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Úvod 

Severočeské doly a.s. (dále SD a.s.) mají zpracované POPD lomu Bílina na období 2010 – 
2030 a v současné době v souladu s ním probíhá na území dolů Bílina (dále DB) hornická 
činnost. Tento záměr byl dle zákona také posouzen procesem EIA (kód MZP151) a dne 29/7 
2010 bylo pod č.j.65971/ENV/10 vydáno k tomuto záměru souhlasné stanovisko. (obr. č. 1 – 
linie modrá – hranice stávajícího POPD 2030). 

Na základě usnesení vlády č. 827 ze dne 19/10 2015 k řešení dalšího postupu územně 
ekologických limitů (obr. č. 1, linie žlutá, hranice ÚEL dle UV č. 827/2015) bylo 
přistoupeno k záměru pokračovat v těžbě hnědého uhlí. (obr. č. 1, linie červená – nová 
hranice POPD 2035). 

V rámci přípravy pro pokračování hornické činnosti bude nutné i tento záměr posoudit 
z hlediska jeho možných vlivů na ŽP, tedy dle zákona č. 100/2001 Sb.   

S ohledem na skutečnost, že pokračování hornické činnosti na lomu Bílina SD a.s. zasahuje i 
do území, které nebylo v rámci stávající platné EIA (MZP151) posouzeno, jsou v současné 
době předkládány k posouzení změny postupů v rozsahu Oznámení záměru nově 
připravovaného POPD.  

Oproti znění stávajícího POPD tak dojde již před rokem 2030 ke změnám, které budou 
předmětem posuzování EIA pro záměr „Pokračování hornické činnosti  – I. etapa – Doly 
Bílina 2019 – 2035“. Rok 2019 byl tedy zvolen jako výchozí rok (tzv. „výchozí stav“), a to i 
bez ohledu na to, že část území, které již bylo původní EIA posouzeno, se kryje s územím, 
které je součástí nově předkládaného záměru. (viz obrázek č.2, zelená šrafa, změna postupů 
2019 – 2035 a zakládání na MM Jana).  

V rámci pokračování hornické činnosti dojde i k změnám v zakládání skrývky na výsypku, a 
to v prostoru katastrálních území města Ledvice a Duchcov.   
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I. Základní údaje 

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

Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 - 2035 
Kategorie:   Kategorie I (záměry vždy podléhající posuzování) 
Příslušný správní úřad: MŽP ČR   
Číslo a popis záměru: 2.3 – těžba ostatních nerostných surovin na ploše nad 25 ha.  
     

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru 

Báňsko-technologické postupy připravovaného POPD na lomu Bílina vychází ze studie 
„Těžba na nové hranice ÚEL do roku 2035“.  Těžba hnědého uhlí povrchovým způsobem          
a hornická činnost bude probíhat ve stanovených dobývacích prostorech (dále DP) Bílina 
(OBÚ pro území kraje Ústeckého  č.j. 2044/96/III), DP Most (OBÚ pro území kraje 
Ústeckého  č.j. 7378/05/II), DP Lom II (OBÚ pro území kraje Ústeckého  č.j. 344/2000), DP 
Hrdlovka (OBÚ č.j. 1536-5/99), DP Duchcov (OBÚ č.j. 1309/01-II). Zvolenou dobývací 
metodou pro vydobytí části zásob je povrchové dobývání. Počítá se s nasazením                        
7 technologických celků na skrývkových řezech a 4 uhelných rýpadel.  

Projektovaná maximální kapacita záměru je vytěžení cca 10 mil. tun uhlí/rok.  

Výše zásob 149,8 mil.t vychází z interního výpočtu zásob vyplývajících z geologického 
modelu ložiska hnědého uhlí v ploše plánovaných postupů dolu Bílina.  

V závislosti na aktuálních odbytových možnostech předpokládá záměr tyto objemy těžby pro 
daná období: 

Roky 2019 až 2025     skrývka 403 mil. m3    uhlí 67,5  mil. tun 
Roky 2026 až 2035     skrývka 476 mil. m3   uhlí 82,3  mil. tun  
Celkem   skrývka 879 mil. m3   uhlí 149,8 mil. tun 
 
Dle těžebních postupů záměru lze vytěžit uvedených 149,8 mil.t uhlí do roku 2035. 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 vytěžitelných zásob uhlí. Jsou za hranicí omezení 
těžby stanovenou usnesením vlády ČR č. 827/2015 a zůstanou vázány v bočních svazích 
lomu. Záměr s těmito zásobami nepočítá a nejsou součástí celkových zásob k těžbě 
vyčíslených na 149,8mil.tun. 
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U obce Braňany dojde ke ztrátě cca 12 mil. tun vytěžitelných zásob uhlí. Ty zůstanou vázány 
v ochranném pilíři a závěrných svazích.  
Plocha celého zájmového území je 38,554 km2, z toho: 

§ 1,799 km2 plochy pro nový zábor pro záměr postupu porubní fronty  
§ 0,663 km2 plochy pro záměr rozšíření prostoru pro zakládání (obr. č. 2) .  

Území dotčené změnou postupů 2019 – 2035 je celkové rozlohy 4,512 km2.  (obr. č.2, 
zelená šrafa).    

 

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

Kraj:    Ústecký  
Obec:       Braňany, Mariánské Radčice, Most, Osek u Duchcova,  
    Duchcov, Ledvice, Bílina.  
Katastrální území:  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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Obrázek	č.	1	–	zájmová	území	DB	v	období	2019	–	2035		
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Obrázek	č.	2	–	zájmová	území	DB	v	období	2019	–	2035	
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými) 
Možné kumulace  

Posuzovaný záměr představuje pokračování hornické činnosti spočívající v těžbě 
povrchovým způsobem na výhradním ložisku hnědého uhlí. Konkrétně se jedná o zajištění 
dobývání, přepravy, zakládání skrývkových zemin a přepravu a úpravu těženého 
přírodního zdroje – hnědého uhlí.   

Záměr bude posuzován v soustažnosti možných kumulativních vlivů především svých 
vlastních technologických procesů a provozů.  Z pohledu možné další kumulace vnějších 
vlivů je nutno dále zmínit:  

- Provoz Elektrárny Ledvice se souvisejícími provozy. 
- Průmyslová a zemědělská výroba v okolí celého dobývacího prostoru.  

Kumulace vlivů budou zohledněny v rámci relevantních dílčích studií.  

 

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro 
jejich výběr, resp. odmítnutí. 
Na základě usnesení vlády 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 se v souladu s usnesením vlády č. 
827/2015 přiblíží k obcím Mariánské Radčice a Braňany na vzdálenost maximálně 500 metrů. 
Pokračování těžby za hranicí těchto tzv. „ekologických limitů“ je závažným společensko – 
ekonomickým tématem současné doby a jedná se o zásadní a přelomové rozhodnutí.  

Pokračování záměru povrchového dobývání hnědého uhlí na lomu Bílina je v souladu s §30, 
odst. (3), písm. a) Horního zákona č. 44/1988 Sb., vydobýt zásoby výhradního ložiska co 
nejúplněji.  

Výsledkem je prodloužení životnosti lomu, neméně významným důvodem je i 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) 
a tím i udržení stovek přímých a stovek navazujících pracovních míst v regionu, 
zasaženém nezaměstnaností. 

Pro část odtěžené skrývky byla zvolena možnost jejího zakládání do prostoru v okolí 
montážního místa Jana (viz obrázek č. 2). Jedná se o plochu o výměře cca 0,663 km2.  
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Obrázek	č.	3	–	zájmová	území	DB	pro	zakládání	v	oblasti	montážního	místa	Jana	
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Dle pověřených stavebních úřadů jednotlivých dotčených měst a obcí  se  předložený záměr 
nachází v plochách DP a dle sdělení: 

a) SÚ Osek se uvedené pozemky v k. ú. Hrdlovka – Nový Dvůr dle schváleného ÚP města 
Oseka nachází v ploše těžby nerostů jako územní rezerva s následným 
možným využitím s podmínkou prověření souladu s aktuální podobou SPSaR dle 
SD a.s.  

b) SÚ Duchcov – dle ÚP se pozemky dotčené záměrem nacházejí v ploše těžby nerostů – 
rekultivace lesní, vodní, ostatní a devastované plochy. Na části pozemků je 
plánované silniční propojení v úrovni silnice II. třídy Duchcov – Braňany – Most 
a dále plánované propojení Ledvického rybníka kanálem s jezery Maxim a Most – 
Kopisty.  

c) SÚ 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 dotčen území vymezeno se způsobem využití 
„L“ – plochy lesní (návrh) určené pro plnění fcí 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. 824 ze dne 19/10 2015.   

d) SÚ Most – navržený záměr je dle ÚPD města Mostu a obce Braňany navržen ve 
stanovených hranicích dobývacích prostorů DP Bílina a Most a současně 
v hranicích stanovených ZÚR ÚK k asanaci území po těžbě hnědého uhlí.  

e) SÚ Litvínov 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.   
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Varianty  

Záměr je s ohledem na územní a technologické limity posuzován v jedné, předkládané 
variantě.  

V případě posuzovaného záměru na pokračování hornické činnosti na lomu Bílina, který 
respektuje územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi, 
vyhlášené usnesením vlády ČR č. 827/2015, a který svým technologickým řešením rozvíjí 
dlouhodobě osvědčené metody povrchového dobývání uhlí a následné rekultivace těžbou 
zasaženého území, není hodnocení jiných variant geografického řešení nebo zcela jiného 
technologického postupu těžby v podstatě relevantní.  

 

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Plánovaná hornická činnost bude prováděna v dobývacích prostorech:  

- DP Bílina 
- DP Duchcov 
- DP Hrdlovka 
- DP Most 
- DP Lom II 

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 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.2). 
 
 
6.1 Báňské postupy skrývkových a uhelných řezů a výsypek   

6.1.1 Postupy skrývkových řezů 

Vzhledem k nutnosti zachování kontinuity těžby je porubní fronta těžena paralelně západním 
směrem s mírným vytáčením na severu. V současnosti nasazená báňská technologie nebude 
rozšiřována, předpokládá se pouze obnova a modernizace. Bude tedy nadále provozováno 
sedm technologických celků na těžbu skrývky a jeden technologický celek ( čtyři velkostroje 
řady TC 1 a zakladač ) na těžbu uhlí. V průběhu záměru dojde k těžbě u obce Braňany 1. 
skrývkovým řezem do hranic stanovené Usnesením vlády ČR č. 827/2015 včetně 500 m 
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ochranného pásma. Pod obcí Braňany a pod lokalitou Červený vrch budou velkostroje s 
pomocí pomocné mechanizace vytvářet závěrný svah (ochranný pilíř). 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.  

• Postupy skrývky 2019 –2025 

1. skrývkový řez s rypadlem K 10 000.1/K 74 (od konce roku 2024 rypadlo KU 800.17/K 
105) těží dvouřezově na všech dopravnících kombinací výškového a hloubkového řezu. 
Odstavení velkostroje K 74 je plánováno na konec roku 2024 s náhradou velkostrojem K 105. 

2. skrývkový řez s rypadlem KU 800.17/K 105(v r. 2020 během GO velkostroje K 105 nový 
velkostroj řady TC 2, od konce roku 2024 KU 800.19/K 98) těží výškové řezy po celé porubní 
frontě.  

3. skrývkový řez s rypadlem KU 800.19/K 98 (v r. 2021 během GO velkostroje K 98 nový 
velkostroj řady TC 2, od konce roku 2024 KU 800.18/K 99) těží výškové řezy po celé porubní 
frontě.  

4. skrývkový řez s rypadlem KU 800.18/K 99 (v r. 2022 během GO velkostroje K 99 nový 
velkostroj řady TC 2, od konce roku 2024 K 2000.1/K 101) těží výškové řezy po celé porubní 
frontě. Místně těží hloubkové řezy pro snížení výšky 5. skrývkovému řezu. 

5. skrývkový řez s rypadlem K 2000.1/K 101 (v r. 2023 během GO velkostroje K 101 nový 
velkostroj řady TC 2, od konce roku 2024 KK 1300.1/K 111) těží třířezově po celé porubní 
frontě. 

6. skrývkový řez s rypadlem KK 1300.1/K 111 (v r. 2024 během GO velkostroje K 111 
výměna za nový velkostroj řady TC 2) 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 třířezově dle 
potřeb uvolnění uhelné sloje. Vzhledem k výšce řezu jsou k těmto velkostrojům nasazeny 
pasové vozy. 

• Postupy skrývky 2026 –2035 

1. skrývkový řez s rypadlem KU 800.17/K 105 těží dvouřezově na všech dopravnících 
kombinací výškového a hloubkového řezu.  

2. skrývkový řez s rypadlem KU 800.19/K 98 těží výškové řezy po celé porubní frontě.  

3. skrývkový řez s rypadlem KU 800.18/K 99 těží výškové řezy po celé porubní frontě.  

4. skrývkový řez s rypadlem K 2000.1/K 101 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 třířezově po celé porubní frontě. 

6. skrývkový řez s novým velkostrojem řady TC 2 těží třířezově 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 třířezově dle 
potřeb uvolnění uhelné sloje. Vzhledem k výšce řezu jsou k těmto velkostrojům nasazeny 
pasové vozy.  

6.1.2  Postupy výsypkových stupňů 

Zakládání veškerých hmot od skrývkových řezů je soustředěno pouze do vnitřní výsypky. 
Vzhledem k této skutečnosti je nutné využít prostor pro zakládání pod výsypkou Pokrok a 
prostor pod lokalitou Albert ve stávajícím uzlu PVZ po přesunu uhelných odtahů. V r. 2019 
zakladač příslušný k 1. skrývkovému řezu zakládá dočasně vynechaný prostor (Výstavba 
HTÚ pro finální rekultivace oblast jižně od MM Jana – stavební povolení), na toto bude 
navazovat postupné zakládání západním směrem. V lokalitě MM Jana a ve vynechaném 
koridoru pod výsypkou Pokrok zakladač zakládá od r. 2020 dvouetážově – úpadní a dovrchní 
etáž z PD 703, PD 706 a PD 701. Tyto PD se budou postupně zkracovat a na toto navazuje 
zakládání přes hlavní porubní frontu. Je plánována  náhrada zakladače ZP 10 000/Z 81 za 
nový zakladač ZPDH 6300. 

