat, že v údolích
potoků Lomského, Radčického a Loučenského jsou hojné doklady osídlení od počátků mladší
doby kamenné (cca. 6.000 př.n.l.), v dotčené oblasti studie pak zejména na soutoku Lomského
a Radčického potoka a dále směrem k prostoru bývalého vězeňského zařízení. Pravěké
nálezy, ze skoro celého období zemědělského pravěku, jsou pak nacházeny na většině prostor
podél vodních toků, přestože hustota prehistorického osídlení směrem od východu k západu
spíše klesá.
Dále je celá oblast důležitou křižovatkou komunikací, využívaných pravděpodobně již od
pravěku a s jistotou od raného středověku, kdy v širším okolí hrají rozhodující roli osecký
klášter, založený okolo roku 1198 a starší přemyslovské správní hradiště a pozdější město
Bílina. Zatímco pravěké archeologické situace jsou nacházeny povětšinou až při zemních
zásazích a skrývkách ornice, jasnější situace je v prostoru nejvýznamnější archeologické
lokality v dotčeném prostoru a tou je jednoznačně prostor bývalé vsi Libkovice.
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho
pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území :
Souhrnem:
• V dotčeném území se nacházejí prvky ÚSES, a to na lokální, regionální
i nadregionální úrovni.
• V ploše záměru se nacházejí VKP ze zákona, v dotčeném území se pak nacházejí
i registrované VKP.
• Dotčené území neleží v NP či CHKO.
• V dotčeném území jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území.
• Plocha záměru není součástí žádného přírodního parku.
• Plocha záměru není součástí soustavy NATURA 2000.
• Plocha samotného záměru se nachází v neobydlené lokalitě.
• V ploše záměru se nenacházejí registrované kulturní či historické památky.
• Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné.
• V území v současné době probíhá povrchová těžba - v případě ne-realizace záměru
by i nadále probíhala, a to dle platné EIA (MZP151) a schváleného POPD do roku
2030.
Jako základní měřítko pro zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
v souvislosti s hodnoceným záměr zvolil zpracovatel:
- Vlivy ovlivňující zdraví obyvatel,
- Posouzení únosného zatížení,
- Posouzení kvality ekosystémů
- Hodnocení kritické úrovně.
Vlivy ovlivňující zdraví obyvatel

a) faktor pohody
Proces povrchového dobývání se všemi obecně známými riziky (hlučnost a prašnost) 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 po
silničních komunikacích I. a II. třídy a po železničních tratích ČD, které rámují zájmová
území dotčených obcí. V některých obcích je výrazným zdrojem hluku provoz elektrárny
Ledvice a průmyslové zóny města Duchcova.
V dotčených obcích probíhala akreditovaná měření stávající hlukové zátěže, a to vždy
minimálně ve dvou vybraných kontrolních místech v obci v denní i noční době. V noční době
byla měřena situace jak při chodu technologií v lomu, tak při odstávce lomu. Měření byla
provedena v průběhu roku 2016 a 2017. Podrobné výsledky měření jsou součástí kapitol
hlukové expertizy (příloha H.4).
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 kvantitativně ani
kvalitativně nové riziko pro veřejné zdraví z hlediska znečištění ovzduší.
Posouzení únosného zatížení

Pro posouzení únosného zatížení a environmentálního rizika plynoucího z dosavadních
i výhledových změn klimatu ve vztahu k záměru a k popisovanému stavu životního prostředí
v dotčeném území včetně biologické rozmanitosti lze uvést, že i dle výsledků využívané
studie „Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního
hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“ nelze očekávat
v nejbližším období významnější environmentální rizika s výjimkou narušení lesních
ekosystémů s převahou smrku.
Tyto ekosystémy nicméně nejsou v území dotčeném záměrem zastoupeny. V posuzovaném
území se vyskytují především obhospodařované louky a pastviny nepříliš vysoké kvality,
zemědělsky obdělávaná orná půda, dřevinná vegetace, přechodné plochy apod., dříve i lesíky,
remízky, mokřady.
Realizace záměru nebude mít zásadní vliv na změny klimatu daného území. Lze navíc
konstatovat, že opatření, která budou přijata v průběhu i po ukončení realizace záměru,
tj. výsadba nové zeleně, údržba zeleně již vysazené a její obnova, náhrada zrušených vodních
ploch a mokřadů budou mít jednoznačně pozitivní efekt na lokální klima v posuzované
oblasti a s ohledem na pospaný predikovaný vývoj klimatu v České republice roste důležitost
těchto opatření.
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Dotčené území bude schopno se přizpůsobit změně klimatu v hodnoceném období, a to i
díky vnějšímu vlivu oznamovatele, který pro stabilizaci území bude činit aktivní kroky.
(příloha H.13, str. 11)
Posouzení kvality ekosystémů

a) flora
Předmětné území nového předpolí lze charakterizovat, pokud jde o vegetaci (zejména o
druhovou skladbu), jako dosti chudé a tudíž méně botanicky zajímavé, s výrazným
zastoupením ruderálních druhových taxonů, občas až devastované. Především se jedná
o opuštěné území, s do určité míry probíhajícími spontánními sukcesními procesy; již
s podstatným omezením antropogenního působení. Na nevelkých plochách jsou zbytky
ruderalizovaných mezofytních luk, opomenout nelze rostlinné lemy podél komunikací.
Na některých lokalitách se nachází využívaná obhospodařovaná zemědělská půda. Dále jsou
to mokřady (mj. s vodní plochou rybničního charakteru), obecně důležité z hlediska
ekologické stability; zastoupeny jsou běžné a typické pobřežní taxony. Jde o rozsáhlé
mokřady s obvyklými mokřadními druhy; při okrajích, v proláklinách či vyvýšených místech
se vyskytují také luční, plevelné a ruderální byliny, případně dřeviny; občas i zbytky
kulturních rostlin. V celkovém hodnocení se jedná převážně o silně ruderalizované porosty
s nízkou botanickou hodnotou, občas až devastované. Zjištěná druhová diverzita se vyskytuje
běžně v rámci širšího regionu, jde o druhy obvyklé. Rostliny kategorie ochrany O1 kategorie
ochrany zvláště chráněných druhů dle zákona 114/92 Sb. a příl. č. II vyhlášky č. 395/1992
nebyly nalezeny, rostliny O2 kategorie ochrany Černý a červený seznam cévnatých rostlin,
AOPK, 2001 byly nalezeny (viz příloha H.6, str. 63,64) se vyskytují v rámci navazujícího
území.
Lokalita výsypky skládající se z již založených lesnických a zemědělských rekultivací,
v minulosti i současnosti v různém stupni ovlivňovaná aktivitami souvisejícími s těžbou.
Rekultivační dřeviny jsou vizuálně bez zdravotních problémů (občas prosychání),
v uspokojivém růstu a vývoji. Na obdělávané orné půdě běžné druhy plevelů, travní porosty
více méně ruderalizované, příp. s výskytem keřů. Zjištěná druhová diverzita se vyskytuje
běžně v rámci širšího regionu, jde o druhy obvyklé. Rostliny kategorie ochrany O1 kategorie
ochrany zvláště chráněných druhů dle zákona 114/92 Sb. a příl. č. II vyhlášky č. 395/92
nebyly nalezeny, rostliny O2 kategorie ochrany Černý a červený seznam cévnatých rostlin,
AOPK, 2001 byly nalezeny (viz příloha H.6, str. 64) se vyskytují v rámci navazujícího
území.
b) fauna
V rámci monitoringu zájmového území pro posun limitů DB a oznámení EIA nebyl v území
mezi Braňanami a Mariánskými Radčicemi nově zjištěn žádný další chráněný druh, který by
nebyl znám nebo předpokládán z předpolí, které bylo až dosud zkoumáno. V zájmovém
území byl potvrzen výskyt většiny dříve zaznamenaných 23 chráněných taxonů z předpolí DB
s výjimkou skokana (Rana dalmatina), raka (Astacus astacus), modrásků (Phengaris). Dále se
zde vyskytuje nejméně 8 dalších druhů z červeného seznamu bezobratlých živočichů. Je nutno
upozornit, že počet zjištěných a pravděpodobných chráněných a zvláště významných druhů
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živočichů není nikdy zcela uzavřen. Vzhledem k rozloze území, dynamice šíření organismů
a dalším faktorům nelze vyloučit nálezy dalších druhů.
V prostoru plánované nové výsypky za montážním místem Jana (Pokrok II B) provedený
zoologický průzkum zjistil 12 zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů a dále zjistil
nebo předpokládá výskyt nejméně 6 zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů. Potvrdil
přítomnost 4 druhů červeného seznamu nebo druhů reliktních (ve smyslu bioindikačním).
c) Obnova krajiny
Je zpracován Souhrnný plán sanace a rekultivace (SPSaR, N.11) do roku 2050, který řeší
rekultivaci všech pozemků dotčených hornickou činností, nejenom pozemků odňatých ze
ZPF. Výchozí podmínky pro řešení sanace a rekultivace území dotčeného těžební činností pro
období platnosti POPD, tj. pro roky 2019 až 2035, vycházejí ze SPSaR území dotčeného
těžbou lomu Bílina při postupu do hranic územně ekologických limitů dle vládního usnesení
č. 827/2015, který byl zpracován v srpnu 2017.
Řešení ploch, které budou do rekultivačního procesu uvolňovány v období do ukončení
těžební činnosti, vychází z reálných možností plnohodnotného budoucího využití celého
zájmového území. Současná koncepce obnovy post-těžební krajiny zahrnuje tvorbu nejen
hospodářsky využitelných ploch, ale měla by uspokojit i požadavky na ochranu krajiny
a přírody, která v konečném důsledku podporuje zpětně i plochy s převažující produkční
funkcí. V moderním pojetí by tedy měly v území plnit funkci ekologickou, krajině estetickou,
sportovně rekreační i sociálně ekonomickou. Proto výsledný návrh řešení musí vycházet
z
komplexního
posouzení
báňsko-geologické,
hydrogeologické,
hydrologické,
hydrochemické, hydrobiologické, geotechnické, ekologické a ekonomické problematiky.
Cílem je vytvořit vyváženou polyfunkční krajinu s možností zemědělského využití,
s možností pěstování lesa a s možností rekreačního využití ploch kolem budoucího jezera
Bílina. Vyvážený poměr polí, luk, lesů a drobných vodních ploch a dalších přírodoochranářsky hodnotných ploch by měl vytvořit harmonický celek pro všechny současné
i budoucí aktivity v území. A protože cílem obnovy funkce krajiny narušené povrchovou
těžbou uhlí je také vytvoření ekologicky stabilní krajiny, která bude plnit své přírodní funkce
i v postupně se měnících klimatických podmínek, je hlavní zásadou obnovy krajiny narušené
povrchovou těžbou hnědého uhlí obnova vodního režimu v krajině.
Prostorové členění jednotlivých druhů rekultivací se řídí zásadou účelnosti a funkčnosti
celého budoucího systému. Rekultivace budou prováděny čtyřmi způsoby.
Měřítko úrovně zpracování Souhrnného plánu sanace a rekultivace umožňuje pouze stanovit
základní koncepční zásady obnovy těžbou dotčeného území. Souhrnný plán se nezabývá
detailním návrhem jednotlivých rekultivačních ploch, které je řešeno až v konkrétních
projektových dokumentacích.
Hodnocení kritické úrovně

Podrobnější hodnocení kritické úrovně (tzv. environmentální limit), pro zájmové území
a zachování jeho biologické rozmanitosti je v daném případě (postupná totální likvidace
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území předpolí i výsypky) problematické. Z hlediska srovnání biodiverzity zabíraného území
s územím okolí, zejména přírodě blízkých součástí lze konstatovat, že biodiverzita území
nijak nevybočuje nad okolní krajinou a zjištěné druhy se vyskytují i v širším okolí. Indexy
biodiverzity nebylo možno vzhledem ke komplexnosti problematiky celkového území
podrobně stanovit, tyto by nepostihly všechny složky. Lze je však provést u některých
modelových bioindikačních skupin. Rovněž bylo možno provést srovnání podobnosti lokalit v
okolí za pomoci indexu Jaccardova. Z toho vyplývají závěry formulované výše.
Srovnání fauny i flóry potvrzuje závěr, že není ohroženo území s výrazně odlišnou
biodiverzitou oproti okolí, tento závěr je možno podpořit také tím, že v předpolí a jeho
nejbližším okolí není žádné zvláště chráněné území, která jsou v místech s reprezentační či
významně vyšší biodiverzitou zřizována.
Za environmentální limit ve směru udržení biodiverzity tak doporučujeme vzít:
1) podmínku uchování všech zjištěných zvláště chráněných druhů na regionální úrovni
2) náhradu stávajících krajinných prvků minimálně ve stejném nebo příznivějším rozsahu
a zastoupení po ukončení zásahu v rámci provedené rekultivace.
(Cibulka 2017)
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A
HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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D.I

Charakteristika a hodnocení velikosti
významnosti
předpokládaných vlivů (přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních,
přeshraničních, krátko – středně - dlouhodobých, trvalých i dočasných,
pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence
záměru, použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání
s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se
zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu ŽP).

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
D.I.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. 22)
Byl hodnocen vliv imisních koncentrací látek z plánovaného záměru „Pokračování hornické
činnosti I. etapa – doly Bílina 2019 - 2035“ na základě odhadu stávající situace, situace letech
2019 - 2035 a koncentrací uvedených v rozptylové studii.
Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi pro obyvatele okolí záměru. Byla hodnocena rizika imisí, suspendovaných částic
PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, benzenu a benzo(a)pyrenu podle standardní metodiky WHO
a Evropské komise. Rizika byla posuzována pro části obcí nejblíže k záměru.
Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní expoziční
scénář, to znamená, že vypočtené nejvyšší příspěvky imisí u látek s karcinogenními účinky
byly použity pro obyvatele celého zájmového území.
§

Odhadované stávající průměrné roční koncentrace NO2 nesignalizují významné
zdravotní riziko pro obyvatele. Souhrnně lze konstatovat, že realizací záměru nedojde
ke zvýšení možných zdravotních obtíží, které by mohly souviset s akutní a chronickou
expozicí NO2.

§

Z provedeného odhadu zdravotního rizika suspendovaných částic PM10 a PM2,5 v
ovzduší vyplývá, že pokračováním těžby nedojde v obytné zástavbě k významným
změnám v průběhu posuzovaných let. Z hlediska zdravotních účinků jsou změny
nevýznamné, nezpůsobí předčasnou úmrtnost ani vznik nových případů onemocnění
chronickou bronchitidou ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních
onemocnění, které by si vynutilo hospitalizaci. Z hlediska zdravotních rizik jsou tyto
změny zanedbatelné.
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§

Imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu úrovně imisního
pozadí a vlastních imisních příspěvků záměru, nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen z
hlediska platného imisního limitu, který je 5 g/m3 pro benzen, ale i z podstatně
přísnějšího pohledu zdravotních rizik. Změny budou z hlediska zdravotních rizik
zanedbatelné.

§

Změny imisního zatížení dané lokality benzo(a)pyrenem realizaci záměru neovlivní
stávající imisní pozadí a jsou z hlediska zdravotních rizik nevýznamné.

Hluk: (citace H.5, str. 35)
Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a po
uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry:
§

Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo provedeno na základě modelových výpočtů
hlukové expertízy a bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce exponovaných obytných
zástaveb obcí situovaných nejblíže k záměru.

§

Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat,
že pokračováním hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035 lze očekávat ve
všech obcích v současné době u 2 až 3 % obyvatel hodnoceného území obtěžující
účinky hluku z provozu záměru.

§

Pokračováním hornické činnosti dojde ke snížení počtu obtěžovaných obyvatel
v Duchcově, Lomu a Mariánských Radčicích. V těchto obcích by se neměly projevovat
nepříznivé účinky hluku ze zdrojů lomu Bílina.

§

V Braňanech, Ledvicích a Bílině se pokračování těžby neprojeví změnou nepříznivých
účinků hluku.

§

V celkovém souhrnu kvantitativních ukazatelů rizika hluku pro hodnocené soubory
obyvatel se pokračování těžby projeví snížením nepříznivých účinků hluku
v Duchcově, Lomu a Mariánských Radčicích. V ostatních posuzovaných obcích
nedojde ke změně subjektivního vnímání nepříznivých účinků hluku.

Závěr studie (citace, H.5. str. 36)
Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik byly výsledky hlukové a rozptylové studie, které
hodnotí vliv pokračování těžby hornické činnosti lomu Bílina v letech 2019 až 2035.
Pokračování těžby hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 – 2035 nezvýší zdravotní
rizika hluku pro obyvatele v posuzovaných lokalitách. V Duchcově, Lomu a Mariánských
Radčicích dojde pokračováním hornické činnosti ke snížení nepříznivých účinků hluku a
dojde tím i ke snížení možných zdravotních rizik hluku.
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro
oxid dusičitý, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Na základě
výpočtů z rozptylové studie lze i přes uvedené nejistoty konstatovat, že změny imisní situace v
posuzovaném území jsou z hlediska zdravotních rizik posuzovaných škodlivin v ovzduší
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zanedbatelné, resp. pokračováním těžby hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 –
2035 dojde v některých lokalitách k mírnému snížení zdravotního rizika souvisejícího se
suspendovanými částicemi.
D.I.1.2 Vlivy sociálně – ekonomické

Sociální a ekonomické vlivy v mnoha ohledech zacházejí za oblast posouzení vlivů na životní
prostředí, která se primárně zabývá posouzením environmentálního pilíře udržitelného
rozvoje společnosti, tedy vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a jejich vzájemných
vztahů.
Je nutno podotknout, že mezi pilířem environmentálním a pilíři sociálním a ekonomickým
nevede ostrá hranice a ochranu životního prostředí nelze chápat izolovaně pouze jako ochranu
přírodního prostředí resp. ekosystémů. Předmětem ochrany veřejného zdraví tak není (ve
smyslu definice WHO) pouze ochrana před nemocemi, ale zajištění celkové fyzické,
psychické, sociální resp. estetické pohody.
Při hodnocení sociálních a ekonomických vlivů jsme se zabývali posouzením vlivů na lidské
zdroje (demografickou strukturu a migrační vztahy), trh práce, podmínky pro život, dopady na
správu území, cenu nemovitostí a bytovou výstavbu a také rekreační potenciál území.
Základním přínosem záměru 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.
Záměr nevyžaduje žádné změny v sídelní struktuře území (demolice obytných objektů,
rušení obcí apod.). Nejsou proto vyvolány žádné sociální vlivy v důsledku nuceného
přesídlování obyvatel. Záměr nepředstavuje novou (doposud neexistující) činnost v
území, jde v podstatě o pokračování činností stávajících, nelze proto očekávat ani
významnou změnu existující vlastnické struktury nemovitostí nebo jejich ceny.
Záměr tvoří významný počet pracovních příležitostí, a to jak pro kvalifikované odborníky, tak
i pro méně kvalifikované profese. U zaměstnanosti je přitom významný nejen přímý počet
pracovních míst (počet zaměstnanců), ale i nepřímý počet pracovníků kooperujících firem a
živnostníků a dále počet pracovních míst terciární sféry (tj. obchodu a služeb), které využívají
kupní síly zaměstnanců a pracovníků.
V rámci realizace záměru tak kvalita života v dotčeném území zůstane ze sociálního
a ekonomického hlediska zachována minimálně na stávající úrovni.
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
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).
Rozptylová studie posuzuje vliv provozu Lomu Bílina (záměru) na kvalitu ovzduší
v dotčeném území pro současný stav a pro budoucí stavy.
(rešerše ze studie):
Rozptylová studie pracuje s níže uvedenými variantami/scénáři pro roky 2015, 2019 (resp.
2020), 2025, 2030 a 2035:
•

Varianta 0 - provoz Lomu Bílina bez realizace záměru ve schválené podobě, dle
stávajícího POPD a

•

Varianta 1 - provoz Lomu Bílina dle připravovaného POPD.

Detaily vstupů a výstupů varianty 0 nejsou v této rozptylové studii uvedeny, neboť odpovídají
plně hodnotám uvedeným v dokumentaci EIA k Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu
Bílina na období 2010 - 2030 (z roku 2009). Tato rozptylová studie přejímá ve svém textu
pouze nejdůležitější hodnoty pro porovnání varianty 0 a 1.
Výpočet rozptylu byl proveden pro znečišťující látky, které budou v případě realizace záměru
emitovány a zároveň mají stanoveny imisní limity dle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší
(viz kap. C.2.1). Jmenovitě se jedná o oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý,
benzen, částice PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren.
Zájmové území zahrnuje obdélník o rozloze 11 x 10 km (příloha H.3, obr.7). Pro účely
výpočtů příspěvků k úrovni znečištění ovzduší byla výpočetní oblast pokryta sítí referenčních
bodů, skládající se ze dvou vrstev:
1. základní sítí s krokem 400 x 400 metrů,
2. doplňkovou, podrobnější, sítí s krokem 100 x 100 metrů, pokrývající obytné zóny.
Celkem se jedná o 1 434 referenčních bodů, z toho 729 v obytných zónách a 705 mimo
území obytných zón. Tyto referenční body (uzlové body) představují místa v území, pro které
jsou počítány jednotlivé charakteristiky znečištění ovzduší.
Jako obytné zóny byla vymezena území obcí: Bílina, Braňany, Duchcov, Chotějovice,
Ledvice, Lom, Mariánské Radčice, jižní část obytné zóny Osek, západní cíp obytné zóny
Litvínov a západní část obytné zóny Louka u Litvínova. Oproti variantě 0 byly do
hodnoceného území nově zahrnuty západní cíp obytné zóny Litvínov a západní část obytné
zóny Louka u Litvínova.
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Zdroj: Autorský tým rozptylové studie

Obr. 30 - Pokrytí zájmového území sítí referenčních bodů, vč. vymezení obytných zón
Zdroj: Autorský tým rozptylové studie
D.I.2.1

Vyhodnocení příspěvků k úrovni znečištění ovzduší12

Oxid siřičitý:
Příspěvek Lomu Bílina k maximálním 1-hodinovým, 24-hodinovým koncentracím SO2
i k průměrným ročním koncentracím SO2 (jakož i průměrným koncentracím oxidu
siřičitého za zimní období od 1. října do 31. března) je ve všech hodnocených letech a ve
všech obytných zónách zcela zanedbatelný a na hranici detekce měřících přístrojů a nemá
žádný vliv na plnění imisního limitu. Proto jsme se ani nezabývali jeho srovnáním s variantou
0 - pokračováním těžby podle stávajícího POPD.
Oxid dusičitý:
Příspěvek Lomu Bílina k maximálním 1-hodinovým průměrům koncentrace oxidu
dusičitého je ve všech hodnocených letech a ve všech obytných zónách zcela zanedbatelný
a nemá žádný vliv na plnění imisního limitu. Proto jsme se ani nezabývali jeho srovnáním
s variantou 0 - pokračováním těžby podle stávajícího POPD.
Oxidy dusíku

12

Podrobné výsledky (tabulky a obrázky) jsou součástí rozptylové studie
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Příspěvek Lomu Bílina k průměrným ročním koncentracím NOx ve vztahu k ochraně
ekosystémů a vegetace je ve všech hodnocených letech a ve všech obytných zónách zcela
zanedbatelný a na hranici detekce měřících přístrojů a nemá žádný vliv na plnění imisního
limitu. Proto jsme se ani nezabývali jeho srovnáním s variantou 0 – pokračováním těžby podle
stávajícího POPD.
Oxid uhelnatý:
Příspěvek Lomu Bílina k maximálním denním 8-hodinovým průměrům koncentrace
oxidu uhelnatého je ve všech hodnocených letech a ve všech obytných zónách zcela
zanedbatelný a nemá žádný vliv na plnění imisního limitu. Proto jsme se ani nezabývali
jeho srovnáním s variantou 0 - pokračováním těžby podle stávajícího POPD.
Benzen:
Příspěvek Lomu Bílina k ročním průměrům koncentrace benzenu je ve všech
hodnocených letech a ve všech obytných zónách zcela zanedbatelný a na hranici detekce
měřících přístrojů a nemá žádný vliv na plnění imisního limitu. Proto jsme se ani nezabývali
jeho srovnáním s variantou 0 - pokračováním těžby podle stávajícího POPD.
Benzo(a)pyren:
Příspěvek Lomu Bílina k ročním průměrům koncentrace benzo(a)pyrenu je ve všech
hodnocených letech a ve všech obytných zónách zcela zanedbatelný a na hranici detekce
měřících přístrojů a nemá žádný vliv na plnění imisního limitu. Proto jsme se ani nezabývali
jeho srovnáním s variantou 0 - pokračováním těžby podle stávajícího POPD.
PM2,5
Vypočtené příspěvky (jak průměrné tak maximální hodnoty) Lomu Bílina k ročním
průměrům koncentrace částic PM2,5 jsou ve všech hodnocených letech ve všech obytných
zónách pod hranicí 1 µg·m-3, tj. pod hranicí 4 % imisního limitu 25 µg·m-3 (pro roky 2015 a
2019) a 4,1 % imisního limitu 20 µg·m-3 (pro roky 2025, 2030 a 2035) a tedy velmi malé.
Z toho v pěti obytných zónách z celkového počtu deseti jsou vypočtené příspěvky Lomu
Bílina ve všech hodnocených letech dokonce pod hranicí 1 % imisního limitu (platí i pro
imisní limit 20 µg·m-3 platný od roku 2020) a tedy zanedbatelné. Těmito obytnými zónami
jsou Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice a Osek.
Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvek Lomu Bílina k ročním průměrům koncentrace
částic PM2,5 je ve všech obytných zónách ve všech hodnocených letech velmi malý až
zanedbatelný.
PM10
Ø Průměrné roční koncentrace
V obytných zónách Litvínov, Louka u Litvínova, Lom, Mariánské Radčice a Osek je
příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím PM10 v hodnocených letech velmi malý
(do 4 ug/m3) a nepřesáhne 10% hodnoty imisního limitu.
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V obytných zónách Bílina, Braňany, Duchcov, Chotějovice a Ledvice vypočtený příspěvek
Lomu Bílina k průměrným ročním koncentracím PM10 alespoň v jednom referenčním bodě
přesáhl hodnotu 10 % imisního limitu. Podrobněji jsme se zabývali pouze těmito výše
uvedenými obytnými zónami:
Bílina - ve srovnání se současným stavem (rok 2015) dojde:
• V průměrných hodnotách v roce 2019 ke zhoršení o 0,63 µg·m-3 a v roce 2025
ke zhoršení o 0,04 µg·m-3. V ostatních hodnocených letech dojde oproti současnému
stavu ke zlepšení.
• V maximálních hodnotách v roce 2019 ke zhoršení o 0,80 µg·m-3. V ostatních
hodnocených letech dojde oproti současnému stavu ke zlepšení.
Ve srovnání s variantou 0 dojde v průměrných hodnotách roce 2019 (srovnávali jsme s rokem
2020 varianty 0) ke zhoršení o 1,12 µg·m-3 a v roce 2025 ke zhoršení o 0,67 µg·m-3. V roce
2030 dojde ke zlepšení o 0,48 µg·m-3.
Braňany - v srovnání se současným stavem (rok 2015) dojde:
• V průměrných hodnotách v roce 2019 ke zhoršení o 0,26 µg·m-3, v roce 2025 ke
zhoršení o 1,18 µg·m-3 a v roce 2030 ke zhoršení o 0,68 µg·m-3. V roce 2035 dojde
oproti současnému stavu ke zlepšení.
• V maximálních hodnotách dojde v roce 2019 ke zhoršení o 0,39 µg·m-3, v roce 2025
ke zhoršení o 1,52 µg·m-3 a v roce 2030 ke zhoršení o 0,96 µg·m-3. V roce 2035
dojde oproti současnému stavu ke zlepšení.
Ve srovnání s variantou 0 dojde v průměrných hodnotách ve všech hodnocených letech
ke zlepšení, a to: v roce 2019 (srovnávali jsme s rokem 2020 varianty 0) o 4,42 µg·m-3, v roce
2025 o 3,76 µg·m-3 a v roce 2035 o 4,40 µg·m-3.
Duchcov - ve srovnání se současným stavem (rok 2015) dojde:
• V průměrných hodnotách ve všech hodnocených letech ke zlepšení (od 0,78 µg·m-3
v roce 2019 k 5,07 µg·m-3 v roce 2035),
• v maximálních hodnotách ve všech hodnocených letech ke zlepšení (od 0,64 µg·m-3
v roce 2019 k 7,8 µg·m-3 v roce 2035).
Ve srovnání s variantou 0 dojde ve všech hodnocených letech (rok 2019 jsme srovnávali
s rokem 2020 varianty 0) v průměrných hodnotách ke zlepšení nejméně o 2 µg·m-3.
Chotějovice - ve srovnání se současným stavem (rok 2015) dojde:
• V průměrných hodnotách v roce 2019 ke zhoršení o 0,17 µg·m-3. V ostatních
hodnocených letech dojde oproti současnému stavu ke zlepšení.
• V maximálních hodnotách v roce 2019 ke zhoršení o 0,13 µg·m-3. V ostatních
hodnocených letech dojde oproti současnému stavu ke zlepšení.
Ve srovnání s variantou 0 dojde ve všech hodnocených letech (rok 2019 jsme srovnávali
s rokem 2020 varianty 0) v průměrných hodnotách ke zlepšení nejméně o 1,94 µg·m-3.
Ledvice - ve srovnání se současným stavem (rok 2015) dojde:

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

129/230

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

• V průměrných hodnotách ve všech hodnocených letech ke zlepšení (od 0,96 µg·m-3
v roce 2019, k 8,02 µg·m-3 v roce 2035),
• v maximálních hodnotách ve všech hodnocených letech ke zlepšení (od 0,73 µg·m-3
v roce 2019, k 8,31 µg·m-3 v roce 2035).
Ve srovnání s variantou 0 dojde ve všech hodnocených letech (rok 2019 jsme srovnávali
s rokem 2020 varianty 0) v průměrných hodnotách ke zlepšení nejméně o 3 µg·m-3.
Z výše uvedeného shrnutí příspěvků Lomu Bílina k úrovni znečištění ovzduší v obytných
zónách vyplývá, že příspěvek Lomu Bílina k průměrným ročním koncentracím částic PM10
ve všech obytných zónách ve všech hodnocených letech nepřesahuje v žádném referenčním
bodě hodnotu 30 % imisního limitu.
Ø Maximální 24-hodinové koncentrace
V obytných zónách Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice a Osek je
příspěvek záměru k četnosti překročení 24-hodinového imisního limitu pro PM10 malý
a nepřesáhne 20% hodnoty limitu přípustné četnosti překročení (tj. nepřesáhne hodnotu 168
h/rok).

V obytných zónách Bílina, Braňany, Duchcov, Chotějovice a Ledvice vypočtený příspěvek
Lomu Bílina k četnosti překročení 24-hodinového imisního limitu pro PM10 přesáhl hodnotu
20% povolené četnosti. Podrobněji jsme se zabývali pouze těmito výše uvedenými obytnými
zónami:
Bílina - ve srovnání se současným stavem (rok 2015) dojde:
Ve srovnání se současným stavem (rok 2015) dojde:
• V průměrných hodnotách v roce 2025 ke zhoršení o 3 hodiny za rok. V ostatních
hodnocených letech dojde oproti současnému stavu ke zlepšení.
• V maximálních hodnotách ve všech hodnocených letech oproti současnému stavu
ke zlepšení minimálně o 76 hodin za rok.
Ve srovnání s variantou 0 dojde v průměrných hodnotách roce 2025 ke zhoršení o 22 hodin za
rok, v ostatních hodnocených letech (rok 2019 jsme srovnávali s rokem 2020 varianty 0)
dojde ke zlepšení.
Braňany - v srovnání se současným stavem (rok 2015) dojde:
Ve srovnání se současným stavem (rok 2015) dojde:
• V průměrných hodnotách v letech 2019, 2025 a 2030 ke zhoršení (o 33 hodin za rok
v roce 2019, o 53 hodin za rok v roce 2025 a o 38 hodin za rok v roce 2030). V roce
2035 dojde oproti současnému stavu ke zlepšení o 13 hodin za rok.
• V maximálních hodnotách v letech 2019, 2025 a 2030 ke zhoršení (o 47 hodin za rok
v roce 2019, o 86 hodin za rok v roce 2025 a o 38 hodin za rok v roce 2030). V roce
2035 dojde oproti současnému stavu ke zlepšení o 34 hodin za rok.
Ve srovnání s variantou 0 dojde ve všech srovnatelných hodnocených letech (rok 2019 jsme
srovnávali s rokem 2020 varianty 0) v průměrných hodnotách ke zlepšení nejméně o 112
hodin za rok.
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Duchcov - ve srovnání se současným stavem (rok 2015) dojde:
• V průměrných hodnotách v roce 2019 ke zhoršení o 39 hodin za rok. V ostatních
hodnocených letech dojde oproti současnému stavu ke zlepšení.
• V maximálních hodnotách ve všech hodnocených letech oproti současnému stavu ke
zlepšení minimálně o 55 hodin za rok.
Ve srovnání s variantou 0 dojde ve všech srovnatelných hodnocených letech (rok 2019 jsme
srovnávali s rokem 2020 varianty 0) v průměrných hodnotách ke zlepšení nejméně o 49 hodin
za rok.
Chotějovice - ve srovnání se současným stavem (rok 2015) dojde:
• V průměrných hodnotách v roce 2019 ke zhoršení o 48 hodin za rok. V ostatních
hodnocených letech dojde oproti současnému stavu ke zlepšení.
• V maximálních hodnotách v roce 2019 ke zhoršení o 73 hodin za rok. V ostatních
hodnocených letech dojde oproti současnému stavu ke zlepšení.
Ve srovnání s variantou 0 dojde ve všech srovnatelných hodnocených letech (rok 2019 jsme
srovnávali s rokem 2020 varianty 0) v průměrných hodnotách ke zlepšení nejméně o 125
hodin za rok.
Ledvice - ve srovnání se současným stavem (rok 2015) dojde:
• V průměrných hodnotách v roce 2019 ke zhoršení o 122 hodin za rok. V ostatních
hodnocených letech dojde oproti současnému stavu ke zlepšení.
• V maximálních hodnotách v roce 2019 ke zhoršení o 165 hodin za rok. V ostatních
hodnocených letech dojde oproti současnému stavu ke zlepšení.
Ve srovnání s variantou 0 dojde ve všech srovnatelných hodnocených letech (rok 2019 jsme
srovnávali s rokem 2020 varianty 0) v průměrných hodnotách ke zlepšení nejméně o 385
hodin za rok.
Z výše uvedeného vyplývá, že s výjimkou obytných zón Bílina, Braňany, Duchcov,
Chotějovice a Ledvice je příspěvek Lomu Bílina k četnosti překročení „24-hodinového
imisního limitu“ pro částice PM10 v ostatních obytných zónách ve všech hodnocených
letech malý a nepřesáhne 30 % přípustné četnosti překročení.
D.I.2.2

Zahrnutí stávající úrovně znečištění

Analýzu předpokladu budoucího plnění imisních limitů jsme prováděli pouze pro znečišťující
látky, kde je příspěvek záměru hmatatelný tj. pro PM10 a PM2,5. V případě PM2,5 jsme
provedli hodnocení pouze vůči budoucí zpřísněné hodnotě imisního limitu. Při analýze jsme
vyšli z pole průměrných koncentrací zpracovávaných ČHMÚ ve čtvercové síti 1 x 1 km za
roky 2012 – 2016 (jako pětiletý průměr).
Imisní limit pro částice PM10 s dobou průměrování 1 kalendářní rok
Podle tohoto pole nepřesáhne úroveň znečištění ovzduší vyjádřená průměrnými ročními
koncentracemi PM10 v žádné z obytných zón hodnotu 31 µg·m-3, přičemž je nutné upozornit
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na to, že toto znečištění již zahrnuje stávající příspěvky provozu zdrojů znečišťování v Lomu
Bílina.
Maximální zvýšení vypočteného příspěvku Lomu Bílina k průměrným ročním koncentracím
PM10 oproti současnému stavu (roku 2015) přitom v žádné obytné zóně a žádném
hodnoceném roce nepřesáhne hodnotu 1,52 µg·m-3.
Z výše uvedeného vyplývá, že vlivem Lomu Bílina nedojde v žádné z obytných zón v žádném
z hodnocených let ani při zohlednění stávající (resp. střednědobé) celkové úrovně znečištění
ovzduší k překročení imisního limitu pro roční průměry koncentrace částic PM10.
Imisní limit pro částice PM10 s dobou průměrování 24 hodin
Jak je patrné z mapy pětiletého průměru 36. nejvyšších 24-hodinových průměrných
koncentrací částic PM10 (viz obrázek č. 10 příloha H.3), v celém zájmovém území je již dnes
překračován imisní limit pro 24-hodinové průměrné koncentrace částic PM10. Do jisté míry,
která je modelově vypočítána pro výchozí rok této rozptylové studie, se na tom podílí
i stávající provoz Lomu Bílina. Realizací záměru dojde v některých obytných zónách ke
zlepšení stávajícího stavu, v některých zónách matematický model předpokládá jeho zhoršení.
Pro 24-hodinové průměry koncentrace částic PM10 ale není možné na základě modelového
výpočtu zodpovědně generovat závěry. Samotná podstata modelu a jeho fungování a výstupy
neumožňují prosté porovnání výstupních vypočtených koncentrací s hodnotou imisního limitu
pro 24-hodinové průměry koncentrace.
Z výše uvedeného vyplývá, že Lom Bílina již v současné době přispívá k překračování
imisního limitu pro 24-hodinové průměry koncentrace částic PM10. Míru tohoto příspěvku
nelze přesněji určit. Realizací záměru dojde v některých obytných zónách ke snížení vlivu
lomu, v jiných ke zvýšení. S největší pravděpodobností lze odhadovat, že i při realizaci
záměru bude imisní limit pro 24-hodinové průměry koncentrace částic PM10 překračován.
Imisní limit pro částice PM2,5 s dobou průměrování 1 kalendářní rok
Podle pole pětiletých průměrů koncentrace částic PM2,5 zpracovaných pro období 2012-2016
Českým hydrometeorologickým ústavem přesahuje již v současné době úroveň znečištění
ovzduší vyjádřená ročními průměry koncentrace částic PM2,5 v některých obytných zónách
hodnotu 20 µg·m-3, která je od 1. ledna 2020 hodnotou imisního limitu. K tomuto překročení
dochází v několika málo čtvercích 1 x 1 km ve východní části hodnoceného území u města
Bílina a města Ledvice a dále na většině území obytné zóny Duchcov a jižní části obytné zóny
Lom. Stávající celková úroveň znečištění ovzduší v sobě již zahrnuje příspěvek Lomu Bílina.
V ostatních obytných zónách (vezmeme-li jako základ výše uvedené pole pětiletých
průměrných koncentrací PM2,5) nedojde ani při započtení případného vypočteného nárůstu
k překročení imisního limitu.
Podle modelového výpočtu může docházet oproti současnému stavu (roku 2015) ke zvýšení
příspěvku Lomu Bílina k průměrným ročním koncentracím PM2,5. Z tohoto důvodu nelze
vyloučit, že po roce 2020 bude docházet k překračování imisního limitu platného od roku
2020. Z vypočtené výše příspěvků Lomu Bílina k úrovni znečištění je ale jasné, že vliv Lomu
Bílina na to zda bude nebo nebude docházet k překračování imisního limitu, je zcela
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zanedbatelný a plnění imisního limitu by nemuselo být zaručeno ani v případě, že by Lom
Bílina nebyl v provozu. Současně je vhodné uvést, že vlivem záměru dojde:
• v Duchcově ve všech hodnocených letech ke zlepšení,
• v Bílině v letech 2019 a 2025 ke zhoršení o méně než 0,1 µg·m-3,
• v Ledvicích ve všech hodnocených letech ke zlepšení,
• v Lomu ve všech hodnocených letech ke zhoršení o méně než 0,05 µg·m-3.
D.I.2.3

Vlivy na klima

Dle článku 1 Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu se „změnou klimatu“ rozumí taková
změna klimatu, která je vázána přímo nebo nepřímo na lidskou činnost měnící složení
globální atmosféry a která je vedle přirozené variability klimatu pozorována za srovnatelný
časový úsek.
Realizace záměru investora nebude mít zásadní vliv na změny klimatu daného území, protože
jde z hlediska definice významu termínu „klima“ o územně omezený zásah do krajiny.
Navrhovaná kompenzační opatření navíc zmenší i tyto lokální vlivy - jsou to opatření
ke snížení nepříznivých vlivů a současně jsou to opatření k podpoře druhů klíčových pro
zachování biologické rozmanitosti pří zabránění průniku nepůvodních invazních druhů.
(Cibulka, 2017).
Posuzovaný záměr není zdrojem emisí látek majících vliv na změnu klimatu, tj. způsobujících
skleníkový efekt, a to dokonce ani emisí methanu, se kterými se lze setkat v některých
případech hlubinné těžby, nicméně v případě těžební činnosti Severočeských dolů nebylo
uvolňování methanu zjištěno. Samotná realizace záměru proto nemůže být v kolizi
s Pařížskou úmluvou o změně klimatu nebo Politikou ochrany klimatu ČR. Požadavek na
zahrnutí emisí CO2 vzniklých případným spálením vydobytého uhlí do hodnocení záměru dle
názoru zpracovatele záměru není opodstatněné, a to z více důvodů.
Dle § 5 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném
znění, se při posuzování záměru hodnotí vlivy na životní prostředí při jeho přípravě,
provádění, provozování i jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace
nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní
předpis. Posuzuje se běžné provozování i možnost havárie. Předmětem posuzování není
nakládání s produktem, který vzniká realizací záměru a nijak s ním nesouvisí (v tomto
případě nakládání s vytěžený uhlím).
Hranice posuzovaného záměru končí na hranici navazujícího provozu Úpravny uhlí Ledvice,
kde dochází k nakládání s uhlím, jeho zpracování a úprava, případně expedice odběratelům
nebo na hranici elektrárny Ledvice. Analogicky k tomu nejsou v jiných řízeních EIA
posuzovány vlivy z provozu např. vyrobených automobilů nebo jiných zařízení, která jsou
současně zdrojem znečišťování. Posuzování vlivu využití vytěženého nerostu by spíše než
předmětem posuzování vlivu těžby v rámci procesu EIA mohlo být předmětem studie
LCA (tj. zaměřené na posouzení životního cyklu).
Zahrnutí hodnocení vlivu na životní prostředí samotného spálení vytěženého uhlí je rovněž
neproveditelné v případě hodnocení vlivu na ovzduší a na lidské zdraví, neboť nelze určit,
kde, v jakých spalovacích zdrojích a za jakých podmínek by uhlí bylo spáleno. V
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neposlední řadě by zahrnutí spalování vytěženého uhlí do posuzovaného záměru vedlo ke
zdvojenému započtení vlivu spalování tohoto uhlí na životní prostředí, neboť naprostá
většina vytěženého uhlí bude spálena ve zdrojích, které prošly (případně projdou) samostatný
posouzením vlivu na životní prostředí a vliv spalování uhlí na klimatických systém Země byl
předmětem samostatného řízení.
Pro hodnocení vlivů záměru na globální klima jsou všeobecně užity metodické postupy,
doporučované v dokumentu Pokyny k začlenění klimatických změn a biologické rozmanitosti
do posouzení vlivů na životní prostředí (EU, 2013). Ty všeobecně požadují zohlednit:
- vlivy záměru na klimatickou změnu (v důsledku přímých a nepřímých emisí
skleníkových plynů),
- zranitelnosti záměru vůči změně klimatu (v důsledku změn teploty (vlny veder,
studené vlny), dlouhodobé změny srážek (sucho nebo naopak extrémní srážky), záplav
a povodní, bouřek a větrů, sesuvů půdy, stoupající hladiny moří a obdobných faktorů).
ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na klima
bylo zadáno vypracování podkladové odborné studie. Tato byla zpracována společností
Ascend s.r.o. (příloha H.13):
Vazba záměru na změnu klimatu

-

Zmírňování (mitigace) změny klimatu záměrem

V současné době, již před realizací záměru, jsou v posuzovaném území v rámci stávající těžby
využívány energetické zdroje, které jsou příčinou nepřímých emisí.
Spotřeba elektrické energie se v nejbližších letech nebude významně měnit a v závěru
sledovaného období dojde k mírnému poklesu spotřeby v důsledku nižších těžeb. V rámci
záměru se počítá s modernizací rozvodné sítě pro elektrickou energii, čímž bude docházet
k efektivnějšímu nakládání s elektrickou energií.
V případě spalování pohonných hmot (nafty) nejsou uvažována žádná proaktivní mitigační
opatření. Za mitigační opatření lze považovat postupnou přirozenou obnovu vozového
a technologického parku a využívání vozidel a techniky s lepšími parametry emisí CO2 na
ujetou vzdálenost.
Jako poměrně významné mitigační opatření pak lze vnímat rozsáhlé rekultivační práce, které
v dotčeném území probíhají dlouhodobě a budou probíhat i po ukončení těžby na základě
Souhrnného plánu sanací a rekultivací. Rekultivovaná území jsou projektována tak,
že obsahují nové zemědělské a lesní plochy a vodní plochy např. ve formě jezírek a mokřadů.
-

Vliv záměru na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci)

Této problematice se detailně věnuje kapitola 5.3, která vyhodnocuje soulad a relevantnost
záměru k Národnímu akčnímu plánu adaptace na změnu klimatu a jeho specifickým cílům
a konkrétním opatřením.
Adaptaci změně klimatu podpoří jednoznačně rekultivační práce, které v dotčeném území
probíhají dlouhodobě a budou probíhat i po ukončení těžby na základě Souhrnného plánu
sanací a rekultivací. Rekultivovaná území jsou projektována tak, že obsahují nové zemědělské
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a lesní plochy a vodní plochy např. ve formě jezírek a mokřadů. Tyto plochy a vodní prvky
pomohou s přizpůsobením se negativním projevům změny klimatu, především výskytu sucha,
či naopak intenzivním srážkám.
-

Zranitelnost záměru vůči dopadům změny klimatu

Předkladatel záměru disponuje již v současné době pro stávající povolenou těžbu konkrétními
interními provozními předpisy, které reflektují rizika spojená s potenciálními extrémními
vlivy počasí (Havarijní plán lomu Bílina). Současně se existence určitých rizik předpokládá
a činí se konkrétní opatření na jejich eliminaci, např. realizace protipovodňových opatření
(retenční nádrže).
Všechna již přijatá opatření snižují zranitelnost záměru vůči dopadům změny klimatu
a průvodním extrémním projevům. S ohledem na dlouhodobý charakter záměru
se předpokládá, že již přijatá opatření a předpisy budou průběžně revidována, mimo jiné,
s ohledem na vývoj v oblasti změny klimatu.
Vazba záměru na strategické dokumenty a cíle:

-

Politika ochrany klimatu

Hlavním strategickým dokumentem České republiky v oblasti snižování emisí skleníkových
plynů je Politika ochrany klimatu v ČR, která byla schválena usnesením vlády č. 207 ze dne
22. března 2017 a která představuje základní strategii v oblasti ochrany klimatu do roku 2030
s výhledem do roku 2050. Politika stanovuje klíčové cíle v oblasti ochrany klimatu a definuje
konkrétní opatření ke snižování emisí skleníkových plynů v dotčených oblastech, mimo jiné
energetiky, konečné spotřeby energie, průmyslu, dopravy, zemědělství a lesnictví.
Politika ochrany klimatu se navzájem doplňuje se Strategií přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR (2015), která se soustřeďuje na problematiku adaptace na změnu klimatu.
Emisní bilance zpracovaná pro Politiku ochrany klimatu ukazuje, že se podařilo dosáhnout
mezi roky 1990 až 2014 snížení emisí skleníkových plynů o více než 36,7 %. Zpracované
projekce ukazují, že cíle pro roky 2020, respektive 2030, lze v podmínkách České republiky
realizovat na základě již přijatých, popř. dodatečných opatření. Teprve pro případné plnění
dlouhodobějších indikativních cílů po roce 2030 se zdá nezbytné přijmout nová strukturální
opatření včetně využití nízkoemisních technologií.
Z pohledu posuzovaného záměru je klíčovým sektorem dotčeným Politikou ochrany klimatu
elektro energetika. Výroba, přenos a distribuce elektřiny jsou v České republice (vedle výroby
a distribuce tepla) největším producentem emisí skleníkových plynů. V České republice je
široce rozšířená kombinovaná výroba elektřiny a tepla, přičemž ve velkých a středních
spalovacích zdrojích činí podíl kogenerace necelých 70 % z celkové hrubé výroby tepla.
Podle Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství EU by emise v
tomto sektoru měly postupně klesat, a to až téměř k nule v roce 2050. Důležitý nástroj, který
se podílí na snižování produkce emisí skleníkových plynů, je systém EU ETS, v rámci
kterého musí výrobci vyřazovat emisní povolenky odpovídající ekvivalentu vyprodukovaných
emisí.
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Na národní úrovni je důležitá vazba Politiky ochrany klimatu na Státní energetickou koncepci,
přijatou vládou ČR dne 18. května 2015. Státní energetická koncepce vyjadřuje cíle státu
v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje,
včetně ochrany klimatu a životního prostředí a řeší tím pádem i snižování emisí CO2.
Realizace záměru není v kolizi s Politikou ochrany klimatu a jejími hlavními
a dlouhodobými cíli a je v souladu se Státní energetickou koncepcí.
-

Strategie přizpůsobení se změně klimatu

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR byla schválena UV č. 861 ze dne
26. října 2015. Tato adaptační strategie a její obsah vychází z Bílé knihy Evropské Komise
„Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (2009) a je v
souladu s Adaptační strategií EU, přičemž reflektuje měřítko a podmínky ČR. Vytvoření a
implementace adaptačních plánů a opatření je nedílnou součástí závazků přijatých v rámci
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).
Cílem Adaptační strategie ČR je zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně
v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit
hospodářský potenciál pro příští generace.
Adaptační strategie nezmiňuje žádné konkrétní vlivy změny klimatu na těžební činnost,
ačkoliv se detailně věnuje navazující energetickému sektoru a energetické infrastruktuře.
V obecné rovině lze na těžební činnost vztáhnout adaptační opatření 3.9.3.1 Opatření
průmyslových zařízení a jejich bezpečnosti. Toto opatření předpokládá jednak přizpůsobení
současných bezpečnostních opatření, zejména krizových a havarijních plánů a systémů řízení
rizik v průmyslových zařízeních pro případy havárií v důsledku např. extrémních větrů
a ochrany před povodněmi. Dále předpokládá zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů ve
výrobních procesech pomocí úsporného nakládání a recyklace vody, uplatnění vhodných
technologií a využití srážkových vod v provozech.
Toto opatření je již do značné míry (která zcela odpovídá stávajícím klimatickým
a meteorologickým podmínkám) naplněno v současnosti prostřednictvím interních předpisů
provozovatele. Jde především o Havarijní plán lomu Bílina, relevantní je především kapitola
4.2.3 Předvídatelné havárie na lomu Bílina, která upravuje postupy pro případy mimo jiné:
- skluzů a sesuvů zemin v řezu a na výsypce a
- průvalů vod, poruchy na odvodňovacím systému lomu včetně předpolí.
Současně se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR byla zpracována pro
MŽP Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu
v ČR. Tato studie sloužila jako podklad pro zpracování Národního akčního plánu adaptace na
změnu klimatu.
Studie zmiňuje pro sektor průmysl a energetika rovněž rizika ve vztahu k těžební činnosti.
Jedná se obecně o jevy, které lze především ve vzdálené budoucnosti očekávat v souvislosti
se změnou klimatu, především zvýšená četnost a intenzita extrémních projevů počasí, zvýšení
průměrných ročních teplot či změna v četnosti, intenzitě a rozložení srážek.
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Postup řešení situací vzniklých těmito potenciálními extrémními jevy je řešen v rámci
interních provozních předpisů provozovatele, zcela v souladu s opatřením 3.9.3.1 Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (viz výše uvedený Havarijní plán lomu
Bílina zpracovaný na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky Českého báňského úřadu 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).
-

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

Implementačním dokumentem adaptační strategie je
klimatu, který byl schválen usnesením vlády č. 34
strukturován podle projevů změny klimatu, a to z
přesahů jednotlivých projevů změny klimatu a
předcházení či řešení jejích negativních dopadů:
1. Dlouhodobé sucho
2. Povodně a přívalové povodně
3. Zvyšování teplot
4. Extrémní meteorologické jevy
A. Vydatné srážky
B. Extrémně vysoké teploty (vlny veder)
C. Extrémní vítr
5. Přírodní požáry

Národní akční plán adaptace na změnu
ze dne 16. ledna 2017. Akční plán je
důvodu významných mezisektorových
potřeby meziresortní spolupráce při

Akční plán obsahuje seznam adaptačních opatření a úkolů, a to včetně odpovědnosti za
plnění, termínů, určení relevantních zdrojů financování a odhad nákladů na realizaci opatření.
V rámci jednotlivých kapitol jsou identifikovány klíčové sektory postižené daným projevem
změny klimatu a popsány hlavní dopady, zranitelnost a rizika.
Závěr:
Při posuzování vazby záměru „Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019
– 2035“ na klimatický systém a jeho očekávané změny, odolnosti a zranitelnosti tohoto
záměru vůči klimatickým změnám je klíčové vycházet ze skutečnosti, že záměr je realizován
v území, kde již v současné době probíhá povrchová těžba. Ta pochopitelně sama o sobě s
sebou nese ten fakt, že během ní dochází k rozsáhlým negativním zásahům do území,
vodních ploch, lesních ploch atd. V případě posuzovaného záměru již k těmto zásahům
došlo a posuzovaný záměr žádné masivní zásahy tohoto charakteru neobnáší.
Naopak paralelně s povrchovou těžbou dochází k rekultivací zasaženého území, která má
jednoznačný a pozitivní přínos jak z hlediska mitigačních opatření, tak z hlediska adaptace
na předpokládané změny klimatu a extrémní jevy způsobované klimatickými podmínkami.
S ohledem na časový rámec záměru a předpokládané změny počasí a klimatu pro shodné
období lze zranitelnost záměru vůči dopadům změny klimatu vyhodnotit jako nízké.
I kdyby tyto jevy nastaly nečekaně dříve s vyšší četností, předkladatel záměru disponuje
technologickým a provozním know – how, pomocí kterého lze negativní vlivy eliminovat
a zabezpečit realizaci záměru. (H.13, st. 21).
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Je možné konstatovat, že odlišný než zvolený přístup by odporoval běžné a bezpochyby
právně konformní praxi, kdy proces EIA běžně hodnotí pouze vliv záměru jako takového
a jeho vazby. Energetická náročnost a účinnost lomu Bílina nebude záměrem dotčena, záměr
není zdrojem přímých ani nepřímých emisí skleníkových plynů.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
D.I.3.1

Hluk

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.
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).

Pro hodnocení stávající akustické situace zájmového území a následnou kalibraci
výpočtového modelu byla provedena kontrolní kalibrační měření hluku ve vybraných
měřících místech v každé z dotčených obcí - Bílina, Braňany, Duchcov, Chotějovice, Ledvice,
Lom, Mariánské Radčice a Osek, a to včetně podrobného záznamu všech akustických
událostí, které v lokalitách nesouvisely s provozem lomu Bílina. Dále bylo ke kalibraci
výpočtového modelu použito kontrolních měření dominantních technologických zdrojů hluku
v areálu lomu Bílina. Naměřené hodnoty akustického tlaku byly následně vyhodnoceny
výpočtovým programem HLUK +, verze 11.51 profi11X.
Dominantním zdrojem hluku celého zájmového území je dopravní hluk z provozu po
silničních komunikacích I. a II. třídy a po železničních tratích ČD, které rámují zájmová
území dotčených obcí. V některých obcích je výrazným zdrojem hluku provoz elektrárny
Ledvice a průmyslové zóny města Duchcova.
Měření hluku - stávající akustická situace v dotčených obcích

V dotčených obcích probíhala akreditovaná měření stávající hlukové zátěže, a to vždy
minimálně ve dvou vybraných kontrolních místech v obci v denní i noční době. V noční době
byla měřena situace jak při chodu technologií v lomu, tak při odstávce lomu. Měření byla
provedena v průběhu roku 2016 a 2017.
Popis měření :
Pro popis zájmového území z hlediska stávající hlukové zátěže byla pro měření vybrána různá
kontrolní místa v dotčených obcích označená indexem „A“ (den – chod lomu) a „B“ (noc –
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chod lomu) a „C“ (noc – odstávka lomu), a to tak, aby reprezentovala okraj obce nejblíže
sousedící s areálem lomu Bílina. Na základě měření byl proveden výpočet plošné hlukové
mapy pro celé zájmové území. Měření probíhala vždy v intervalu 3 hod. v denní době a 1 hod.
v době noční. Popis jednotlivých měřících míst je podrobně uveden v přílohách této expertizy.
Měření proběhlo v těchto obcích: Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice, Lom u Mostu,
Mariánské Radčice, Osek, Chotějovice.
Výsledky měření stávající akustické situace v obcích - r. 201613
Tabulka 33 - Výsledky měření – Mariánské Radčice
Místo
měření
MM 1A

LAeq,T [dB]

L01 [dB]

L10 [dB]

L50 [dB]

L90 [dB]

L99 [dB]

56,4

72,6

53,9

39,5

34,7

31,6

Doba
měření
den

MM 1B

34,7

39,8

36,4

34,0

32,5

31,3

noc

MM 1C

32,7

41,7

33,8

30,5

28,1

27,0

noc

MM 2A

40,9

52,2

41,4

37,5

34,8

32,6

den

MM 2B

36,1

42,8

38,0

35,2

33,2

32,5

noc

MM 2C

35,5

41,2

37,4

34,4

32,8

32,1

noc

MM 3A

54,3

65,0

45,5

36,0

32,5

30,5

den

MM 3B

35,7

39,5

37,0

35,5

33,5

32,5

noc

MM 3C

37,6

45,5

34,0

30,0

28,5

28,0

noc

MM 4A

57,0

69,0

60,0

47,5

41,5

38,0

den

MM 4B

53,1

62,5

58,5

41,5

34,0

33,0

noc

MM 4C

53,3

64,0

58,5

37,5

33,0

32,0

noc

Tabulka 34 - Výsledky měření – Duchcov
Místo měření

LAeq,T [dB]

L01 [dB]

L10 [dB]

L50 [dB]

L90 [dB]

L99 [dB]

MM 1A

56,3

66,5

57,0

51,0

48,0

46,5

Doba
měření
den

MM 1B

47,4

49,6

48,3

47,3

46,5

46,0

noc

MM 1C

47,1

48,2

47,7

47,1

46,3

45,7

noc

MM 2A

57,3

70,5

59,0

46,0

43,0

41,5

den

MM 2B

42,2

47,0

43,7

41,6

40,4

39,5

noc

MM 2C

40,5

43,7

42,3

40,4

37,7

36,1

noc

MM 3A

49,5

57,0

52,5

48,5

41,5

37,0

den

MM 3B

42,6

54,5

43,5

33,0

29,0

28,0

noc

MM 3C

34,5

46,5

34,0

30,5

28,5

27,5

noc

MM 4A

44,4

54,0

45,0

39,0

35,0

32,5

den

13

A - denní doba - chod zdroje (lom) B - noční doba – chod zdroje (lom) C – noční doba – odstávka zdroje
(lomu)
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MM 4B

33,7

43,0

34,5

30,5

27,5

26,5

noc

MM 4C

39,7

52,5

41,5

30,5

27,0

26,0

noc

Tabulka 35 – Výsledky měření – Braňany
Místo měření

LAeq,T [dB]

L01 [dB]

L10 [dB]

L50 [dB]

L90 [dB]

L99 [dB]

MM 1A

55,5

68,0

57,0

47,6

41,2

37,7

Doba
měření
den

MM 1B

39,3

41,2

40,4

39,6

38,6

38,0

noc

MM 1C

35,9

44,4

38,8

33,8

25,8

23,5

noc

MM 2A

55,5

65,0

59,4

48,5

41,3

36,5

den

MM 2B

43,1

52,1

43,0

41,0

37,2

35,8

noc

MM 2C

33,0

41,9

31,2

26,3

23,9

22,8

noc

MM 3A

63,1

74,0

66,5

53,5

38,5

33,0

den

MM 3B

53,5

61,8

41,5

38,7

36,6

35,4

noc

MM 3C

41,2

45,5

32,8

26,3

23,7

22,7

noc

MM 4A

61,3

73,0

64,0

44,5

37,5

35,0

den

MM 4B

51,3

64,8

45,0

41,8

39,3

37,5

noc

MM 4C

34,2

45,2

37,7

28,9

25,9

24,1

noc

MM 5A

51,9

63,5

54,5

45,5

39,0

35,5

den

MM 5B

40,6

43,0

41,6

40,4

39,4

38,7

noc

MM 5C

36,7

47,5

39,5

32,5

29,0

27,5

noc

MM 6A

59,2

69,0

55,0

46,0

36,0

33,5

den

MM 6B

54,0

45,7

43,7

41,2

39,2

37,7

noc

MM 6C

59,1

54,0

35,0

34,0

28,5

26,5

noc

Tabulka 36 - Výsledky měření – Lom u Mostu
Místo měření

LAeq,T [dB]

L01 [dB]

L10 [dB]

L50 [dB]

L90 [dB]

L99 [dB]

MM 1A

48,9

61,0

45,0

39,5

36,5

34,5

Doba
měření
den

MM 1B

37,1

39,4

38,8

36,8

34,3

33,7

noc

MM 1C

37,1

46,8

36,2

33,4

32,2

31,6

noc

MM 2A

52,1

59,0

48,5

41,5

38,5

37,0

den

MM 2B

42,5

52,0

41,9

38,4

36,1

35,2

noc

MM 2C

36,5

47,0

39,0

33,1

29,9

28,5

noc

MM 3A

52,9

64,0

54,5

42,0

37,0

34,5

den

MM 3B

42,4

45,0

40,0

38,0

36,0

35,0

noc

MM 3C

47,9

50,0

39,0

36,5

33,5

32,0

noc

MM 4A

40,4

49,5

42,0

38,0

33,0

31,0

den

MM 4B

49,8

63,0

50,5

40,0

37,0

36,0

noc

MM 4C

36,1

39,0

35,5

30,5

28,0

27,0

noc
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Tabulka 37 - Výsledky měření – Osek
Místo měření

LAeq,T [dB]

L01 [dB]

L10 [dB]

L50 [dB]

L90 [dB]

L99 [dB]

MM 1A

54,3

67,2

47,2

38,7

35,2

33,2

Doba
měření
den

MM 1B

38,5

45,7

41,2

36,7

34,2

32,2

noc

MM 1C

44,6

42,0

35,0

32,0

30,5

30,0

noc

MM 2A

50,5

60,7

48,8

38,4

30,2

26,3

den

MM 2B

42,6

56,0

39,1

31,6

27,9

26,6

noc

MM 2C

31,0

42,2

32,7

25,3

23,5

22,5

noc

Tabulka 38 - Výsledky měření - Ledvice
Místo měření

LAeq,T [dB]

L01 [dB]

L10 [dB]

L50 [dB]

L90 [dB]

L99 [dB]

MM 1A

52,3

62,7

47,3

42,7

39,6

37,6

Doba
měření
den

MM 1B

41,5

42,5

42,8

41,0

39,0

37,2

noc

MM 1C

41,3

46,4

43,2

41,1

38,0

37,1

noc

MM 2A

54,3

65,1

52,3

42,7

39,8

38,1

den

MM 2B

47,8

60,9

43,3

41,3

39,8

39,1

noc

MM 2C

41,8

52,6

42,7

39,2

37,3

36,4

noc

Tabulka 39 - Výsledky měření - Bílina
Místo měření

LAeq,T [dB]

L01 [dB]

L10 [dB]

L50 [dB]

L90 [dB]

L99 [dB]

MM 1A

53,5

63,5

53,0

41,0

36,0

34,5

Doba
měření
den

MM 1B

45,6

58,0

45,5

43,0

40,0

38,5

noc

MM 1C

42,3

53,0

44,5

35,0

31,5

30,5

noc

MM 2A

48,9

60,5

50,0

39,0

33,5

31,5

den

MM 2B

41,5

49,0

43,5

40,0

36,5

35,5

noc

MM 2C

41,7

55,5

41,5

35,5

33,0

31,0

noc

Tabulka 40 - Výsledky měření - Chotějovice
Místo měření

LAeq,T [dB]

L01 [dB]

L10 [dB]

L50 [dB]

L90 [dB]

L99 [dB]

Doba
měření

MM 1A

59,8

66,3

61,0

58,5

52,5

51,0

den

MM 1B

55,8

61,0

58,0

55,0

52,5

49,5

noc

MM 1C

63,0

67,5

64,5

53,5

48,5

47,5

noc

MM 2A

59,7

68,5

63,5

58,5

50,5

48,5

den

MM 2B

51,3

58,5

54,0

50,5

47,5

46,0

noc

MM 2C

53,0

60,0

55,5

51,0

44,5

43,0

noc
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Měření hluku – technologie lomu

Pro popis jednotlivých zdrojů hluku uvnitř areálu lomu Bílina byly vybrány všechny
dominantní technologické zdroje hluku, které slouží k těžbě a dopravě materiálu v dané
lokalitě. Akreditované měření hluku technologie v areálu lomu Bílina proběhlo v průběhu
roku 2016 - 2017. Výsledky naměřených hodnot při měření hluku z technologie lomu byly
zadány do výpočtového modelu a sloužily k jeho kalibraci.
Tabulka 41 - Výsledky měření – technologie
Zdroj - místo měření
PD 1600 - krytý

PD 1600

PD 1800
PD 2200
PDY 1- 1600
PS 1800

PS 2200
PVZ
KU 300
KU 800
K 2000

K 10000
ZP 6600
ZPD 8000
ZP 10000

LAeq,T

L01

L10

L50

L90

L99

[dB]

MM 1.1.