• Postupy výsypek 2019 – 2025 

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. 2022 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 2020 nový zakladač ZPDH 
6300) 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 2022-2023 zakládání přes 
prostor stávajících uhelných odtahů. 

4. etáž výsypky se zakladačem ZP 6600.10/Z 85 (během GO velkostroje Z 85 cca od konce 
roku 2019 do konce roku 2020 nový zakladač ZPDH 6300) 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 (během GO velkostroje Z 79 v roce 2019 
nový zakladač ZPDH 6300) 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 konce roku 2021 nahrazen zakladačem Z 
98) zakládá dovrchně a úpadně ze všech dopravníků. Od roku 2020 dotváří konečný terén 
určený pro rekultivace. 
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• Postupy výsypek 2026 –2035 

1. etáž výsypky se zakladačem ZP 2500.7/Z 92 zakládá úpadní a dovrchní etáže po celé 
porubní frontě, kde sleduje vývoj zapadání uhelné sloje. Podložka výsypky bude řádně 
odvodňována a upravována zářezy pro zlepšení stability paty. 

2. etáž výsypky se zakladačem ZPDH 6300 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.  

4. etáž výsypky se zakladačem ZP 6600.10/Z 85 zakládá dovrchně a úpadně ze všech 
dopravníků.  

5. etáž výsypky se zakladačem ZP 5500.5/Z 79 zakládá dovrchně a úpadně ze všech 
dopravníků.  

6. etáž výsypky se zakladačem ZP 6600.20/Z 96 zakládá dovrchně a úpadně ze všech 
dopravníků.  

7. etáž výsypky se zakladačem ZPD 8000/Z 98 zakládá dovrchně a úpadně ze všech 
dopravníků.  

S ohledem na postupně se zkracující porubní frontu bude provoz na prvních dvou 
skrývkových řezech v závěru záměru omezován. 

  	

6.1.3  Postupy uhelných řezů 

Uhelná sloj má průměrnou mocnost cca 30 m, v jižní části lomu se uhelná sloj zvedá až 
na terén. Uhelný lom je rozdělen na 3 řezy. Materiál, který nemohou těžit velkostroje (např. 
výchoz sloje nebo závaly po hlubinné těžbě) je odtěžován lopatovými rypadly a cyklickou 
dopravou dopravován k velkostrojům.  

Na uhelném lomu bude nepravidelně provozována výklizová výsypka se zakladačem řady 
TC1. 

•  Postupy uhelného lomu 2019 – 2025 

Na přelomu let 2018-2019 začne těžit velkostroj KU 300.8/K 68 uhelnou sloj na západní 
straně lokality Albert vzhledem k návaznosti na vybudování trasy pro uhelné dopravníky. 
V roce 2019 započne přesun uhelných odtahů, na které se budou napojovat výše uvedené 
uhelné dopravníky z lomu. Po dokončení trasy bude těžit výškové a hloubkové řezy na 
západním svahu lokality Albert. 

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. 
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3. Uhelný řez s rypadlem KU 300.16/K 83 začišťuje patu uhelné sloje v jižní části porubní 
fronty. 

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. 

Během GO uhelných velkostrojů budou tyto nahrazeny rypadly ze 7. skrývkového řezu.  

• Postupy uhelného lomu 2026 – 2035 

Během let 2029-2030 lze začít očekávat obtížnější provoz, vzhledem k těžbě 
v poddolovaných územích. Rypadlo KU 300.8/K 68 těží uhelnou sloj na západní straně 
lokality Albert výškovým a hloubkovým řezem. 

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. 

Výklizová výsypka se zakladačem ZP 3500.9/Z 99 zakládá hmoty úpadně ve dvou vrstvách 
severovýchodním směrem. 

Během GO uhelných velkostrojů budou tyto nahrazeny rypadly ze 7. skrývkového řezu, 
během GO zakladače Z 99 bude nasazena PVZ.  

 
6.2 Doprava těženého uhlí, materiálu a osob 

Doprava na lomu je rozdělena na technologickou a obslužnou: 

a) Technologická doprava  

• kontinuální doprava je zajišťována pasovými dopravníky šíře 1200 až 2200 mm. Na 
skrývkových řezech jsou nasazeny dopravníky šíře 1600, 1800, 2000 a 2200 mm, na 
uhelných řezech dopravníky šíře 1200 mm. Od uhelných řezů je selektivně dle kvality 
a požadavků zákazníků těžené uhlí přerozděleno pomocí PVZ na jednotlivé uhelné 
odtahy končící v Úpravně uhlí Ledvice. Uhelné odtahy jsou šíře 1200 a 1600 mm. 
Uhelné odtahy jsou zakapotovány pro snížení prašnosti. 

• cyklická doprava – automobilová, je využívána pouze lokálně pro přepravu hmot, 
zejména netěžitelných pevných poloh, přibližování uhlí a skrývky a odvoz ornice před 
postupem skrývkových řezů. 

b) Obslužná doprava zajišťuje provoz pracovníky a materiálem. Realizuje automobilovou 
dopravou po hlavních přístupových cestách a dále po provozních cestách, které jsou 
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vedeny podél pasových dopravníků, takže je zajištěn příjezd ke všem rypadlům, 
zakladačům a poháněcím stanicím pasové dopravy. 

Hlavní přístupové cesty do lomu jsou převážně asfaltové. 

Provozní obslužné komunikace jsou zpravidla z kameniva nebo zpevněné pojezdem, 
v převážné většině jsou vedeny podél pasových dopravníků a přemísťují se společně 
s dopravníkem. Zajišťují přístup k technologickému zařízení. Přístupové cesty jsou 
v případě potřeby průběžně zkrápěny. 

Dopravní nároky na silniční infrastrukturu jsou proto málo významné a omezují se                   
na dopravu zaměstnanců, servisního materiálu, zásobování, případně zajištění dalších 
náležitostí. Uvažovat lze i s příležitostnou silniční dopravou posypového materiálu na 
montážní místa nebo pod pásové dopravníky (štěrkové drtě), a to v blíže 
nekvantifikovaném množství. 

 

6.3 Technologická a další opatření realizovaná v době přípravy záměru 

Technická a technologická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační  
a preventivní. Za nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu je možno považovat precizní 
provedení všech projektových přípravných prací a dále zpracování odborných podkladových 
studií, které pak následně, v dalším stupni posuzování, vytýčí konkrétní minimalizační či 
kompenzační opatření.  

 Doporučená opatření ohledně negativních vlivů na okolní obce  

Již v rámci projektové přípravy je nutno projednat záměr a jeho jednotlivosti s dotčenými 
obcemi. Důsledné projednání může v další fázi nasměrovat zpracovatele jednotlivých 
odborných studií k řešení případných problémů či konkrétních požadavků jednotlivých obcí.   

 Doporučená opatření ohledně možných vlivů na půdu  
Před započetím vlastní těžby bude zcela jistě nutné, z hlediska minimalizace dopadů na půdu 
v ochraně ZPF, provést skrývku kulturních vrstev půdy a tuto uložit na předem určené místo 
pro budoucí deponii.  

V prostoru deponie bude tato půda chráněna a ošetřována způsobem, který zajistí její další 
kvalitu před použitím na proces rekultivací (zaplevelení, erozi, odcizení aj.).  

Specifikace bude provedena v dalších stupních přípravy a bude popsána v rámci zpracování  
Dokumentace.  Opatření jsou součástí Souhrnného plánu sanací a rekultivací území dotčeného 
hornickou činností.  

 Doporučená opatření ohledně možných vlivů na vodu  
Před započetím vlastní těžby bude součástí příprav území předpolí i realizace 
vodohospodářských úprav (vodní plochy, které budou likvidovány) a opatření. Tyto musí být 
prováděny tak, aby nedošlo k narušení kvality vod v podzemí i povrchových tocích a 
nádržích.    
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Specifikace vodohospodářských úprav bude provedena v dalších stupních přípravy a bude 
popsána v rámci zpracování  Dokumentace.  

 Doporučená opatření ohledně možných vlivů na floru a faunu   

Před započetím příprav území před vlastní těžbou je nutné celé území podrobit důkladnému 
biologickému průzkumu, a to v trvání jednoho roku. Konkrétní požadavky budou vycházet 
z výsledků tohoto hodnocení, dle současného stavu poznání jsou opatření ohledně možných 
vlivů na faunu a floru uvedena v kap. D. 4. 

 Doporučená opatření ohledně možných vlivů na lidské zdraví  

Konkrétní opatření budou přejata dle doporučení vyplývajících ze studie Vlivů na veřejné 
zdraví v rámci Dokumentace EIA.  

 Doporučená opatření ohledně možných vlivů na ovzduší  

Opatření budou přejata dle návrhu a doporučení vyplývajících z Rozptylové studie. 
Budou prováděna pravidelná měření kvality ovzduší.  

 Doporučená opatření ohledně možných vlivů na hluk 

Opatření budou přejata dle návrhu a doporučení vyplývajících z Hlukové studie. 
Budou prováděna pravidelná měření hluku v dotčených obcích. 

 Doporučená opatření ohledně možných vlivů na archeologické poměry v prostoru budoucí těžby 

I když je jisté, že při těžbě dojde k narušení a zničení archeologických nalezišť, zabránit jí 
nelze. Je tedy nutné, aby Severočeské doly a.s. a vedení i odpovědní pracovníci DB 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 dostatečném 
předstihu.  
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B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

Zahájení realizace záměru: 2019 
Dokončení záměru:  2035  
 

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků   

Na základě znění §3 odst. c, d1 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, jsme mezi dotčené 
územní samosprávné celky zařadili:  

VÚSC:    Ústecký kraj 
ÚSC: (řazeno abecedně)  
 Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice, Lom, Mariánské 

Radčice, Most, Osek, Světec.  
 

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

budou tato rozhodnutí vydávat. 

 - povolení k hornické činnosti, vydá OBÚ pro území kraje Ústeckého.  

                                                
1 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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II. Údaje o vstupech 

B.II.1 Zábor půdy 

Těžba hnědého uhlí povrchovým způsobem v letech 2019 – 2035 předpokládá zábor 
dalšího území, a to v dobývacích prostorech DP Bílina, Most, Lom II, Hrdlovka a Duchcov.  

Postup těžby západním směrem a zakládání výsypných prostorů u Montážního místa Jana 
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, 
Jenišův Újezd, Duchcov, Hrdlovka, Ledvice a Liptice. 

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. 

 Celkový zábor nutný pro další postup DB činí 451 ha, z toho (zaokrouhleno):  

-  ZPF         66,3 ha 
-  PUPFL                                 3,3 ha 
-  Vodní plochy                     20,3 ha 
-  Ostatní plochy              360,2 ha 
-  Zastavěné plochy                 1,1 ha 
 
Tabulka	1	–	Zábory	dle	k.ú.	(pozemky	POPD	2019	-2035	v	m2)	

Těžba	
katastrální	území	 orná	 TTP	 ostatní	 vodní	 lesní	 zast.	plocha	 celkem	

Mariánské	Radčice	 0	 9	458	 87	865	 466	 0	 0	 97	789	

Libkovice	u	Mostu	 281	823	 71	883	 2	153	937	 135	254	 2	720	 10	528	 2	656	145	
Braňany	 2	258	 0	 301	456	 0	 30	692	 0	 334	406	

Pařidla	 40	044	 0	 162	073	 66	795	 0	 0	 268	912	
Hrdlovka	-	Nový	Dvůr	 0	 15	548	 258	 0	 0	 0	 15	806	

Jenišův	Újezd	 241	672	 0	 233	676	 0	 0	 0	 475	348	

celkem	 565	797	 96	889	 2	939	265	 202	515	 33	412	 10	528	 3	848	406	

Zakládání	
katastrální	území	 orná	 TTP	 ostatní	 vodní	 lesní	 zast.	plocha	 celkem	

Duchcov	 0	 0	 242	194	 92	 0	 0	 242	286	
Hrdlovka	 0	 0	 51	827	 0	 0	 0	 51	827	
Ledvice	 0	 0	 186	235	 0	 0	 0	 186	235	
Liptice	 0	 0	 182	426	 0	 0	 0	 182	426	
celkem	 0	 0	 662	682	 92	 0	 0	 662	774	

	 	 	 	 	 	 	 	

Celkem	záměr		 565	797	 96	889	 3	601	947	 202	607	 33	412	 10	528	 4	511	180	
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Půdní poměry 

Půdy v území, které bude dotčeno dalším postupem lomu DB, spadají v rámci bonitačního 
systému do osmi hlavních půdně ekologických jednotek (HPJ). V severní  části řešeného 
území, tj. na severním křídle budoucího postupu lomu Bílina, se nacházejí HPJ 20,  HPJ 23, 
HPJ 51, HPJ 59 a HPJ 60. Na jižním křídle lomu pak  HPJ 07,  HPJ 20 a antropogenní půdy 
na rekultivovaných plochách tzv. Teplické výsypky.  Výše uvedené  hlavní půdní jednotky 
jsou charakterizovány následujícími vlastnostmi: 

HPJ 07   
Černozemě typické, karbonátové a lužní na slínitých a jílovitých substrátech, těžké až velmi 
těžké v ornici i spodině, periodicky převlhčené.  
HPJ 20 
Rendziny na slinitých jílech, slínech nebo karbonátových sedimentech s velkou variabilitou 
fyzikálních a pedologických parametrů.  Jsou  těžké až velmi těžké, bez skeletu až středně 
skeletovité,  obvykle se znaky slabého oglejení. Vodní režim je nepříznivý. 
HPJ 23 
Představuje typy půd na píscích, štěrkopíscích a substrátech jim podobných. Orniční vrstva je 
lehká, spodina těžká až velmi těžká. Jsou slabě i středně skeletovité,  se značně kolísavým 
vodním režimem (od výsušných až po periodicky převlhčené). 
HPJ 51 
Je zařazena do skupiny půd oglejených, u kterých dochází k periodickému převlhčování 
půdního profilu. Jedná se o půdy lehčí až středně těžké, bez skeletu až slabě skeletovité, s 
nepravidelným vodním režimem. 
HPJ 59 
Půdy s obdobnými vlastnostmi jako předchozí, těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo se 
slabou skeletovitostí s nepříznivým vodním režimem. 
HPJ 60 
Do této kategorie jsou zařazeny půdy lužní na nivních uloženinách různého charakteru. 
Zpravidla jsou středně těžké, bez skeletu nebo se slabou skeletovitostí a příznivými 
vláhovými poměry. 