67,1

67,9

67,6

67,1

66,6

66,2

MM 1.2.

65,3

66,6

65,8

65,2

64,8

64,5

MM 2.1.

70,2

72,2

70,8

70,2

69,6

69,2

MM 2.2.

69,2

70,1

69,6

69,2

68,8

68,5

MM 2.3.

71,0

73,3

71,6

70,8

70,3

70,0

MM 3.1.

80,1

81,6

80,6

80,0

79,4

79,0

MM 3.2.

78,6

79,6

79,1

78,6

78,1

77,0

MM 4.1.

76,8

78,6

77,3

76,7

76,1

75,8

MM 4.2.

74,3

76,1

75,5

74,0

73,1

72,6

MM 5.1.

83,3

84,8

84,1

83,2

82,3

81,7

MM 6.1.

76,3

77,2

76,8

76,2

75,8

75,4

MM 7.1

87,4

89,3

88,7

87,2

86,0

82,7

MM 8.1.

89,2

90,3

89,9

89,2

88,3

86,9

MM 9.1.

80,3

81,6

81,1

80,3

79,4

78,9

MM 10.1.

74,8

75,5

75,1

74,7

74,4

74,0

MM 11.1.

80,2

81,3

80,7

80,2

79,7

79,3

MM 12.1.

78,2

80,2

79,1

78,2

77,0

76,6

MM 13.1.

79,1

82,0

80,2

79,0

77,4

76,2

MM 14.1.

80,0

85,9

81,1

79,4

78,1

74,6

MM 15.1.

74,0

75,3

74,7

74,0

73,2

72,7

MM 16.1.

76,3

82,9

78,3

75,4

73,1

72,0

MM 17.1.

79,5

81,9

80,7

79,5

77,7

76,6

MM 18.1.

89,0

90,5

89,8

88,9

88,2

87,8

MM 19.1.

76,4

77,9

77,2

76,3

75,6

75,0

MM 20.1.

87,9

88,7

88,3

87,9

87,4

87,0

MM 21.1.

72,9

74,0

73,6

72,9

72,1

71,5

MM 22.1.

76,4

78,4

77,0

76,3

75,9

75,6

MM 23.1.

72,9

74,2

73,6

72,8

72,3

71,9

MM 24.1.

84,0

86,3

85,1

83,8

82,7

80,3

MM 25.1.

80,4

81,3

80,8

80,3

79,9

79,6
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ZP 10000 +
buldozer

MM 26.1.

75,7

78,6

77,2

75,5

73,6

72,8

MM 27.1.

76,8

81,0

78,0

76,5

75,0

74,0

buldozer

MM 28.1.

77,4

84,5

80,6

75,7

71,9

66,7

Hodnocení akustické situace

Pro podrobné hodnocení akustické situace ve všech zájmových bodech bylo použito
modelových výpočtů. Model byl kalibrován pro rok 2016 dle výsledků měření hluku.
Zpřesněn byl po měření v jednotlivých obcích a technologie v lomu Bílina v roce 2016 2017. Základem pro výpočet hluku je 3D model území, popisující topografii zájmového
území a všechny relevantní zdroje hluku.
Kalibrace modelu
V případě lomu Bílina se jedná o poměrně složitou situaci, kdy je nutné do modelu zapracovat
veškerou těžební technologii užívanou v lomu a modelovat její pohyb v jednotlivých
postupových rocích.
Kalibrace 3D modelu byla provedena na základě výsledků měření hluku technologie v areálu
lomu Bílina a dále výsledků měření akustické situace v dotčených obcích. Ke kalibraci
modelu bylo použito i podkladů Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí VÚHU a.s.. V těchto
podkladech jsou prezentovány výsledky měření hluku z dlouhodobých celoročních
monitoringů v zájmové lokalitě. Tento kalibrovaný model umožňuje provést výpočet hluku v
libovolném bodě území, pro které byla kalibrace provedena.
Provedené výpočty
Do výpočtu byly zadány hodnoty akustického tlaku naměřené technologie v areálu lomu a
max. hodnota vnitroareálové dopravy realizované pomocí TNA a OA uvnitř areálu lomu (viz.
Příloha H. 4, kap. 1.3.4. - Tabulka 1).
V uhelném lomu jsou v praxi nasazeny dopravníky šíře 1200, 1600, 1800, 2000 a 2200 mm s
rychlostmi pásu 3,15 až 5 m/s. Pro výpočet akustické situace zájmového území však byly
použity pro neměřené dopravníky vždy pouze parametry nejsilnějšího zdroje hluku a rychlost
pásu 5 m/s. Totéž platí i pro použití parametrů ostatní těžební technologie – veškerá dobývací
činnost současná i budoucí byla modelována (simulována) pomocí parametrů nejsilnějších
technologií užívaných v lomu. Technické parametry použitých technologií jsou uvedeny v
přílohách této expertizy.
V tabulkách 11 až 18 expertizy jsou prezentovány výsledky výpočtu hladin akustického tlaku
ve vybraných kontrolních referenčních bodech dotčených obcí pro jednotlivé časové etapy
postupu plánované těžby v lomu Bílina.
Referenční body výpočtu
Pro posouzení imisí hluku u nejbližší obytné zástavby byly vybrány referenční body
dotčených obcí, které reprezentují nejbližší obytnou zástavbu v blízkosti lomu Bílina.
Umístění referenčních bodů je pro každou obec znázorněno v tabulkách 11 - 18 a na mapách,
které jsou součástí přílohy H.4. Obec Světec a Chotějovice jsou dostatečně vzdáleny od
posuzovaného záměru, takže se akustický vliv záměru v těchto obcích žádným navýšením
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stávající akustické situace neprojeví. Z tohoto důvodu nebyly obce Světec a Chotějovice
zařazeny do posuzovaného území dotčených obcí.
Výsledky výpočtu

Výsledky výpočtu jsou pro jednotlivé referenční body v zájmových obcích uvedeny v
následujících tabulkách 40 – 46. Je zde vyhodnocena stávající akustická situace, tj. situace v
období roku 2016 (v době měření hluku) v jednotlivých obcích a vypočtené hodnoty
akustického tlaku v těchto obcích pro jednotlivé etapy výhledové těžby v lomu Bílina v
období let 2019 – 2035. Hluková situace tak zachycuje akustický příspěvek lomu Bílina v
celém zájmovém území. Výpočet je stejný pro denní i noční dobu, neboť lom Bílina má
kontinuální provoz.
Tabulka 42 - Výsledky výpočtu - Mariánské Radčice
Rok 2019

1

Výška
[m]
3,0

36,0

35,9

31,4

25,4

2

5,0

36,5

36,7

36,7

31,4

3

5,0

36,1

38,2

37,4

31,6

4

5,0

29,5

31,6

31,9

28,2

5

5,0

36,5

36,8

37,1

32,2

6

2,0

37,7

35,7

36,5

31,6

7

1,5

33,7

36,6

36,4

31,7

8

5,5

32,5

34,9

35,4

30,6

9

1,5

39,1

35,8

33,9

28,3

10

2,0

31,8

33,1

33,7

28,3

2,5

32,9

32,0

32,4

27,0

5,3

31,6

32,5

33,2

27,5

1,5

30,9

33,1

33,1

27,6

4,0

31,8

33,5

33,8

28,2

2,5

34,6

35,2

35,9

31,0

2,5

29,8

31,1

31,3

27,0

5,0

29,9

32,1

32,3

27,6

15

2,0

33,6

30,5

36,4

25,6

16

2,0

28,7

30,8

30,1

25,5

17

1,5

37,6

33,2

28,3

24,0

84

3,5

36,5

37,5

27,5

26,7

85

4,5

34,1

38,9

33,7

29,1

86

3,5

33,6

34,8

30,9

24,9

87

4,5

35,1

30,0

23,3

< 20

RB č.

11
12
13
14

Rok 2025
Rok 2030
lom Bílina – obec Mariánské Radčice LAeq,T [dB]

Rok 2035
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Tabulka 43 - Výsledky výpočtu - Duchcov
Výška
[m]
2,0

Rok 2019
38,9

31,1

27,5

26,4

4,8

39,2

31,8

28,2

7,5

39,4

30,4

22,6

27,2
< 20

2,2

38,6

30,0

23,6

< 20

5,0

39,6

30,6

24,0

3,0

39,4

30,2

23,0

20,0
< 20

6,0

38,9

30,5

24,0

< 20

9,0

39,0

30,5

23,3

< 20

3,0

31,8

27,2

21,3

< 20

6,0

37,3

29,0

22,8

< 20

9,0

38,1

30,9

25,2

22,5

1,5

39,0

31,4

24,5

20,0

4,2

38,8

31,0

26,0

23,4

7,0

39,7

31,6

27,1

24,6

1,5

39,2

32,2

28,1

26,1

4,0

39,4

32,3

27,3

24,2

3,0

36,6

30,3

24,3

20,0

6,0

36,8

30,6

24,8

20,7

9,0

38,5

31,0

25,2

21,3

5,0

38,6

32,5

27,2

23,9

8,0

39,4

32,9

27,6

4,0

39,5

32,2

23,0

24,3
< 20

6,8

39,6

32,4

23,5

< 20

9,5

39,6

32,6

23,7

< 20

12,5

39,2

32,9

24,0

< 20

15,2

38,6

32,7

24,3

< 20

18,0

37,4

32,7

24,0

< 20

21,0

36,6

32,3

24,8

< 20

4,5

35,3

28,9

24,8

< 20

7,5

35,7

29,3

24,2

< 20

10,0

36,1

29,7

25,8

< 20

13,0

37,4

30,1

27,4

< 20

28

1,8

31,6

26,4

21,4

< 20

29

1,8

34,6

27,4

21,2

< 20

RB
č.
18

19

20

21

22

23

24

25

26

26

27

Rok 2025
Rok 2030
lom Bílina – obec Duchcov LAeq,T [dB]

Rok 2035
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Tabulka 44 - Výsledky výpočtu – Braňany
Výška
[m]
3,0

Rok 2019
34,5

35,3

32,1

31,0

6,5

38,0

38,0

33,6

32,6

2,5

39,0

37,9

37,2

34,7

5,3

39,3

39,0

38,4

35,5

8,0

39,6

39,2

39,0

36,9

2,5

33,6

32,8

32,7

29,6

5,3

35,3

33,9

33,5

30,1

8,0

36,1

35,0

34,4

30,7

2,5

32,3

33,8

34,4

32,6

5,3

34,0

35,3

36,1

34,1

8,0

35,8

37,0

38,1

35,9

4,0

31,1

30,7

30,3

28,5

6,5

31,8

30,9

30,3

28,2

35

1,8

30,7

29,3

29,4

27,9

36

2,0

32,2

31,8

31,9

29,8

1,5

30,5

30,5

30,4

27,4

4,0

31,8

31,2

31,0

27,8

38

1,5

37,1

31,3

30,7

27,6

39

2,0

34,2

34,5

37,2

29,3

2,0

29,1

29,9

30,1

28,2

4,5

29,8

29,5

29,8

27,3

4,0

32,3

31,0

29,7

27,5

1,5

30,8

30,1

29,5

26,6

4,0

31,3

30,5

29,9

26,8

92

8,0

39,2

38,9

36,0

34,8

93

8,0

35,1

34,1

30,3

28,2

94

3,5

30,8

30,4

27,2

26,0

95

3,5

34,8

32,4

26,7

25,8

96

3,0

38,9

30,0

24,9

23,8

97

3,0

30,3

28,9

24,1

23,6

RB
č.
30

31

32

33

34

37

40
41
42

Rok 2025
Rok 2030
lom Bílina – obec Braňany LAeq,T [dB]

Rok 2035

Tabulka 45 - Výsledky výpočtu – Lom u Mostu

RB č.
43

Výška
[m]
1,5

Rok 2019

Rok 2025
Rok 2030
lom Bílina – obec Lom u Mostu LAeq,T [dB]

Rok 2035

33,8

34,3

32,2

27,7

4,0

34,2

35,2

33,1

29,9
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44

4,5

34,3

33,5

31,0

25,9

1,8

31,0

32,8

30,6

25,6

4,5

32,1

33,5

31,3

26,3

1,8

35,7

34,9

30,6

25,9

4,5

33,3

33,3

31,3

26,3

47

1,8

36,8

34,7

31,9

25,4

48

1,5

34,2

32,2

28,6

23,9

49

1,5

32,6

32,6

28,8

23,7

1,5

33,3

32,8

29,4

23,2

4,2

33,3

33,0

29,0

24,0

3,5

33,4

31,4

27,4

22,4

6,0

32,8

31,6

28,0

22,5

2,0

28,7

30,4

27,4

21,7

4,5

31,1

31,9

28,0

22,8

53

1,8

32,9

32,4

31,1

98

3,0

30,5

31,3

< 20

25,5
< 20

99

4,0

36,1

24,5

< 20

< 20

100

3,0

35,2

26,0

22,1

< 20

101

3,0

32,5

31,6

27,2

22,2

45
46

50
51
52

Tabulka 46 - Výsledky výpočtu – Osek

RB č.

Výška
[m]
2,5

Rok 2019

Rok 2025
Rok 2030
lom Bílina – obec Osek LAeq,T [dB]

Rok 2035

29,9

< 20

< 20

5,0

< 20
< 20

27,4

< 20

1,7

< 20

24,4

24,2
< 20

4,5

< 20

23,3

< 20

2,0

< 20

21,4

< 20

22,4
< 20

4,5

< 20

22,7

< 20

< 20

7,0

< 20

26,0

< 20

< 20

1,5

< 20

22,1

< 20

< 20

4,0

< 20

22,7

< 20

< 20

1,5

< 20

24,2

< 20

< 20

4,0

< 20

23,9

< 20

< 20

102

4,0

< 20

23,4

< 20

< 20

103

4,0

< 20

26,8

< 20

< 20

54
55

56

57
58

22,3
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Tabulka 47 - Výsledky výpočtu – Ledvice
Výška
[m]
2,5

Rok 2019
29,1

29,1

29,0

26,7

5,0

34,0

31,6

31,0

30,4

2,5

36,5

35,1

35,0

34,5

5,0

36,8

36,2

36,2

35,6

61

5,0

37,3

37,1

37,1

37,0

62

1,5

33,6

33,4

33,4

33,2

63

5,0

38,1

38,0

38,1

38,0

2,5

29,4

29,5

29,5

29,4

5,2

31,3

31,1

31,1

31,0

8,0

34,8

34,8

34,8

34,0

2,5

32,8

32,7

32,6

32,4

5,0

35,2

35,2

35,3

35,2

2,5

31,9

31,7

31,7

31,7

5,0

33,0

33,0

33,0

33,0

2,0

30,9

30,7

30,7

30,7

2,0

33,7

33,5

33,5

33,5

4,5

36,7

36,8

36,8

36,8

2,0

31,9

31,8

31,8

31,8

4,8

31,6

31,6

31,6

31,6

7,5

36,6

36,6

36,5

36,4

2,5

38,2

38,2

38,1

38,0

5,2

36,6

36,5

36,3

36,2

8,0

35,0

35,0

35,0

34,8

2,5

29,6

29,3

29,2

29,1

5,2

31,5

31,5

30,7

30,6

8,0

35,8

35,7

35,6

35,4

1,5

37,6

37,4

37,2

37,2

4,0

37,7

37,5

37,3

37,1

2,5

38,4

38,2

38,0

38,0

5,0

38,9

38,8

38,6

38,6

104

5,0

32,1

31,9

31,7

31,7

105

5,0

36,3

36,1

36,0

36,0

RB č.
59
60

64

65
66
67
68

69

70

71

72
73

Rok 2025
Rok 2030
lom Bílina – obec Ledvice LAeq,T [dB]

Rok 2035
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Tabulka 48 - Výsledky výpočtu – Bílina

Výška
[m]
1,5

Rok 2019
34,3

33,3

33,2

33,2

4,0

36,7

36,6

36,5

36,5

75

2,0

29,8

30,8

30,7

30,7

76

4,5

32,5

31,9

31,8

31,8

77

2,0

29,9

27,5

27,2

27,0

2,0

25,9

24,1

23,6

23,2

4,5

27,5

26,5

26,1

25,9

2,5

35,4

26,9

26,7

26,6

5,0

34,4

23,9

23,4

23,2

2,0

27,0

26,9

26,6

26,5

2,0

33,3

26,9

26,4

26,1

4,5

34,0

29,5

29,2

29,0

82

2,0

33,9

27,6

27,1

26,9

83

1,5

31,6

27,4

26,3

25,8

106

2,0

34,9

34,6

35,2

35,3

107

2,5

32,5

35,2

33,4

33,4

RB č.
74

78
79
80
81

Rok 2025
Rok 2030
lom Bílina – obec Bílina LAeq,T [dB]

Rok 2035

V tabulkách 49 a 50 je vyhodnocena celková akustická situace v lokalitě v referenčních
bodech 94 - 116, které korespondují s kontrolními místy měření akustického tlaku
v jednotlivých obcích. Zde je posouzena stávající naměřená akustická situace v
zájmové lokalitě, tj. v roce 2016 a vypočtené hodnoty akustického tlaku pro jednotlivé etapy
výhledové těžby v lokalitě Bílina v období let 2019 – 2035 s hlukovým pozadím v roce 2016
(pro analýzu byl stanoven předpoklad, že hlukové pozadí z roku 2016 nebude navyšováno
ostatními novými zdroji a záměry). Akustická situace zachycuje celkovou situaci
v zájmovém území, včetně příspěvku lomu Bílina. Výpočet byl proveden pro denní i noční
dobu.
Tabulka 49 - výsledky výpočtu - celková akustická situace vč. lomu Bílina, denní doba
Referenční
výpočtový bod č.
84
85

2016 )*

41,6

43,0

41,6

41,1

86

54,3

54,3

54,3

54,3

54,3

87

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

88

56,3

56,4

56,3

56,3

56,3

89

57,3

57,4

57,3

57,3

57,3

90

49,5

49,7

49,5

49,5

49,5

91

44,4

45,0

44,5

44,4

44,4

56,4
40,9

2019
2025
2030
celková situace + lom Bílina LAeq,T [dB]
56,4
56,5
56,4

2035
56,4
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92

55,5

55,5

55,5

55,4

55,4

93

55,5

55,4

55,4

55,4

55,4

94

63,1

63,1

63,1

63,1

63,1

95

61,3

61,3

61,3

61,3

61,3

96

51,9

51,9

51,7

51,7

51,7

97

59,2

59,2

59,2

59,2

59,2

98

48,9

48,9

48,9

48,8

48,8

99

52,1

52,1

52,0

52,0

52,0

100

52,9

53,0

52,9

52,9

52,9

101

40,4

39,2

39,1

38,5

38,3

102

54,3

54,3

54,3

54,3

54,3

103

50,5

50,5

50,5

50,5

50,5

104

52,3

52,3

52,3

52,3

52,3

105

54,2

54,3

54,3

54,3

54,3

106

53,5

53,4

53,4

53,4

53,4

107

48,9

48,9

49,0

48,9

48,9

)* hodnota LAeq naměřená v roce 2016, viz. Přílohy H.4 expertizy
Tabulka 50 - výsledky výpočtu - celková akustická situace vč. lomu Bílina, noční doba
Referenční výpočtový
bod č.

2016 )*

84
85

34,7
36,1

86

2019
2025
2030
celková situace + lom Bílina LAeq,T [dB]
38,0
38,7
33,8

2035
33,7

38,1

40,7

37,9

36,7

35,7

36,6

37,2

35,4

34,1

87

53,1

53,2

53,1

53,1

53,1

88

47,4

47,7

47,3

47,2

47,2

89

42,2

43,1

40,9

40,7

40,7

90

42,6

43,3

42,8

42,6

42,6

91

33,7

38,2

34,3

34,1

34,0

92

39,3

40,0

39,7

37,5

36,7

93

43,1

42,7

42,6

42,2

42,1

94

53,5

53,4

53,4

53,4

53,4

95

51,3

51,1

51,1

51,0

51,0

96

40,6

40,6

36,7

36,0

35,9

97

54,0

53,9

53,9

53,9

53,9

98

37,1

37,2

37,3

36,2

36,1

99

42,5

42,8

41,8

41,7

41,7

100

42,4

42,7

42,0

41,9

41,9

101

49,8

49,7

49,7

49,6

49,6

102

38,5

37,5

37,5

37,5

37,5
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103

42,6

42,5

42,5

42,5

42,5

104

41,5

41,5

41,5

41,5

41,5

105

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

106

45,6

45,0

44,9

45,0

45,0

107

41,5

41,3

41,8

41,4

41,4

)* hodnota LAeq naměřená v roce 2016, viz. přílohy expertizy H.4

Závěr:
Etapa pro rok 2019 - Stávající akustická situace zájmové lokality ovlivněná hlukem
z postupu lomu Bílina, splňuje po realizaci navržených protihlukových opatření ve všech
kontrolních bodech reprezentující dotčené obce hygienické limity pro hladiny akustického
tlaku ve venkovním chráněném prostoru staveb v denní i noční době.
Etapa pro rok 2025 - Stávající akustická situace zájmové lokality ovlivněná hlukem
z postupu lomu Bílina, splňuje po realizaci navržených protihlukových opatření ve všech
kontrolních bodech reprezentující dotčené obce hygienické limity pro hladiny akustického
tlaku ve venkovním chráněném prostoru staveb v denní i noční době.
Etapa pro rok 2030 - Stávající akustická situace zájmové lokality ovlivněná hlukem
z postupu lomu Bílina, splňuje ve všech kontrolních bodech reprezentující dotčené obce
hygienické limity pro hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru staveb
v denní i noční době.
Etapa pro rok 2035 - Stávající akustická situace zájmové lokality ovlivněná hlukem
z postupu lomu Bílina, splňuje ve všech kontrolních bodech reprezentující dotčené obce
hygienické limity pro hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru staveb
v denní i noční době.
D.I.3.2

Světelné vlivy

Na základě předchozích zkušeností a na základě požadavku vyplývajícího ze ZZŘ bylo
zadáno zpracování odborné studie, která bude řešit možné vlivy světelných emisí
pocházejících z činnosti lomu Bílina. Tato byla zpracována znalcem v oboru Elektrotechnika
se specializací Světelná technika a osvětlování (Ing. Tomáš Maixner, N.12).
Ze studie:
Studie má za cíl vyhodnotit vliv pokračování hornické činnosti na noční prostředí z pohledu
nežádoucích účinků umělého osvětlení. Jak již bylo řečeno v úvodu, je důlní prostor nezbytné
osvětlovat z řady důvodů, z důvodů bezpečnosti, zajištění orientace, osvětlení místa zrakové
práce a též osvětlení pro řádný výkon ochrany. Světlo má také vedlejší, nežádoucí účinky.
Z pohledu vlivu hornické činnosti na okolí je významné světlo, které je vyzařováno mimo
důlní prostor.
Aby bylo možné posoudit působení osvětlovacích soustav na okolí, bylo provedeno měření
stávajícího stavu. Měřena byla horizontální i vertikální osvětlenost v řadě kontrolních bodů
umístěných ve vzdálenostech po sto metrech od hrany stávajícího dobývacího prostoru
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až k okraji obce Mariánské Radčice. Z měření vyplynulo, že za stávajícího stavu nepřekročí
horizontální osvětlenost 0,432 lx. To je méně než 0,5 lx - hodnota, která je udávána jako
maximum osvětlení krajiny za měsíčního úplňku.
Osvětlenost za úplňku je přírodní stav, takže je na něj flora i fauna uvyklá a není při takové
hodnotě osvětlení ohrožena více než za přirozeného stavu. Pochopitelně, že v době hustého
sněžení je zataženo, takže vliv Měsíce, třeba v úplňku, se nijak neprojeví. Je třeba zdůraznit,
že této hodnoty patrně nikdy nebude dosaženo. Pokud ano, tak zcela výjimečně v případě, kdy
bude husté sněžení, čerstvá sněhová pokrývka a v provozu osvětlení důlního díla v maximální
míře. Ale i potom je nepravděpodobné, že by kritické hodnoty bylo dosaženo ve větší
vzdálenosti od hrany důlního prostoru.
Je zřejmé, že s posunem těžebního prostoru směrem k obcím (především to jsou Mariánské
Radčice) se bude posouvat i průběh osvětlenosti. Z plánů rozšíření dobývacího prostoru je
zřejmé, že hranice těžebního prostoru bude dále než 500 metrů od zastavěné části obce. Tomu
odpovídá v krajně nepříznivé situaci osvětlenost 0,343 lx. Hodnota nižší, než je velikost
osvětlenosti při úplňku.
Světlo (horizontální osvětlenost) vyzářené důlním dílem nepřekročí přípustnou míru.
Z pohledu obyvatel okolních obcí je zásadní vertikální osvětlenost. I ta byla měřena. Její
maximální hodnota v případě, že dobývací prostor bude na hraně 2035 bude 0,690 lx, a to jen
v případě, že by jeho šíření nic nebránilo. Ve skutečnosti budou šíření světla omezovat
protihlukové bariéry, které současně budou fungovat i jako bariéry protisvětelné. To pro
případ vertikální osvětlenosti, která je tvořena především přímým světlem. To však bariérou
neprojde a objekty v obcích budou osvětleny pouze odraženou složkou, která bude
v porovnání se složkou přímou malá. V žádném případě tedy nedojde k překročení uvedené
hodnoty, tj. 0,690 lx.
Vertikální osvětlenost se posuzuje podle ČSN EN 12464-2 [7]. Okolí těžebního prostoru je
zařazeno to environmentální zóny E2. Pro tu je požadavek 5 lx, doporučena je hodnota
maximálně 1 lx. Je splněn i přísnější požadavek.
Světlo (vertikální osvětlenost) vyzářené důlním dílem nepřekročí přípustnou míru.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Ø Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení bylo zadáno vypracování
odborných posudků:

1) Pro posouzení vlivů na povrchové vody posudek „Ovlivnění povrchových vod
pokračováním hornické činnosti v letech 2019 – 2035“ zpracovaný firmou
VPT, spol. s.r.o (Julius Jerman), příloha N.1).
2) Pro posouzení vlivů na podzemní vody to byl posudek „Vliv záměru POPD na
podzemní vody“, zpracovaný firmou VÚHU, a.s. (Ing. Lukáš Žižka), příloha
N.2)
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3) Na základě požadavků vzešlých ze ZZŘ bylo dále zadáno zpracování studií,
které by na tyto požadavky reagovaly. Jedná se o rešeršní zhodnocení
hydrogeologické problematiky v souvislosti s výsypkovým hospodářství v okolí
Duchcova, Ledvic a plaviště Venuše. Studie spol. INSET jsou součástí
dokumentace jako příloha H.8A – H.8F.
4) K popisu hydrogeologické problematiky stařinových zvodní v oblasti lomu
Bílina byl na základě požadavků vyplývajícího ze ZZŘ zpracován báňskoznalecký posudek „Historie odvodňování důlních vod“, (Ing. Svatopluk
Havrlík, 5/2017), příloha N.4.
D.I.4.1

Vliv na povrchové vody

Zadaný text posudku (1 - Ovlivnění povrchových vod pokračováním hornické činnosti v letech
2019 – 2035) se zabýval předpoklady ovlivnění povrchových vod v rámci postupu těžby lomu
Bílina v létech 2019 – 2035. Podkladem pro vypracování daného zadání jsou postupové mapy
lomu Bílina ze studie postupů v létech 2019 – 2035 (příloha H.12, Koder 1/2017). Jedná se o
postupové mapy roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025, 2030, 2035. Posuzováno je
ovlivnění vodotečí:
- přeložka Radčického potoka
- Loučenský potok,
- Braňanský potok,
- Ledvický potok
- řeka Bílina.
Plánovanými postupy a revitalizací bude ovlivněna i vodoteč Příkop 2400 u jižní části
Duchcova, která ve spojení s tzv. zbytkovým korytem Oseckého potoka prozatím ústí do
retence odkaliště ČEZ (plaviště Fučík). Po přesypání nádrže C – severní svahy lomu bude
příkop 2400 také dotován srážkovou vodou z dosypané a následně rekultivované výsypky
spadajícího do jeho povodí. Odvádět bude i nadále vodu z odtokového příkopu nádrže A
u jižní části Duchcova.
Pravidelné denní přítoky v Radčickém potoce (pod Loukou u Litvínova směrem na Mariánské
Radčice) jsou regulovány ve výši povolených hygienických průtoků v množství 13 l.s-1, které
stanovil Odbor vodního hospodářství ONV v Mostě 2. 11. 1969 pod značkou Vod/569/64/Be.
Obdobné regulace na zbytku Lomského potoka se již neprovádí, jelikož obec Libkovice již
zcela zanikla a hygienický proplach tak zde ztratil význam.
Severní svahy lomu jsou v současné době odvodněny do retence nádrže C, z které jsou vody
čerpány do retence nádrže A. Čerpání do retence A zajišťovalo dostatek vody pro zachování
fauny a flóry v této nádrži. Po zániku nádrže C bude nádrž A dotována pouze povrchovou
vodou odtokem ze svého povodí.
Postupem vnitřní výsypky, kdy bude nádrž C přesypána, převezme její funkci nově
zbudovaná čerpací stanice poldru 1 a následně pak, pravděpodobně po roce 2025, čerpací
stanice poldr 2. Ta bude čerpat akumulované vody v množství max. 2x 100 l.s-1 do retence
nově zbudované retenční a odkalovací nádrže ČS jámy X. Pro běžné srážky se předpokládá
gravitační přetok vod z retence „X“ odvodňovacím příkopem do Loučenského potoka. Pro
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případ vyšších srážek a nutnosti zajištění dostatečné retenční kapacity nádrže „X“ bude tato
vybavena čerpací stanicí o předpokládaném výkonu 50,0 l.s-1 s čerpáním do Loučenského
potoka. Tato navržená varianta zde umožní průběžné odtoky důlních vod do vodoteče.
Odtoky srážkových vod z jihozápadní části již rekultivované výsypky Pokrok budou odtékat
stávajícím odvodňovacím příkopem do Loučenského potoka – bude tedy zachován stávající
stav.
Odvodnění dna lomu a vnitřní výsypky, spadající do povodí dna lomu, je v současné době
řešeno čerpacími celky hlavní čerpací stanice. Voda ze dna lomu je čerpána do vyrovnávací
nádrže VN1, VN2 a VN3 ÚDV Emerán, popřípadě do sedimentační nádrže (tzv. Bučilka).
Stávající systém odvodnění a změny v něm
1. Odvodnění předpolí lomu
V současné době jsou přítoky povrchových vod z koryta Radčického a Lomského potoka
akumulovány v retenčním prostoru retenční nádrže čerpací stanice Libkovice 2. Odtoky
z jejího podpovodí podchycuje retence čerpací stanice 3, která přítoky vod přečerpává do
retence ČS Libkovice 2.
Čerpací stanice je tvořena třemi čerpacími studnami. V každé je instalováno čerpadlo
o průtoku 200 – 270 l/s o dopravní výšce 44 m. Výtlačné potrubí je s vyústěním do stávajícího
trubního svodu s odtokem do koryta přeložky Radčického potoka. Stávající čerpací výkon je
nastaven na 200 l/s.
Retence nádrže ČS Libkovice 3 je dimenzována na objem 24 460 m3. Jedná se o zemní jímku
bez opevnění. Toto řešení je navrženo vzhledem k tomu, že se tato čerpací stanice bude
přemisťovat do předpolí skrývkových řezů dle postupu lomu.
Akumulované vody jsou čerpány v množství 100 l.s-1 čerpadlem osazeným na pontonu do
retence ČS Libkovice 2.
2. Odvodnění severních svahů a prostoru západně od Ledvic
Severní svahy lomu, respektive prostor mezi patou výsypky Pokrok a horní hranou prvního
skrývkového řezu, je odvodněn stávajícím, panely vystrojeným příkopem P1, který odvádí
povrchové vody do retence nádrže C. Tyto vody jsou čerpány do retence nádrže A, v krajním
(havarijním) případě do příkopu Ledvice 2. Pro vyrovnání nátoků do retence nádrže C byl
postaven poldr 1, do kterého lze čerpat vody ze 4. skrývkového řezu.
Prostor západně od Ledvic je odvodněn výše uvedeným příkopem Ledvice 2 s nádržemi N1
a N2. Povrchové vody z rekultivovaného tělesa výsypky jsou svedeny příkopy do retence
nádrže N1, která je situována pod obcí Ledvice. Východní partie výsypky je odvodněna do
retence nádrže N2. Obě nádrže jsou propojeny trubním svodem DN 1000 mm.
Nádrž N1 je odvodněna potrubím a korytem příkopu L1 do koryta Ledvického potoka.
Retenční prostor nádrže N2 vznikl uzavřením prostoru trasy bývalých uhelných pasových
dopravníků hrází. Odtok je z hladiny stálého nadržení 199,00 m n.m., objem nadržení 44
550,00 m3.
Prostor paty výsypky u jižní části Duchcova a část výsypky Pokrok, včetně výsypky Osecké,
je odvodněn částečně do retence nádrže A, a částečně příkopem 2400 do plaviště ČEZ
(plaviště Fučík).
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Skrývkové řezy jsou odvodněny systémem záchytných příkopů a trubních svodů k čerpací
stanici na 4. skrývkovém řezu. Na tomto řezu jsou ještě stávající čerpací stanice 514 C a 514
B. Jejich životnost však začátkem roku 2019 končí. Čerpací stanice 4.SŘ bude posouvána
v souladu s postupem vnitřní výsypky na severních svazích.
Drenážní vody z podloží výsypky Pokrok jsou čerpací stanicí drenážních vod přečerpávány
do odvodňovacího příkopu s odtokem do retence nádrže C. Tyto vody budou po roce 2018
sváděny trubním svodem na dno lomu a trubními odbočkami rozvedeny za účelem zkrápění
skrývkových pasových dopravníků.
Západní část výsypky Pokrok je odvodněna záchytným příkopem k jámě „X“ a dále do koryta
Loučenského potoka.
3. Odvodnění dna lomu
Odvodnění dna lomu je řešeno čerpacími stanicemi, odvodňovacími příkopy a prodloužením
systému drenáží z podloží tělesa vnitřní výsypky.
V rámci postupu lomu se přemisťují retenční prostory čerpacích stanic. Jedná se o čerpací
stanice HČS, ČS2, ČS3 a plánované ČS D1. Retence čerpacích stanic jsou navrženy v
terénních depresích dle průběhu reliéfu dna lomu.
4. Svedení drenážních vod z podloží vnitřní výsypky
Před postupem sypání tělesa vnitřní výsypky jsou prodlužovány drenáže č.1 až č.6. Zaústění
drénů je do systému odvodňovacích příkopů na dně lomu, nebo přímo do retencí čerpacích
stanic.
5. Odvodnění jižních svahů a braňanské výsypky
Jižní svahy jsou odvodněny soustavou záchytných příkopů a trubních svodů, které byly
realizovány v průběhu výstavby nových pasových dopravníků od uzlu PVZ přes jižní svahy.
Příkopy - žlaby jsou opevněny betonovými prefabrikáty obdélníkového profilu. Vody jsou
žlaby svedeny do prostoru dna lomu u uzlu PVZ. Čerpací stanicí JS 2 budou přečerpávány do
retence čerpací stanice jih 3.
Vody z prostoru Poustevníka (lokalita jižních svahů), jedná se o vody s nízkým ph (3 - 4)
a vyšší koncentrací manganu, jsou svedeny do retence čerpací stanice „Jižní svahy 3“. Odtud
jsou čerpány v množství 10 l.s-1 na manganovou větev ÚDV- Emerán. Vody s obsahem NL
jsou dvojicí čerpadel v množství 2x 100 l.s-1 čerpány na NL větev ÚDV Emerán.
Horní, jižní část braňanské výsypky spadá do povodí bývalých poldrů A a B a soustavy
záchytných příkopů, které odvádějí vodu trubní částí do koryta Braňanského potoka. Protože
se jedná o vody povrchové, dešťové, není nutné je čistit.
Těleso braňanské výsypky s úklonem do lomu je odvodněno systémem trubních svodů,
drenáží a odvodňovacích příkopů a zářezů do prostoru dna lomu. Tyto vody jsou čerpány
k úpravě na ÚDV Emerán.
V rámci postupu lomu v lokalitě (braňanské výsypky) budou povrchové a podzemní
(drenážní) vody čerpány do retence ČS jižní svahy 3 a dále na ÚDV Emerán.
K omezení přítoků podzemních vod na skrývkové řezy lomu je navrženo pokračovat
v realizaci odvodňovacích vrtů bariéry H. Vrty jsou čerpací, nebo svodové. Svodové vrty jsou
vyústěny do křížů chodeb hlubinných důlních děl – svádí tak vodu do důlních vod lomu
Bílina. Situování vrtů a jejich vystrojení bude navrženo ve spolupráci s OMG Dolů Bílina.
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V rámci postupu skrývkových řezů k prostoru plaviště Venuše je navržena realizace čerpacích
vrtů označených V1 atd., s vyústěním výtlaků do plaviště Venuše. Toto čerpání je reálné do
roku 2035. Vrty budou realizovány uvnitř plaviště, nad okrajem hladiny vody.
Návrh nového systému odvodnění navazuje na způsob odvodnění z předchozích staveb
postupu lomu. V předpolí lomu se jedná o akumulaci a čerpání povrchových vod z podpovodí
čerpacích stanic Libkovice 2 a Libkovice 3.
V prostoru severních svahů a prostoru Západně od Ledvic odvodnění navazuje na realizovaný
příkop Ledvice 1 a Ledvice 2 spolu s nádrží N 1 a N 2. Zohledněno je i projekční řešení
přeložky příkopu 2400 ve stupni projektu pro stavební povolení, kterou vyhotovila firma
GeoTec- GS, a.s. v roce 2016.
Odvodnění jižních svahů a braňanské výsypky je navrženo podchycením vod z prostoru
Poustevníka a skrývkových řezů s přečerpáním do prostoru retence čerpacích stanic (jižní
svahy 3 a ČS2) a dále na ÚDV Emerán.
Veškeré retenční prostory jsou navrhovány na objem vod Q20 , dvacetiletých srážek.
6. Posouzení vlivu vypouštěných důlních vod na vodní útvary
Jedná se o základní, nevědecké posouzení provedené na základě znalosti prostředí, charakteru
vodních útvarů a charakteru důlních vod vypouštěných z Dolů Bílina.
Řeka Bílina
Do řeky Bíliny jsou odváděny důlní vody především z tzv. vnitřního prostoru lomu Bílina,
které prošly úpravou na jejich kvalitu v úpravně důlních vod Emerán (ÚDV Emerán).
Průměrné vypouštěné množství (průměr let 2013 – 2015) je 2 736 730 m3. Povolený roční
limit je 6 000 000 m3. Vypouštěné vody splňují povolené kvalitativní limity (bližší údaje viz
roční bilance profilu ÚDV Emerán). Pro plánované období POPD 2019-35 se nepředpokládají
ani nenavrhují takové změny, které by měly negativní vlivy na kvalitu vypouštěných vod.
Množství i kvalita vypouštěných vod budou obdobné stávajícímu stavu, nikoliv nadlimitní. Z
ročních bilančních hlášení je zřejmé, že množství vypouštěných vod do řeky Bíliny je značně
odvislé od srážkových poměrů, kvalita vod má stále zlepšující se tendenci. Přívalové srážky
jsou zadrženy v dostatečných retenčních prostorách, včetně samotného dna lomu kde
je stanovena zátopová oblast, které jsou následně odčerpávány a postupně vypouštěny.
Od roku 2015 jsou součástí důlních vod z vnitřního prostoru lomu (odtok přes ÚDV Emerán)
také vody z úložných prostor ČEZ Elektrárna Ledvice, určené pro ukládání tzv. vedlejšího
energetického produktu (VEP), což jsou stabilizované směsi technologické vody, strusky
a popílky z nového 600 MW zdroje elektrárny Ledvice. Tyto zásadité vody jsou použity
k úpravě manganových vod s nízkým pH v tzv. manganové větvi ÚDV Emerán. Množství
a kvalitativní ukazatele těchto vod jsou sledovány.
Maximální odtok z ÚDV Emerán je limitován 700 l/s. Maximální okamžité průtoky jsou ve
špičkách okolo 500 l/s, průměrné roční průtoky jsou okolo 85 l/s. Vypouštění důlních vod
z ÚDV Emerán tak z hlediska hydrologie nepředstavuje pro řeku Bílinu zvýšenou nežádoucí
zátěž.
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Loučenský potok
Ze strany Dolů Bílina odvádí srážkové vody z předpolí lomu, čerpané z ČS Libkovice (2. a 3.
etapa) do Přeložky Radčického potoka.
Do Loučenského potoka je dále svedeno povrchové odvodnění severozápadní části
rekultivované výsypky Pokrok. Jde pouze o srážkové vody, jejich objem je odvislý na
množství srážek. SD a.s. monitorují jejich kvalitu, nikoliv objem.
Průměrné čerpané množství z ČS Libkovice za období 2014 – 2016 je 1 485 666 m3 srážkové
vody. Kvalitativně se jedná o vody povrchové, srážkové, v naprosté většině nejde o vody
důlní. Hlavním ročním zdrojem vod je zde průtok Radčického potoka obcí Mariánské
Radčice.
Situace se změní po roce 2018, kdy důlní vody z čerpací jámy MR1, zřízené v bývalém
hlubinném dolu Kohinoor, budou po jejich předčištění v biotechnologickém systému čištění
důlních vod (BtS ČDV) přiváděny do prostoru nádrže ČS Libkovice. Tím dojde k navýšení
nátoků do ČS Libkovice o cca 2 400 000 m3/rok důlních vod. Majitelem a provozovatelem
BtS ČDV bude Palivový kombinát, s.p.
Po roce 2025 vznikne v prostoru Jámy X nová, dostatečně kapacitní usazovací a přečerpávací
nádrž na povrchové důlní vody čerpané z prostoru severních svahů lomu do Loučenského
potoka.
Z hlediska hydrologického posouzení a dosud provedených nezávislých hydrobiologických
studií (provedených pod vedením Mgr. Vladimírem Vrabcem, Ph.D. - ČZU v Praze
a doc. RNDr. Emilií Pecharovou, CSc.) je zřejmé, že vody, přiváděné ze strany lomu Bílina
nezhoršují a je předpoklad, že ani do budoucna nezhorší, kvalitu vod v tomto vodním útvaru.
Čerpané množství pak nemá a nebude mít žádný vliv na hydrologii toku. Předpokládá se, že
objem vod z MR1 bude mírně navyšovat minimální průtoky v toku. V dalším bodě jsou pak
pro období předkládaného záměru POPD uvedena navržená opatření.
Data z limnigrafu LG Duchcov (Povodí Ohře) za loňský rok vykazují hodnoty min.
0,02 až max. 2,3 m3/s. Limnigraf je umístěn za odběrnými místy rybářství v Duchcově.
Pokud se týká vypouštění vod z lokality Křinec, zajišťují SD a.s. v současné době
hydrogeologický monitoring podzemních vod v okolí lokality, na jehož základě bude
v období cca 5 let navrženo konečné řešení. Dosud se na lokalitě Křinec udržuje hladina dle
vodoprávního rozhodnutí, kvalitu a množství vod z nádrže Křinec SD a.s. monitorují, včetně
vlivu čerpaných vod na kvalitu vod v toku, za místem výpusti.
Ledvický potok
Pro Ledvický potok jsou hlavním a dominantním zdrojem přečerpávané vody z odkaliště
Fučík, ČEZ Elektrárna Ledvice. V polovině tohoto roku 2017 ukončil ČEZ plavení popílků
a zahájil závěrečné rekultivace prostoru. Po roce 2020 dojde k navýšení hladiny stávající
retence – vzniku jezera. Tím dojde k navrácení přirozeného odtoku vod z prostoru mezi městy
Duchcovem a Ledvicemi.
Jedná se především o vody odebírané z Loučenského potoka, za účelem průtoku vod
rybářskými rybníky v intravilánu města Duchcov. Dále pak vody z povodí „zbylého koryta“
Oseckého potoka a vlastního Ledvického potoka.
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V roce 2018 plánují SD a.s. revitalizaci příkopu 2400, která zajistí obtok vod okolo plaviště,
a nátok a obtok pro budoucí jezero. Tento tok bude odvádět přítoky vody ze „zbylého koryta“
Oseckého potoka, který je napojen na koryto příkopu 2400 v prostoru mostu u Technických
služeb města Duchcova. Odvádí i vody z Valdštejnské stoky a vody z příkopu A od
bezpečnostního přelivu nádrže A. Dále je do koryta tohoto příkopu čerpána podzemní voda
z areálu firmy Kovosreál.
Ze strany Dolů Bílina se celkově jedná o převedení cca 600 000 m3 důlních vod převážně
z rekultivovaných ploch výsypek a cca 400 000 m3 čerpaných vod z areálu firmy
Kovosreál s. r.o. v Duchcově.
Ze severovýchodní části výsypky Pokrok odtékají vody do nádrže N2 a N1 se zaústěním do
koryta příkopu L2 u Ledvic. Tyto vodní nádrže se dosud postupně plní, jsou tedy bez přetoku.
Tyto záměry, včetně vlivů postupné rekultivace přilehlé výsypky, budou mít pozitivní vliv na
hydrologii toku. Povrchová voda z povodí bude gravitačně odtékat, nastane postupné oživení
toku z hlediska hydrologie i hydrobiologie.
Braňanský potok
V současné době vypouští Doly Bílina do Braňanského potoka s číslem vodohospodářského
pořadí 1-14-01-045 podzemní vody ze čtyř čerpacích vrtů umístěných v předpolí lomu
u Teplické výsypky, a povrchové důlní vody z části výsypky. Nejsou vypouštěny vody
odpadní. Za loňský rok bylo vyčerpáno 180 000 m3 podzemních vod nezávadné kvality.
Srážkové vody z rekultivované Braňanské výsypky měřeny nejsou.
Jelikož Braňanský potok není v bezdeštném období sycen jinými výraznějšími přítoky, je
vypouštění vod z čerpacích vrtů pozitivní pro vyrovnání hydrologické charakteristiky tohoto
toku.
Lze předpokládat (na základě dalšího hydrogeologického zjištění a prostorového uspořádání)
navýšení čerpaných důlních vod na cca 200 000 m3/rok. Toto množství, ať již podzemních,
nebo povrchových důlních vod, by mělo bezesporu pozitivní vliv na kvalitu vod Braňanského
potoka. Zde lze souhlasit se závěry hydrobiologického monitoringu provedeného Mgr.
Vladimírem Vrabcem, Ph.D. - ČZU v Praze.
Nepředpokládá se zvýšené nebo nadměrné čerpání vod do Braňanského potoka v období
zvýšených či nadměrných srážek, ani zhoršení kvalitativních ukazatelů vypouštěných vod.
D.I.4.2

Vliv na podzemní vody

Z textu výše uvedeného posudku (2 - Vliv záměru POPD na podzemní vody) vyplývá, že
dominantní zvodně v zájmovém území vytvářejí zejména kolektor kvartérních sedimentů a
tělesa nadložních písků bílinské delty. Výhradním zdrojem podzemních vod v obcích,
nacházejících se před postupem těžby lomu Bílina je kolektor kvartérních sedimentů,
resp. zvodeň, která je na tento kolektor vázána. Hladina v kvartérním kolektoru je vždy
volná a její pohyb je velmi dynamický. Zdrojem vod tohoto kolektoru jsou atmosférické
srážky dopadající
v zájmovém území, část vod pak pochází ze svahu Krušných hor a
prostřednictví stávajících koryt potoků Radčického a Lomského odtéká do prostoru v předpolí
lomu Bílina.
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V kapitole 8 výše uvedeného posudku je posuzována možnost ovlivnění podzemních vod v
jednotlivých obcích takto:
U obce Braňany se neočekává ovlivnění zdrojů podzemních vod vzhledem k morfologii
stávajícího terénu a geologické stavbě tohoto území.
Z hlediska budoucího stavu lokality se lom Bílina přiblíží v roce 2035 nejvíce k jihovýchodní
části obce Mariánské Radčice. Odstranění kvartérních sedimentů, způsobené konečným
postupem lomu Bílina v této části území může vést k částečnému poklesu hladiny
mělkých podzemních vod v tomto kolektoru. Bude se jednat o oblast, která bude nejblíž
závěrným svahům budoucího lomu. Je však třeba podotknout, že v této oblasti byl v letošním
roce dokončen významný objekt pomocné čerpací stanice, který po svém naplnění vodou
pravděpodobně částečně ovlivní odtok mělké podzemní vody z kvartérního kolektoru.
Veškeré stávající objekty pro jímání mělké podzemní vody se v současné době nacházejí na
přítokové straně kolektoru kvartérních sedimentů.
Poslední aglomerací, ke které se v budoucnu přiblíží lom Bílina je město Lom, resp. jeho
jihovýchodní část. Přesný počet studní v této části území není v současné době známý,
nicméně vzhledem k zastavěnosti území lze odhadovat jejich přibližný počet na max. cca 20
ks. Z hlediska případné polohy se všechny nacházejí na přítokové straně kolektoru
kvartérních sedimentů.
Vzhledem ke stávajícímu stavu poznání lze konstatovat, že skutečný stav zvodnění výše
zmíněného kolektoru bude závislý zejména na klimatických podmínkách dané oblasti v
období těsně před ukončením hornické činnosti na lomu Bílina. Tento stav nelze v současné
době objektivně predikovat.
Na základě výše zmíněných skutečností lze předpokládat, že v průběhu provádění hornické
činnosti na povrchovém lomu Bílina, v letech 2019 – 2035, nedojde k závažnému ovlivnění
kvartérní zvodně jako potencionálního zdroje podzemních vod v obcích, nacházejících se v
bezprostředním okolí budoucího postupu těžby na lomu Bílina.
Stařinová zvodeň

Stařinová zvodeň je hydrogeologicky samostatná a není propojená s jinými, např. kvartérními
zvodněmi. Vody přitékající od výchozů stékají do těžebních polí bývalých hlubinných dolů a
zaplňují prostory hlubinných důlních děl. K popisu hydrogeologické problematiky
stařinových zvodní v oblasti lomu Bílina byl na základě požadavků vyplývajícího ze ZZŘ
zpracován báňsko-znalecký posudek (4 - Historie odvodňování důlních vod).
Z posudku vyplývá:
Lom Bílina (předtím velkolom Maxim Gorkij) procházel od začátku své existence přes
hlubinná důlní díla a přerubané plochy a to v podstatně větším měřítku, než je plánováno v
předkládaném záměru „Pokračování hornické činnosti – 1. etapa Doly Bílina 2019 – 2035“.
Hlubinná důlní díla byla využívána podle koncepce tehdejších Severočeských hnědouhelných
dolů k.p. pro zajištění odvodnění předpolí uhelných lomů (str. 3 posudku) tedy i lomu Bílina.
Zbylá voda vytékala z důlních děl do lomu a byla odváděna do hlavní čerpací stanice
a společně se srážkovými vodami čerpána do čističky důlních vod. Tento princip funguje
v současnosti i v období záměru v létech 2019 – 2035.
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U lomu Bílina se využívalo skutečnosti, že uhelná sloj zapadá směrem od východu na západ
a lom Bílina rovněž postupuje tímto směrem. Předpolí lomu Bílina bylo odvodňováno
nejdříve dolem Mír (Masaryk). V současné době je celý prostor bývalého dolu Mír vytěžen
a vyuhlený prostor zasypán vnitřní výsypkou. Později převzal úlohu odvodnění předpolí lomu
důl Kohinoor II (str. 7). V roce 2002 byla těžba dolu Kohinoor II zastavena. Protože
hydrogeologická studie VÚHU zpracovaná v roce 2002 prokázala, že trvalé zastavení čerpání
na dole Kohinoor II by způsobila velké hydrogeologické změny stařinové zvodně, které by
znamenaly nárůst objemů důlních vod vytékajících v lomu, byla v roce 2010 vodotěžní jáma
MR 1 osazena třemi ponornými čerpadly s kótou sání – 25 m n.m. a udržovanou hladinou
v rozmezí -22,5 až -20 m n.m. Tím se obnovilo snižování hladiny důlních vod, které bylo
praktikováno v minulosti dolem Mír a potom Kohinoor II na takovém místě, že proces bude
funkční pro celý prostor závazné linie územně ekologických limitů stanovených usnesením
vlády ČR č. 827/2015 (str. 8).
Ze závěru znalce vyplynulo, že Postup lomu Bílina k dosud stanovené závazné linii
vládním usnesením č. 827/2015 neovlivňuje dlouhodobé chování stařinové zvodně
a navazujícího systému oběhu podzemních vod. Ta je dána současným stavem.
Lázeňské vody

SD a.s. (v reakci na vyjádření vodoprávního úřadu a na základě požadavku vyplývajícího ze
ZZŘ) nechaly zpracovat odborný posudek Hydrogeologický posudek střetu zájmů v rámci
POPD lomu Bílina na období 2019-2035, (Příloha N.5, zpracovatel Ing. V. Dyk) který
komplexně řeší všechny souvislosti těžby a zakládání výsypek v rámci uvedeného záměru s
lokalizací těžby a výsypkového hospodářství uvnitř ochranných pásem přírodních léčivých
zdrojů (dále OP PLZ) Posudek se tedy týká jak PLZ lázní Teplic, tak PLZ lázní Bílina.
Prostřednictvím archivních dokladů, literární rešerše a s využitím aktuálních mapových
podkladů a geologických řezů je v posudku dokumentováno:
Posouzení střetů zájmů těžba – OP PLZ Teplice
Těžba v rámci POPD 2019 – 2035 bude probíhat v JZ části OP IIC PLZ Teplice v Čechách.
Z výše uvedených kapitol je zřejmé, že důlní činnost od 19. stol. až do současnosti zásadním
způsobem ovlivňovala teplické termální prameny a chod teplických lázní. Současná těžba uhlí
lomem Bílina se však nachází ve zcela jiné pozici oproti důlním provozům, kde probíhala
těžba na konci 19.století a po většinu století dvacátého. V rámci POPD 2019-2035 bude lom
postupovat směrem na západ, bude se od lázní Teplice vzdalovat (cca 9 – 10 km) a
vytěžený prostor bude zakládán vnitřní výsypkou, tedy materiálem s velmi nízkými
filtračními vlastnostmi. Údajů o hlubším podloží pánevních sedimentů v západní části DP je
poměrně málo. Geologické řešení, tak jak bylo převzato od zadavatele, vychází ze
strukturních vrtů, kterých je omezený počet.
Z uvedeného vyplývá, že zpracovatel posudku neshledal žádný konflikt v celé ploše
„záměru“ ve vztahu k PZL lázní Teplice. Toto konstatování se týká jak těžby uhlí a
nadložních zemin, tak ukládání veškerých výsypek.
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Změna režimu podzemních vod v oblasti MMJ

Proti původním předpokladům uvedeným v Oznámení záměru byl rozsah zakládání plošně
snížen ve prospěch zmírnění dopadů na režim podzemních vod. Dokumentace počítá se
snížením původní plochy zakládání hmot o výměře cca 0,663 km2 na 0,272 km2. I přes
výraznou redukci rozsahu výsypky směrem k Duchcovu proti původnímu návrhu, je nutné se
tomuto prostoru věnovat.
Hydrogeologickou problematikou se zabýval dokument „Rešeršní zhodnocení
hydrogeologické problematiky v oblasti města Duchcov a odkaliště Fučík“ (Příloha H.8). Na
straně 38 autoři uvádí: „Dále doporučujeme revidovat, aktualizovat a sjednotit současný
hydrogeologický a hydrochemický monitoring v oblasti předpolí Duchcova, výsypky Pokrok,
Ledvického koridoru a odkaliště Fučík. Doporučujeme monitorovat polohu hladiny podzemní
vody zejména v terciérních píscích a ve stařinách uhlí. Zároveň je nutné monitorovat
funkčnost plošného drénu odkaliště Fučík a severních svahů DB. Současný monitorovací
systém bude vhodné doplnit a rozšířit“.
V roce 2017 byly proto v posuzovaném zájmovém prostoru realizována 1. etapa průzkumných
prací, jejíž cílem bylo kvalitativně posoudit vlastnosti výsypkou vyplněného prostoru
bývalého povrchového lomu Pokrok.
V rámci 1.etapy byly provedeny následující průzkumné práce:
• Inženýrskogeologické vrty:
LP 363, DV 292 a DV 293
• Statické penetrace:
SP 1-9
V roce 2018 bude realizována 2.etapa prací, jejímž náplní bude:
• 3x hydrogeologický monitorovací vrt:
- G10/2018 (55m), 2x MPT (-15m, -51m), 1x datalogger
- G11/2018 (45m), 2x MPT (-15m, -42m), 1x datalogger
- G12/2018 (17m), 1x MPT (-15m), 1x datalogger
• 2x inklinometrický vrt, standardní zhlaví:
- G13/2018 (60m)
- G14/2018 (48m)
• 15x odběr geotechnických vzorků
• laboratorní zkoušky: 15x základní klasifikační rozbor, 15x krabicová smyková zkouška
Poloha vrtů bude optimalizována s ohledem na:
- stávající monitorovací systém,
- provedené práce v 1.etapě,
- zakládání výsypky v následujících letech - osazení se předpokládá v bezpečné
vzdálenosti před budoucí patou výsypkové etáže,
- stávající inženýrské sítě v zájmovém prostoru,
Na základě průzkumných prací realizovaných v létech 2017-2018 bude v roce 2019
provedeno detailní přehodnocení hydrogeologických a stabilitních poměrů s návrhem
varovných stavů.
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D.I.4.3 Dopady záměru na stabilitu tělesa plaviště Venuše-Nová popelová
skládka

Na existenci současného popílkové plaviště Nové pole – Venuše bude nutné začít adekvátně
reagovat při postupu lomu Bílina jihozápadním směrem již od roku 2025. Podle aktuálních
plánovacích podkladů se v té době mohou začít projevovat průsaky technologických vod
z plaviště. Z dosud známých informací z geologického průzkumu o poloze jednotlivých
písčitých kolektorů mezi plavištěm a přibližujícími se skrývkovými řezy se předpokládá, že
v daném prostoru mohou existovat až čtyři souvislé písčité polohy (jejichž mocnost se
pohybuje v řádu několika desítek centimetrů až několika prvních metrů), přičemž báze té
nejnižší polohy je prozatím doložena na výškové úrovni cca 220 m n.m. Lze tedy
předpokládat, že všechna rozhodující budoucí technická opatření bude nutné provádět
zejména na prvních dvou skrývkových řezech. Při návrhu řešení bude třeba vzít v úvahu
chemismus těchto vod a zároveň navrhnout takové tvarování svahů, které zajistí stabilitu
svahu. V současné době je po dohodě s vlastníkem skládky firmou Unipetrol, a.s. budován
monitorovací systém v předpolí plaviště, který umožní po vyhodnocení dlouhodobé řady
měření včas navrhnout soubor technických opatření, které zajistí bezpečnou koexistenci
skrývkových řezů lomu a tělesa plaviště. Návrh stabilních svahů, v souladu s vyhláškou 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, bude součásti Plánu
otvírky a přípravy dobývání.
K dané problematice je potřebné doplnit, že vztahu těžby lomu Bílina a tělesa plaviště se
Severočeské doly a.s. věnují již mnoho let. Ve stanovisku MŽP k posouzení záměru „Plán
otvírky, přípravy a dobývání na období 2010-2030“ (současně platné POPD),
č.j.: 65971/ENV/10 ze dne 29.7.2010 byla dána podmínka č. 44. „Do 31. 12. 2015 bude KÚ
Ústeckého kraje předložen hydrogeologický posudek a analýza možného rizika těžby
v jihozápadní části ložiska v souvislosti s možným narušením stability svahů řezu lomu
a možného průvalu kontaminovaných materiálů z plaviště. Popelová skládka Venuše do
těžební jámy, resp. v budoucnosti do případného jezera; další těžba v této oblasti bude
respektovat závěry analýzy rizika“.
Tato podmínka byla splněna. Dne 7. 11. 2014 byl posudek „Hydrogeologické a stabilitní
posouzení stykové oblasti lomu Bílina a plaviště Venuše“ (GeoTec-GS 10/2014) předložen
Krajskému úřadu Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství (dopis SD
zn.:527/TŘ). V závěrech posudku je uvedeno: „Ve vztahu k těžební organizaci SD – Doly
Bílina můžeme ve smyslu požadavku bodu 44 stanoviska MŽP tímto posouzením potvrdit,
že v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., § 33 a § 34 není stabilita svahu ohrožena a ve
smyslu §58 je zaručena a zabezpečena i ochrana proti průvalům vod, bahnin a zvodněných
hornin“.