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). 

 

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

a) 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 
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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 74 tis. m3/rok.  
 

b) Povrchová - užitková  voda 
Užitková voda je a bude odebírána z gravitačního řádu ČEZ a.s. elektrárny Ledvice. Jedná se 
o vodu čerpanou z vodního toku Labe (čerpací stanice Dolní Zálezly) bez úpravy, která je a 
bude využívána ke zkrápění v procesu přepravy pasovými dopravníky, úpravy a skládkování 
uhelné substance a 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 současné době je spotřeba labské vody na úrovni cca 100 tis. m3/rok.  
 

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

B.II.3.Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Základním předpokladem pro povrchovou těžbu v lomu DB je surovinová základna 
s dostatečnou zásobou vyhrazeného nerostu – hnědého uhlí. Podrobnější specifikace surovin, 
materiálů s jejich zdrojů bude provedena v další stupni PD.  

   a) 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. 



Oznámení dle  § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,  
v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona. 26/96 

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

 

 

 

 

Těžiště spotřeby se přemístí na severní stranu lomu, kde budou soustředěny všechny přesuvné 
trafostanice 35/6 kV skrývky. Na jižní straně lomu budou umístěny pouze trafostanice 
uhelných řezů a odtahů pasové dopravy lomu. 
 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 a mírný 
nárůst převýšení dopravních cest skrývky. 
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 obnovovat pro morální i technické 
opotřebení. Týká se to zejména vývodových polí rozvodny TR1, rozvodny TR3 a venkovních 
přesuvných rozvoden a trafostanic 35/6 kV. 

Průměrná roční výše spotřeby elektrické energie za roky 2012 - 2015 je 268 481,51 MWh.         
Očekávaná skutečnost spotřeby elektrické energie do konce roku 2016 je pak 290 
847,439 MWh.  

 c) tepelná energie 

V celém dobývacím prostoru lomu Bílina  se v průměru pohybovala spotřeba tepelné energie 
v letech 2014 – 2015 cca 138 618,20 GJ. Očekávaná skutečnost spotřeby tepla do konce 
roku 2016 je pak 112 942 GJ.   

 b) jiné energetické zdroje 
Roční spotřeba nafty v celém lomu Bílina je cca 7,5 mil. litrů. Největší spotřebu nafty 
vykazují zemní stroje používané jakožto pomocná technologie pro zabezpečení hlavní těžby. 
Nafta je dále používána do vozidel (doprava nákladů, pracovníků). 

Jiné energetické zdroje (zemní plyn, LTO resp. TTO apod.) nejsou v provozu DB využívány a 
není s nimi uvažováno ani v souvislosti s budoucím záměrem. 
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III. Údaje o výstupech 

B.III.1 Ovzduší     

 a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 
V souvislosti s provozem záměru nebudou provozovány nové bodové zdroje znečištění 
ovzduší. Stávající, již v minulosti využívané zdroje, jejichž výkon ani provozní doba se 
v souvislosti s posuzovaným záměrem nemění, v této kapitole neuvádíme. 
 
 b) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší 
Do liniových zdrojů záměru jsou zařazena dále uvedená technologická zařízení a činnosti: 

• dálková pásová doprava – zdroj emisí prachu,  
• doprava po vnitrozávodových komunikacích – zdroj prašných a plynných emisí. 

Hlavní emitovanou škodlivinou bude zde především TZL (tuhé znečišťující látky) vztažené na 
zrnitostní frakci PM10. Méně významným zdrojem znečišťování ovzduší jsou zplodiny ze 
spalovacích motorů techniky pohybující se v prostoru těžby. Z důvodu zjištění míry 
znečištění bude v další fázi provedeno odborné zhodnocení (rozptylová studie) pro SO2, 
PM2,5, PM10, B(a)P.  
 
 c) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 
Jako hlavní plošný zdroj znečišťování ovzduší je uvažován celý prostor lomu DB. Tento 
plošný zdroj zahrnuje dobývací technologii těžby skrývky a uhlí (kolesová rypadla), zakládání 
skrývky do výsypek (zakladače), úpravy povrchu lomu a výsypek (zemní práce) a resuspenzi 
TZL na odkrytých činných plochách lomu a výsypkách odtěženého materiálu. 
Hlavními emitovanými škodlivinami jsou tuhé znečišťující látky (prach). Dalším zdrojem 
emisí mohou být zápary, pravděpodobnost zápar je však nízká až nulová. Zápary se vyskytují 
zejména v přerubaných polohách ložiska.  
Rozloha uvažovaného plošného zdroje je dána velikostí plochy, kde bude probíhat povolená 
hornická činnost.  

 

B.III.2 Voda    

Důsledkem hornické činnosti a jejího pokračování v dotčeném dobývacím prostoru je 
produkce odpadních vod a vypouštění důlních vod ve smyslu ust. § 40 odst. 1 zákona             
č. 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění. Zákon        
č. 254/2001 Sb., o vodách a NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, stanovují emisní limity pro vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových. 
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V DB jsou produkovány tyto odpadní vody: 
a) odpadní vody splaškové  
Jde o průmyslové vody a vody z hygienických a sociálních zařízení. 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 odpadní vody 
v objemu cca 106 tis. m3/rok na základě uzavřené smlouvy se SČVK a.s. 
 
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 3 let:  
 
Tabulka 2 – Hodnoty z odtoku z ÚDV Emerán za období tří let   

Ukazatel		 		 		 2015	 2014	 2013	
	

Průměr	
		 [jednotka]	 Limit	 ROK	 ROK	 ROK	

	
	-	

Množství					 	[m3]	 6	000	000	 2	439	713	 2	008	171	 3	762	306	
	

2	736	730	
		

	 	
		

	
		

	
		

pH	 		 6	až	8	 7,85	 7,99	 7,72	
	

		
		 	

	
		

	
		

	
		

CHSK	Cr												[mg/l]	 		 18,48	 29,08	 28,63	
	

25,40	
		 [t]	 		 45,09	 58,40	 107,73	

	
		

NL														[mg/l]	 40	/	80	 11,38	 11,17	 23,73	
	

15,42	
		 [t]	 		 27,75	 22,42	 89,27	

	
		

RL550																		[mg/l]	 		 1466,04	 1450,21	 1200,09	
	

1372,11	
		 [t]	 		 3576,72	 2912,27	 4515,11	

	
		

Fe															[mg/l]	 3	/	6	 0,68	 0,74	 1,41	
	

0,94	
		 [t]	 		 1,66	 1,48	 5,32	

	
		

Mn															[mg/l]	 1	/	2	 0,70	 1,23	 1,35	
	

1,09	
		 [t]	 		 1,70	 2,47	 5,07	

	
		

N	–	NH4													[mg/l]	 		 2,75	 1,87	 3,45	
	

2,69	
		 [t]	 		 6,71	 3,75	 12,96	

	
		

Cl	 [mg/l]	 		 47,12	 41,94	 27,38	
	

38,81	
		 [t]	 		 114,96	 84,23	 103,00	

	
		

SO4	 [mg/l]	 		 814,51	 870,69	 730,28	
	

805,16	
		 [t]	 		 1987,17	 1748,49	 2747,54	

	
		

N	celk.	 [mg/l]	 		 3,50	 7,09	 6,23	
	

5,61	
		 [t]	 		 8,53	 14,25	 23,42	

	
		

 
- Loučenský potok  Jedná se o povrchové a malé části důlní vody z předpolí lomu (ČS 

Libkovice) a ze severní části výsypky Pokrok (Nelson). Měřeny 
jsou čerpané vody z ČS Libkovice, za poslední 3 roky: 2013                
(3 014 tis. m3), 2014 (1 340 tis. m3) a rok 2015 (1 900 tis. m3). 
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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 60 l/s. 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. Kovosreál, 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 navýšení 
objemu čerpaných důlních vod do Braňanského potoka a to v 
objemu cca 200 tis. m3/rok.  

 
Množstevní a kvalitativní údaje o vypouštěných vodách z lomu Bílina lze dohledat na 
internetovém portálu  ISOP.  (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.) 
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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 2015 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.  

 
Způsoby nakládání s odpady 
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 2015 vyprodukováno celkem 4 696,197 tun odpadů. Z toho bylo 
287,377 tun odpadů nebezpečných a 4 408,82 tun odpadů ostatních. Seznam všech 
odpadů, včetně jejich zařazení, způsobu nakládání aj. je uveden v následující tabulce.  
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Tabulka 3 – seznam odpadů za rok 2015 
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B.III.4 Ostatní výstupy      

  4.1   Hluk  

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Posuzovaná hornická činnost, spojená s činností lomu DB, je charakterizovaná z hlediska 
zdrojů hluku jako činnost, při které se vyskytují především tyto zdroje hluku: 

a) Technologické - technologie související s těžbou a přesunem materiálu (těžební stroje – 
kolesová rýpadla, zakladače, pásové dopravníky).  

b) Dopravní – jedná se o vnitroareálovou dopravu (zejména pohyb NA v areálu, aj.).  

Z hlediska hlukových emisí se budou uplatňovat především tyto zdroje hluku: 
• Bodové zdroje hluku – kolesová rýpadla, zakladače, poháněcí stanice pásových 

dopravníků.  
• Liniové  zdroje hluku – střední díly dálkové pasové dopravy 
• Plošné zdroje hluku se v prostoru DB nevyskytují.   

 

  4.2  Vibrace  

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

  4.3   Ionizující a elektromagnetické záření   

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

B.III.5  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií  

Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona        
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění, a metodických pokynů MŽP 
ČR s touto problematikou souvisejících. Při uvedení do provozu je nutné, aby investor 
důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní předpisy zejména s důrazem na ochranu 
lidského zdraví a životní prostředí.  

Možná rizika je možno rozdělit dle několika základních oblastí:  

a) Bezpečnostní předpisy řeší vyhl. č. 26/1989 Sb. ČBÚ, o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na 
povrchu. Havarijní plán je součástí této vyhlášky, kde v § 18a-18e ukládá organizaci 



Oznámení dle  § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,  
v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona. 33/96 

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

 

 

 

 

provádějící hornickou činnost povinnost vypracovat plán zdolávání provozních nehod                 
(havárií).  

b) Řešení požární bezpečnosti se provádí dle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb        
a dalších navazujících norem, včetně instalace čidel pro detekci vznikajícího požáru                         
a kouřových detektorů. Technické řešení spolu s monitorovacím a řídícím systémem 
v maximální možné míře vznik havárie eliminuje. Pro případ, že by k havárii došlo, budou 
navržena provozně - technická opatření, jejichž účelem je vliv havárie minimalizovat.  

c) Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

d) Z hlediska ochrany ovzduší musí být zdroje znečištění ovzduší provozovány v souladu se 
zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 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 při ukládání uhlí na skládku před ÚUL .    

e) V  případě nakládání s chemickými látkami a přípravky podléhajícímu  režimu  zákona 
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, bude zajištěno plnění 
veškerých ustanovení výše uvedených právních předpisů. Pro jednotlivé chemické látky a 
chemické přípravky  jsou zajištěny bezpečnostní  listy v českém jazyce  ve  smyslu  vyhlášky 
MPO č. 371/2008 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné 
chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších předpisů.  

f) 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 intenzivní srážkovou činností či porušením příslušných provozních a 
bezpečnostních předpisů. Tuto problematiku řeší platné Havarijní řády.  

g) Z hlediska živelních pohrom:  

 Zemětřesení – vzhledem k umístění v oblasti, kde se toto s ohledem na tektonické 
charakteristiky nepředpokládá, není nutno přijímat žádná zvláštní opatření.  

 Povodně – problematika je řešena provedením protipovodňových opatření (retenční nádrže a 
jejich zkapacitnění, stanovení únikových tras pro techniku aj.) Tato opatření vycházejí ze 
zkušeností z povodní roku 2010. Tuto problematiku řeší platné Havarijní řády.  

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

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

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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C.1  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území  
Navrhovaným záměrem je pokračování povrchové těžby hnědého uhlí v souvislosti s řešením 
dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí, a to na základě usnesení 
vlády č. 827 ze dne 19/10 2015.  

Pokračování těžby bude mít za následek především přiblížení se k hranicím obcí Mariánské 
Radčice, Braňany (vládou určený limit nejméně 500 m od hranic dobývání) a města Duchcov. 
(cca 500 m).  

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 
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 významného 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 úplné likvidaci jejich stanovišť.   

Při celkovém  hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet 
hlavních charakteristik dotčeného území: 

• Dotčené území neleží v NP, CHKO. 
• V ploše uvažovaného záměru nejsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území. 
• Posuzovaná lokalita není součástí žádného přírodního parku. 
• V dotčeném území se nacházejí prvky ÚSES, a to na lokální, regionální i nadregionální 

úrovni. 
• Plocha DP není součástí soustavy NATURA 2000.  
• Plocha budoucího záměru se nachází v neobydlené lokalitě, k územím obydleným se 

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  Ovzduší a klima 

   1.1.1  Ovzduší 

Posuzovaná lokalita (teplicko – mostecká oblast) patří k emisně nejvíce zatížené oblasti v ČR. 
Mezi hlavní zdroje znečištění ovzduší patří především povrchová těžba, provoz tepelné 
elektrárny Ledvice a úpravna uhlí Ledvice.  
Mimo tyto velké zdroje znečišťování ovzduší připívají k znečištění i další znečišťovatelé –
průmyslové podniky a průmyslové zóny v okolí, centrální výtopny, střední i malé zdroje 
znečištění (lokální topeniště) atd.  

Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici 
Teplice, Lom a Most. Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací 
znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality 
ovzduší je zejména sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. 
Systematicky a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného 
aerosolu a oxidů dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší. 

   1.1.2  Klima 

Zájmové území se nachází (dle Quitta, 1971) v klimatické oblasti T2, s dlouhým teplým 
létem, s velmi krátkými přechodovými obdobími a krátkou mírně teplou zimou. Podnebí je 
značně ovlivněno členitým reliéfem a 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.  

Dle větrné růžice v daném území převládají SZ (14,8%) a Z (13,5%) větry.  
 

C.1.2  Územní systém ekologické stability krajiny  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených           
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Jejich 
tvorba a ochrana je dána zněním zákona č. 11/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění.  
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.  
Prvky ÚSES nadregionální úrovně se v prostoru DB a plochy budoucího záměru nevyskytují.  
 
Nejbližšími prvky nadregionální kategorie jsou: 

- Nadregionální biokoridor (NRBK) Krušné hory, jehož osa probíhá S až SZ směrem2.   

                                                
2 směr a vzdálenosti jsou vždy vztaženy k nejbližšímu místu hranice plochy uvažovaného záměru, viz kap. B.I.3. 
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- Nadregionální biocentrum (NRBC) Milešovka V směrem a Jezeří Z směrem.  

Prvky ÚSES regionální úrovně: 

Regionální biocentra (RBC) 

- Regionální biocentrum 1347 (RBC) Salesiova výšina s lesními společenstvy (dub, 
buk) – cca 3 km S od plochy budoucího záměru.  

- Střet: RBC 1364 Libkovice s vodními, mokřadními a lučními společenstvy  
- Dalšími RBC bez přímých vazeb na posuzované území jsou RBC Domaslavické údolí, 

RBC Duchcovské rybníky, RBC Bořeň, RBC Niva Bíliny, RBC Husův vrch.  
-  Regionální biokoridor Údlické Doubí probíhá ve vzdálenosti cca 3 km SV směrem od 

plochy záměru.  
Regionální biokoridory (RBK)  

- Střet: RBK 570 Libkovice – Salesiova Výšina – Špičák 
- Střet: RBK 584 Libkovice – Niva Bíliny 
- Dalšími RBK již bez přímé vazby jsou RBK Domaslavické údolí – Duchcovské 

rybníky, RBK Duchcovské rybníky – Husův vrch.   

Prvky lokální úrovně ÚSES budou podrobněji řešeny v dalších stupních posuzování, a to 
především v rámci odborných studií – studie Vlivu záměru na krajinný ráz a Biologického 
hodnocení lokalit.  

 

C.1.3  Zvláště chráněná území 

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje 
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do 
kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti, 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.  
V širším dotčeném území záměru se nacházejí tyto celky zvláště chráněných území: 

a) velkoplošná ZCHÚ – území není součástí žádného velkoplošně chráněného území. 
Nejbližším je CHKO České středohoří, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km JV směrem.  

b) maloplošná ZCHÚ - 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 4,5 km JV od plochy 

záměru. 

c) CHOPAV 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV) jsou ustanovením § 28 zákona   
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, 
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které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. Vláda tyto 
oblasti vyhlašuje nařízením.  

Posuzované území není oblastí přirozené akumulace vod CHOPAV - Chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod. Nejbližší vyhlášenou CHOPAV je oblast Krušné hory, jejíž 
hranice v nejbližším bodě leží cca 3 km SZ směrem od nejbližší hranice plochy uvažovaného 
záměru.   

d) Přírodní parky:  
Území pro uvažovaný záměr není součástí území přírodních parků. Nejbližším přírodním 
parkem je Přírodní park Loučenská hornatina, jehož hranice prochází v nejbližším místě 
cca 4,5 km SZ směrem od hranic plochy budoucího záměru.  
  

C.1.4  Voda 

Území spadá do povodí řeky Ohře, podpovodí řeky Bíliny.  

Úpatí Krušných hor severně až severozápadně od plochy budoucího uvažovaného záměru 
odvodňují převážně bystřinné potoky Radčický, Lomský, Loučenský s přeložkou 
Klášterského potoka a Osecký potok – tento odvodňují území severním směrem od DP. Vodní 
reži, v posuzovaném území je již velmi silně ovlivněn antropogenní činností - mnohé potoky 
byly uměle přeloženy, aby byly odvedeny vody z prostoru povrchového dobývání a vodní 
režim území tak byl zcela změně a upraven.  

Koryta takto přeložených vodních toků se tak vyskytují v uměle vytvořených korytech               
a téměř žádný tak neodpovídá současnému trendu revitalizace těchto malých vodních toků.   

Lokální změny hydrogeologických poměrů v posuzovaném prostoru tak nastaly zvláště            
v souvislosti s relativně prudkým rozvojem povrchové těžby.  

 
HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ   
(zpracoval RNDr. Lubomír Horák) 
Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajónu 2131 
Mostecká pánev – severní část. 
Krušné hory tvořené krystalinikem a teplickým ryolitem jsou nejvyšší částí oblasti na rozdíl 
od podkrušnohorské příkopové propadliny s terciérní a křídovou výplní. Tato morfologie 
podmiňuje vznik sestupného proudu podzemní vody hydraulickým gradientem k místům 
nejnižším k erozivní bázi. Na postup infiltrované vody má vliv řada zlomů různého významu. 
Hlubinný oběh podzemní vody pak dává vzniknout termálním vodám známým z oblasti 
Teplic. V území pod pánevními sedimenty je voda značně napjatá. Z hlediska řešené 
problematiky nemají hydrogeologické poměry krystalinického masivu zásadní význam. 
Samotné slojové pásmo představuje kolektor s pouze puklinovou vodou. Propustnost sloje je 
nízká vzhledem k nízkému stupni rozpukání a sekundárnímu zatěsnění významnějších 
tektonických linií.  
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Vodonosné kolektory nadložních terciérních sedimentů jsou tvořeny desítkami dílčích, 
vzájemně hydraulicky nesouvisejících zvodní v jednotlivých tělesech deltových vějířů                
a výplní říčních koryt. 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. Zásadní význam má 
stařinová zvodeň představující vody v systému chodeb a závalových ploch, vzniklých 
historickým hlubinným rubáním v uhelné sloji. Tyto zvodně jsou průběžně odvodňovány 
přímo nafáráním na dně lomu.  V předpolí severní části lomu je to chodební a závalový 
systém bývalého dolu Kohinoor a Alexander, v severní části dolu chodební systém dolu Mír   
a v jižní části předpolí dolového pole dolu Venuše. Proudění podzemní vody v předpolí 
postupu dolu je pak cíleně usměrňováno svodovými vrty propojujícími jednotlivé zvodnělé 
horizonty. 
Ke konci období POPD začne být aktuální problém plaviště Venuše v bývalém povrchovém 
dole Nové pole jihozápadně od dobývacího prostoru. Je prokázána hydraulická komunikace 
písčitých těles, které již budou částečně zasahovat do skrývkových řezů lomu. Výtoky vod         
z těchto těles do lomu by mohly bez realizace vhodných opatření způsobit narušení stability 
jihozápadní části 1. a 2. skrývkového řezu lomu.  
Kvartérní zvodeň je vyvinuta pouze omezeně v místech proluviálních a aluviálních 
štěrkovitých zemin. Jejich rozmístění je vázané především na povodí větších potoků, kde 
sedimenty dosahují mocnosti 1 až 3 m. Eolické sedimenty a ostatní jemnozrnné zeminy jsou 
jen velmi málo propustné a z hydrogeologického pohledu nevýznamné. 
Propustnosti antropogenních sedimentů se zásadně liší v závislosti na charakteru materiálu, 
způsobu jeho ukládání a podle původu. Na materiálu popílku v plavišti Nové pole byly 
změřeny hodnoty koeficientu filtrace v rozmezí 1,7*10-5 až 2,7*10-7 m/s v závislosti na 
zrnitosti materiálu. 
Propustnost materiálu výsypek je závislá především na charakteru ukládaného materiálu                
a dále na stupni jeho konsolidace. Výsypky tvořené hroudami nadložních jílů vykazují 
relativně vysokou propustnost v povrchových partiích, která ale rychle klesá se stupněm 
konsolidace. V hloubkách kolem 50 m je výsypka již prakticky nepropustná.    

 

C.1.5  Významné krajinné prvky  

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm. b) je 
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 
Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.  
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Nejbližšími VKP ze zákona jsou zde vodní toky, vodní  plochy a lesní porosty. Tyto budou 
realizací záměru ovlivněny - uvažovaný záměr do VKP ze zákona bude zasahovat.  

 

C.1.6  Natura 2000 

Dle zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů byla v souladu s právem 
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava NATURA 2000, která            
na území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které používají smluvní 
ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.  
Na posuzovaném území se nenachází území NATURY 2000.  

Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 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).  

Připravovaná dokumentace EIA se týká plochy, kde probíhá soustavný biologický průzkum 
prováděný specialisty České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a stav území předpolí je 
dobře znám.  
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C.2  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 
ovlivněny  
 
S ohledem na charakter záměru je vhodné v dokumentaci posoudit možnost ovlivnění 
ovzduší, bioty, hydrogeologických poměrů a v neposlední řadě jsou i možné vlivy na krajinný 
ráz.   

C.2.1  Ovzduší 

Hodnocení imisní situace vychází z výsledků měření znečištění venkovního ovzduší pro dané 
území na reprezentativních stanicích Státní sítě imisního monitoringu (SSIM) v Mostě 
(UMOM; městská lokalita), Lomu (ULOM; pozaďová průmyslová venkovská lokalita) a 
Teplicích (UTPM; městská lokalita) v roce 2015 (jako výchozího stavu pro hodnocení) a z 
pětiletých průměrů za roky 2011 – 2015.  

Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek z let 2011 až 2015 na těchto blízkých 
imisních stanicích jsou uvedeny na portále www.chmi.cz.  Hodnocení míry znečištění ovzduší 
vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry v síti 
měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména sledován vztah zjištěných imisních 
hodnot k příslušným imisním limitům.  

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu 
posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni 
znečištění a při smogových situacích, platí pro hodnocené znečišťující látky následující imisní 
limity vyhlášené pro ochranu zdraví a ochranu ekosystémů a vegetace a maximální počet 
jejich překročení za rok. 
 
Tabulka 4 - Přehled imisních limitů dle příl.č.1 zák. 201/2012 Sb. (pro ochranu zdraví lidí)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Látka	 doba	průměrování	 imisní	limit	
[µg/m3]	

Přípustná	četnost	
překročení	-	max	

SO2	 1	hod	 350	 24	
24	hod	 125	 3	

CO	 max.	denní	8hod	průměr	 10	000	(10	mg/m3)	 -	
NO2	 1	hod	 200	 18	

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

1	kalendářní	rok	 40	 -	
B(a)P  1	kalendářní	rok	 0,001	(1	ng/m3)	 -  
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Tabulka 5 - Přehled imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace  
Znečišťující	látka	 Doba	průměrování	 Imisní	limit	µg.m-3	

SO2	 kalendářní	rok	a	zimní	období	(1.	10.–31.	3.)	 20	
NOx	 1	kalendářní	rok	 30	

 
Posuzovaná lokalita patří k emisně nejvíce zatížené oblasti v ČR. Mezi hlavní zdroje 
znečištění ovzduší patří především probíhající povrchová těžba a provoz tepelné elektrárny 
Ledvice. Mimo tyto velké zdroje znečišťování ovzduší připívají k znečištění i další 
znečišťovatelé – průmyslové podniky a průmyslové zóny v okolí, centrální výtopny, střední i 
malé zdroje znečištění (lokální topeniště) atd.  
 
V zájmovém území nejsou překračovány v předchozích pěti letech (2011 - 2015) imisní 
limity pro roční průměrné koncentrace PM10, na stanici Most a Lom jsou však překračovány 
imisní limity pro denní průměrné koncentrace PM10 a to jak v roce 2015, tak i v předchozích 
letech. 
V případě ročních průměrných koncentrací PM2,5 nejsou imisní limity pro ochranu zdraví 
v předchozích pěti letech (2011 – 2015) překračovány. 
V případě SO2 nebyly překročeny hodnoty koncentrací jak z pohledu imisních limitů pro 
ochranu zdraví (včetně maximálního počtu překročení) tak z pohledu imisních limitů pro 
ochranu ekosystémů a vegetace. 
V zájmovém území dochází v posledních pěti letech k překračování imisních limitů 
vyhlášených pro ochranu zdraví pro průměrnou roční koncentraci B(a)P.  
 