D.I.5 Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu charakterizovány především velikostí záboru plochy půd řazených
do zemědělského půdního fondu (ZPF), dále pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
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konečně i celkovým ovlivněním její kvality. Trvalý zábor pro další postup DB činí celkem
179,9 ha, z toho:
- ZPF
9,5 ha
- PUPFL
3,1 ha
- Vodní plochy
13,9 ha
- Ostatní plochy
152,3 ha
- Zastavěné plochy
1,1 ha
Z přehledu je patrné, že plocha trvalého záboru ZPF tvoří z celkového rozsahu necelých 5,3%
a zábor lesních pozemků činí 1,7%. Téměř 85% tvoří půd v kategorii Ostatní plochy.
Vlastní zábor se bude dotýkat převážně na pozemků ZPF řazených k půdám II., III. a IV. třídy
ochrany, tzn. na půdách klasifikovaných v daném regionu jako půdy s převážně
nadprůměrnou, průměrnou až podprůměrnou produkční schopností.
Na základě nutnosti odkrýt pro budoucí těžbu poměrně rozsáhlé území, bylo zadáno ze strany
SD a.s. zpracování pedologického průzkumu (N.8 - prof. Ing. Josef Kozák, DrSc.), jehož
cílem bylo zhodnotit kvalitu a popsat půdní poměry v dotčeném území předpolí území
budoucí těžby. Na základě tohoto průzkumu lze vlivy na půdu charakterizovat takto:
Území nového předpolí DB
Po prozkoumání sledovaného území lze konstatovat, že se na něm nenacházejí půdy, které by
bylo možno považovat za mimořádně kvalitní14 (II – IV. třída ochrany). Je však nutné
provést skrývku zemin zejména z humusových horizontů. Bude nutné tuto uložit na
příslušných deponiích a tím ji uchránit pro účely pozdějších rekultivačních prací. Ukládání
této zeminy na deponiích nebude vyžadovat zvláštních opatření. Celkově lze konstatovat, že
se jedná o zeminu s velmi dobrým zásobením základními rostlinnými živinami, s výjimkou
fosforu. To je ovšem problém většiny půd v sledované oblasti.
Tabulka 51 - Množství skrývky povrchových horizontů v zájmovém území dle využití půdy
katastrální území

objem skrývky [m3] dle druhu pozemku
orná půda

ostatní
plocha

TTP

vodní
plocha

lesní
pozemek

zastavěná
plocha

celkem

Mariánské Radčice

0

2 365

8 424

0

0

0

10 789

Libkovice u Mostu

14 171

5 852

235 312

2 025

0

0

257 360

903

0

0

0

0

0

903

Pařidla

8 889

0

0

0

0

0

8 889

Jenišův Újezd

4 563

0

0

0

0

0

4 563

8 217

243 737

2 025

0

0

Braňany

Celkem

14

28 526
3

36 742 m

3

245 761 m

282 503

Důvodem tohoto tvrzení je skutečnost, že předpolí lomu Bílina je poddolované bývalou hlubinou
činností a poklesem povrchu došlo k zamokření či částečnému znehodnocení některých zemědělských
pozemků, vedených ve II. třídě ochrany.
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Zákon o ochraně ZPF č. 334/1992 Sb. a vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany ZPF, ukládají investorům, v jejichž zájmu má být vydán orgánem
ochrany ZPF souhlas s odnětím zemědělské půdy, povinnost zajistit na veškeré odnímané
zemědělské půdě oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených
zúrodnitelných zemin. Investor je povinen vypracovat bilanci skrývky těchto zemin
a navrhnout způsoby jejich hospodárného využití, za něž se považuje přemístění a
rozprostření zemin na určené plochy, nebo jejich uložení na deponii.
Při vlastní realizaci je zajišťována skrývka ornice v celé mocnosti a alternativně se přímo
aplikuje na pozemky určené k zemědělské rekultivaci, nebo se momentálně nevyužitelný
objem ukládá na deponii ornice, která se po dobu své existence ošetřuje.
Celkově lze přepokládat, že v zájmovém území nového záboru pro POPD 2019 – 2035 bude
skryto celkem 282 503 m3 kulturních vrstev půdy, z toho 36 742 m3 na pozemcích v ZPF
a 245 761 m3 na pozemcích mimo ZPF, avšak zemědělsky využívaných. K 31.12.2017 je na
deponiích uloženo celkem 727 563 m3 ornice a 1 617 802 m3 spraší. To spolu s budoucími
zábory plně dostačuje na rekultivaci celého území zasaženého těžbou.
Rekultivace:
V období od roku 2019 - 2035 je plánováno zahájit rekultivace v rozsahu cca 528 ha, z toho
215 ha rekultivací zemědělských s tím, že celkový zábor půdy záměru činí cca 180 ha.
Tabulka 52 - Zábory pozemků v rozsahu POPD 2019 – 2035
katastrální území

orná půda

dotčená výměra [m2] podle druhu pozemku v KN
zastavěná
TTP
ostatní plocha vodní plocha PUPFL
plocha
9 458
74 360
466
0
0

celkem

Mariánské Radčice

0

Libkovice u Mostu

35 427

14 630

899 150

72 679

0

Braňany

2 258

0

301 456

0

30 692

0

334 406

Pařidla

22 222

0

143 732

66 795

0

0

232 749

Jenišův Újezd

11 407

0

103 878

0

0

0

115 285

71 314

24 088

1 522 576

139 940

30 692

10 528

Celkem

95 402

84 284

10 528 1 032 414

1 703 736

1 799 138

Tabulka 53 - Rekultivace s plánovaným zahájením od 2019 do roku 2035
Název plochy

Zem.

Ledvické svahy
Vnitřní výsypka III
Vnitřní výsypka V
Vnitřní výsypka VI
Vnitřní výsypka VII
Vnitřní výsypka VIII
Vnitřní výsypka IX

0,00
54,08
22,35
19,30
30,04
51,49
37,71
214,97

Lesní
20,75
8,59
33,72
30,64
51,45
68,48
66,96
280,59

Vodní
0,00
0,00
7,20
0,00
0,00
1,59
0,00
8,79

Ostatní
9,60
0,00
3,24
3,09
6,02
1,19
0,60
23,74

Celkem
30,35
62,67
66,51
53,04
87,50
122,75
105,27
528,09

Rok
zahájení
2020
2020
2022
2025
2025
2030
2030

Rok
ukončení
2032
2032
2034
2037
2037
2042
2042

Je nutno konstatovat, že s ohledem na velikost plánovaného záboru lze ZPF považovat
významný, ale a s přihlédnutím k navrženým kompenzačním opatřením za akceptovatelný.
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D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Povrchové dobývání počítá s odtěžením nadložních zemin a hornin a samotné uhelné sloje.
Mineralogické a petrografické složení je podrobně popsáno v kapitole C.2.4. Nadloží je
dopravováno generálně ze západu na východ a vytváří těleso vnitřní výsypky, která vyplňuje
prostor po odtěžení uhlí. Severočeské doly a.s. plánují, že v ploše záměru „Pokračování
hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 – 2035“ vytěží 149,8 mil tun uhlí a 878,7 mil.
m3 nadloží (skrývka).
Písky holešických vrstev byly využívány jako zásypový materiál na stavbách, ve velmi
omezené míře přímo jako stavební materiál do konstrukcí staveb. Maximální produkce písku
se pohybovala kolem 20 tisíc m3. Rovněž, v době existence cihelny Wienerberger (cca do
roku 2000) v blízkých Hostomicích, byla zlomková část nadložních jílů typu MG9
holešických vrstev používána touto cihelnou jako přísada do výroby tenkostěnných cihel
a překladů. Rovněž v tomto případě nebylo nikdy dosaženo většího využití jak 20 tisíc t. za
rok. Dalším typem suroviny občasně využívané jsou jíly libkovických vrstev v podobě
těsnících jílů. Používají se jak na stavby přímo v rámci SD a.s. tak ojediněle pro externí
využití. Jejich produkce v jednotlivých případech nepřesáhla desítky tisíc m3. Výše uvedené
suroviny nejsou a nebyly nijak upravovány, prodávaly se přímo v natěženém stavu. V rámci
činnosti dolu jsou využívány rovněž pískovce a to zejména pro tvorbu zatěžovacích lavic
nebo jako materiál na vytváření štěrkových drénů, komunikací a podkladu montážních míst.
Pro budování vnitřních komunikací na dole byly využívány rovněž kvartérní štěrkopísky
a rovněž spíše náhodně těžené podložní vulkanické horniny oligocenního stáří.
Vlivy na podzemní vody, zdroje léčivých vod, povrchové vody a na půdu (rostlinný pokryv)
jsou popsány v kapitolách a D.I.4, D.I.5.

D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra 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).
Postup lomu Dolů Bílina na území nového předpolí hodnoceného v předkládané dokumentaci
EIA bude mít postupně významné dopady na celé předpolí. Půjde o postupnou likvidaci
území západním směrem v podobě cca 100 až 200 m pásech před hranou prvního
skrývkového řezu. Kromě zemědělských pozemků budou likvidována i cenná území
z hlediska botanického a zoologického (vodní plochy, mokřady, keřové pásy, vzrostlé stromy
atd.).
Na těchto plochách žije řada zvláště chráněných živočichů, kteří se zde i rozmnožují. Území
ale slouží i jako zdroj potravy živočichům, kteří na území předpolí trvale nežijí. Relativně
pozitivním vlivem bude skutečnost, že likvidace území předpolí budou probíhat postupně a po
skrývce ornice v pásu před prvním skrývkovým řezem bude následovat i několikaleté období,
kdy obnažená plocha může naopak sloužit jako vhodné životní prostředí především pro cenné
ptačí druhy (např. linduška úhorní).
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Velmi citlivou skupinou živočichů jsou na území předpolí obojživelníci a především ti, vázaní
trvale na vodu. Mají navíc i omezenou pohyblivost. Je proto nutné před postupem lomu
zajistit jejich odlovy a záchranné transfery na náhradní stanoviště.
Ptáci a někteří savci mají dobrou migrační schopnost a lze předpokládat, že při relativně
pomalém postupu záboru předpolí budou mít čas se přesunout na jiná vhodná místa v okolí –
pokud taková místa budou existovat. Z těchto důvodů je ale nutno vytvářet pomocí
navrhovaných kompenzačních opatření nové vhodné lokality odpovídající svými vlastnostmi
zrušeným biotopů.
Pro ptáky hnízdící na zemi, ale i pro druhy hnízdící na stromech a keřích, jsou největším
nebezpečím zásahy do vegetace během doby jejich hnízdění. Je proto naprosto nezbytné
respektovat zákaz zemních prací a kácení či mýcení keřů a stromů v období od března do
konce srpna.
Postupná likvidace předpolí bude tedy zásah do území, kde se vyskytují zvláště chránění
živočichové a je proto nezbytné, aby investor získal výjimky z jejich ochrany (zákon
č. 114/1992 Sb. a jeho příslušné paragrafy a vyhlášky) a to před prováděním jakýchkoliv
likvidačních zásahů do území hodnoceného předpolí.
Vliv na faunu i flóru území bude dlouhodobý a nevratný, protože dojde ke změnám
stávajících ekosystémů. Postiženy budou všechny složky bioty. Podle Úmluvy a Strategie
nelze tyto vlivy vyloučit, lze však omezit jejich působení a vhodným způsobem je následně
kompenzovat. Omezení vlivu lze zajistit dodržením projektové dokumentace (plán transferů,
zásady ochrany hnízdišť, projektování budoucí krajiny a ÚSES) a postupným prováděním
záboru současně s maximální šetrností k přežívajícím složkám bioty a striktnímu vyloučení
dalšího narušování okolí zásahu. Návrh kompenzací včetně podpory výskytu významných
druhů je součástí Přílohy 6. Tato opatření budou realizována průběžně od počátku záboru
území a budou probíhat v blízkém i vzdálenějším okolí podle disperzních schopností
dotčených druhů. Součástí kompenzací jsou i záchranné transfery dle připravených plánů.
Zhodnocení účinnosti a dostatečnosti navrhovaných kompenzačních opatření:
Zhodnocení účinnosti a dostatečnosti navrhovaných kompenzačních opatření je zčásti
provedeno jejich konkrétními návrhy. Lze ale např. doplnit doporučené počty tůní pro
rozmnožování obojživelníků s různou hloubku dna (min. počet během 15 let do roku 2035 je
cca 150 tůní na vhodných místech budoucích rekultivovaných ploch). Vhodná trvale
zavlhčená místa se budou přirozeně objevovat při budování rekultivací a nelze je v současné
době přesně určovat. V případě kamenných mohyl pro rozmnožování obojživelníků lze
doporučit stejný počet jako v případě tůní. Konkrétní umístění mohyl na výslunných místech
s jižní expozicí bude opět záviset na postupu budování vhodných rekultivací.
Odborný dozor bude v průběhu příštích let proces záboru nového předpolí i budování nových
rekultivací trvale sledovat a bude průběžně jednat s navrhovatelem záměru tak, aby se
požadované minimální počty uvedených opatření realizovaly a v případě potřeby i překročily.
Je nutno konstatovat, že již v roce 2018 se vyčlenila na výsypce Pokrok rozlehlá plocha
budoucího mokřadu a vybudovaly se nové tůně pro cenné druhy ptáků, které zde již nyní žijí.
Tato akce je součástí náhrady plochy mokřadů pod bývalou Teplickou výsypkou.
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Vlivy na systém NATURA 2000
Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 20. 9. 2016 č.j.3157/ZPZ/2016/N-2504 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.I.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Vzhled krajiny je odnepaměti podrobován změnám vyvolaným člověkem. Rozsah zásahů
do vzhledu krajiny zůstává však subjektivním dojmem člověka.
S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Pojem krajinný ráz zavádí zákon
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz zde definuje jako přírodní, kulturní
a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování
a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického
měřítka a vztahů v krajině.
Ø Podrobným vyhodnocením vlivů předkládaného záměru na krajinu se zabývá samostatná
studie hodnocení Vlivu záměru „Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina
2019 – 2035 na krajinný ráz“ – (příloha H.7).
Ze studie:
Záměr je posuzován z hlediska vlivů na krajinný ráz ve dvou podobách:
• hornická činnost spočívající v těžbě povrchovým způsobem na výhradním ložisku
hnědého uhlí v rámci Dolů Bílina dle POPD 2019 – 2035,
• předpokládané rekultivace území po ukončení této hornické činnosti (výhledově pro
rok 2055) v souladu se SPSaR (N.11, R-Princip, 2017).
D.I.8.1 Posouzení míry vlivu těžby povrchovým způsobem

První etapa záměru - těžba povrchovým způsobem zahrnuje tyto očekávané změny (více
rozepsány v kapitole 3.4, příloha H.7):
• rozšíření povrchové těžby blíže k obcím Mariánské Radčice, Lom
a Braňany s dodržením vzdálenosti limitů těžby minimálně 500 m od zastavěného
území těchto obcí,
• zakládání veškerých hmot od skrývkových řezů bude soustředěno pouze do vnitřní
výsypky, dočasně (r. 2022) bude skrývka ukládána do lokality MM Jana,
• postupné zkracování zbytkových koryt Lomského a Radčického koryta,
• zrušením stávající komunikace II/256 v úseku Braňany - Mariánské Radčice a návrh
nových veřejných komunikací.
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Pro vyhodnocení míry negativních zásahů záměru do identifikovaných pozitivních znaků
jednotlivých charakteristik a do rysů krajinné scény krajinného rázu byla použita pětistupňová
škála dle metodiky (Vorel et al., 2006): žádný zásah / slabý zásah / středně silný zásah / silný
zásah / stírající zásah. Vyhodnocení míry vlivu záměru na krajinný ráz je uvedeno
v následující tabulce. Tabulka vychází ze zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Tabulka 54: Míra vlivu záměru – etapa těžby - na zákonná kritéria krajinného rázu dle §12
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Zákonná kritéria krajinného rázu

Vliv záměru

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturně historické charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na EVSK
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

středně silný1
silný
středně silný1
žádný
středně silný1
slabý
středně silný
silný
silný

1

vliv záměru na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky, VKP a EVSK je v místě záměru postupu těžby dle
POPD 2019-35 stírající, pro celý DoKP lze však hovořit pouze o středně silném vlivu

Ve vztahu ke krajinnému rázu pokračování těžby ovlivní zejména konfiguraci terénu
v předpolí dolu Bílina a přiblíží těžbu zástavbě sídel Mariánské Radčice a Lom. Lokálně
dojde také ke změně reliéfu zakládáním skrývkových hmot na MM Jana, dočasné změně VKP
vodotečí Lomského a Radčického potoka, EVSK a vedení komunikací.
Záměr bude mít silný negativní vliv především na harmonické měřítko a vztahy v území.
Ačkoli je DoKP v tomto ohledu již významně disharmonický, předpolí lomu Bílina, kam se
předpokládá rozšíření těžby, má měřítko i vztahy doposud harmonické s mírným narušením
právě směrem k těžební jámě. MM Jana je již v tomto směru disharmonické a nepředpokládá
se zde tedy silný zásah. Nárůst hlukového a prachového znečištění znamená rovněž silný
zásah do harmonických vztahů v území s přímým dopadem na obyvatele nejbližších sídel –
Lomu, Mariánských Radčic a Braňan. Dopad na jedinečné výhledy na pohledové dominanty
Krušných hor, Českého středohoří a kulturní dominanty Bíliny a Duchcova se
nepředpokládají.
Z pohledu kulturně - historické charakteristiky krajinného rázu v DoKP bude mít záměr silný
vliv. Síla tohoto vlivu souvisí zejména s rozšiřování již doposud extrémně antropicky
pozměněné krajiny směrem k zástavbě sídel a pokračování v narušování dochovaných
historických a kulturních hodnot území a vytváření nových krajinných struktur. Rozšíření
těžby bude rovněž znamenat odcizování dotčeného území místním obyvatelům. Území pro ně
bude nepřístupné a postupně se jim stane cizím, což z pohledu resocializace území
rekultivovaných výsypek a samotného lomu Bílina představuje silný zásah do sociálních
vztahů v území.
Záměr bude míst středně silný vliv na pozitivní znaky a hodnoty přírodní charakteristiky
krajinného rázu v DoKP. Největší dopad se předpokládá na specifický reliéf Mostecké pánve,
který bude těžbou narušen, a budou vytvořeny krajinné novotvary v podobě rekultivovaných
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výsypek a jezera Bílina. V místě samotného záměru v části postupu těžby dle POPD 20192035 dojde k likvidaci krajinných struktur a zásah bude mít vliv stírající, tedy nejvyšší
možný. Stírající vliv v místě záměru lze předpokládat zejména na EVSK, které budou těžbou
zcela zničeny. Jedná se primárně o cenné partie ve vazbě na vodní toky a vodní plochy
v dotčeném území, stejně jako rozptýlené plochy mimolesní zeleně, remízků a skupin stromů.
Tyto budou v místě záměru přetěženy. S krajinnou mozaikou a zánikem stromové vegetace
souvisí také estetická hodnota území, která bude středně ovlivněna.
Vliv na VKP dané zákonem č. 114/1992 Sb. bude středně silný. Dotčeny budou zejména
vodní toky a vodní plochy, které budou těžbou buď zcela odstraněny, nebo dočasně
přeloženy. V místě samotného záměru v části postupu těžby dle POPD 2019-2035 bude mít
zásah vliv na VKP stírající. Vliv na ZCHÚ nebude mít záměr žádný (v území se nenachází
žádné ZCHÚ).
D.I.8.2 Posouzení míry vlivu rekultivace post-těžebního území

Druhá etapa záměru představuje rekultivace v rámci území řešeného záměrem (detaily viz
kap.3.3, příloha H.7). Jednotlivé způsoby využití včetně navrhovaných komunikací
a odvodnění jsou vyobrazeny na obr. 4 a graficky zpřesněny v Mapové příloze (H.7).
Posouzení míry vlivu rekultivace po povrchové těžbě je vztahováno k současnému stavu
území. Uvedený vliv záměru tedy odráží zásah do současného stavu v DoKP, nikoli
porovnání etapy těžby a etapy rekultivace.
Pro vyhodnocení míry negativních i pozitivních zásahů záměru do identifikovaných
pozitivních znaků jednotlivých charakteristik a do rysů krajinné scény krajinného rázu byla
použita pětistupňová škála: žádný zásah / slabý zásah / středně silný zásah / silný zásah /
stírající zásah. Vyhodnocení vlivu záměru na zákonná kritéria krajinného rázu lze vyhodnotit
v případě rekultivací území buď pozitivně, nebo negativně. V tomto směru byla pětistupňová
hodnotící škála rozšířena pro hodnoty slabý/ středně silný/ silný zásah na pozitivní, případně
negativní. Záměr může vést jak ke snížení hodnot krajinného rázu, tak k jejich posílení.
Vyhodnocení míry vlivu záměru na krajinný ráz je uvedeno v následující tabulce.
Tabulka 55 - Míra vlivu záměru – etapa rekultivace - na zákonná kritéria krajinného rázu dle §12
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Zákonná kritéria krajinného rázu

Vliv záměru

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturně historické charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na EVSK
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

silně pozitivní
středně silně pozitivní
silně pozitivní
žádný
silně pozitivní
žádný
silně pozitivní
středně silně pozitivní
středně silně pozitivní

Záměr rekultivace území DoKP po povrchové těžbě ovlivní silně pozitivně přírodní
charakteristiku krajinného rázu. Zároveň dojde k obnově původních krajinotvorných prvků.
Lze říci, že realizací záměru se lom Bílina změní v mozaiku lesních, zemědělských a vodních
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ploch. Na většině území řešeného záměrem bude lokalizováno jezero vzniklé ve zbytkové
jámě lomu Bílina. V tomto směru dojde k silnému posílení přírodních hodnot území, zejména
ve vztahu ke způsobu využití ploch, k navýšení ekologické stability a biodiverzity v území.
Ve vztahu k EVSK dojde rovněž k posílení stávajících hodnot krajinného rázu v DoKP
s ohledem na v současnosti nízký rozsah těchto ploch (v podstatě jen při okrajích DoKP)
a jejich plánované navýšení v rámci rekultivace. Z pohledu znaků přírodní charakteristiky
dojde rovněž ke změně reliéfu terénu, kdy bude jáma velkolomu nahrazena jezerem a okolní
rovinné plochy výsypkami s převažujícím rovinným reliéfem.
Vliv záměru na kulturně-historickou charakteristiku krajinného rázu bude rovněž pozitivní,
a to zejména ve smyslu jeho resocializace, tzn. otevření krajiny DoKP obyvatelům okolních
obcí i širšího okolí a zapojení rekultivovaných ploch do denního života veřejnosti. Záměrem
nedojde k narušení stávajících kulturních a historických hodnot řešeného území, naopak dojde
k uzavření povrchového lomu Bílina, který dnes tvoří významnou negativní kulturní
dominantu v řešeném území.
Záměr bude mít silně pozitivní vliv na estetické hodnoty v území daný primárně plánovaným
způsobem využití území DoKP. Předpokládá se nárůst krajinně - esteticky hodnotných lokalit,
zejména v doprovodu vodotečí a vodních ploch. Rovněž uplatnění okrajů lesních porostů
v celkovém obrazu krajiny bude mít pozitivní dopad na estetickou hodnotu krajiny v DoKP
po realizaci záměru.
Harmonické měřítko a vztahy budou záměrem středně silně ovlivněny. Míra ovlivnění
souvisí, podobně jako u estetických hodnot, s navrhovaným způsobem využití území, kdy
bude velkolom Bílina nahrazen mozaikou menších ploch lesů, orné půdy, trvalých travních
porostů a vodních ploch. Budoucí jezero je však navrženo svým rozměrem mimo harmonické
měřítko a zde se předpokládá mírné narušení prostorových vztahů v území. Na druhé straně se
jedná o vodní plochu s přidanou estetickou hodnotou a rekreačním využitím, které opět
podpoří pozitivní dopad na krajinný ráz v DoKP včetně jeho resocializace.
Vliv na VKP dané zákonem č. 114/1992 Sb. bude silně pozitivní ve smyslu nárůstu ploch
VKP v DoKP ve srovnání s aktuálním stavem. Záměr nemá vliv na ZCHÚ (v území se
nenachází žádné ZCHÚ).
D.I.8.3 Určení snesitelnosti záměru

Na základě výše uvedeného posouzení míry vlivu navrhovaného záměru pokračování
hornické činnosti včetně rekultivací v rámci Dolů Bílina dle POPD 2019 – 2035 lze
konstatovat, že navrhovaný záměr představuje v etapě těžby silný negativní zásah do
krajinného rázu, naopak v etapě rekultivace posílení stávajících hodnot krajinného
rázu, chráněného dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Při povrchové těžbě hnědého uhlí je zásadním zásahem do krajinného rázu území vznik
nevratných změn terénního reliéfu ve směru tvorby antropogenních tvarů (těžební jáma,
výsypky, umělá vodní tělesa) a vznik antropozemí.
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Následkem hornické činnosti na lomu Bílina se v DoKP již nacházejí významná
a měřítkově rozsáhlá antropogenní tělesa. Ve srovnání se současným stavem, kdy povrchový
lom již v daném území existuje a první etapou záměru dojde k jeho rozšíření do nezastavěného
území obcí, lze záměr pro dotčené území považovat za únosný a lze jej akceptovat v případě
splnění podmínek dále uvedených doporučení. (Zímová, příloha H.7, str. 49).

D.I.9
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví, včetně
architektonických a archeologických aspektů
a) hmotný majetek
V souvislosti s korekcí územních limitů na Dolech Bílina dojde ke zrušení stávající
komunikace II/256 v úseku Braňany – Mariánské Račice. Jako náhradu SD a.s. plánují
vybudování její přeložky v prostoru za Červených vrchem, která bude napojena na
připravovanou komunikaci Most – Mariánské Radčice zajišťovanou Magistrátem města
Mostu z dotačního titulu „15 eko-miliard“.
Projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti na přeložku komunikace Braňany –
Mariánské Radčice zajištují B-projekty Teplice s.r.o. Podmínkou realizace této přeložky je
mimo jiné vyřešení majetkoprávních vztahů a její začlenění do územních plánů měst Mostu,
Litvínova a obce Braňany (tento proces trvá cca 1 rok). Na komunikaci Most – Mariánské
Radčice bylo vydáno stavební povolení a bylo vyhlášeno výběrové řízení zajišťované MF ČR.
Výstavba komunikace začala na jaře tohoto roku.
Trasa přeložky komunikace Braňany – Mariánské Radčice I. a II. část byla rozdělena na
severní (I. část) a jižní část (II. část).
V současné době probíhá obnovené územní řízení. SD a.s. má souhlasy všech majitelů
pozemků, a ty budou postupně vypořádány. O stavební povolení bude pak požádáno následně.
b) kulturní památky
Co se týče kulturních památek - 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 pokračováním těžby povrchovým způsobem
dobývání ohroženy.
c) archeologický aspekt
Ze závěrů odborné studie posuzující vlivy záměru na archeologické památky (Příloha H.9)
vyplývá, že „V posuzovaném prostoru neleží žádné naleziště zapsané ve státním seznamu
archeologických památek, přesto je doložena či důvodně předpokládána existence těchto na
celém území dotčeného budoucí těžbou. Jelikož těžbou dojde k jejich úplnému odstranění,
je nutno nejlépe v předstihu provést záchranný archeologický výzkum. Mimo standardního
postupu předstihových výzkumů před linií těžby by bylo záhodno s větším časovým odstupem
před postupem lomu provádět výzkumy ve stěžejní lokalitě, tedy v zaniklé vsi Libkovice.
I když je jisté, že při těžbě dojde k odtěžení archeologických nalezišť, zabránit mu nelze.
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Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako významné,
s ohledem na realizaci náhradní komunikace financování záchranného archeologického
průzkumu jako akceptovatelné.
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D.II Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a ŽP

při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných vlivů
z nich plynoucích

Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění. 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.), 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 a terorismu
- 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.).
- Terorismus - s ohledem na možné útoky extrémistických sil lze konstatovat, že lom
Bílina je nepřetržitě střežen bezpečnostní agenturou a podmínky vstupu do prostoru
lomu jsou řešeny v několika vnitřních řídících aktech oznamovatele. Pro případ
neoprávněného vstupu do prostoru SD a.s., je zpracován havarijní plán, který nařizuje
postup jednotlivým zaměstnancům SD i bezpečnostní agentury. V případě
neoprávněného vstupu je rovněž kontaktována Policie ČR. Riziko způsobení
environmentálních škod z tohoto důvodu je proto minimální.

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

173/230

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

D.III Komplexní charakteristika vlivů záměru dle části D bodů I a II
z hlediska jejich velikosti a významnosti vč. jejich vzájemného
působení, se zvl. zřetelem na možnost 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
ZHODNOCENÍ VLIVU NA ÚROVEŇ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ - PM10
Příspěvek Lomu Bílina k úrovním znečištění ovzduší částicemi PM10 ve všech obytných
zónách ve všech hodnocených letech nepřesahuje 30 % hodnoty imisního limitu, resp.
30 % přípustné četnosti překročení.
Při zohlednění stávající úrovně znečištění ovzduší to znamená, že v žádné z obytných zón
v žádném z hodnocených let nedojde k překročení imisního limitu pro roční průměry
koncentrací částic PM10.
Naopak pro 24-hodinové průměrné koncentrace částic PM10 platí, že v celém zájmovém
území je již dnes překračován příslušný imisní limit. Do jisté míry, která je modelově
vypočítána pro výchozí rok této rozptylové studie, se na tom podílí i stávající provoz
Lomu Bílina. Míru tohoto příspěvku nelze modelem přesněji určit. Realizací záměru
dojde v některých obytných zónách ke snížení vlivu lomu, v jiných ke zvýšení. S největší
pravděpodobností lze odhadovat, že i při realizaci záměru bude imisní limit pro
24-hodinové průměry koncentrace částic PM10 překračován. Současně je nutné uvést,
že modelový výpočet predikuje, že v porovnání s variantou bez realizace záměru dojde
při realizaci záměru ke snížení vlivu lomu na úroveň znečištění ovzduší v naprosté
většině hodnoceného území.
ZHODNOCENÍ VLIVU NA ÚROVEŇ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ - PM2,5
Vypočtené příspěvky Lomu Bílina k úrovni znečištění ovzduší částicemi PM2,5 jsou ve
všech hodnocených letech ve všech obytných zónách pod hranicí 1 µg·m-3 a jsou tedy
velmi malé. V pěti obytných zónách (Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské
Radčice a Osek) z celkového počtu deseti jsou tyto příspěvky dokonce ještě výrazně nižší
a jsou zanedbatelné.
Podle pole pětiletých průměrů koncentrace částic PM2,5 zpracovaných pro období 20122016 Českým hydrometeorologickým ústavem přesahuje již v současné době úroveň
znečištění ovzduší vyjádřená ročními průměry koncentrace částic PM2,5 v některých
obytných zónách hodnotu 20 µg·m-3, která je od 1. ledna 2020 hodnotou imisního limitu.
K tomuto překročení dochází v několika málo čtvercích 1 x 1 km ve východní části
hodnoceného území u města Bílina a města Ledvice a dále na většině území obytné zóny
Duchcov a jižní části obytné zóny Lom.
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Podle modelového výpočtu může docházet oproti současnému stavu (roku 2015) ke
zvýšení příspěvku Lomu Bílina k průměrným ročním koncentracím PM2,5. Z tohoto
důvodu nelze vyloučit, že po roce 2020 bude docházet k překračování imisního limitu
platného od roku 2020. Z vypočtené výše příspěvků Lomu Bílina k úrovni znečištění je
ale jasné, že vliv Lomu Bílina na to zda bude nebo nebude docházet k překračování
imisního limitu, je zcela zanedbatelný a plnění imisního limitu by nemuselo být zaručeno
ani v případě, že by Lom Bílina nebyl v provozu.
ZHODNOCENÍ VLIVU NA ÚROVEŇ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ - OSTATNÍ
ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY
Příspěvky Lomu Bílina k úrovním znečištění ovzduší oxidem siřičitým, oxidem
dusičitým, oxidy dusíku, oxidem uhelnatým, benzenem a benzo(a)pyrenem jsou ve všech
hodnocených letech a ve všech obytných zónách zcela zanedbatelné a nemají v podstatě
žádný vliv na plnění příslušných imisních limitů. V praxi to znamená, že imisní limity
pro tyto znečišťující látky budou v posuzovaném území i nadále plněny, což neplatí pro
imisní limit pro benzo(a)pyren, který již v současné době plněn není a nadále plněn
nebude, bez ohledu na existenci Lomu Bílina.
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
v jednotlivých postupových rocích 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 nebude představovat významné riziko
nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí, dojde ke snížení
nepříznivých účinků hluku (a tím ke snížení možných zdravotních rizik) a k mírnému
snížení zdravotního rizika souvisejícího se suspendovanými částicemi (změny imisní
situace jsou z hlediska zdravotních rizik zanedbatelné).
d) Vlivy na ostatní složky ŽP – ve všech ostatních složkách ŽP se vlivy záměru uplatňují
s různou intenzitou – od nevýznamných vlivů až po významně negativní vliv.
- vlivy na faunu a floru - Postupné odtěžení předpolí bude významný zásah do území, kde
se vyskytují zvláště chránění živočichové a je proto nezbytné, aby investor získal
výjimky z jejich ochrany (zákon č. 114/1992 Sb. a jeho příslušné paragrafy a
vyhlášky), a to před prováděním jakýchkoliv likvidačních zásahů do území
hodnoceného předpolí. Vliv na faunu i flóru území bude dlouhodobý a nevratný,
protože dojde ke změnám stávajících ekosystémů. Postiženy budou všechny složky
bioty. Podle Úmluvy a Strategie nelze tyto vlivy vyloučit, lze však omezit jejich
působení a vhodným způsobem je následně kompenzovat. Omezení vlivu lze
zajistit dodržením projektové dokumentace (plán transferů, zásady ochrany hnízdišť,
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projektování budoucí krajiny a ÚSES) a postupným prováděním záboru současně s
maximální šetrností k přežívajícím složkám bioty a striktnímu vyloučení dalšího
narušování okolí zásahu. Návrh kompenzací včetně podpory výskytu významných
druhů je součástí Přílohy 6. Tato opatření budou realizována průběžně od počátku
záboru území a budou probíhat v blízkém i vzdálenějším okolí podle disperzních
schopností dotčených druhů. Součástí kompenzací jsou i záchranné transfery dle
připravených plánů. Dále lze konstatovat, že na základě stanovení podmínek EIA
a POPD DB 2008 – 2030 oznamovatel všechny biologické podmínky plní.
- vlivy na vody
- Povrchové - vlivy na povrchové vody jsou hodnoceny z hlediska:
o biologického – Na základě výsledků průzkumu (N.3) oživení potoků
Loučenského a Braňanského lze formulovat následující zjištění: Stávající
vypouštěné důlní vody neovlivňují výrazně faunu potoků z hlediska
přítomnosti citlivých druhů, resp. jejich vliv je minimální. Vzhledem
k jejich charakteru (v podstatě se jedná o odvedení vody srážkové čerpané
z povrchových nádrží a poldrů v území předpolí, výsypek nebo rekultivace
nikoliv o klasickou důlní vodu odpovídajícího složení) je velmi málo
pravděpodobné, že by k takovému ovlivnění došlo v budoucnosti
z hlediska kvality vod, možná je pouze změna hydrologických parametrů
v důsledku případného navýšení objemu vypouštěné vody. Extrémní
havarijní situace pochopitelně nikdy vyloučit nelze, v daném případě jsou
však takové stavy vysoce nepravděpodobné. Výrazně větší vliv na
organismy z hlediska znečištění mají komunální vody obcí, kterými
potoky protékají, přičemž Braňanský potok je na tom o poznání hůře, též
proto, že jeho v betonových profilech vedený tok v obci nemá absolutně
žádnou samočisticí schopnost.
o hydrologického - V předpolí lomu bylo odbornou studií (N.1, str. 57)
posuzováno ovlivnění vodoteče Radčický, Lomský a Loučenský potok.
Zahrnuto je zde i ovlivnění koryta příkopu 2400 u jižního okraje města
Duchcova.
Braňanský potok bude i nadále odvádět vody z čerpacích vrtů. V současné
době vypouští Doly Bílina do Braňanského potoka podzemní vody ze tří
čerpacích vrtů umístěných v předpolí lomu u Teplické výsypky,
a povrchové důlní vody nezávadné kvality, nikoliv vody odpadní. Jelikož
Braňanský potok není v bezdeštném období sycen jinými výraznějšími
přítoky, považujeme stávající vypouštění vod z čerpacích vrtů za pozitivní
pro vyrovnání hydrologické charakteristiky tohoto toku. Nepředpokládáme
zvýšené, nebo nadměrné čerpání vod do Braňanského potoka v období
zvýšených či nadměrných srážek, ani zhoršení kvalitativních ukazatelů
vypouštěných vod.
Ovlivněna bude i vodoteč příkop 2400 u jižní části Duchcova, která zatím
ústí do retence odkaliště ČEZ (plaviště Fučík) s částečným odtokem vod
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do zbytku koryta Ledvického potoka, který je ve správě Dolů Bílina
a vyúsťuje do vodoteče Bouřlivec u obce Želénky.
Po zrušení čerpací stanice retence C bude příkop 2400 odvádět povrchové
vody ze svého povodí. V prostoru plaviště je realizován rozdělovací
objekt, který přítoky vod směruje buď do koryta příkopu Ledvice 2, nebo
do plaviště.
Pravidelné denní přítoky V Radčickém potoce jsou pouze ve výši
povolených hygienických průtoků v množství 13 l/s. 15 Radčický potok je
převeden do retence čerpací stanice Libkovice 2. Ta přítoky vody
přečerpává do koryta přeložky Radčického (Loučenského) potoka.
Z jámy MR1, zřízené v bývalém hlubinném dolu Kohinoor, po jejich
předčištění v biotechnologickém systému čištění důlních vod (BtS ČDV),
budou vody přiváděny podzemním potrubím do umělého koryta,
odvádějícího přebytečné vody ze zatopené sníženiny při patě Růžodolské
výsypky opatřené výpustným objektem, do Radčického potoka a dále
budou do nádrže Libkovice 2.
Podzemní: Na základě výše zmíněných skutečností lze předpokládat, že
v průběhu provádění hornické činnosti na povrchovém lomu Bílina, v letech 2019
– 2035, ani po jeho ukončení nedojde k závažnému ovlivnění kvalitativních
parametrů kvartérní zvodně jako potencionálního zdroje podzemních vod
v obcích, nacházejících se v bezprostředním okolí budoucího postupu těžby na
lomu Bílina (zdroj: N.2, str. 29,30).

- vlivy na půdu – Po prozkoumání sledovaného území lze konstatovat, že se na něm
nenacházejí půdy, které by bylo možno považovat za mimořádně kvalitní. Je však
nutné provést skrývku zemin zejména z humusových horizontů. Bude nutné tuto uložit
na příslušných deponiích a tím ji uchránit pro účely pozdějších rekultivačních prací.
- 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 – s ohledem na závěry vyplývající z odborné studie Hodnocení
krajinného rázu (příloha H.7) lze celkově konstatovat, že navrhovaný záměr
představuje v etapě těžby silný negativní zásah do krajinného rázu, naopak
v etapě rekultivace posílení stávajících hodnot krajinného rázu, chráněného dle
§12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Při povrchové těžbě
hnědého uhlí je zásadním zásahem do krajinného rázu území vznik nevratných změn
terénního reliéfu ve směru tvorby antropogenních tvarů (těžební jáma, výsypky, umělá
vodní tělesa) a vznik antropozemí. Následkem hornické činnosti na lomu Bílina se
v DoKP již nacházejí významná a měřítkově rozsáhlá antropogenní tělesa. Ve
srovnání se současným stavem, kdy povrchový lom již v daném území existuje a první
etapou záměru dojde k jeho rozšíření do nezastavěného území obcí, lze záměr pro

15

stanovil Odbor vodního hospodářství ONV v Mostě 2. 11. 1969 pod značkou Vod/569/64/Be.
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dotčené území únosný a lze jej akceptovat za podmínky splnění dále uvedených
doporučení. charakter tohoto záměru ovlivnění krajinného rázu vylučuje.
e) vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a území historického významu - Posuzovaný
záměr bude realizován ve vzdálenosti od obcí, kdy nelze předpokládat, že by těžba
měla vliv na budovy v okolních obcích. K ohrožení zastavěného intravilánu okolních
obcí či likvidací hmotného majetku či kulturních památek nedojde - 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 povrchovým dobýváním ohroženy.
Plánovaná likvidace komunikace II/256 v úseku Braňany – Mariánské Račice
proběhne, za plnohodnotné náhrady výstavby její přeložky v prostoru za Červeným
vrchem. komunikace nové.
Co se týče odstranění archeologických nalezišť – bude SD financovat rozsáhlý
archeologický průzkum a záchranné práce tak, jak to ostatně provádí ve spolupráci
s odborníky již mnoho let.
f) vlivy na klimatický systém - Při posuzování vazby záměru „ na klimatický systém a jeho
očekávané změny, odolnosti a zranitelnosti tohoto záměru vůči klimatickým změnám
je klíčové vycházet ze skutečnosti, že záměr je realizován v území, kde již v současné
době probíhá povrchová těžba. Ta pochopitelně sama o sobě s sebou nese ten fakt, že
během ní dochází k rozsáhlým negativním zásahům do území, vodních ploch, lesních
ploch atd. V případě posuzovaného záměru již k těmto zásahům došlo a posuzovaný
záměr žádné masivní zásahy tohoto charakteru neobnáší.
Naopak paralelně s povrchovou těžbou dochází k rekultivací zasaženého území, která
má jednoznačný a pozitivní přínos jak z hlediska mitigačních opatření, tak z hlediska
adaptace na předpokládané změny klimatu a extrémní jevy způsobované klimatickými
podmínkami. S ohledem na časový rámec záměru a předpokládané změny počasí a
klimatu pro shodné období lze zranitelnost záměru vůči dopadům změny klimatu
vyhodnotit jako nízké.
I kdyby tyto jevy nastaly nečekaně dříve s vyšší četností, předkladatel záměru
disponuje technologickým a provozním know – how, pomocí kterého lze negativní
vlivy eliminovat a zabezpečit realizaci záměru. (H.13, st. 21).
g) možnost přeshraničních vlivů
Charakter tohoto záměru přeshraniční vlivy vylučuje.
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D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních
vlivů na ŽP a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem
k záměru možné, popř. opatření k monitorování možných negativních vlivů na ŽP,
které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, vč. opatření týkajících se
připravenosti na mimořádné situace dle kap. II a reakcí na ně.

D.IV.1 Opatření základní a již prováděná
V rámci přípravy realizace záměru byla do současné doby již celá řada opatření technického
a organizačního řádu provedena (průzkumy, měření – viz přílohy). Všechna opatření
uložená v rámci minulé EIA (MZP 151) jsou plněna. Jejich seznam včetně komentáře je
součástí Dokumentace jako příloha H.11 – Plnění podmínek).
Základní opatření (ve smyslu opatření technologická a ta, která vychází z legislativy) jsou
tedy již součástí záměru, jsou uvedena v kapitole B.I.6.3 a s jejich plněním se již automaticky
počítá.
V této kapitole uváděná opatření je nutno chápat jako podmínky konkrétní, relevantní
a splnitelné. Dodržování zákonných předpisů vyplývá ze zákonného rámce a je
automatické. Je třeba zdůraznit, že navržená opatření vycházejí ze současného stavu situace
a dostupných technik a technologií. Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada
předběžné opatrnosti.

D.IV.2 Technická a technologická opatření
a) všeobecná
Technická a technologická opatření jsou bezprostředně vztažena k projektovému řešení
záměru. Jsou doporučena jako podmínky závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí a jsou následující:
§

Přijmout princip společné odpovědnosti Joinventure – vychází z možnosti ovlivňovat
činnosti subdodavatelských firem prostřednictvím smluvních závazků a převzetí
ekologických standardů mateřské firmy firmami dodavatelskými.

§

Technické a technologické řešení záměru zajistí, že nebudou překročeny
(v dokumentaci uvedené) technické i environmentální parametry (kapacita záměru,
vstupy a výstupy).

§

Technické a technologické řešení zajistí, že budou použity BAT technologie.

§

Technické a technologické řešení zajistí řešení pro mimořádné stavy a havárie.

§

Technické a technologické řešení zajistí minimalizaci nároků na environmentální
zdroje a výstupy do ŽP.

§

Podrobné rozpracování výše uvedených opatření je součástí kapitoly B.I.6.3 –
technologická opatření.
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b) specifická
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na ovzduší

1) Bude nadále udržována zeleň vysazená v dřívějších letech, a to včetně dosadby
uhynuvší zeleně.
2) Budou dále prováděna pravidelná měření kvality ovzduší a zveřejňování výsledků
měření ve všech dotčených obcích.
3) Pokud měření prokáží významné odchylky od hodnot emisí použitých v rozptylové
studii, budou provedena opatření přímo na zdrojích tak, aby bylo dosaženo použitých
hodnot emisí hodnocených zdrojů.
4) Omezování prašnosti v jižních svazích dolu Bílina – ochranná zeleň: řešit realizaci
hydroosevu, zatravnění, výsadbu lesních sazenic a jejich následnou 5-tiletou pěstební
péči.
5) Jako kompenzaci navýšení příspěvků lomu Bílina k úrovni znečištění ovzduší
oznamovatel záměru do konce roku 2021 zajistí snížení emisí PM10 z lokálních zdrojů
vytápění v souhrnu o 9 tun/rok. Toto snížení bude vyčísleno v souladu se sdělením
odboru ochrany ovzduší MŽP ke způsobu výpočtu očekávaných efektů při náhradě
stávajících kotlů v rodinných domech moderními zdroji vytápění pro účely zpracování
analýzy proveditelnosti k žádostem krajů v rámci Specifického cíle 2.1 Prioritní osy 2
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“, ze dne 3. září 2015.
6) Opatření ke kompenzaci navýšení příspěvků lomu Bílina budou realizována primárně
v místech, kde dochází k největšímu zatížení vlivem realizace záměru. V případě, že
se prokáže, že toto není možné (např. z důvodu nízké absorpční kapacity), je možné
opatření realizovat na území Ústeckého kraje, nicméně co nejblíže území s vlivem
záměru a v co nejvyšší koncentrovanosti nahrazovaných zdrojů lokálního vytápění.
7) Podrobný mechanismus opatření ke kompenzaci navýšení příspěvků lomu Bílina,
včetně jeho případných úprav, bude v předstihu projednán s MŽP.
8) Doba udržitelnosti realizovaných opatření činí 5 let. Během této doby budou rozsah,
přínos a udržitelnost opatření monitorovány a vyhodnocovány.
9) Výsledky monitoringu a vyhodnocení budou ve formě pravidelné roční zprávy
předávány dotčeným orgánům veřejné správy.

Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na hluk

Jsou již součástí technologických opatření (kap. B.I.6.3)
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na lidské zdraví

10) Během postupu záměru doporučujeme pokračovat v monitoringu hluku a případné
změny akustické situace řešit aktuálně vhodnými protihlukovými opatřeními.
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11) Lze konstatovat, že všechna navržená opatření ve své podstatě budou v konečném
důsledku mít zmírňující vliv na případné negativní vlivy na veřejné zdraví.
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na vodu
Povrchová

12) Braňanský potok - doporučujeme, aby byla uchována možnost kontinuálního odpouštění
v kombinaci s možností nárazového zvýšení průtoku (propláchnutí toku).
13) Loučenský potok - doporučujeme vodohospodářům na dolech uchovat obě možnosti,
jak kontinuálního pomalejšího vypouštění slabším čerpadlem se stálou funkcí, tak
silnějším „nárazovým“ čerpadlem schopným v kratším čase vypustit i větší objem.
14) Veškeré důlní vody a vody zachycené v předpolí lomu Bílina budou vypouštěny do
veřejných vodotečí v kvalitě a množství, které je stanoveno platnou legislativou.
15) Vody, které tomuto požadavku nevyhovují, budou převedeny k procesu čištění na
úpravnu důlní vody ÚDV Emerán.
Podzemní

Návrh monitoringu v oblasti výsypky Pokrok:
16) Konečná podoba záměru nového výsypkového tělesa (Pokrok) primárně vyžaduje
vyřešení odvodu podzemních vod přitékajících do tohoto prostoru a jejich následný
odtok. Vysoká hladina podzemní vody tak je jedním ze základních rizikových faktorů. Z
provedené rešerše archivních podkladů vyplynuly následující doporučení a návrhy
vodohospodářských opatření:
a. V první řadě je nezbytné zachovat funkčnost plošného drénu pod tělesem
Koridorů odkaliště Fučík, který bude umožňovat odvedení průsakových a
mělkých podzemních vod. Stejně tak je nutné zachovat funkčnost drenážních
svodů a čerpacích stanic na severních svazích DB.
b. Doporučujeme zvážit možnost úpravy odtoků a zvýšení jejich čerpací kapacity,
případně doplnění o nové retenční nádrže, do kterých budou svedeny nové drény
budoucího výsypkového tělesa v prostoru MM Jana.
c. Doporučujeme definitivně vyřešit otázku přeložky Oseckého potoka, resp. čerpací
bariéry. Připomínáme, že na tento problém je nutné nahlížet komplexně, s vazbou
na existující drény v okolí (gravitační napojení) a na provoz sousedního odkaliště
Fučík. (H.8C).
d. Dále doporučujeme revidovat, aktualizovat a sjednotit současný hydrogeologický
a hydrochemický monitoring v oblasti předpolí Duchcova, výsypky Pokrok,
Ledvického koridoru a odkaliště Fučík. Doporučujeme monitorovat polohu
hladiny podzemní vody zejména v terciérních píscích a ve stařinách uhlí. Zároveň
je nutné monitorovat funkčnost plošného drénu odkaliště Fučík a severních svahů
DB. (H.8C)
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e. Současný monitorovací systém bude vhodné doplnit a rozšířit. Zároveň by bylo
více než žádoucí výsledky předstihového monitoringu vyhodnotit pomocí
matematického modelování (numerický model proudění podzemních vod v
saturovaném zemním prostředí v zájmové oblasti). Pomocí něho by bylo možné
ještě před zahájením zakládání nové výsypky provést dílčí výpočty, které by
simulovaly možné varianty řešení hodnoceného záměru. (H.8C)
f. V posudku (N.1) je doporučeno monitorovat kvartérní zvodeň na území před
postupem těžby lomu Bílina minimálně po dobu do ukončení provádění hornické
činnosti. K tomuto účelu by měla být využita stávající monitorovací síť, doplněná
o nové objekty v okolí obce Mariánské Radčice a v jižní a jihovýchodní části
města Lom.
g. Jakékoliv zásahy, které budou mít za cíl ovlivnění nebo změnu režimu proudění v
kolektoru kvartérních sedimentů, by měly být plánovány na základě analýzy
výsledků dlouhodobého monitoringu této zvodně.
Návrh monitoringu v oblasti plaviště Venuše:
17) Ze skutečností zjištěných na základě rešerše archivních podkladů a uvedených
v posudku (H.8C) vyplývá jednoznačný závěr, že dominantní úlohu při dalším postupu
Dolu Bílina směrem k odkališti Venuše sehraje podzemní voda. Posuzovaný záměr
proto primárně vyžaduje vyřešení odvodu vod přitékajících do tohoto prostoru a jejich
následný odtok.
a. Před pokračující těžbou by proto měly být jednoznačně provedeny podrobné
průzkumné práce a vybudování vhodného monitorovacího systému. Pokud bude v
průběhu postupu skrývky zjištěna anomálie, bude možné na základě měřených
hodnot monitoringem navrhnout vhodná opatření jako např. vybudování těsnících
podzemních stěn ve vhodně zvolených výškových úrovních, realizace
stabilizačních opatření (kamenné lavice, kotvené pilotové stěny atp.).
b. Rozhodující pro bezpečný postup je odvodnění písčitých kolektorů v dostatečném
předstihu – odvodňovací soustavou čerpacích a svodových vrtů. Snížení depresní
křivky hladiny v předpolí skrývky 1. až 3. řezu lze navíc dosáhnout vhodnými
časovými cykly odtěžování (několik měsíců).
c. V případě, že dojde k průsakům z odkaliště Venuše do lomu Bílina, očekáváme
jejich soustředění na dně lomu – předpokládáme, že tyto vody budou následně
zřeďovány ostatními důlními vodami, včetně srážek a infiltrací z okolí.
d. Budoucí provoz odkaliště Venuše počítá s nejkratší sedimentační délkou 150 m,
sklonem budoucích svahů tvořených z popelů 1 : 20, čímž jsou splněny stabilitní
požadavky celého tělesa, pata svahu bude navazovat na hladinu zbytkového
jezera. Jako preventivní opatření proti průsakům bude provedeno zatěsnění části
severozápadního a severního svahu odkaliště.
e. Nad rámec výše uvedeného doporučujeme revidovat, aktualizovat a sjednotit
současný hydrogeologický a hydrochemický monitoring v předpolí jihozápadního
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postupu Dolů Bílina a odkaliště Venuše. Doporučujeme monitorovat polohu
hladiny podzemní vody a její kvalitu u obou staveb zároveň a monitorovací
systém doplnit a rozšířit.
f. S ohledem na plánovanou rekultivaci celého prostoru bude zároveň v dalším
kroku vhodné provést hydrotechnické výpočty určující množství dešťových vod
(přítoky a odtoky) řešené oblasti a zejména do zbytkové vodní plochy odkaliště.
Současně doporučujeme stanovit vodohospodářskou bilanci této vodní plochy.
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na půdu

18) Je nutné provést skrývku zemin zejména z humusových horizontů. Bude nutné tuto
uložit na příslušných deponiích a tím ji uchránit pro účely pozdějších rekultivačních
prací.
19) Skrývka ornice v jednotlivých letech platnosti nového POPD bude prováděna
obdobným způsobem jako v předchozím období, tj. hranice skrývky ornice v daném
roce je navržena cca 100 m před hranicí postupu 1. řezu k 31. 12. tohoto roku.
20) V potřebném předstihu bude zpracována projektová dokumentace, která bude obsahovat
bilanci skrývky ornice a dalších vhodných zemin na dotčených pozemcích, návrh
způsobu jejich hospodárného využití, a také návrh vhodné trasy pro odvoz ornice z
předpolí.
21) Ornice bude skrývána klasickou technologií, tj. hrnutím buldozerem do figur, poté bude
naložena na nákladní automobily a po účelových komunikacích převezena k přímé
povážce na zemědělskou rekultivaci nebo na deponii.
22) Správně tvarovat deponie, aby byly odstraněny, případně minimalizovány negativní
vlivy, kterým jsou tyto kvalitní zeminy na složištích vystaveny (vodní a větrná eroze,
rozježdění, zhutnění mechanizací).
23) Při skrývání ornice a popř. hlouběji uložené zúrodnění-schopné zeminy nesmí dojít
k promísení s neúrodnými vrstvami půdy.
24) Po dobu těžby bude ornice, popř. zúrodnění schopná zemina uložena mimo dosah
těžebních prací.
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na faunu a floru
Kompenzační opatření pro flóru

25) Kompenzační opatření za starý sad pod Červeným vrchem až k Venusce a ovocné aleje
kolem místních cest. Obnova či náhradní plnění.
a. Doporučený sortiment druhů pro aleje (u Duchcova - jen vysokokmeny, vzdál. cca
10m od sebe nebo např. síť komunikací na výsypce Pokrok):
- hrušně 50% např. odrůdy Solanka, Koporečka (Kobrčka), Charneuská, Špinka aj.
- třešně 50% např. odrůdy Karešova, Velká černá chrupka, Napoleonova aj.
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b. Doporučený sortiment pro ovocný sad:
- hrušně 50%, třešně 50%, sortiment odrůd viz bod 1.
- Na olemování sadu lísky 10%, hlohy 20%, jeřáby 30%, bezy 10% a dříny 20%.
Svah mezi nádrží EMA a MM Jana.
26) Na revitalizaci starého sadu pod Červeným vrchem navržený sortiment zůstává, a doplní
stávající druhy.
Ovocné sady, aleje a solitéry hrají důležitou roli ve formování krajinného rázu. Ovocné aleje
napomáhaly v minulosti k orientaci v krajině a solitéry byly vždy významnými orientačními
body. Aleje i solitéry vytvářely a stále ještě vytvářejí bodové či liniové prvky v krajině, které
podtrhují její reliéf a charakter. Výsadba starých odrůd by se dala specifikovat jako činnost
zachraňující rozmanitost genetických zdrojů, obnova a zakládání sadů jako činnost
zachraňující kulturně-krajinné hodnoty.
Rozptýlené drobné i větší ovocné sady a aleje se starými stromy vysokokmenného tvaru jsou
spjaty s českou krajinou již stovky let a dotváří tak její typickou tvář. Obnovené a udržované
sady nebo aleje jsou nositeli historické kulturně-krajinné hodnoty, opět se stávají biologicky
a ekologicky velmi hodnotným ekosystémem. Výsadba starých odrůd (vznik před 2. světovou
válkou) by se dala specifikovat jako činnost zachraňující rozmanitost genetických zdrojů.
Extenzivní sady, myšleno tedy tradičně obhospodařované sady, mají rozlohu různou,
od malých sadů o několika stromech na mezi až po desítky stromů. Stromy se dožívají
vyššího věku, což umožní tvorbu hnízdních dutin, jsou atraktivní pro mnohé bezobratlé.
V tradičním sadu se využívá vyšších kmenných tvarů často starých odrůd (nasazení korunky
je minimálně ve 180 cm), a to z důvodu dalšího využití plochy pod stromy. To vše
dlouhodobě podporuje biologickou rozmanitost. Staré ovocné sady a extenzivní výsadba
ovocných dřevin jsou v dnešní stále více uniformní krajině důležitým artefaktem,
představující tradiční péči
o krajinu a významné kulturní dědictví. Vysokokmenné sady
zůstávají někde na půl cesty mezi divokou a pravidelně obhospodařovanou krajinou. Ovocné
sady, aleje či ovocné solitérní stromy významně dotvářejí architektonickou podobu lidských
sídel a jsou důležitou složkou životního prostředí. Mají i svou hodnotu estetickou a kulturní.
Předmětné území nového předpolí lze charakterizovat, pokud jde o vegetaci (zejména
o druhovou skladbu), jako dosti chudé a tudíž méně botanicky zajímavé, s výrazným
zastoupením ruderálních druhových taxonů, občas až devastované. Především se jedná
o opuštěné území, s do určité míry probíhajícími spontánními sukcesními procesy; již
s podstatným omezením antropogenního působení. Na nevelkých plochách jsou zbytky
ruderalizovaných mezofytních luk, opomenout nelze rostlinné lemy podél komunikací.
Na některých lokalitách se nachází využívaná obhospodařovaná zemědělská půda.
Dále jsou to mokřady (mj. s vodní plochou rybničního charakteru), obecně důležité z hlediska
ekologické stability; zastoupeny jsou běžné a typické pobřežní taxony. Jde o rozsáhlé
mokřady s obvyklými mokřadními druhy; při okrajích, v proláklinách či vyvýšených místech
se vyskytují také luční, plevelné a ruderální byliny, případně dřeviny; občas i zbytky
kulturních rostlin. V celkovém hodnocení se jedná převážně o silně ruderalizované porosty s
nízkou botanickou hodnotou, občas až devastované. Zjištěná druhová diverzita se vyskytuje
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běžně v rámci širšího regionu, jde o druhy obvyklé. Rostliny kategorie ochrany O1 kategorie
ochrany zvláště chráněných druhů dle zákona č. 114/1992 Sb. A Přílohy č. II vyhl.
č. 395/1992 Sb., nebyly nalezeny, rostliny O2 kategorie ochrany Černý a červený seznam
cévnatých rostlin, AOPK, 2001 byly nalezeny (viz tabulka dále) se vyskytují v rámci
navazujícího území.

Obr. 31 - Letecký snímek nové výsypky u MM Jana s vyznačením navrhovaných kompenzačních
opatření.

Obr. 32 - Letecký snímek nové výsypky u MM Jana s vymezeným zájmovým územím botanického
průzkumu (lokalita 11).

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

185/230

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Kompenzační opatření pro faunu (mimo ptáky)

Opatření pro praktickou realizaci postupu dolu a design rekultivace výsypek
27) Doporučujeme minimalizovat nutné kácení a zavážení lesa a dřevin lesního pláště ve
vegetačním období v území mezi obcemi Braňany a Mariánskými Radčicemi, zároveň
postupovat po etapách, aby postižení obratlovci mohli migrovat z ohroženého prostoru.
Rovněž by mělo být na nejmenší nutné minimum omezeno rušení již fungující lesní
rekultivace v prostoru nové výsypky Pokrok II.
28) V rámci ochrany obojživelníků doporučujeme rušení všech mokřadních stanovišť
v zájmovém území zásadně v podzimním termínu mimo období rozmnožování
obojživelníků, a to následně po provedení odchytu a transferu přítomných jedinců, aby
se omezilo množství obojživelníků, kteří zahajují zimování na dně a byli by likvidací
postiženi. Pokud se jedná o rušení rozsáhlejších mokřadů a vodních ploch, je třeba
realizovat postupně s víceletým předstihem a obojživelníky postupně vytlačovat z
ohroženého území vysoušením a nabídkou koncentračních tůněk v předpolí, které
mohou být snáze vyloveny k transferu.
29) Při modelaci terénu nové výsypky za montážním místem Jana a plánování
rekultivačních úprav budoucí výsypky doporučujeme tvorbu co nejjemnější mozaiky
stanovišť ve smyslu zvlnění terénu i ve smyslu omezení rovných geometrických linií
okrajů porostů.
Kompenzační opatření za zábor předpolí

Doporučujeme aplikovat postup tzv. malých intervencí v krajině pro konkrétní skupiny
organismů a obecné postupy zaměřené na zvyšování diverzity na větších rozlohách při
plánování rekultivačních výsadeb. Ve své podstatě se jedná o rozšíření koncepce „hnízdních
budek pro ptáky“ na rostliny, hmyz, plazy a obojživelníky:
30) Zrušené vodní plochy a mokřady osídlené obojživelníky by měly být vhodným
způsobem nahrazeny, a to zbudováním umělých tůněk nových. Vzhledem k rozloze
Venusky pravděpodobně nebude možné nahradit stejnou rozlohou, ale je vhodné se o to
pokusit. Doporučený počet nových náhradních tůněk za zabrané předpolí je nejméně 40.
Mohou být budovány na výsypkách (Pokrok, též vnitřní výsypka u Ledvic, apod.),
a to postupně v závislosti na posunu skrývkové linie dolu. Vhodná území pro jejich
zřízení:
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Obr. 33 - Vhodná místa pro lokalizaci nových náhradních stanovišť pro obojživelníky – výsypka
Pokrok západní část

Obr. 34 - Vhodná místa pro lokalizaci nových náhradních stanovišť pro obojživelníky – výsypka
Pokrok východní část a Ledvice

31) Pro podporu ještěrek (ale též drobných savců, některých ptáků a hmyzu) doporučujeme
na budoucí rekultivaci a mimo prostor ohrožený těžbou (ochranná opatření obcí Lom
a Mariánské Radčice) budovat kamenné hromady s teplým jádrem (tlející rostlinná
biomasa a trouchnivé dřevo) umožňujícím zimování a inkubaci snůšek. Vzhledem
k rozloze současného území předpolí doporučujeme realizaci těchto stanovišť v počtu
nejméně 100, aby takové opatření mělo smysl. Vhodná místa ukazují obrázky.
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Obr. 35 - Vhodná místa k realizaci náhr. stanovišť pro ještěrky, prostor výsypky Pokrok – záp.část.