C.2.2  Fauna a flora, ekosystémy  

Autoři jednotlivých částí textu: 
Doc. RNDr. Jan Novák a Ing. Helena Nováková – flóra 
Mgr. Vladimír Vrabec, PhD. – fauna 
Martina Hanzlíková a Miroslav Horák - ornitologie 

Text této kapitoly obsahuje odborné závěry a doporučení pro další výzkum pro potřeby 
zpracovávané dokumentace EIA DB 2035, a to z hlediska nejvýznamnějších oborů vztahující 
se k dotčenému území nového předpolí Dolů Bílina. Za dominantní se považuje zhodnocení 
botanické a zoologické s důrazem na hydrobiologii a ornitologii. 
Autoři jednotlivých částí byli požádáni o stručné zhodnocení území na základě jejich 
současných znalostí nejbližšího okolí eventuálně i aktuálních výsledků, které mají k dispozici 
z probíhajících výzkumů pro potřeby Dolů Bílina. Důležitou součástí jednotlivých částí textu 
jsou pak odborná doporučení pro další podrobný průzkum daného území tak, aby se získaly 
soubory výsledků z jednotlivých oborů, které budou svým rozsahem splňovat potřeby budoucí 
dokumentace EIA. Její součástí bude i kapitola Flóra a fauna shrnující tyto budoucí výsledky 
a hodnocení. Podrobné výsledky spolu s tabulkovými a grafickými výstupy s hodnotícími 
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texty a fotodokumentací pak budou součástí samostatné přílohy dokumentace EIA týkající se 
flóry a fauny. 
Na tomto místě se odvoláváme na základní popis a charakteristiku dotčeného území, kterou 
zpracoval tým autora a předkladatele dokumentace Mgr. Motla a je uveden v kapitole C.1 
Oznámení. 
V dalších částech textu jednotliví autoři vyznačili do hranic území nového předpolí pro 
potřeby Oznámení záměru dílčí lokality, které jsou z hlediska jejich oboru cennější než okolí. 
Toto vyznačení bylo provedeno na základě plošného zhodnocení celého území předpolí 
terénními pochůzkami. Biologické průzkumy daného území dále pokračují a není vyloučeno, 
že podrobnější výsledky pro zpracování dokumentace potvrdí významnost i dalších, dosud 
nevyznačených dílčích lokalit. 
Aktuální letecký snímek (obrázek č. 1, kap. B.I.3, červen 2016) s vyznačením hranic nového 
předpolí EIA DB 2035 (dodaly Severočeské doly a.s.). 

• Flóra 

Předmětné území botanického hodnocení, jako součásti komplexního biologického průzkumu, 
bylo stanoveno mapovými podklady s doplňujícími konzultacemi a upřesněními v terénu. 
Jedná se o rozsáhlé území – dříve například zemědělská půda, lesíky, remízky, vodoteče 
s dřevinnou vegetací, přechodnými plochami apod.; v současnosti z významné části opuštěné, 
podléhající pokračující spontánní ruderalizaci a devastaci. Na části území i nyní probíhá 
hospodářská činnost – obhospodařované louky, pastviny nepříliš vysoké kvality, zemědělsky 
obdělávaná orná půda. 
Poměrně rozsáhlé území je jako celek botanicky chudé, méně zajímavé a méně významné, na 
první pohled s výrazným zastoupením ruderálních, plevelných, lučních a mokřadních, obecně 
se vyskytujících rostlinných druhů v naší květeně. Nacházejí se zde různá stanoviště, např. 
vedle suchých a výslunných ploch rozsáhlé mokřady, vegetace podél komunikací aj. 
Současný stav se vyznačuje na podstatné části spontánním vývojem rostlinstva, v některých 
částech i s nástupem dřevin, event. s ovlivněním probíhajícími komunikacemi. Vzhledem 
k vývoji, předchozí antropogenní činnosti související zejména s těžebními aktivitami, zde 
vznikl poněkud zvláštní stav, občas se zde nacházejí poněkud méně obvyklá „seskupení“ 
běžných, zejména ruderálních, plevelných a třeba i lučních druhů. V minulosti zde byly 
zaznamenány tzv. invazivní druhy ve velmi omezené četnosti a rozšíření, bez většího 
významu. Asi biologicky nejvýznamnější biotopy v rámci posuzovaného území představují 
mokřady a vodní plocha rybničního charakteru; tyto biotopy mohou mít význam pro územní 
systém ekologické stability. Okraje vodních ploch, mokřadů zpevňují a zazemňují vlhkomilné 
dřeviny, zvláště vrby. Převážně jde o obecně rozšířené, někdy i výskytem pomíjivé rostlinné 
druhy – ustálená společenstva prakticky chybějí. Lokálně je poměrně hojná a nepříliš 
oblíbená třtina křovištní, obecně běžná např. na výsypkách, ale i třeba na plochách po 
zničených lesích, na pasekách a v lesních lemech. Vadí jí zastínění. 
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Orientačně (nelze vyloučit upřesnění) lze rozlišit jednotlivé lokality, jak jsou dále uvedeny. 

1. Mokřad 50.5553903N, 13.6818289E 

– zarůstá monokulturou rákosu, případné keřové (event. stromové) patro je tvořeno poměrně 
hustým náletem vlhkomilných dřevin při okraji mokřadu; mezi dřevinami proniká rákos. 
Přibližně uprostřed mokřadu se trvale nachází močál (snad bývalá orná půda). Rovněž podél 
hlavní komunikace je okraj mokřadu doprovázen náletovými dřevinami, výjimečně keřové 
výsadby při okraji silnice. Pronikající rákos potlačuje bylinnou složku a nezřídka proniká až 
ke komunikaci (sekáno). Vedle rákosu navazuje plocha orobince, tvořícího část mokřadu. Na 
sušších stanovištích rostou občas semenáče dřevin a byliny. Byliny v podrostu náletových 
dřevin jsou ruderálního, plevelného i lučního charakteru. 

2. Orná půda 50.5642233N, 13.6876656E 

– v r. 2016 dobrý porost obilovin (ošetřen). Při okraji pole se rovněž, mj. vzhledem k okolí, 
nacházejí běžné ruderální, plevelné druhy rostlin, stará cesta začíná být lemována rákosem 
pronikajícím mezi dřeviny z náletů, občas i zbytky ovocných stromů. Část plochy je 
vymezena novému polnímu travnatému letišti. 

3. Vodní plocha rybničního charakteru 50.5665131N, 13.6776233E 

– po celém obvodu je vodní plocha lemována rozrůstajícím se rákosem, který hojně proniká 
do okolního travinného pásu, nacházejícího se kolem celého rybníka (dále následuje orná 
půda). V travinném pásu (mezi vodní plochou a polem) jsou kromě běžných druhů trav běžné 
ruderální i plevelné druhy, rostou zde na různých stanovištích vedle mezofytních také 
vlhkomilné a suchomilné rostliny. 

4. Pastvina a následující luční porost (u starého letiště) 50.5615789N, 13.6759494E 

– ohraničená, ošetřovaná pastvina (skot) slabší kvality i luční porost se zastoupením běžných 
lučních druhů; rovněž louka udržovaná (obhospodařovaná, sekaná), místy sušší. 

5. Lokalita mezi letištěm a Venuskou 50.5572169N, 13.6773228E 

– velmi ruderalizované až devastované území, antropogenně dále nepříznivě ovlivňované (mj. 
odpadky, posed, provizorní (vyježděná) cesta pro příjezd automobilem aj.). Na části lokality 
téměř monokultura třtiny křovištní, do níž místy proniká rákos. 

6. Lokalita Venuska 50.5554447N, 13.6786961E 

- území z podstatné části tvořené mokřadem a vypuštěným porušeným rybníkem s rozsáhlou 
monokulturou rákosu, na sušších stanovištích občas přerušovanou keřovými (řidčeji i 
stromovými) skupinami; často se na těchto stanovištích nejprve objevuje maliník. Místy 
polámané stromy (polomy). V mokřadu i bývalé vodní ploše, v monokultuře rákosu malé 
plochy otevřené vodní hladiny. 

7. Plocha s cestou mezi mokřady (za Venuskou) 50.5532906N, 13.6798119E 
– ruderalizované území, hojně mj. s ostružiníkem a maliníkem; především ruderální, 
plevelné druhy, bylinná vegetace. 
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8. Lokalita mezi komunikací a odkalovací nádrží (včetně cesty) 50.5517761N, 
13.6837681E 

– devastované, spontánnímu vývoji ponechané nerovné území s nevelkými proláklinami a 
hřbety, včetně cesty. V rámci spontánní sukcese výrazný nástup porostu keřových i 
stromových náletových dřevin potlačujících bylinný podrost, v němž jsou zastoupeny hlavně 
ruderální, dále plevelné i luční druhy rostlin. V rámci hodnocené plochy se vyskytují zejména 
v souvislosti s nerovnostmi (až proláklinami a hřbety) terénu vlhčí a zastíněné stanoviště 
s vlhkomilnou vegetací (včetně dřevinné) místy se zarůstáním rákosem, který se šíří mj. od 
odkalovací nádrže. Kromě toho jsou přítomna teplomilná a sušší stanoviště s mezofytní až 
suchomilnou vegetací. 

9. Lokalita nad novou nádrží 50.5702669N, 13.6812039E 

– v současnosti ladem ležící, původně upravené území svažující se k vodní nádrži. Původně 
byla na části území skládka, po rekultivaci zemědělská půda; v současné době neobdělávaná 
plocha ponechaná spontánnímu vývoji s výraznou ruderalizací, hustě zarůstající rostlinnými 
druhy tohoto typu. Dřeviny prakticky chybějí, nanejvýš se občas objevují semenáče z náletu. 
Vzhledem k vlastnostem, charakteru lokality je poměrně hojnější zastoupení bylin více méně 
xerofytního typu. 

Závěr botanické části 

Sledované rozsáhlé území lze charakterizovat, na základě průzkumu ve vegetačním období 
2016, jako botanicky poměrně chudé a tudíž méně zajímavé, často s výrazným, zastoupením 
ruderálních taxonů, občas až devastované. Území zahrnuje hlavně opuštěné lokality s do 
určité míry probíhajícími spontánními sukcesními procesy již s omezením antropogenního 
působení. Na části sledovaného území zemědělská půda. Výrazné zastoupení mokřadů, 
vodních ploch obecně důležitých z hlediska ekologické stability, se zastoupením především 
více méně typických pobřežních taxonů. Rozsáhlé mokřady s běžnými mokřadními druhy, při 
okrajích, v proláklinách či vyvýšených místech se vyskytují také luční, ruderální a plevelné 
byliny, příp. dřeviny; občas zbytky kulturních rostlin. 
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Obrázek	č.	4	-	Letecký	snímek	se	zákresem	jednotlivých	ploch	botanického	hodnocení	

• Fauna3  

Tato zoologická část nadále navazuje na průzkumy realizované v předchozích letech, které 
pokrývaly území předpolí DB a jejichž výsledky byly krom rukopisů částečně zveřejněny 
formou krátkých sdělení. Je zpracována na základě zadání jako prvotní podklad pro oznámení 
EIA. Jejím cílem je v této fázi především upozornit na cenné prvky krajiny a očekávaný 
výskyt významných druhů v území posunutých limitů těžby před postupem dolu, resp. 
                                                
3 Ornitologická část je uvedena samostatně, níže.   
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výhledově ověřit za jakých podmínek a případných omezení v zájmu ochrany přírody je tento 
postup možný, či zda je nutno realizovat záchranná opatření pro některé druhy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

Obrázek	č.	5	-	Místa	zvýšené	pozornosti	z	hlediska	významu	pro	uchování	biodiverzity:		

Legenda k obrázku: 
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, 
šrafované – vodní plošky a jejich lemové rákosiny v Z části zájmového území, které dosud nebyly podrobně 
zkoumány (do aktuálního leteckého snímku zakreslil autor zoologické části textu). 
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Z hlediska zájmu ochrany přírody je území tvořeno převážně umělými nebo silně 
pozměněnými ekosystémy. Jeho podstatnou část (hrubým odhadem 60 %) zaujímají 
zemědělsky využívané plochy (pole a pastviny), část tvoří rekultivační výsadby (odhadem 15 
%), část je samovolně zarostlá náletem po upuštění od využití (10%), starší lesní porosty 
mimo rekultivační výsadbu tvoří asi 10 %, zbytek jsou vodní plochy a mokřady nebo jde o 
zábor pro jiné účely (polní letiště, stavby, zbytky dolu Venuše). Nicméně v některých částech 
území lze na základě znalosti situace předpolí a konkrétních prvních výsledků pozorování 
předpokládat vyšší biodiverzitu a výskyt zvláště chráněných druhů. Obrázek ukazuje takové 
části území, které na základě stávajících znalostí považuji za významné pro biodiverzitu 
celého regionu s možným výskytem zvláště významných druhů živočichů.  
Tato území (v leteckém snímku označena čísly) jsou dále komentována, včetně příslušné 
problematiky, která by měla být zapracována do podmínek případných rozhodnutí. Pro 
přesnou identifikaci jednotlivých stanovišť jsou uvedena i jejich označení v dřívějších 
výzkumných zprávách deponovaných u Severočeských Dolů, a. s. a věnovaných této části 
předpolí DB (číslované označení MT a R pro stojaté vodní plochy). 
 

1. Nádrž MT2, zaměření zhruba na střed je 50°33'59.077"N, 13°40'41.244"E. 

Samovolně vzniklá bezodtoká nádrž v depresi mezi zemědělsky využívanými porosty. Jedná 
se o významné hnízdiště ptáků (rákosiny), zároveň se zde vyskytují a rozmnožují chráněné 
druhy obojživelníků (potvrzen skokan Pelophylax ridibundus a čolek Lissotritoin vulgaris, lze 
předpokládat i ropuchy, apod.). Z hlediska vodních bezobratlých zatím bez nálezu zvláště 
významných druhů, nicméně tento nález nelze vyloučit. Vzhledem k výskytu ryb a sportovně 
rybářskému využití vodní plochy lze očekávat minimálně přítomnost škeblí rodu Anodonta. 
Před postupem těžby je třeba řešit postupné vypouštění nádrže a případný transfer škeblí 
(podzimní termín je ideální), následně tvorbu sběrných louží pro obojživelníky a jejich 
transfer následující sezónu. Plánované zrušení vodní plochy tedy nelze provést jednorázově, 
ale je nutno jej načasovat a realizovat postupně v období dvou let. 

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. 

Jde o řídký, dosud ne zcela zapojený porost na mírném zvlnění terénu složený z většího počtu 
dřevin. Hnízdiště řady druhů ptáků, zejména pěvců, při okraji sporadický výskyt ještěrky 
Lacerta agilis. V porostu byl pozorován druh červeného seznamu bělásek ovocný Aporia 
crataegi a cennější druhy modrásků např. modrásek ušlechtilý Polyomatus amandus, 
vyskytuje se zde chráněný druh v kategorii ohrožených – otakárek fenyklový (Papilio 
machaon) a více druhů čmeláků (Bombus sp.). Lze očekávat nálezy dalších významných 
druhů, třeba brouků např. prskavců (Brachinus sp.) či jiných střevlíkovitých. Vlhká místa 
zatím bez nálezů zvláště významných druhů hydrofauny, předpokládán výskyt obojživelníků 
(zatím bez potvrzení). Při postupu skrývky přes toto území bude možná nutno řešit transfer 
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obojživelníků (pokud do té doby nedojde k zazemnění vodních plošek), odstranění dřevinné 
vegetace načasovat na vhodné období mimo hnízdění ptactva. 

3. Porost lesního charakteru v místě bývalého dolu Venuše, zaměření zhruba na 
střed 50°33'15.229"N, 13°40'17.765"E. 

Vzrostlý stromový porost lesního charakteru se zapojeným stromovým patrem a okrajem 
s otevřenějšími náletovými porosty. Hnízdiště ptáků. Při okrajích komunikace výskyt ještěrky 
Lacerta agilis. Pro prosvětlené náletové okraje platí obdobné jako pro předchozí stanoviště. 
Zvláště významné druhy bezobratlých zatím doloženy nebyly, krom nálezu mravenců rodu 
Formica. Kácení porostů je třeba naplánovat mimo hnízdní období ptáků. 

4. Rákosiny, mokřad a vodní plošky MT1 Venuska, zaměření zhruba na střed 
50°33'21.167"N, 13°40'47.679"E (přílohy 7 a 8). 

Rozsáhlá mokřadní a rákosinná plocha po obou stranách stávající silnice Braňany – 
Mariánské Radčice se zbytky vodní hladiny. Jde o jednoznačně ornitologicky nejcennější 
území v posuzované oblasti. Významné hnízdiště všech vodních ptáků, kteří jsou z regionu 
známi, taktéž významná lokalita obojživelníků (potvrzeni skokan skřehotavý - Pelophylax 
ridibundus, skokan hnědý - Rana temporaria, ropucha obecná - Bufo bufo, čolek obecný - 
Lissotriton vulgaris, čolek velký - Triturus cristatus, kuňka obecná - Bombina bombina) a 
plazů (užovka obojková - Natrix natrix). Z hlediska vodních bezobratlých zatím nebyl zjištěn 
žádný zvláště významný druh. Z ostatních bezobratlých byl v těsném okolí Venusky 
pozorován zvláště chráněný druh batolec duhový – Apatura iris a ohniváček černočárý - 
Lycaena dispar (sledován i v rámci NATURA 2000). Na kvetoucí mokřadní a lemové 
vegetaci je hojné zastoupení chráněných čmeláků (Bombus sp.) a jiných blanokřídlých. Zásah 
do Venusky bude představovat kritickou fázi postupu těžby. Je třeba jej rozplánovat do více 
let (minimálně pětileté období) a postupovat po fázích. Odstranění rákosin (každou sezónu 
část) musí být provedeno mimo hnízdní období. Vzhledem k rozloze je prakticky nemožné 
zajistit jednorázový transfer obojživelníků, bude třeba jej opakovat po více let a 
s rozfázovaným postupem odstraňování vegetačního krytu, který postupně vytlačí 
obojživelníky zároveň budovat přechodné refugiální sběrné tůňky, které umožní shromáždění 
a vychytání alespoň části jedinců. Problémem vzhledem k jejich předpokládanému množství 
budou též náhradní lokality, které bude rovněž s předstihem nutno připravit a cíleně 
vybudovat např. v ochranném pásmu obce Mariánské Radčice či Braňan. 

5. Nádrž části R8a, R8b, dnes souvislá a porost okolo při okraji Teplické výsypky, 
50°33'19.916"N, 13°40'59.575"E. 

Nádrž je v depresi vedle zrušené komunikace, která odbočovala ze silnice Braňany – 
Mariánské Radčice a spojovala se zaniklými obcemi v dnešním důlním prostoru a dále jde též 
o svahový lesní porost na stráni nad nádrží. V souvislosti s postupem skrývky Teplické 
výsypky a zánikem výše položené nádrže R9, jakož i údolního mokřadu okolo vodoteče se 
zde bude koncentrovat fauna obojživelníků, která je vzhledem k návaznosti na Venusku 
totožná s ní. Též hnízdiště vodních ptáků s menším významem než Venuska. Lesní porost na 
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stráni představuje významné zimoviště čolků, které bude ztraceno. Fauna vodních 
bezobratlých je standardní a vzhledem k výskytu ryb (rybářské využití) je chudší. Zde 
pozorován batolec duhový – Apatura iris, v lese mravenci rodu Formica. Problémem při 
skrývce tohoto území bude transfer obojživelníků. Opět nutno plánovat ve více fázích a 
s budováním koncentračních tůněk pro jejich sběr po vypuštění vody. 

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. 

Porosty lesního charakteru tvořené vzrostlými dřevinami. Červený vrch představuje do jisté 
míry refugium pro faunu a flóru širšího okolí a takto je třeba k němu přistupovat. Vyskytuje 
se zde větší množství druhů ptáků, představuje potravní zdroj pro obojživelníky (ropucha, 
skokani), lze očekávat nálezy významnějších druhů. Z chráněných savců několik let nazpět 
pozorován výskyt veverky obecné – Sciurus vulgaris. 
 
Závěr 
V rámci dosavadního monitoringu zájmového území pro posun limitů DB v roce 2016 nebyl 
nově zjištěn žádný další druh, který by nebyl znám z předpolí, které bylo až dosud zkoumáno. 
Byl potvrzen výskyt většiny dříve zaznamenaných chráněných taxonů z předpolí DB. Je 
nutno upozornit, že počet zjištěných a pravděpodobných zvláště významných druhů živočichů 
není uzavřen. Vzhledem k rozloze území a probíhajícímu průzkumu nelze vyloučit nálezy 
nových druhů. 
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 pochopitelně 
ovlivněny. Výskyt těchto druhů však není plošný, ale je koncentrován do míst s vyšší 
biodiverzitou, která jsou výše v textu popsána a těmto místům je třeba věnovat pozornost při 
jejich záboru tak, aby významné druhy byly poškozeny co nejméně, 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. Opatření jsou významná i v zájmu maximálního ušetření 
žijících jedinců takových druhů při postupu dolu. 
 

• Ornitologie 

Od roku 2011 je oblast mokřadu Venuska s přilehlými loukami a křovinami pravidelně a 
podrobně sledována z ornitologického hlediska členy Bílinské přírodovědné společnosti. Na 
tomto území od roku 2011 pravidelně probíhají cílené odchyty ptactva v rámci evropského 
projektu RAS ( Retraping Adults for Survival) - „Opakovaný odchyt dospělců pro určení míry 
přežívání“. 
Jednotlivé významnější lokality jsou vyznačeny v obrázku č. 5. 
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Charakteristika území: 
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. 
Omezené využívání části zkoumaného území, či spíše nevyužívání po dobu až několika 
desítek let umožnilo vytvoření větších či menších na první pohled navzájem izolovaných 
území, z přírodovědeckého, ale i ochranářského hlediska zajímavých až cenných. Jejich 
hodnota narůstá při širším pohledu na okolí, neboť lze vysledovat vzájemné propojení 
s okolními krajinnými prvky, jako jsou rybníky Za pilou v Mariánských Radčicích, nově 
vzniklé retenční nádrže Libkovice 2 a 3, křovinaté porosty na výběžku Růžodolské výsypky, 
koneckonců i rekultivační výsadba tamtéž. Ani travinné porosty by nepostrádaly dobrý 
ochranářský význam, pokud by se na nich dodržovaly agrotechnické postupy k přírodě šetrné. 
Příkladů opačných postupů je poměrně dost. Pastva skotu na bývalém letišti zcela zásadně 
změnila podmínky pro výskyt chřástala polního, který se tam do doby před pastvou 
vyskytoval. Došlo však k narušení hnízdění i dalších druhů (konipas luční, bramborníček 
hnědý). 
Myslivecké sdružení Mariánské Radčice mělo v úmyslu vysekat část rákosin na lokalitě 
Venuše, což by vedlo k narušení izolovanosti a ztrátě klidu na jinak poměrně malé vodní 
ploše této lokality, a je určitá obava z intenzivnějšího lovu kachen na tomto území, což 
znamená daleko větší zásah do avifauny daného území, než se obecně připouští (odstřel 
vzácných a chráněných druhů ptáků, špatné dohledávání střelených kusů, vysoké procento 
poranění ptáků). Naopak vyšší odstřel divokých prasat by mohl mít kladný vliv pro hnízdění 
vodních ptáků i drobné zvěře. 
Rybolov na vodních plochách není plošně redukován, tím dochází k rušení mnoha druhů 
ptáků, kteří pak na lokalitě logicky ani nezahnízdí. Přitom by stačilo ponechat významnou 
část břehu porostlého litorálním porostem netknutou pravidelným rušením a výrazně by tím 
stoupla biologická hodnota těchto biotopů. 
Zřejmě velmi nedoceněným nebezpečím pro biocenózy sledovaných území jsou černé 
skládky, neboť kromě předmětů, jež mohou způsobit živočichům mechanické poranění, jsme 
na skládkách zaznamenali např. mršiny v různém stupni rozkladu (nalezeny pošlé ovce, 
prasata, psi i drůbež), často pohozené přímo do vodních ploch. 
Význačnou skutečností je průběh komunikace Braňany – Mariánské Radčice po celé délce 
sledovaného území. Neomezení rychlosti zejména v úseku mezi dvěma částmi lokality 
Venuše způsobuje poměrně velké množství sražených zvířat, zejména mladých, což lze 
snadno vysledovat pravidelnou prohlídkou vozovky. 
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Sledované plochy: 

1. Mokřad Venuska (střed „oka“: 50°33´20´´, 13°40´44´´) 

Lokalita je vymezena silnicí Braňany- Mariánské Radčice, bývalým letištěm Libkovice a 
východním okrajem odkalovací nádrže pod Červeným vrchem. Celý mokřad Venuše má 
rozlohu zhruba 9,8 ha. Sledované území pro potřeby DB zahrnuje 5,7 ha. Jedná se o plochu 
zarostlou rákosem a jinou mokřadní vegetací. Zásadní význam pro toto území má volná, ne 
příliš hluboká vodní hladina o rozloze cca 0,6 ha, lemovaná řídkými či hustšími porosty 
rákosu a orobince. Zaplavené rákosinové porosty volně přecházejí v rozsáhlé terestrické 
rákosiny, které plynule navazují na podmáčené ostřicové louky či suché travní porosty. Z 
východní strany je mokřad ohraničen pásmem křovin, především růže šípkové a jinými 
náletovými dřevinami s ojedinělými skupinkami bříz. 
Severním a západním směrem se kromě mokřadních společenstev bylinného charakteru 
roztroušeně vyskytují ostrůvky vzrostlých dřevin, především olší, vrb a topolů různého stáří a 
vzrůstu. 
Směrem na východ a západ prochází lokalitou uměle sypaný val (starý železniční násep), 
porostlý křovinami (především růží a trnkou) a vzrostlými dřevinami různého stáří (břízy, 
vrby, aj.). 
Ornitologický význam: hnízdění širokého spektra ptačích druhů, vázaných jak na volnou 
vodní hladinu, tak na rákosiny nebo křoviny. Na jaře a na podzim tahová a potravní zastávka. 

2. Plocha bývalého letiště Libkovice (střed: 50°33´26´´, 13°40´40´´) 

Území o rozloze 4 ha bezprostředně navazující na mokřad Venuska z jeho severovýchodní 
strany ohraničené silnicí Braňany- Mariánské Radčice a příjezdovou cestou k budovám 
bývalého letiště. Západní strana je lemována pruhem mírně podmáčených rákosin o šířce cca 
50m. 
Celou lokalitu tvoří suché či podmáčené nesečené luční plochy, více či méně porostlé 
křovinami a náletovými dřevinami. Z křovin dominuje růže šípková, hloh a svída, z dřevin 
především břízy či plané ovocné stromy. Porosty náletových dřevin jsou místy souvislé, 
někde velmi husté až neprostupné. Na sušších stanovištích se rozrůstá ostružník a invazní 
třtina křovištní. Ve sníženinách vznikají menší mělké vodní plošky, jejichž hladina závisí na 
množství spadlých srážek v daném období. 
Ornitologický význam: hnízdění ptačích druhů preferujících řídké i hustější křoviny, případně 
neobhospodařované louky. V pruhu rákosin hnízdění rákosinových druhů. 

3. Vodní plocha jihovýchodně od Mariánských Radčic (střed: 50°33´59´´, 
13°40´41´´) 

Vodní plocha střední velikosti o rozloze cca 3 ha ve sníženině cca 150m od silnice Mariánské 
Radčice – Braňany lemovaná bohatými litorálními porosty rákosin, ostřic a náletovými 
dřevinami. Roztroušeně se vyskytují více či méně vzrostlé vrby různého stáří. 
Lokalita je ze všech stran obklopena intenzivně obhospodařovanými poli a loukami. Právě 
pravidelná zemědělská činnost nedovoluje pásu litorálu ve větší expanzi. Na lokalitě je 
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pravidelně provozován rekreační rybolov a v důsledku této činnosti je litorální pás na 
několika místech přerušen vyšlapanými a vysečenými pruhy. 
Ornitologický význam: hnízdění vodních a rákosinových druhů. 

4. Pás křovin mezi Venuskou a Červeným vrchem (střed: 50°33´08´´, 13°40´59´´) 

Rozloha cca 8,2 ha. Lokalitu tvoří souvislý pás křovin, především růže šípkové a bezu 
černého s ojedinělými náletovými dřevinami (bříza, topol). Celý pás se táhne od mokřadu 
Venuska podél silnice Mariánské Radčice – Braňany k odbočce na polní cestu vedoucí na 
Červený vrch. Na jihozápadě tvoří přirozenou hranici odkaliště Venuše. 
Ornitologický význam: hnízdění především křovinných druhů, v druhé polovině léta a na 
podzim významná potravní zastávka především kvůli bezu černému. 