Obr. 36 - Vhodná místa pro lokalizaci náhradních stanovišť pro ještěrky v ochr. pásmu obce Lom.
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Obr. 37 - Vhodná místa k realizaci náhradních stanovišť pro ještěrky v prostoru Pokrok Ledvice –
východní část.

32) V rámci kompenzací doporučujeme rozmístit volně v krajině nových a stávajících
výsypek (mimo okolí tůněk) nejméně 20 větších hromad dřevní hmoty či broukovišť
(sestávajících z více jak 3 větších neodkorněných kmenů a polen) a dále doprovodit
stojícími torzy a položenými kmeny nejméně polovinu budovaných tůněk pro
obojživelníky. Rovněž doporučujeme cílené zbudování nejméně 20 dřevem
zastřešených tzv. hmyzích domečků s náplní otepi slámy, rákosu, navrtaného dřeva.
33) Doporučujeme výsadbu jedno (po jedné straně cesty) či dvouliniových (po obou
stranách cesty) ovocných (vysokokmeny, ne zákrsky), topolových, lipových, dubových
a jírovcových alejí okolo komunikací na výsypce Pokrok a dalších výsypkách v rozsahu
nejméně 50 % jejich celkové délky (druhá polovina bez dřevinného doprovodu).
Rovněž doporučujeme výsadbu solitér lípy a dubů (n = 50) či remízků a křovin (n = 30)
v místě křížení cest a na vyvýšených místech mimo projektované lesní rekultivace.
Použity by měly být odrostlé sazenice s kořenovým balem (nikoliv prostokořenné)
původu nejbližšího místu výsadby (kvůli lepší aklimatizaci) o minimální výšce cca 2,5
m. Konkrétní návrh by měl vzejít ze spolupráce dendrologa - botanika, zoologa a
architekta - projektanta ÚSES, vytipovaná vhodná místa ukazuje obrázek.

Obr. 38 - Linie vyznačují vhodná místa pro alejovou výsadbu. Systém je záměrně navržen tak, aby
aleje neuzavíraly celky (nedokončené výsadby) a nepředstavovaly bariéru z hlediska šíření
drobných organismů (hmyzu).

34) Při projektování lučních systémů na nové výsypce doporučujeme vytvoření nejméně 4
větších území – 2 sušší a 2 vlhčí (o celkové rozloze v součtu okolo 2,5 ha), které budou
určeny pro podporu denních motýlů a budou takto udržována bez ohledu na
hospodářský profit či jiné záměry využití okolního území. Na těchto plochách aplikovat
management vhodný pro tvorbu tzv. květnaté louky, včetně cíleného dosevu semen
lučních květin. V tomto vymezeném území je třeba se vyhnout aplikace jakýchkoliv
agrochemikálií a provádět pravidelnou mozaikovitou seč v rotačním systému. Je nutno s
nimi v budoucnu počítat jako s lokálními biocentry.
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35) Na nové výsypce u montážního místa Jana a dle možnosti i jinde, doporučujeme místní
uchování mikroreliéfu sypané zeminy alespoň na části území bez konečné modelace
povrchu a navezení ornice (= přirozená sukcese) v rozsahu ca 10 - 25 % rozlohy. Z
důvodů postupného navážení není zde stanoveno konkrétní místo realizace, které bude
patrné až po dosypání výsypky.
36) Při projektování hranic okrajů kultur a porostů na nové výsypce je nutno dbát na to, aby
nebyly rovné, ale zvlněné s co nejhlubšími zářezy. Prodlužují se tím okrajové linie,
které vykazují nejvyšší diverzitu a navíc se zvyšuje i pestrost stanovišť z hlediska
mikroklimatického (různé oslunění, proudění větru, apod.). Pro případnou budoucí
výsadbu lesních porostů doporučujeme v uvedeném zájmovém území zcela vyloučit
jehličnany a nepůvodní dřeviny, omezit se pouze na listnaté stromy. Je nutno použít
původní dřeviny: na vlhčí místa olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol osika (Populus
tremula), vrba bílá (Salix alba), topol černý (Populus nigra), pouze v nouzi eventuálně
hybridní kanadské topoly, do keřového podrostu lesních remízků pak lísku obecnou
(Corylus avellana), kalinu (Viburnum sp.), střemchu (Padus sp.) na sušší místa a
vyvýšeniny a pro účely alejí a solitér lípu srdčitou (Tilia cordata), eventuálně vhodný
druh dubu (Quercus sp.), ty rovněž k lesní výsadbě v kombinaci s jinými lesními
dřevinami domácího původu (habr, javor, atp.). Opět nelze přesně určit konkrétní
podobu bez znalosti budoucího terénu výsypek.
Doporučení pro další výzkumnou aktivitu v území

37) Pro podchycení biodiverzity celku a další průzkum před postupem dolu doporučujeme
následující monitoring modelových stanovišť a skupin, který pomůže zachytit
probíhající ekologické změny:
a. Setrvalé průběžné sledování kvality vodních stanovišť prostřednictvím odběru
hydrobiologických vzorků bentické fauny jak stojatých nádrží, tak potoků na
stálých profilech (alespoň 2 x ročně v různém období). Při té příležitosti je zároveň
prováděn i monitoring obojživelníků, tak aby bylo možno aktuálně reagovat na
případné změny, plánovat zánik a odvodnění jednotlivých stanovišť před postupem
skrývky a koordinovat záchranné transfery, budování náhradních biotopů a další
akce.
b. Sledování bioindikačně významné fauny suchozemského hmyzu (např. denních
motýlů, či střevlíkovitých brouků). Takové druhy mohou osídlovat i přechodně
vznikající stanoviště, pro některé z nich představují přechodné biotopy dokonce
jediné možné stanoviště k přežití. Na základě jejich šíření či ústupu lze usuzovat na
vliv změny prostředí, eventuálně doplňovat návrhy kompenzačních opatření.
c. Průběžné sledování a monitoring šíření případných nepůvodních organismů
Kompenzační opatření pro faunu (ornitologie)

38) Pro ptáky nejcitlivější bude zásah do ornitologicky nejcennější lokality – do mokřadu
Venuska. Vodní hladina je téměř nepřístupná, rákosinové porosty rozsáhlé (viz popis
lokality). Dané území poskytuje hnízdní i potravní možnosti velkému množství ptačích
druhů. Zcela nahradit tuto plochu je prakticky nemožné a nutno říci, že v blízkém okolí
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se žádný podobný, takto rozsáhlý a významný biotop nenachází. Je tedy žádoucí
vytvořit za tento mokřad náhradní lokalitu. Ta by měla být vytvořena v dostatečném
předstihu, aby došlo k přirozenému přesunu biocenóz. Zbudování nového a takto již
vyvinutého mokřadu by trvalo několik let, proto by bylo nejlepším řešením najít na
rekultivovaných plochách mokřad již vzniklý, s plochami již částečně porostlými
rákosinou a další mokřadní vegetací a s nerekultivovanou okolní plochou ponechanou k
dalšímu rozrůstání litorální vegetace.
39) Jako nejoptimálnější prostor, který by alespoň částečně mohl tuto plochu nahradit, se v
současné době jeví soustava tří vodních nádrží na výsypce Pokrok pojmenovaných
„Velká mělká nádrž“, „Malá vodní nádrž“ a „Západní zahloubená“ (50.598N, 13.708E).
Pozvolně tvarovaný terén, mělká vodní hladina prvních dvou jmenovaných nádrží,
trvale i dočasně podmáčené rozsáhlejší travní plochy a již vytvořené větší bloky plně
vyvinutých rákosin tvoří základní předpoklad pro rozvoj kvalitního mokřadního
biotopu. Základem lokality je největší vodní plocha chráněna z východní strany
vysokým valem, který směrem k západu pozvolna klesá. Na západní straně umožňují při
zvýšených dešťových srážkách nebo po jarním tání sněhu pozvolně stoupající břehy
nádrže mírný přeliv do travin směrem k menší vodní nádrži. Tím se během roku
několikrát mění podmínky na zaplavované ploše a střídavé podmáčení a postupné
vysychání umožňují rozvoj širokého spektra mokřadních rostlin, což přispívá k pestré
skladbě mokřadních a rákosinových druhů ptáků. Volné vodní plochy také samozřejmě
vyhovují různým druhům plovoucích a potápivých kachen a hus, pro které by další
vývoj vegetace v bezprostředním okolí vodních nádrží zlepšil i hnízdní možnosti.
40) Co se týká vhodných terénních úprav pro vytvoření kvalitního mokřadního prostředí,
není potřeba žádných velkých zásahů. Pro vylepšení vodní bilance na lokalitě v průběhu
roku by bylo potřeba vybudovat na severní straně pouze nevelkou soustavu mělkých
příkopů a prohlubní na zachycení srážkové vody pro rozšíření mokřadu, přičemž
vytěžený materiál by bylo vhodné ponechat na lokalitě jednak jako sušší stanoviště v
rámci mokřadní plochy a také jako podklad pro vývoj suchomilnějších druhů
rostlinstva. To by posloužilo k dalšímu rozvoji biodiverzity v rámci celého území
mokřadu. Žádné další zásahy do lokality nejsou potřebné, naopak by bylo vhodné
nechat rozvoj celé plochy přirozenému přírodnímu vývoji. Do budoucna lze
předpokládat pouze drobné zásahy, týkající se především nežádoucích invazních rostlin,
které by mohly narušovat pozitivní rozvoj mokřadní vegetace.
41) Dále by bylo potřeba při pravidelné každoroční údržbě lesnické rekultivace na části
svahů kolem „Velké mělké nádrže“ nevyžínat volné luční plochy až k rákosinovým
porostům, ale omezit se skutečně pouze na území s vysázenými stromky. Vyšší porost
na volných plochách a bezprostředně kolem již vzrostlého rákosí je základním
předpokladem k úspěšnému hnízdění spousty druhů ptáků. Při sečení louky lemující
celou soustavu rybníků z jižní strany by bylo vhodné ponechat pruh o šířce 10-15 m
sousedící s mokřadní plochou neposekaný alespoň do srpna. Přibližně do této doby
slouží vyšší luční porost čerstvě vyvedeným mláďatům jak pěvců, tak i různých druhů
bahňáků hnízdících na mokřadních plochách jako úkryt před predátory a zároveň
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bezpečné území k hledání potravy. Dobu sečení či jiných případných potřebných úprav
na této nově vzniklé mokřadní ploše by bylo vhodné řešit po dohodě s místními
ornitology, kteří mají přehled o počtu hnízdících ptačích druhů na lokalitě.

Obr. 39 - Vhodná lokalita na výsypce Pokrok pro vybudování většího mokřadu za Venusku
zakreslená do letecké mapy

42) Lze předpokládat, že založením nové etáže výsypky vznikne při jejím úpatí prostor pro
tvorbu drobných vodních ploch. Tyto jsou záměrně potlačovány, i když je u nich
většinou zajištěn dostatečný přítok vody a tím vytvořena i určitá stabilita vodní hladiny.
Umožňují proto hnízdění celé řadě mokřadních i vodních druhů ptáků a jsou
i významnou trofickou základnou. Bylo by proto velmi vhodné takovéto plochy
nelikvidovat, ale naopak vhodnými vodohospodářskými opatřeními udržovat. Naprosto
názorným příkladem významu tohoto typu biotopu je vodní plocha severně od objektu
Jámy X (U báby) na úpatí výsypky Pokrok.
43) V souvislosti s mizením těchto drobných, v kulturní krajině potlačovaných prvků, ale
také z hlediska udržování vody v krajině, je nutné intenzivně chránit stávající větší
i menší mokřady v těsném okolí nové výsypky, včetně jejich blízkého okolí, podporovat
tvorbu zamokřených luk a ploch s rozvolněnými křovinami. Tyto plochy vznikají při
patách výsypek víceméně spontánně, jsou však velmi intenzivně potlačovány,
odvodněny a vysoušeny. Zanikají tím biologické prvky v dnešní krajině vesměs vzácné
až zcela mizející.
44) V těsné blízkosti území nové výsypky u MM Jana se nachází vodní rekultivace
„Emma“, vodní plocha lemovaná souvislým porostem hustého rákosu, porosty orobince
a nesouvislými pásy dřevin. Podmáčené rákosinové porosty volně přecházejí
v terestrické rákosiny, které navazují na rozsáhlejší travnaté porosty v okolí. Hnízdí zde
velký počet ptáků, mezi nimi i některé ohrožené ptačí druhy, které přeletují za potravou
na území nové výsypky u MM Jana. Vzhledem k velkému významu vodní rekultivace
„Emma“ a s ní sousedícími menšími mokřady doporučujeme při zakládání nové
výsypky minimalizovat zásahy do této ornitologicky významné lokality (ponechat
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rákosinové porosty včetně přechodů litorálních rákosin do volně rostoucích lučních
porostů, minimalizovat kácení či poničení dřevin, zamezit většímu narušení a rozježdění
přilehlých travnatých ploch, než je nezbytně nutné).
45) Pro ochranu i udržení zcela mimořádně vzácných zástupců ornitofauny (linduška
úhorní, bělořit šedý) je nejvhodnějším opatřením zachování nerekultivovaných, pomalu
zarůstajících ploch, běžně označovaných jako sukcesní. Vzhledem k prostorovému
omezení zakládaných výsypek je na sledovaném území velmi obtížné nalézt vhodné
plochy, které by mohly po dostatečně dlouhou dobu jako sukcesní zůstat, i přes svůj
nenahraditelný význam (což jasně dokazují ty, jež se zachovaly na Pokroku a na
Radovesické výsypce. Naprosto jedinečné jsou pak ty, které byly sypány výškovými
etážemi zakladačů a vytvořily vertikálně členité plochy. Z tohoto pohledu se jako
momentálně nejvýhodnější jeví plocha mezi již rekultivovanou vnitřní výsypkou
a kazetami pro ukládání vedlejších energetických produktů.
Obr. 40 - Návrh pro zachování již stávající
výše uvedené sukcesní plochy (výměra 33
ha). Její hodnota je zvýšena návazností na
plochy rekultivované způsobem přírodě
blízkým.

46) Pro vznik vyváženějších lesních
ornitocenóz by bylo velmi vhodným
opatřením umožnit ptákům hnízdícím
v dutinách vyvěšování hnízdních budek.
Jejich počet a hustota závisí na kvalitě
rekultivačních výsadeb, a je velmi obtížné
stanovit potřebný počet bez sledování
jejich obsazenosti. V každém případě lze
doporučit vyvěšení budek ve sponu cca 50
x 50 m, přičemž umísťovat budky je
možné již na stromky od 4-5 m výšky.
47) Plochy s rozvolněnými křovinami
nejsou v současné době v okolí vzácné,
nicméně postupně s nejrůznějšími
způsoby využívání krajiny jsou na ústupu.
Také je třeba vzít v úvahu, že jejich
biologická hodnota se časem výrazně
mění: zatímco velmi cenný mozaikovitý
porost s travnatými meziprostory je
vyhledáván řadou druhů, přílišný zárůst
vede k oslabení ornitocenózy. Proto je
hodnota volně porostlých křovin výrazně
jiná než u ploch obvodových (okrajových) hustých remízů a tyto biotopy nelze
ztotožňovat. Vhodné by proto bylo vytipovat některé plochy v okolí a zabránit jejich
likvidaci.
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48) Obecně pak vzhledem ke hnízdění většího počtu ptačích druhů na sledované ploše
(včetně chráněných a ohrožených) doporučujeme provádět veškeré terénní práce
spojené se zakládáním nové výsypky v mimohnízdním období ptáků. To by mělo platit
i při všech zásazích do volné zeleně v době rozmnožování. Prohlídka dotčených ploch
zoologem (ornitologem) před zásahem důlní činností by mohla zmírnit nejpalčivější
případy zničení hnízd vzácných ptáků.
49) Je nutné, aby v rámci realizace záměru byl využit biologický dozor, který bude
koordinovat transfery, realizaci náhradních biotopů a dohížet na správný časový
harmonogram jednotlivých akcí v návaznoti na potřeby dotčených druhů. Ustanovení
autorizované osoby pro provádění biologického dozoru je plně v kompetenci investora,
ale předkladatel Přílohy č. 6 doporučuje pro tuto funkci Mgr. Vladimíra Vrabce, PhD.,
zoologa ČZU v Praze, který biologické průzkumy (včetně záchranných transferů,
budování náhradních biotopů a hodnocení jejich účinnosti) na území SD a.s. provádí již
od roku 2002, je autorem části Fauna Přílohy č. 6 a má platné oprávnění pro uvedenou
činnost. Konkrétně jde o sledování tzv. modrásčích luk u města Lom, včetně organizace
pásových sečí a vyhodnocení jejich účinnosti, sledování hydrofauny vybudovaných tůní
pro rozmnožování obojživelníků a kamenných mohyl s tlejícím jádrem pro
rozmnožování ještěrek.
Protože velkoplošná povrchová těžba a s ní související pozemky pomalu, ale přece jen
spěje k postupnému ukončování, měla by být využita historická šance výše popsané
přírodní prvky vytvořit a udržet pro další generace.
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na krajinu

Doporučení pro obnovu krajinného rázu:
DoKP se v současné době vyznačuje běžnými znaky krajinného rázu, které budou lokálně
degradovány. Jedná se především o znaky přírodní charakteristiky, VKP
a EVSK v místě postupu těžby dle POPD 2019-2035:
50) Pro obnovu krajinného rázu je stěžejní stávající souhrnný plán sanací a rekultivací,
který do území navrací krajinotvorné prvky. Proto je důležité, aby byl v budoucnu
realizován minimálně ve stávajícím rozsahu.
51) Do stávajícího souhrnného plánu sanací a rekultivací doporučujeme zanést ponechání
členitých nerekultivovaných ploch pro přirozenou sukcesi.
52) Pro zmírnění vizuálních a senzuálních vlivů těžby uhlí a doprovázejících aktivit
doporučujeme provést ochranná opatření, zejména poblíž obcí Mariánské Radčice,
Lom, Braňany a Duchcov s umístěním prvků převážně přírodního charakteru –
zatravněné valy, lesní pásy apod.
53) Pro obnovu krajinného rázu i pro následnou resocializaci území je vhodné podporovat
extenzivní zemědělské hospodaření na plochách se zemědělskou rekultivací.
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Doporučení pro resocializaci území:
DoKP se v současné době vyznačuje výrazně zpřetrhanými kulturními a sociálními vazbami
na těžební a post-těžební území. V tomto směru je z pohledu kulturních hodnot krajinného
rázu tyto vztahy posílit. Možná opatření jsou následující:
54) Průběžně informovat veřejnost o stavu těžby a socializovat okolí těžebního prostoru již
během realizace záměru.
55) Během realizace záměru vybudovat návštěvnické centrum a podílet se tak na
rozšiřování povědomí a významu povrchové těžby a prezentovat vizualizace budoucí
rekultivované podoby území.
56) Rekultivovaná území co nejdříve otevřít veřejnosti vybudováním sítě přístupových cest
a cyklostezek.
57) Rekultivace a doprovodná opatření provádět v úzké spolupráci s obcemi a místními
iniciativami.
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na hmotný majetek a kulturní památky

58) Je nutné, aby Severočeské doly a.s. a vedení i odpovědní pracovníci lomu Bílina
i nadále úzce spolupracovali s archeology, informovali je včas a s předstihem
o provádění skrývek v předpolí a o dalších zemních pracích a umožnili provádět
výzkumy v předstihu. Tyto požadavky ostatně byly a jsou dodržovány, k prospěchu
obou stran.
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D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na ŽP
Dokumentace je zpracována dle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění (tedy ve znění zákona č. 225/2017 Sb., s platností od 1. 1. 2018).
Metodika zpracování dokumentace a hodnocení vlivů je důsledně podřízena konzervativnímu
přístupu. Všechny vlivy jsou hodnoceny:
- v jejich maximálních hodnotách
- ve spolupůsobícím (kumulativním/synergickém) účinku s ostatními zařízeními
resp. záměry v lokalitě a s environmentálním pozadím.
Přehled základních použitých metodik při hodnocení jednotlivých vlivů:
Znečištění ovzduší:
Výpočet rozptylu znečištění ovzduší byl proveden referenční metodou SYMOS’97, která je
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně
znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve
znění pozdějších předpisů referenční metodou sledování kvality ovzduší v městských
oblastech nad úrovní střech budov a venkovských oblastech.
Metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměry koncentrací znečišťujících
látek v síti referenčních bodů, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na průměrné
roční 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.
Výpočty se provádějí podle klasifikace Bubník - Koldovský pro 5 tříd stability atmosféry
(tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru. Výpočet
rozptylu byl proveden pro znečišťující látky, které budou v případě realizace záměru
emitovány a zároveň mají stanoveny imisní limity dle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší.
Jmenovitě se jedná o oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, benzen, částice
PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren.
Pro stanovení emisí tuhých znečišťujících látek do vnějšího ovzduší byla použita
Metodika odhadu fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) z povrchových dolů
paliv a jiných nerostných surovin, zveřejněnou na webových stránkách Ministerstva pro
životní
prostředí
(https://www.mzp.cz/cz/metodika_odhadu_fugitivnich_emisi).
Tato metodika je primárně určena k provádění kvalifikovaného odhadu objemu emisí
z povrchových lomů paliv a jiných nerostných surovin pro potřeby státní správy.
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Hluk:
Pro podrobné hodnocení akustické situace ve všech zájmových bodech bylo použito
modelových výpočtů. Model byl kalibrován pro rok 2016 dle výsledků měření hluku.
Zpřesněn byl po měření v jednotlivých obcích a technologie v lomu Bílina v roce 2016 2017. 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 11.51 profi11X „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 lomu Bílina
v jednotlivých postupových rocích. Do modelu byly zadány také všechny dotčené obce,
u kterých byl měřením hluku prokázán akustický příspěvek lomu Bílina.
Pro jednotlivé postupové roky 2019, 2025, 2030, 2035 byly vytvořeny samostatné modely.
Pro tyto roky bylo také vypracováno samostatné hodnocení, které je uvedeno v závěru studie.
Posouzení vlivů na veřejné zdraví:
Posouzení vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno držitelem osvědčení odborné způsobilosti
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví tak, jak je požadováno v § 19 odst. 1 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Za účelem
prevence a minimalizace zdravotních rizik, jejichž zdrojem je široké spektrum chemických,
fyzikálních a/nebo biologických faktorů, je celosvětově využívána metoda hodnocení
zdravotních rizik (Health Risk Assessment). Tato metoda je využívána při procesu stanovení
přípustných limitů škodlivých faktorů v životním prostředí člověka, zároveň však představuje
v zásadě jediný způsob, jak hodnotit expozici člověka faktorům, pro které žádné limity
z hlediska ochrany zdraví nejsou stanoveny. Avšak i pro faktory, které mají závazné limity
legislativně stanoveny, umožňuje tato metoda získání dalších informací o možných
zdravotních vlivech než při jednoduchém porovnání s platnými legislativními limity.
Základní metodické postupy odhadu zdravotních rizik byly zpracovány zejména Americkou
agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou zdravotní organizací
(WHO). V České republice byly základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních
rizik vydány Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí. Předkládané
hodnocení zdravotních rizik je zpracováno v souladu s výše uvedenými metodickými postupy.
Zdravotní riziko vyjadřuje pravděpodobnost změny zdravotního stavu exponovaných osob.
Při hodnocení zdravotních rizik se standardně postupuje ve čtyřech následných krocích:
·
·
·
·

identifikace nebezpečnosti (Hazard Identification),
určení vztahu dávka - odezva (Dose - Response Assessment),
hodnocení expozice (Exposure Assessment),
charakteristika rizika (Risk Classification).
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Biologické zhodnocení lokalit:
Flora – Zájmové území bylo stanoveno mapovým dokladem (viz 1.6. Mapová příloha),
průzkum s příslušným hodnocením zahrnuje období let 2016 – 2017. Vzhledem
k heterogennímu charakteru plochy značného rozsahu, bylo vhodné v rámci předpolí
stanovit určité, floristicky i jinak charakterizovatelné části, jak jsou dále uvedeny
v kapitole „Výsledky“. V rámci řešení byla flóra předmětného území monitorována
podrobným plošným floristickým průzkumem. Výstupem byl mimo jiné soupis
identifikovaných druhů rostlin s uvedením jejich výskytu. Druhy zvláště chráněné
a ohrožené jsou v seznamu druhů označeny obvyklými zkratkami (Vyhláška MŽP
č. 395/1992 Sb., zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny; dále Černý a
Červený seznam cévnatých rostlin České republiky – Procházka et al., 2001). Druhové
taxony, zjištěné na uvedených stanovištích, byly zpracovány formou tabulky v programu
Microsoft Excel. Byly aplikovány standardní metody floristického výzkumu a byla
provedena determinace taxonů druhové hodnoty na základě morfologicko-srovnávacího
rozlišení diakritickým způsobem (tzn. stanovením diakritických znaků). Použití
morfologicko - srovnávací metody umožňuje dobrá postižitelnost morfologických znaků.
Determinace a nomenklatura byla provedena podle Klíče ke květeně (Kubát et al., 2002),
využity byly též publikace Květena ČR a Květena ČSSR a další díla (viz seznam literatury.
Soupis nalezených rostlin je uveden v rozsáhlé excelové tabulce, v textu jsou uváděny
jenom některé druhy – typické, zvláštního významu, či příkladem apod.
Hydrobiologie a entomologie – Zkoumané území zahrnuje několik významných součástí:
A. předpolí a posun těžních limitů v prostoru mezi obcemi Braňany a Mariánské Radčice,
B. Novou výsypku v prostoru Pokrok II; C. Odvodnění důlních vod do koryt potoků
Braňanského a Loučenského. Celek území je patrný z úvodního leteckého snímku přílohy,
dílčí součásti jsou nahrubo rozkresleny do obrázků. Prioritně byla kontrolována část území
mezi okrajem těžební jámy a čarou vyznačující postup dolu do roku 2035.
Ornitologie – Ornitologicky nejcennější území sledované oblasti - mokřad Venuska
s přilehlými loukami a křovinami - je pravidelně a podrobně sledován již od roku 2011.
Na lokalitě probíhají cílené odchyty ptactva v rámci evropského projektu RAS (Retraping
Adults for Survival) - „Opakovaný odchyt dospělců pro určení míry přežívání“.
Každoročně je realizováno 8—10 návštěv lokality. V roce 2017 proběhly kontroly
v termínech 1. 4., 14. 4., 17. 4., 30. 4, 13. 5., 27. 5., 18. 6., 26. 6. a 16. 7. zaměřené nejen
na odchyty a značení ptáků, ale i na cílený monitoring všech ptačích druhů vyskytujících
se na zájmovém území.
Na ostatních sledovaných plochách se v roce 2016 a 2017 v hnízdním období též
uskutečnil podrobný ornitologický výzkum, jehož cílem bylo zjištění co největšího počtu
ptačích druhů. Determinace druhů byla zjišťována především pozorováním ptactva
s použitím dalekohledu 10 x 50, či monitoringem jejich výskytu pomocí hlasové
reprodukce. Pozorování bylo realizováno kombinací bodové a liniové metody, která
spočívá v zaznamenávání všech viditelných a slyšitelných druhů na daném místě v určité
časové jednotce. Další údaje byly získány náhodnými návštěvami sledovaného území.
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Všechny zjištěné ptačí druhy byly zaznamenány do tabulky s uvedením místa jejich
výskytu. Zvláště chráněné a ohrožené druhy jsou v seznamu vyznačeny barevně
a označeny obvyklými zkratkami (Vyhl. MŽP 395/92 Sb., Červený seznam ohrož. druhů).
Hydrogeologie:
Zhodnocení HG poměrů zájmové lokality bylo realizováno na základě rešeršního šetření,
které bylo doplněno o terénní rekognoskaci a místní šetření. Pokud by bylo žádoucí
prezentované výsledky zpřesnit, doporučujeme realizovat polní a laboratorní zkoušky, které
doplní dříve realizované práce a dále prezentované závěry.
Vzhledem k charakteru lokality, kde významnou úlohu mají okrajové podmínky (zejména
úroveň hladiny vody v zájmové oblasti), je nutné předkládané výsledky interpretovat pouze
v jejich rámci.
Krajinný ráz:
Pro účely hodnocení byl použit Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby,
činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz od kolektivu autorů Vorel, Bukáček,
Matějka, Culek a Sklenička z roku 2006. Tato metodika postupuje ve smyslu §12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Princip metodiky spočívá
v rozložení procesu hodnocení a posuzování do dílčích, samostatně řešitelných kroků. Postup
hodnocení má tyto na sebe navazující etapy:
Etapa A: Vymezení hodnoceného území
Etapa B: Hodnocení krajinného rázu dané oblasti a místa
Etapa C: Posuzování zásahu do krajinného rázu
Mapové výstupy jsou tvořeny v souřadnicovém systému S – JTSK. Výškovým systémem je
baltský po vyrovnání. Podkladová mapa ve většině případů byla zvolena Základní mapa
v měřítku 1 : 50 000. Na tuto mapu jsou promítány příslušné vrstvy odpovídající tématu
konkrétní mapy. Tvorba map probíhala v rozhraní programu ESRI ArcGIS 10. 4.
Zobrazované modely krajiny využívají jako výškový model terénu data vesmírné mise
SRTM. Tyto data jsou doplněna o podrobnější modely z leteckého laserového skenování.
Lokální modely dobývacího prostoru a následných rekultivací využívaly dostupná data
společnosti Severočeské doly a.s. Rozlišení jednotlivých rastrů není konstantní, pro vzdálené
lokality je využíván DMT v rozlišení 50 m x 50 m. Detailní rastry nutné k zobrazení
zájmového území dosahují rozlišení 2 m x 2 m. Pro účely vizualizací byly digitální modely
terénu překryty vrstvou aktuálních ortofotosnímků.
Provedené analýzy viditelnosti byly tvořeny metodou v literatuře označovanou jako
multivisibility maps či cumulative viewshed. Tento postup umožňuje kromě posouzení
z jakého místa je záměr viditelný, stanovit také míru či vizuální dopad na pozorovatele
v místě rozhledu. Na hranici řešeného území bylo vygenerováno 40 bodů. Umístění bodů bylo
voleno tak, aby rovnoměrně kopírovalo hraniční linii a byly pokryty veškeré významné
lomové body. Pro každý jeden bod z celkových čtyřiceti byl vypočítán model viditelnosti.
Celkem tedy bylo vytvořeno 40 modelů viditelnosti, které byly následně vzájemně sečteny.
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Tento postup byl aplikován celkem třikrát. Pro současný model terénu, pro předpokládaný
model terénu v roce 2035 a pro předpokládaný stav terénu po provedené rekultivaci.
Vizualizace modelů terénu pro jednotlivá období využívá digitální modely terénu, které jsou
popsány v bodě výše. Vizualizace jsou koncipovány tak, aby co nejvěrněji zobrazovaly
realitu. Převýšení terénních modelů je rovno jedné. Modelové snímky pro jednotlivé řešené
roky znázorňují vždy příslušný digitální model terénu zobrazující fázi těžebního období.
Parametry záměru vycházejí z dostupné dokumentace. Vzhledem k manuální navigaci
pohledového rámce na bod pozorovatele a minimálním rozdílům mezi jednotlivými modely
terénu, není vždy zajištěná 100% totožnost srovnávacích snímků.
Interní podklady:
Jako nutný podklad pro zpracování dokumentace byla vypracováno několik odborných zpráv
a studií, které se zabývaly se jednotlivými okruhy a tématy vyplývajícími ze ZZŘ či z procesu
samotného posuzování. Tyto podklady, jejichž seznam uvádíme v kapitole H - Odborná
literatura a podkladové materiály a v rámci udržení přehlednosti a rozumného rozsahu nejsou
přikládány jako přílohy této dokumentace a jsou k dispozici u SD a.s. V textu je z některých
čerpáno, toto je vždy uvedeno s odkazem na danou studii či zprávu.
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D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích.
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) Pojmy, názvosloví a místopis – některé studie byly zadány v rané fázi procesu EIA
a podkladové materiály, na jejichž základě byly tvořeny, byly v průběhu procesu
postupně upřesňovány, a to jak technicky, tak i terminologicky. Proto se může dojít
k určitému „nesouladu“ mezi názvoslovími či terminologií. Např. Pod pojmem „nová
výsypka“ se rozumí prostor MMJ, který se nachází v prostoru vnitřní výsypky Pokrok,
nejedná se ale samozřejmě o „nové“ území využité jako prostor pro ukládání nadloží.
Dále je v textech možno zaznamenat podobné názvy téhož subjektu u různých studií
a jejich autorů (Venuška x Venuska x Venuše, popelová skládka x plaviště popílku aj.).
c) Vyjádření úřadu územního plánování k souladu s platnou ÚPD - v souvislosti
s novelou zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP (platné od 1.1. 2018),
došlo ke změně formulace při požadavku na informaci o souladu posuzovaného záměru
s ÚPD. V novele zákona se již v příloze části H požaduje tato informace
od příslušného úřadu územního plánování.
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) Hodnocení vlivu hluku (příloha H.4) - V případě lomu Bílina se jedná o poměrně složitou
situaci, kdy je nutné do modelu zapracovat veškerou těžební technologii užívanou
v lomu a modelovat její pohyb v jednotlivých postupových rocích. Kalibrace 3D
modelu byla provedena na základě výsledků měření hluku technologie v areálu lomu
Bílina a dále výsledků měření akustické situace v dotčených obcích. Ke kalibraci
modelu bylo použito i podkladů Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí VÚHU a.s..
V těchto podkladech jsou prezentovány výsledky měření hluku z dlouhodobých
celoročních monitoringů v zájmové lokalitě. Tento kalibrovaný model umožňuje
provést výpočet hluku v libovolném bodě území, pro které byla kalibrace provedena.
Celková nejistota měření je ± 1,8 dB.
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f) 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.
g) Rozpory v počtech 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 ČR, evidence obyvatel OÚ atd.) Z hlediska výstupů jsou tyto rozdíly
pro potřeby samotného posuzování nepodstatné.
h) Vzdálenosti uvedené v textu (především v kap. C) je nutno brát jako přibližné. Podobné to
může být i v rámci jiných kapitol potažmo i odborných studií.
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.