5. Severní úbočí Červeného vrchu (50°32´58´´, 13°41´19´´) 

Starší les o rozloze cca 8,4 ha na úbočí Červeného vrchu. Plocha porostlá vzrostlými 
dřevinami různého stáří a vzrůstu. Okrajové části lemují nižší dřeviny či křoviny. Lokalita 
zatím nebyla předmětem ornitologického výzkumu. 
Ornitologický význam: předpokládané hnízdění především lesních druhů. 

6. Rekultivační výsadba (střed: 50°33´02´´, 13°41´43´´) 

Plocha o rozloze 12,1 ha ohraničená silnicí Mariánské Radčice – Braňany a silnicí vedoucí 
směrem k Mostu. Jedná se o starou vzrostlou rekultivační výsadbu (břízy, topoly, duby). 
Lokalita zatím nebyla předmětem ornitologického výzkumu. 

7. Vodní plocha u západní paty Teplické výsypky (50°33´19´´, 13°40´55´´) 

Lokalita se nachází mezi Teplickou výsypkou a silnicí Mariánské Radčice - Braňany. 
Sledované území tvoří pruh volné vodní hladiny částečně zarostlý rákosem a orobincem a 
menší plochy podmáčených rákosin oddělené od volné hladiny užitkovou cestou, kterou v 
menší míře lemují náletové dřeviny. Uvnitř rákosiny se nalézá menší vodní „oko“ o rozloze 
0,27 ha. 
Ornitologický význam: hnízdění vodních a rákosinových druhů. 
 
Závěr 
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.  
Vzhledem k nutnosti uchování vzácných druhů fauny je velmi žádoucí zajistit zřízení 
náhradní lokality (v rámci rekultivačních prací) a umožnit živočichům přirozený přesun do 
nových vhodných lokalit. U ptáků a větších savců pochopitelně nepřipadá transfer v úvahu. 
Aby byl tento přesun úspěšný, je nutno provést pečlivý průzkum stávajícího stavu a na jeho 
základě vznést požadavky pro vytvoření náhradní lokality. U ornitologie je možné posoudit 
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úspěšnost takového zásahu sledováním hnízdních a trofických podmínek, přímý přesun 
jedinců je pak možné doložit značením ptáků, např. kroužkováním. Na tyto aspekty by tedy 
měl být ornitologický průzkum směřován.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

 
 

Obrázek	č.	6	-	Letecký	snímek	ornitologicky	sledovaných	lokalit.	
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Součástí budoucí dokumentace EIA bude i biologické zhodnocení druhého zájmového území 
a tím je lokalita budoucí nové výsypky u montážního místa Jana na výsypce Pokrok (viz 
další snímek). Jde o lokalitu skládající se z technologických ploch a již založených lesnických 
či zemědělských rekultivací. Biologické průzkumy na této lokalitě se budou týkat botaniky, 
entomologie a ornitologie a budou provedeny v době od jara do léta 2017. Pro zhodnocení 
území budou využity i poznatky z biologických průzkumů, které se v těsné blízkosti místa 
nové výsypky provádějí již několik let. Dotčená lokalita bude prozkoumána i z hlediska 
pedologického. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek	č.	7	–	oblast	biologického	průzkumu	lokality	Montážního	místa	Jana	

 

C.2.3  Horninové prostředí   

(Zpracoval RNDr. Lubomír Horák)  

Geologicky náleží území do Mostecké pánve, charakterizované přínosem klastického 
materiálu v období sedimentace souvrství hnědouhelných slojí. Z jihu ohraničují území 
výběžky Českého středohoří s relikty křídových sedimentů. Severní okraj tvoří již mimo 
řešené území bariéra Krušných hor tvořená metamorfovaným komplexem. 

Krystalinické horniny jsou v celém zájmovém území překryty mladšími geologickými 
jednotkami, tj. nevycházejí přímo na povrch. Všeobecně je krystalinikum zájmového území 
tvořeno metamorfovanými horninami, řazenými do tzv. krušnohorského krystalinika. 
Dokumentovány byly různé druhy biotiticko-muskovitických pararul a ortorul s ojedinělým 
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výskytem žil granitoidních hornin. V severovýchodní části řešeného území se v podloží 
mladších sedimentů nachází výlevné těleso teplického paleoryolitu (křemenného porfyru). 
Mocnější zvětralinový nebo alterační plášť se nepředpokládá a hornina rychle přechází do 
zdravého stavu.  

Sedimenty svrchní křídy překrývají krystalinický a permokarbonský podklad v celém rozsahu 
zájmového území. Na den vycházejí pouze v nejjižnějším cípu řešeného území mimo vlastní 
povrchový lom a dále jsou uměle odkryty jižními bočními svahy lomu na tektonicky vyšší 
kře. V detailním stratigrafickém členění jsou uváděny horniny cenomanu, středního a 
svrchního turonu a coniacu. Po litologické stránce jsou uváděny v cenomanu klastické 
sedimenty – pískovce a slepence s vložkami prachovců a jílovců. Jemnější sedimenty, tj. 
prachovce a jílovce spolu s opukami se vyskytují ve spodno- a středně turonském horizontu v 
severní části území. V jižní části převažují slínovce a vápence. Tytéž horniny pak tvoří 
svrchnoturonský a coniacký horizont v celém jejich rozsahu v rámci řešeného území. Horniny 
zastoupené v křídovém souvrství jsou téměř výhradně skalního až poloskalního charakteru a 
tvoří v převážné části území hlubší geologickou stavbu překrytou mladšími jednotkami.  

Nejstarším členem terciérní pánevní výplně je bazální souvrství, které představují především 
křemence a pískovce bělavých barev nebo písčité jílovce s maximální mocností nepřesahující 
5 m. Na přelomu miocénu a oligocénu se v území začíná projevovat vulkanická činnost 
spojená s 1. neovulkanickou fází Českého středohoří. V daném zájmovém území představuje 
tzv. vulkanodetritické souvrství značně složitý komplex hornin různého charakteru. Výlevné 
horniny bývají doprovázeny mohutnými komplexy tufů a tufitů a dále tufitickými jíly. V 
místech přívodních kanálů jsou horniny typu vulkanických brekcií. Delší stratigrafický hiát 
mezi ukončením vulkanické činnosti a sedimentací souvrství hnědouhelných slojí je obdobím, 
kdy vedle větrání dochází i k přemisťování zvětralého povrchu vulkanodetritické série. Téměř 
výhradně se jedná o jílovce hnědých až šedohnědých barev s tenkými uhelnými polohami a 
vložkami pelokarbonátů. Mocnosti jsou značně nevyrovnané, podložní souvrství zarovnává 
morfologicky členitý povrch v období před sedimentací hlavní uhelné sloje. 

Souvrství hnědouhelných slojí je v zájmovém území nejmocnějším, ale také faciálně 
nejsložitějším členem terciérní pánevní výplně. Složitost je dána paleogeografickými poměry 
delty vodního toku při ústí do jezera, který přinášel a nepravidelně usazoval různorodý 
klastický materiál. V dané oblasti a jejím širším okolí je možno sledovat více vzájemně 
odlehlých slojí různé mocnosti a kvality. Hnědouhelná sloj tak není jednolitým 
stratigrafickým horizontem, ale pouze faciálním vývojem v rámci celého souvrství, jehož 
dalšími členy jsou jíly, jílovité písky a písky. Směrem k západu se faciální vývoj uklidňuje a 
dá se v něm vyčlenit jednoznačně vlastní hnědouhelná sloj. Ta má v převážné části dnes a v 
budoucnu těžených zásob třílávkovou stavbu. Ložiskově nejvýznamnější je přitom střední 
lávka tvořená xylitickým uhlím. Od ostatních lávek je oddělena jílovými proplástky.  

Technické nadloží je představováno mohutným komplexem šedých až šedohnědých písčitých 
jílovců s nepravidelně rozloženými čočkami jemnozrnných až středně zrnitých písků. V 
severozápadní části řešeného území je souvrství hnědouhelných slojí kryto monotónním 
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souvrstvím pelitů šedých barev bez makroskopicky patrné klastické příměsi. Jíly a jílovce 
jsou tvořeny směsí illitických, kaolinitických a montmorillonitických jílových minerálů. Jsou 
to typicky šedé jíly a jílovce lístkovité až destičkovité odlučnosti. Od souvrství 
hnědouhelných slojí jsou odděleny zpevněnou polohou převážně pelosideritů. Povrch 
nadložního souvrství podléhal kvartérnímu zvětrání. Proto jsou ve svrchní části v rozsahu 
několika metrů až prvních desítek metrů zbarveny žlutě nebo rezavě hnědě. Nadložní jíly 
představují obecně produkt jezerní sedimentace v hlubší části jezera. 

Nejdůležitějšími kvartérními sedimenty v zájmovém území jsou proluviální, aluviální a 
deluviálně eolické. Proluviální sedimenty zasahují prstovitě do území od úpatí Krušných hor a 
jedná se o zahliněné štěrky s mocnostmi přesahujícími místy i 4 m. Aluviální sedimenty jsou 
vyvinuty v širokém údolí kolem toků Lomského a Radčického potoka. Při bázi jsou tvořeny 
štěrky, svrchní část pak povodňovými hlínami. Jílovitopísčité terciérní sedimenty jsou na 
převážné části neporušeného území kryty tenkou vrstvou jílovitých až jílovitopísčitých hlín 
polygenetického původu. Dlouhodobou antropogenní činností byl kvartér z větší části území 
odstraněn. 

Do recentních vrstev řadíme významné antropogenní navážky. V daném území jde prakticky 
výhradně o tělesa vnitřních a vnějších výsypek hnědouhelných dolů. Mocnosti a složení 
těchto akumulací jsou značně nevyrovnané. Převažují však jílovitopísčité typy zemin, což 
souvisí s převažujícím charakterem skrývaných a ukládaných zemin.  
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Obrázek	č.	8	-	Přehledná	geologická	mapa	lomu	Bílina	
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C.2.4  Obyvatelstvo  

V okolí plochy budoucího záměru je situováno území několika obcí. Dle posledního sčítání 
obyvatel ze dne 31.12. 2015 je celkově v daných dotčených městech a obcích v součtu trvale 
hlášeno 104 260 obyvatel. Z pohledu minulých let tak nelze zaznamenat žádný masivní nárůst 
či úbytek v počtu obyvatel jednotlivých obcích (od roku 2010 je úbytek v celkovém součtu 
počtu obyvatel všech zmíněných obcí o cca 29 obyvatel, tedy jedná se o setrvalý stav).  
Následná tabulka podává ucelený přehled uvedených informací.   
 
Tabulka 6 – přehled statistických údajů o jednotlivých dotčených městech a obcích.  

 Počet obyvatel 
k 31/12 2015 

Katastr. plocha v ha Podnikatelské 
subjekty aktivní 

Osek  4 773 4 236,84 394 

Duchcov 8 335 1 540,44 613 

Ledvice 539 496,67 34 

Světec 1 015 1 234,91 85 

Bílina 17 112 3 251,19 1 033 

Most 67 002 8 694,13 6 265 

Braňany 1 303 612,92 114 

Mariánské Radčice 481 1 249,18 51 

Lom 3 700 1 680,11 386 

                     Zdroj: www.csu.cz 

C.2.5  Krajina  

Předpokládaný dotčený krajinný prostor je zasazen do morfologického celku 
Podkrušnohorské pánve s navazujícími celky Českého Středohoří a Krušných hor.  

Jedná se o rovinatý terén semknutý oběma zmíněnými pohořími, která zasahují do rovinatého 
terénu pánve několika předsunutými vrcholy. Obě pohoří tvoří zároveň severojižní vizuální 
bariéry dotčeného krajinného prostoru. Jednotlivé pahorky, geomorfologicky patřící do 
Českého Středohoří, tvoří v krajině velmi zřetelné vizuální dominanty. Další vizuální 
charakteristikou je celistvý masiv Krušných hor s rychlým nástupem výškového gradientu. 
Vyjma těchto dominant je území převážně rovinaté, s mírně zvlněným terénem, 
modelovaným lokálními vodními toky a původní nivou řeky Bíliny.  

Z hlediska přírodní charakteristiky se jedná o silně antropogenní kulturní krajinu, kde jsou 
téměř všechny biotopy druhotné. Původní přírodní společenstva nalezneme pouze na 
ojedinělých místech v Českém Středohoří a Krušných horách, jež jsou chráněna územní 
ochranou zákona 114/1992 Sb., a která jsou od místa samotného záměru velmi vzdálena. 
Krajina má zemědělský charakter a krajinnou matrix je zemědělská půda – orná půda a trvalé 
travní porosty. Velmi dominantními prvky z hlediska uplatnění v krajinné scéně, ale i z 
hlediska přírodních poměrů, jsou také povrchová těžba hnědého uhlí a rekultivované plochy 
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po těžbě. Část krajiny je po proběhlých rekultivacích, které jsou především lesozemědělského 
charakteru, přítomny jsou též četné vodní plochy od měřítka tůní až po vodní nádrže a 
rybníky. Na rekultivovaných plochách vznikají přírodě blízká společenstva s hodnotným 
druhovým zastoupením, jež jsou předmětem samostatné studie.  

Z kulturního hlediska se jedná o starou sídelní krajinu se záznamy pravěkého osídlení. Krajina 
je tradičně využívána člověkem jako zemědělská, později se její využití rozšířilo o těžbu 
hnědého uhlí, která zde přetrvává dodnes. Využití krajiny člověkem prošlo mnohými 
proměnami, v souvislosti s těžbou docházelo ke vzniku nových osad, které se postupem času 
přeměnila v městečka a města. Zároveň byla řada osad v důsledku těžby přesunuta, některé 
osady a obce zanikly zcela. Stávající obce mají zpravidla velmi dlouhou historii, která je 
zřetelná na dochovaných památkách. Kontrastem k historii obcí je množství industriálních 
staveb, spojených s rozmachem těžby a především energetiky ve 20. století. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA 

VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
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D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti 
a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, 
frekvence a vratnosti). 