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
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Varianty
V případě posuzovaného záměru na pokračování hornické činnosti, který respektuje územní
ekologické limity těžby hnědého uhlí, vyhlášené usnesením vlády ČR č. 827 ze dne 19/10
2015, k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních
Čechách, došlo ke korekci ustanovených limitů pro těžbu, konkrétně na lomu Bílina. Postup
těžby svým navrženým technologickým řešením rozvíjí dlouhodobě osvědčené metody
povrchového dobývání uhlí a následné rekultivace těžbou zasaženého území a hodnocení
jiných variant geografického řešení nebo zcela jiného technologického postupu těžby není
v podstatě relevantní.
a) Varianta aktivní

Tato spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů
a předložených dokumentů (obr. 1 – červená linie). Plocha pro tuto variantu (včetně
stanovení nového dobývacího prostoru Braňany) je přesně vymezena v kapitole B.II.1.1 –
Zábor půdy. V rámci aktivní varianty nejsou za současného stavu předloženy jiné varianty
umístění záměru apod.
b) Varianta nulová

Jako nulovou variantu je nutno brát stav posouzený procesem EIA (MZP 151) s hranicemi
těžby dle stávajícího platného POPD 2030 (obr. 1 – modrá linie). Varianta nulová není
variantou záměru, ale popis a zhodnocení stavu ŽP v území v případě, že by nedošlo k další
těžbě dle ÚEL dle usnesení vlády č. 827/2015 Sb.

Obr. 1 – zájmová území
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F. ZÁVĚR
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Předkládané hodnocení zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení
předpokládaných přímých a nepřímých environmentálních vlivů provedení
i neprovedení záměru na životní prostředí - hodnoceny jsou tedy jak vlivy samotného
provozu, tak i jeho přípravy.
Možné vlivy ukončení záměru na ŽP posouzeny nejsou – v tomto konkrétním případě
se jedná o pokračování povrchové těžby do roku 2035, ne ale do vyuhlení či konečné hranice
ÚEL. Tyto budou muset být následně posouzeny novým procesem EIA. Technické ukončení
je pak řešeno také v SPSaR (N.11).
Dokumentace obsahuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům na životní
prostředí a k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů (včetně opatření
k monitorování možných významných vlivů). V průběhu zpracování dokumentace nebyly
identifikovány skutečnosti, které by z environmentálního hlediska bránily přípravě,
provádění, provozu resp. následnému ukončení provozu posuzovaného záměru.
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,
v případě dodržení
všech
navržených
a
doporučených
minimalizačních
a kompenzačních opatření, realizovatelný.
Předpokládané vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí ve všech jeho složkách,
a to i s uvažováním spolupůsobícího účinku ostatních zařízení v lokalitě a environmentálního
pozadí, nepřekračují při zohlednění opatření, navrhovaných pro vyloučení
a minimalizaci vlivů, akceptovatelnou míru.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
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Důvodem pro posouzení možných vlivů pokračování hornické činnosti na lomu Bílina na ŽP
a veřejné zdraví je usnesení vlády č. 827/2015 ze dne 19. 10. 2015 k řešení dalšího postupu
územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, kterým byla stanovena
nová hranice ÚEL. Dalším důvodem je návaznost na současně probíhající těžbu v lokalitě
DB, dále značné množství geologických zásob uhlí a jeho přístupnost, zásobování
elektráren ČEZ, a.s. uhlím a také udržení stovek přímých a stovek navazujících
pracovních míst v regionu.
Předmětem posuzování předkládané Dokumentace „Pokračování hornické činnosti –
I. etapa – Doly Bílina 2019 – 2035“– je posouzení a vyhodnocení vlivů hornické činnosti
v DB na okolní přírodní prostředí a obyvatelstvo v přilehlých městech a obcích, a to na
základě požadavku vzešlého ze závěrů zjišťovacího řízení ze strany dotčeného orgánu státní
správy – MŽP (č.j. 18764//ENV/17 ze dne 10. 4. 2017).
Na území lomu Bílina již v současnosti probíhá hornická činnosti v rámci schváleného
POPD lomu Bílina na období 2010 – 2030.16 V návaznosti na výše zmíněné usnesení vlády
zpracovaly SD a.s. Báňsko-technologické postupy „Těžba na nové hranice ÚEL do roku
2035“, které umožní toto usnesení vlády naplnit.
Výsledkem bude prodloužení životnosti lomu. Konkrétně se jedná o zajištění dobývání,
přepravy a zakládání skrývkových zemin, hornin a výklizu a dobývání, přepravu a úpravu
těženého přírodního zdroje – hnědého uhlí. Těžební činnost bude navazovat na stávající,
resp. následně prováděné postupy skrývkových a uhelných řezů a etáží vnitřní výsypky za
současného pokračování provádění technických a biologických rekultivací uvolněných
ploch.
Situování – území pro posuzovaný záměr leží na katastrech obcí Braňany, Mariánské
Radčice, Most, Osek, Duchcov, Ledvice a Bílina, a to s nárokem na nový zábor území.
Těžba hnědého uhlí povrchovým způsobem bude probíhat ve stanovených dobývacích
prostorech Bílina, Duchcov, Hrdlovka, Pařidla, Lom II a Braňany VII.
Tato Dokumentace rovněž slouží i pro posouzení vlivu stanovení dobývacího prostoru
Braňany VII na ŽP. Plocha budoucího DP Braňany VII je uvnitř plochy záměru (viz obr. 4).
Žádost o stanovení DP Braňany VII bude podána u Obvodního báňského úřadu pro území
kraje Ústeckého po vydání stanoviska k záměru MŽP ČR. Podrobněji v kapitole B.I.3.
Roční výše těžeb uhlí - předpokládaná a zároveň optimální výše roční těžby činí 10 mil.
tun hnědého uhlí. Celkem záměr počítá do roku 2035 s vytěžením 149,8 mil. tun uhlí
metodou povrchového dobývání a 879 mil. m3 skrývky.
Technologické řešení - těžba uhlí bude probíhat uvnitř výše specifikované plochy a kromě
vlastního záměru je počítáno se zrušením stávající komunikace II/256 v úseku Braňany –
Mariánské Radčice. Jako náhradu SD plánují vybudování její přeložky v prostoru za
Červených vrchem, která bude napojena na připravovanou komunikaci Most – Mariánské
Radčice.
16

dle rozhodnutí OBÚ v Mostě o povolení hornické činnosti zn.3426/10/II z 8.11.2010 (souhlasné stanovisko
MŽP ČR k posouzení záměru na životní prostředí č.j. 65971/ENV/10 ze dne 29/7/2010).
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Zvolenou dobývací metodou pro vydobytí části zásob je povrchové dobývání. Počítá se
s nasazením 7 technologických celků na skrývkových řezech a 5 uhelných rýpadel pro těžbu
uhlí. Projektovaná maximální kapacita záměru je vytěžení cca 10 mil. tun uhlí/rok. Celková
výše vytěžitelných zásob záměru byla stanovena na základě předběžného výpočtu zásob
v prostředí aktuálního geologickém modelu ložiska v ploše plánovaných postupů lomu Bílina.
Kapacita záměru - pro posouzení vlivu záměru je počítáno s vytěžením 149,8 mil tun uhlí
a 879 mil. m3 skrývky. V závislosti na aktuálních odbytových možnostech předpokládá
záměr tyto objemy těžby pro daná období:
Roky 2019 až 2025
Roky 2026 až 2035
Celkem

skrývka 403 mil. m3
skrývka 476 mil. m3
skrývka 879 mil. m3

uhlí 67,5 mil. tun
uhlí 82,3 mil. tun
uhlí 149,8 mil. tun

Při maximální průměrné těžbě 10 mil. t ročně by zásoby byly vytěženy již za 15 let, to je
v roce 2033. Záměr však předpokládá postupné snižování těžby po roce 2020 pod
10 mil. t uhlí za rok a po roce 2025 další snížení na úroveň cca 8,5 mil. t za rok a níže,
v souvislosti s předpokládaným snižováním poptávky po hnědém uhlí. Jižně od záměru,
u obce Braňany, dojde na ložisku ke ztrátě cca 12 mil. tun zásob, které by v případě
nestanovení hranice omezení těžby, mohly být zařazeny v kategorii vytěžitelných zásob uhlí.
Jsou za hranicí omezení těžby, stanovenou usnesením vlády ČR č. 827/2015, článek II,
a zůstanou vázány v bočních svazích lomu. Záměr s těmito zásobami, i když jsou uvnitř
hranice územně ekologických limitů těžby dle usnesení vlády ČR č. 827/2015, nepočítá
a nejsou tak součástí celkových vytěžitelných zásob (zásoby dle záměru k těžbě) vyčíslených
na 149,8mil.tun.
Plocha celého zájmového území (obr. 2) je 38,554 km2, z toho:
§ 1,799 km2 plochy pro nový zábor pro záměr postupu porubní fronty
§ 0,272 km2 plochy pro záměr zakládání v oblasti MM Jana
§ 4,121 km2 plochy území dotčené změnou postupů (včetně zakládání u MM Jana)

Vlivy na jednotlivé složky ŽP
§

Vliv na ovzduší

Z výsledků rozptylové studie vyplynulo, že na základě shrnutí příspěvků Lomu Bílina
k úrovni znečištění ovzduší v obytných zónách lze konstatovat:
- že příspěvek Lomu Bílina k průměrným ročním koncentracím částic PM10 ve všech
obytných zónách ve všech hodnocených letech nepřesahuje v žádném referenčním bodě
hodnotu 30 % imisního limitu,
- že s výjimkou obytných zón Bílina, Braňany, Duchcov, Chotějovice a Ledvice je
příspěvek Lomu Bílina k četnosti překročení „24-hodinového imisního limitu“ pro
částice PM10 v ostatních obytných zónách ve všech hodnocených letech malý a
nepřesáhne 30 % přípustné četnosti překročení.
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§

Vlivy na klimatický systém

V území v současné době povrchová těžba již probíhá a během ní dochází k rozsáhlým
negativním zásahům do území, vodních a lesních ploch atd. V případě posuzovaného záměru
již k těmto zásahům došlo a posuzovaný záměr žádné masivní zásahy tohoto charakteru
neobnáší. Naopak paralelně s povrchovou těžbou dochází k rekultivací zasaženého území,
která má jednoznačný a pozitivní přínos jak z hlediska mitigačních opatření, tak z hlediska
adaptace na předpokládané změny klimatu a extrémní jevy způsobované klimatickými
podmínkami. S ohledem na časový rámec záměru a předpokládané změny počasí a klimatu
pro shodné období lze zranitelnost záměru vůči dopadům změny klimatu vyhodnotit jako
nízké.
§

Vliv na krajinný ráz

Na základě provedeného odborného posouzení míry vlivu navrhovaného záměru pokračování
hornické činnosti včetně rekultivací v rámci Dolů Bílina dle POPD 2019 – 2035 lze
konstatovat, že navrhovaný záměr představuje v etapě těžby silný negativní zásah do
krajinného rázu, naopak v etapě rekultivace posílení stávajících hodnot krajinného rázu,
chráněného dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Tab. 56: Míra vlivu záměru – etapa těžby - na zákonná kritéria krajinného rázu dle §12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Zákonná kritéria krajinného rázu

Vliv záměru

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturně historické charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na EVSK
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

středně silný1
silný
středně silný1
žádný
středně silný1
slabý
středně silný
silný
silný

1

vliv záměru na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky, VKP a EVSK je v místě záměru postupu těžby dle
POPD 2019 – 2035 stírající, pro cel DoKP lze však hovořit pouze o středně silném vlivu.
Tab. 57: Míra vlivu záměru – etapa rekultivace - na zákonná kritéria krajinného rázu dle §12
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Zákonná kritéria krajinného rázu

Vliv záměru

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturně historické charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na EVSK
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

silně pozitivní
středně silně pozitivní
silně pozitivní
žádný
silně pozitivní
žádný
silně pozitivní
středně silně pozitivní
středně silně pozitivní
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Při povrchové těžbě hnědého uhlí je zásadním zásahem do krajinného rázu území vznik
nevratných změn terénního reliéfu ve směru tvorby antropogenních tvarů (těžební jáma,
výsypky, umělá vodní tělesa) a vznik antropozemí.
Následkem hornické činnosti na lomu Bílina se v DoKP již nacházejí významná
a měřítkově rozsáhlá antropogenní tělesa. Ve srovnání se současným stavem, kdy povrchový
lom již v daném území existuje a první etapou záměru dojde k jeho rozšíření do
nezastavěného území obcí, lze záměr pro dotčené území považovat za únosný a lze jej
akceptovat za podmínky splnění dále uvedených doporučení. (Zímová, příloha H.7, str. 49).

§

Vliv na faunu a floru a ekosystémy

Vliv na faunu i flóru území bude dlouhodobý a nevratný, protože dojde ke změnám
stávajících ekosystémů. Postiženy budou všechny složky bioty. Podle Úmluvy a Strategie
nelze tyto vlivy vyloučit, lze však omezit jejich působení a vhodným způsobem je následně
kompenzovat. Omezení vlivu lze zajistit dodržením projektové dokumentace (plán transferů,
zásady ochrany hnízdišť, projektování budoucí krajiny a ÚSES) a postupným prováděním
záboru současně s maximální šetrností k přežívajícím složkám bioty a striktnímu vyloučení
dalšího narušování okolí zásahu. Návrh kompenzací včetně podpory výskytu významných
druhů je součástí Přílohy H.6. Tato opatření budou realizována průběžně od počátku záboru
území a budou probíhat v blízkém i vzdálenějším okolí podle disperzních schopností
dotčených druhů. Součástí kompenzací jsou i záchranné transfery dle připravených plánů.
§

Vlivy na půdu

Trvalý zábor pro další postup DB činí celkem 179,9 ha, z toho ZPF 9,5 ha, PUPFL 3,1 ha,
vodní plochy 13,9 ha, ostatní plochy 152,3 ha a zastavěné plochy 1,1 ha. Z přehledu je patrné,
že plocha trvalého záboru ZPF tvoří z celkového rozsahu necelých 5,3% a zábor lesních
pozemků činí 1,7%. Téměř 85% tvoří půdy v kategorii Ostatní plochy.
Vlastní zábor se bude dotýkat převážně na pozemků ZPF řazených k půdám II., III. a IV. třídy
ochrany, tzn. na půdách klasifikovaných v daném regionu jako půdy s převážně
nadprůměrnou, průměrnou až podprůměrnou produkční schopností. Je nutno konstatovat, že
s ohledem na velikost plánovaného záboru lze ZPF považovat středně významný,
ale a s přihlédnutím k navrženým kompenzačním opatřením za akceptovatelný.

§

Vlivy na zvláště chráněná území

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 na systém ochrany NATURA 2000. Řešené území nespadá do žádného
velkoplošně či maloplošně chráněného území. Z charakteru záměru nelze předpokládat
negativní vlivy na zvláště chráněná území.
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§

Vlivy na vodu

Na základě zpracovaných podkladových zpráv a studií a dalších ve výše zpracovaných
kapitolách uvedených skutečností lze předpokládat, že v průběhu provádění hornické činnosti
na povrchovém lomu Bílina, v letech 2019 – 2035, nedojde k závažnému ovlivnění kvartérní
zvodně jako potencionálního zdroje podzemních vod v obcích, nacházejících se
v bezprostředním okolí budoucího postupu těžby na lomu Bílina.
Povrchové - vlivy na povrchové vody jsou hodnoceny z hlediska:
a) biologického – Na základě výsledků průzkumu (N.3) oživení potoků Loučenského
a Braňanského lze formulovat následující zjištění: Stávající vypouštěné důlní vody
neovlivňují výrazně faunu potoků z hlediska přítomnosti citlivých druhů, resp. jejich
vliv je minimální. Vzhledem k jejich charakteru (v podstatě se jedná o odvedení vody
srážkové čerpané z povrchových nádrží a poldrů v území předpolí, výsypek nebo rekultivace
nikoliv o klasickou důlní vodu odpovídajícího složení) je velmi málo pravděpodobné, že by
k takovému ovlivnění došlo v budoucnosti z hlediska kvality vod, možná je pouze změna
hydrologických parametrů v důsledku případného navýšení objemu vypouštěné vody.
Extrémní havarijní situace pochopitelně nikdy vyloučit nelze, v daném případě jsou však
takové stavy vysoce nepravděpodobné. Výrazně větší vliv na organismy z hlediska znečištění
mají komunální vody obcí, kterými potoky protékají, přičemž Braňanský potok je na tom
o poznání hůře, též proto, že jeho v betonových profilech vedený tok v obci nemá absolutně
žádnou samočisticí schopnost.
b) hydrologického - V předpolí lomu bylo odbornou studií (N.1, str. 57) posuzováno
ovlivnění vodoteče Radčický, Lomský a Loučenský potok. Zahrnuto je zde i ovlivnění koryta
příkopu 2400 u jižního okraje města Duchcova.
Braňanský potok bude i nadále odvádět vody z čerpacích vrtů. V současné době vypouští
Doly Bílina do Braňanského potoka podzemní vody ze tří čerpacích vrtů umístěných
v předpolí lomu u Teplické výsypky, a povrchové důlní vody nezávadné kvality, nikoliv vody
odpadní. Jelikož Braňanský potok není v bezdeštném období sycen jinými výraznějšími
přítoky, považujeme stávající vypouštění vod z čerpacích vrtů za pozitivní pro vyrovnání
hydrologické charakteristiky tohoto toku. Nepředpokládáme zvýšené nebo nadměrné čerpání
vod do Braňanského potoka v období zvýšených či nadměrných srážek, ani zhoršení
kvalitativních ukazatelů vypouštěných vod.
Ovlivněna bude i vodoteč Příkop 2400 u jižní části Duchcova, která zatím ústí do retence
odkaliště ČEZ (plaviště Fučík) s částečným odtokem vod do zbytku koryta Ledvického
potoka, který je ve správě Dolů Bílina a vyúsťuje do vodoteče Bouřlivec u obce Želénky.
Po zrušení čerpací stanice retence C bude příkop 2400 odvádět povrchové vody ze svého
povodí. V prostoru plaviště je realizován rozdělovací objekt, který přítoky vod směruje buď
do koryta příkopu Ledvice 2, nebo do plaviště.
Pravidelné denní přítoky V Radčickém potoce jsou pouze ve výši povolených hygienických
průtoků v množství 13 l.s-1. Radčický potok je převeden do retence čerpací stanice Libkovice
2. Ta přítoky vody přečerpává do koryta přeložky Radčického (Loučenského) potoka.
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Z jámy MR1, zřízené v bývalém hlubinném dolu Kohinoor, po jejich předčištění
v biotechnologickém systému čištění důlních vod (BtS ČDV), budou vody přiváděny
podzemním potrubím do umělého koryta, odvádějícího přebytečné vody ze zatopené
sníženiny při patě Růžodolské výsypky opatřené výpustným objektem, do Radčického potoka
a dále budou do nádrže Libkovice 2.

Vlivy na antropogenní systémy a obyvatelstvo:
§

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 v jednotlivých postupových
rocích 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 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 nebude
představovat významné riziko nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí,
dojde ke snížení nepříznivých účinků hluku (a tím ke snížení možných zdravotních rizik)
a k mírnému snížení zdravotního rizika souvisejícího se suspendovanými částicemi
(změny imisní situace jsou z hlediska zdravotních rizik zanedbatelné).
§

Vlivy na hmotný majetek a budovy

Posuzovaný záměr bude realizován ve vzdálenosti od obcí, kdy nelze předpokládat, že by
těžba měla vliv na budovy v okolních obcích. K ohrožení zastavěného intravilánu okolních
obcí či likvidací hmotného majetku či kulturních památek nedojde - 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 povrchovým
dobýváním ohroženy.
Plánovaná likvidace komunikace II/256 v úseku Braňany – Mariánské Račice proběhne,
a to za plnohodnotné náhrady výstavby její přeložky v prostoru za Červeným vrchem.
komunikace nové.
Co se týče odstranění archeologických nalezišť – bude SD financovat rozsáhlý
archeologický průzkum a záchranné práce tak, jak to ostatně provádí ve spolupráci
s odborníky již mnoho let.
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H.

PŘÍLOHA
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H.0

Vypořádání připomínek vzešlých ze závěru zjišťovacího řízení

H.1.

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace.

H.2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody dle §45i odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/ 2004 Sb.

H.3

Rozptylová studie

H.4

Hluková studie

H.5

Hodnocení zdravotních rizik

H.6

Biologický průzkum

H.7

Vliv záměru na krajinný ráz

H.8

Hydrologická problematika z požadavků vzešlých ze ZZŘ
A.

Návrh monitoringu v oblasti města Duchcov a odkaliště Fučík. Inset s.r.o.,
10/2017

B.

Deformačně stabilitní výpočty postupu výsypky Dolů Bílina k Duchcovu. Inset
s.r.o., 10/2017

C.

Rešeršní zhodnocení hydrogeologické problematiky v oblasti města Duchcov a
odkaliště Fučík. Inset s.r.o., 10/2017

D.

Návrh monitoringu v oblasti odkaliště Venuše. Inset s.r.o., 10/2017

E.

Deformačně stabilitní výpočty postupu skrývky v oblasti kontaktu s Venuší.
Inset s.r.o., 10/2017

F.

Rešeršní zhodnocení hydrogeologické problematiky v oblasti kontaktu
s Venuší. Inset s.r.o., 10/2017

H.9

Archeologické posouzení lokality

H.10

Geologické a hydrogeologické posouzení lokality

H.11 Přehled plnění podmínek z platného POPD
H.12 Mapové podklady
H.13 Vlivy záměru na klimatický systém, odolnost a zranitelnost projektu vůči
klimatickým změnám
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H.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru hlediska ÚPD
ÚÚP Bílina – pro města Bílina a Ledvice

SÚ Duchcov
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ÚÚP Most pro město Most a obec Braňany

217/230

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

SÚ Teplice pro město Duchcov
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SÚ Litvínov pro obec Mariánské Radčice
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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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INTERNET:
§ Český statistický úřad. Dostupné z: http:// www.czso.cz
§ Mapový portál CENIA. Dostupné z: http://geoportal.cenia.cz.
§ Ministerstvo životního prostředí. 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
§ Česká geolog. služba. Dostupné z: http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online
§ Český statistický úřad. Dostupné z https://vdb.czso.cz/mos/
§ Natura 2000. Dostupné z http://natura2000.eea.europa.eu/#
§ Národní památkový ústav. Dostupné z http://www.pamatkovykatalog.cz
Právní předpisy a normy:
§

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a ve
znění pozdějších změn a předpisů.

§

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a 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, v platném znění a ve
znění pozdějších předpisů.

§

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

§

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

§

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.

nerostného bohatství (horní zákon),
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Přehled zkratek
BPEJ
B(a)P
č.p.
ČBÚ
ČD
ČGS
ČHMÚ
ČIZP OI
ČSÚ
DB
DP
EIA
EVL
EVSK
HS
CHLÚ
CHOPAV
k.ú
KR
KOD (SOD, OD)
KÚÚK
MMJ
MŽP
NA
NRBC,
NRBK
RBC
RBK
OOP
OSS
PO
PD
PKÚ, s.p
POPD
PHO
PUPFL
SD, a.s
SÚ
TTP
ÚEL
ÚPD
ÚSC
ÚSES
VÚSC
VKP
VÚHU
ZPF
ZCHÚ
ŽP

bonitovaná půdně ekologická jednotka
benzopyren
číslo parcelní
Český báňský úřad
České dráhy
Česká geologická služba
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
Český statistický úřad
Doly Bílina
dobývací prostor
posuzování vlivů na životní prostředí
evropsky významná lokality
ekologicky významné segmenty krajiny,
hluková studie
chráněné ložiskové území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
krajinný ráz
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
Krajský úřad Ústeckého kraje
montážní místo Jana
ministerstvo životního prostředí
nákladní automobily
nadregionální biocentrum
nadregionální biokoridor
regionální biocentrum
regionální biokoridor
orgány ochrany přírody
orgány státní správy
ptačí oblast
projektová dokumentace
palivový kombinát Ústí nad Labem, státní podnik
plán otvírky, přípravy, dobývání
protihluková opatření
pozemek určený k plnění funkce lesa
Severočeské doly a.s.
stavební úřad
trvalý travní porost
územně ekologické limity
územně plánovací dokumentace
územně samosprávné celky,
územní systém ekologické stability
vyšší územně samosprávné celky
významné krajinné prvky
výzkumný ústav hnědého uhlí
zemědělský půdní fond
zvláště chráněná území
životní prostředí
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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.

23. srpna 2018

____________________________
Mgr. Luboš Motl
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Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 27.

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Č-

jn

června

2016

37034/ ENV/ 1 6

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo
na

č.

životní

100/2001

zákonů

životního

prostředí

Sb.,

prostředí

příslušný

k

O posuzování vlivů

(zákon

o posuzování

datum

narození:

ze

23.

dne

11.

5.2016

10.

orgán
ve

udělenou
ze

č.

dne

j.:

o

na

1967,

životní

bydliště

zpracování

osvědčením

6741/ENVI11
vlivů

Autorizace

v oblasti

ustanovení

§

posuzování

21

písm.

i)

vlivů

zákona

prostředí),

ve

znění

pozdějších

Lounická

139,

436

01

Litvínov

předpisů,

Luboše Motla,

(dále jen „žadate|“)

a

15.9.1999

posuzování

správy

podle

19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana Mgr.

prodlužuje
ke

státní

věci

na životní prostředí a o změně některých souvisejících

vlivů

vyhovuje podle ustanovení §

jako

rozhodování

ze
na

se

Ministerstva

a

4.2.2011,

životní

životní

prostředí

a

na

životní

prostředí),

o
ve

prostředí

rozhodnutím

na

dobu

Slet

a

posudku

č.

o

j.:1522/243/OPVŽP/99
prodloužení

podle

ustanovení

autorizace

§19

zákona

prostředí.

vsouladu

na

životního

prodlouženou

dne

autorizaci

dokumentace

s §19

změně
znění

odst.

některých

pozdějších

7

zákona

č.

souvisejících
předpisů,

100/2001
zákonů

prodlužuje

Sb.,

(zákon

na

dobu

o posuzování

vlivů

o

vlivů

posuzování

dalších

5

let.

Odůvodnění

Ministerstvo

23.5.2016

o

životního

prodloužení

Ministerstva

životního

a

rozhodnutím

prodloužené

platné
a
a

prostředí

autorizace
prostředí
o

podmínky

odst.5zákona

pro

č. j.:

prodloužení

do 31. 12. 2016.

splnil

obdrželo

pana

č.100/2001

Sb.,

27. 5. 2016

Luboše

Motla,

1522/243/OPVŽP/99
autorizace

Žadatel
prodloužení

dne

Mgr.

č.

j.:

oposuzování

ze

ze

ze

dne

15.

vlivů

souladu
na

s

životní

§

19

9.

4.

o prodloužení
v

dne

osvědčením

dne

6741/ENV/11

požádal
autorizace

žádost

udělené

2.

1999
2011,

autorizace

odst.

prostředí

3,
a

odst.

4

ozměně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva životního
prostředí

č. 457/2001 Sb.,

oodborné

způsobilosti

a

o úpravě

některých

dalších

souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Ministerstvo

zivotniho

prostředí,

Vršovická

65,

100

10

Praha

10,

(+420)

26712-1111,

www.mzp.cz,

lnfo@mzp.cz

otázek
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Ministerstvo životního prostředí

Ukončené

Wsokoškolské

vzdělání

bylo

v souladu

s ustanovením

§ 19

odst. 4 Emma) doložena dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vykonaná zkouška

odborné zpusobilosti

písm. b) doložena

osvedčenlm
s

(č. j.:

ustanovením

§

byla

v souladu

s ustanovením

1522/243/OPVŽP/99
19

odst.

5

ze

dne

doložena

15. 9.

výpisem

§ 19

1999).
z

odst. 4

Bezúhonnost

rejstříku

trestů

byla

v souladu

(datum

vydání

1;. 5;2016). Dále bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o plné způsobilosti k právním
u

onum.

Vzhledem
náležitosti

a

ktomu,

jsou

že

předložené

žádost

všechny

zákonné

splněny

ke zpracování dokumentace

a

posudku,

obsahuje

všechny

podmínky

rozhodlo

pro

zákonem

požadované

prodloužení

Ministerstvo životního

autorizace

prostředí tak, jak

je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení
o

správních

o vydání

tohoto

poplatcích,

ve

rozhodnutí

znění

podléhá

pozdějších

ve

předpisů,

smyslu

zákona

správnímu

č. 634/2004 Sb.,

poplatku

ve

výši

50

Kč

(položka 22 písm. d) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení
Proti tomuto
zákona
ode

rozhodnutí

č.500/2004 Sb.,

dne

oznámení

Vršovická 65,

lze

správní

o

opravném

podat
řád,

rozhodnutí,

rozklad
ve

znění

prostředku

ministrovi životního
pozdějších

prostřednictvím

prostředí,

předpisů,

Ministerstva

ve

podle

lhůtě

životního

do

§ 152
15 dnů

prostředí,

100 10 Praha 10.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru

posuzování vlivů na životní prostředí
a

integrované

prevence

zástupce ředitel

posuzování vlivů na ž'
a

integrované

odboru

otní prostředí
revence

Toto rozhodnutí obdrží:

a)
b)

žadatel- Mgr. Luboš Motl- účastník správního řízení
po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence Ministerstva životního prostředí
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Ministerstvo životního prostředí,

Vršovická 65,

100

10

Praha

10,

(+420) 26712-1111. www.mzp.cz,

lnío@mzp.u
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