D.1.1  Vliv na veřejné zdraví a bezpečnost 

·	 Vlivy na faktor pohody a zdraví obyvatelstva  

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 

a) hlučnost způsobená provozem důlní technologie, pásové dopravy a související 
dopravou.   

b) imise škodlivin  - především zvýšená prašnost   

Z důvodu objektivního posouzení zdravotních rizik bude následně v rámci zpracování 
Dokumentace EIA vypracováno autorizované posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví, 
které bude vycházet z dat uvedených v zpracované Rozptylové a Hlukové studii. V hodnocení 
zdravotních rizik provozu projektovaného záměru budou posuzovány fyzikální škodliviny 
(hluk) a chemické polutanty – imise škodlivin. Z posouzení zdravotních rizik tak vyplynou 
závěry, jež budou posouzeny v další fázi procesu EIA.  
 

·	 Vlivy sociálně – ekonomické 

Základním přínosem navrženého projektu je zajištění celospolečenské potřeby v oblasti 
zásobování elektrickou energií a tepla 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, pro teplárny a maloodběratele v celé ČR (viz kotlíková dotace) městské a 
průmyslové teplárny a malospotřebitele (tříděné uhlí).   

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

D.1.2.   Vlivy na složky ŽP  

·	 Vlivy na faunu a floru, ekosystémy  

a) flora a fauna 
Zhodnocení dopadů bude konkrétně posouzeno až na základě ukončeného biologického 
průzkumu, který se v současné době již provádí tak, aby postihl všechna roční období. 
Z hlediska flóry a fauny se v dokumentaci EIA tedy následně podrobně zhodnotí výskyt 
rostlinných a živočišných druhů na území předpolí s důrazem na výskyt zvláště chráněných 
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druhů a současně se pro tyto ohrožené druhy zpracuje návrh záchranných či 
kompenzačních opatření.  
Do hodnocení bude v dokumentaci EIA zahrnuta i celková rozloha rekultivovaných ploch. 
Dle časového průběhu zpracování se dělí na rekultivace zahájené, rozpracované a ukončené. 
Na všech těchto typech rekultivovaných ploch probíhá systematický biologický výzkum.  
Výsledky tohoto monitoringu jsou každoročně předávány Severočeským dolům a.s. Všechny 
výše uvedené oblasti výzkumů budou podrobněji rozpracovány v jednotlivých dílčích 
kapitolách dokumentace EIA.  
 
b) 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.  
 
c)  VKP 

Existence registrovaných VKP (významných krajinných prvků) na území a v předpolí lomu 
DB není v současné době známa a v současné době nelze negativní vlivy těžby na 
hodnoceném území na uvedené registrované VKP předpokládat. 
Co se týče VKP ze zákona, lze konstatovat, že uvažovaný záměr se těchto VKP negativně 
dotkne (likvidace vodních ploch, lesních porostů, travních porostů). Vlivy budou zhodnoceny 
v rámci zpracování Dokumentace (kapitola Vlivy na faunu a floru).     

·	 Vlivy na klima a ovzduší 

Dominantní škodlivinou z hlediska možných negativních vlivů na ovzduší je především 
prach. Nárůst hodnot imisní zátěže tak je možné očekávat především v blízkosti porubní 
fronty a v předpolí výsypky.   

Pro vyhodnocení očekávané imisní situace v posuzované lokalitě bude zpracována 
Rozptylová studie. Rozptylová studie posoudí imisní zatížení způsobené provozem 
povrchového dolu v zájmovém území pro současný stav a pro budoucí stavy popsané v 
POPD. Rozptylová studie bude zpracována pro všechny významné imisně sledované 
znečišťující látky související s těžbou, tzn. pro škodliviny PM10, PM2,5,  SO2, NOx a BaP.  

 

·	 Vlivy na vodu 

Již v současné době a stavu poznání je možné konstatovat, že vlivy na povrchové a podzemní 
vody budou významné. Dojde k změně vodního režimu v území. Tento by měl být 
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s postupem těžební fronty a uzavíráním výsypkových etáží postupně upraven do pokud 
možno původního stavu a tento následně stabilizován.  
 

·	 Vlivy na půdu 

Realizace záměru bude mít vliv na půdu, a to s ohledem na rozsah budoucího záboru půdy 
v ochraně ZPF. Dle současných informací se bude jednat o zábor cca 66,3 ha zemědělské 
půdy.  
S ohledem na velikost záboru a na kvalitu půdy lze možné vlivy na půdu tedy považovat za 
velmi významné, a to s ohledem na kvalitu a velikost záboru.  
 

·	 Vlivy na krajinu  

Záměr spočívá v pokračování těžby hnědého uhlí na dole Bílina v rozmezí let 2019 – 2035 dle 
aktuálně schválených postupů těžby. Těžba bude probíhat povrchovým způsobem a následný 
dobývací prostor bude rekultivován. Z toho důvodu zde dojde ke změně krajinného rázu, 
rozsah této změny bude předmětem samostatné studie. Dotčený krajinný prostor je tvořen 
jednak stávajícím dobývacím prostorem dolu Bílina, dále plánovaným dobývacím prostorem s 
probíhající těžbou v letech 2019 – 2035 a okolní krajinou, která na oba prostory navazuje. 
Přesné vymezení bude určeno na základě analýz viditelnosti záměru. Je zde předpoklad 
teoretického ovlivnění okruhu až 5km od hranic zamýšleného dobývacího prostoru. Tento 
vliv, stejně jako rozsah dotčeného krajinného prostoru, budou předmětem samostatné studie. 
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D.2  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

 Lze konstatovat, že z hlediska velikosti a rozsahu se jedná o záměr významný – hornickou 
činností zde bude novým záborem zasaženo území o rozloze 2,660341 km2 . 

Záměr se dotkne a ovlivní kvalitu životního prostředí v okolních obcích a městech. Jednat 
se bude především o obce Braňany, Mariánské Radčice a Duchcov, k jejichž území se záměr 
(porubní fronta na západě i ukládání skrývky) přiblíží nejvíce.  

Je ale nutno konstatovat, že i další okolní sídla nezůstanou bez ovlivnění, a to různými 
formami důsledků pokračování těžební činnosti.   

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 MLD. 

Projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti na přeložku komunikace Braňany – 
Mariánské Radčice zajištují Baňské projekty Teplice a.s. Podmínkou realizace této přeložky 
je mimo jiné vyřešení majetkoprávních vztahů a její začlenění do územních plánů obcí 
Magistrátu města Mostu, města Litvínova a obce Braňany (tento proces zahrnutí plánované 
přeložky do územních plánů trvá cca 1 rok). 

Na komunikaci Most – Mariánské Radčice bylo vydáno stavební povolení a bylo vyhlášeno 
výběrové řízení pořádané 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).  

Na severní část přeložky byla v březnu 2015 zpracována dokumentace pro území řízení 
(DÚR). V současné době nemají SD souhlas od všech dotčených vlastníků pozemků a nebylo 
zatím požádáno o vydání územního rozhodnutí. 

Na jižní část přeložky  byla v listopadu 2015 zpracována dokumentace pro DÚR a v současné 
době probíhá činnost pro získání územního rozhodnutí. V současné době probíhají výkupy 
pozemků, stavební povolení je v plánu získat v květnu 2017. 

 

Z hlediska velikosti a povahy záměru jsou negativní vlivy na jednotlivé složky ŽP možné a 
celkový rozsah vlivů hodnoceného záměru budeme hodnotit především na základě rozsahu 
níže uvedených nejvýznamnějších negativních vlivů, kterými jsou především:  

ü Vlivy na ovzduší  
Tyto vlivy lze očekávat především v území, které bude zasaženo především prašnými 
emisemi z provozní ploch lomu (území navazující na provozní plochy porubní fronty, 
výsypky a i ostatních provozních ploch). Dojde tak k celkovému zvětšení ploch území, které 
bude ovlivněno prašnými emisemi pocházející z činnosti lomu DB.   
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ü Vlivy na hlukovou situaci okolí lomu 
Vlivy hluku se budou, stejně jako je výše popsáno, projevovat především v území  
navazujících na provozní plochy DB.  Je nutné, aby veškerá přijatá opatření vedla k dodržení 
hygienických limitů stanovených NV č. 272/2011 Sb., na hranicích obytné zástavby.   
 

ü Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Nový zábor území se projeví i v ovlivnění povrchových i podzemních vod. Z hlediska situace 
podzemních vod bude i nadále nutno dodržovat výšku hladin těchto vod a to z důvodu, aby 
nedošlo k negativnímu ovlivnění probíhající těžby na DB.  
 

ü Vlivy na faunu a floru 
S ohledem na povahu záměru dojde na posuzovaném území k úplné likvidaci stávajících 
ekosystémů. Pro záchranu populací rostlin i živočichů bude nutno přikročit v zásadním 
opatřením, které budou podrobně popsány v rámci Dokumentace na základě výsledků 
dlouhodobého biologického průzkumu v další fázi posuzování. 
 

ü Vlivy na půdu 
Vlivy na půdu budou s ohledem na rozsah záboru významné i kvalitu . Jedná se o zábor 66,3 
ha ZPF. Bude nutno provést skrývku ornice, při tvorbě deponií postupovat dle SPSaR.  
 

ü Vlivy na krajinu  
Těžba bude probíhat povrchovým způsobem a následný dobývací prostor bude rekultivován. 
Z toho důvodu zde dojde ke změně krajinného rázu, rozsah této změny bude předmětem 
samostatné studie. Dotčený krajinný prostor je tvořen jednak stávajícím dobývacím prostorem 
dolu Bílina, dále plánovaným dobývacím prostorem s probíhající těžbou v letech 2019 – 2035 
a okolní krajinou, která na oba prostory navazuje. Přesné vymezení bude určeno na základě 
analýz viditelnosti záměru. Je zde předpoklad teoretického ovlivnění okruhu až 5km od hranic 
zamýšleného dobývacího prostoru. Tento vliv, stejně jako rozsah dotčeného krajinného 
prostoru, budou předmětem samostatné studie. 
 

ü Vlivy na veřejné zdraví   
V blízkosti se nachází obytná zástavba. K možnému narušení pohody obyvatel může dojít, dá 
se předpokládat zvýšený počet obtěžovaných obyvatel. Dále se bude jednat o ovlivnění 
zvýšenými emisemi prachu a hluku. Tyto posoudí odborné studie hodnotící možné vlivy 
záměru na veřejné zdraví, a to v další fázi – při zpracování Dokumentace. Studie bude 
vycházet z výsledků rozptylové a hlukové studie.  
 
Z důvodů objektivního posouzení možných negativních vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí bude nutné v rámci dalšího posuzování zpracovat, jak je výše uvedeno, jako 
podkladový materiál odborné studie, na základě jejichž uvedených závěrů bude dále 
postupováno v rámci samotného procesu EIA.   
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D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice  

S ohledem k plánovanému umístění záměru a především s ohledem k samotnému charakteru 
záměru je možné konstatovat, že možné negativní vlivy přesahující státní hranice nelze 
v tomto území předpokládat.  
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D.4  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní 
prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do dvou kategorií: 

1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace,  
2. opatření realizovaná v průběhu provozu.  

 
Je třeba zdůraznit, že opatření navržená v rámci zpracování tohoto Oznámení vycházejí ze 
současného stavu poznání situace a dostupných technik a technologií.  
Opatření budou konkrétněji specifikována v rámci zpracování Dokumentace a budou 
rozvíjena tak, jak se budou korigovat poznatky o vlivu záměru na prostředí.  
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.  
 
V současné době navrhujeme tato základní opatření:  
• Pro ujasnění konkrétních problematik je důležité projednání záměru s dotčenými 

obcemi. 
• Zpracování podkladových odborných studií (rozptylové studie, hlukové studie, 

studie vlivu na veřejné zdraví, biologického průzkumu, studie vlivu záměru n krajinný 
ráz).  Další a konkrétní návrhy opatření pak budou vycházet z výstupů těchto odborných 
studií.  

• Doporučení pro pokračování: 
 a) botanického průzkumu pro potřeby dokumentace EIA 

- Vzhledem k průzkumu realizovanému v roce 2016 je žádoucí botanické hodnocení 
v následujících letech - soupisy druhů, event. druhy zvláštního významu atd. 
- Z botanického hlediska se pro příští vegetační období doporučuje zvláště sledovat 
okrajové, lemové apod. plochy sušších, vlhkých a vodních stanovišť - meze, cesty, 
mokřady, vodní plochy. 

 b) zoologického průzkumu pro potřeby dokumentace EIA 
Pro podchycení biodiverzity celku a další průzkum před postupem dolu se 
doporučuje následující: 
- Dlouhodobé sledování kvality vodních stanovišť prostřednictvím odběru 
hydrobiologických vzorků bentické fauny. 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. 
- 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. 
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- Průzkum by měl být přednostně soustředěn na vytipovaná místa zájmového území 
s vyšší biodiverzitou. 

c) ornitologického průzkumu pro potřeby dokumentace EIA 
- Provádět průzkum sledovaného území, se zaměřením na průběžný monitoring 
výskytu ptáků na ornitologicky významných lokalitách. 
- Kroužkováním ptáků se pokusit objasnit vazby na okolní lokality s cílem zajistit 
ochranu přirozených malých biokoridorů (příkopy, malé zavodněné plošky, úkryty 
v křovinách). 
- Podrobnou analýzou výsledků vytvořit souhrn předpokládaných podmínek pro 
vytvoření náhradní lokality za mokřad Venuše. Tato lokalita by měla být vytvořena 
v dostatečném předstihu, aby došlo k přirozenému přesunu biocenóz. Plnění tohoto 
úkolu by mělo jasně ukázat schopnost krajinářských projektantů vypořádat se i 
v budoucnu s řešením ochranářských cílů. 
- Tlakem na správní orgány minimalizovat škody způsobené rušením hnízdících 
ptáků sportovním rybolovem. 
- Zamezit myslivcům vysekání rákosového porostu lokality Venuše, nasměrovat je 
spíše k částečnému rozvolnění souvislých neprostupných keřových partií a tím 
k větší slovitelnosti zejména černé zvěře. 
- Pokusit se omezit maximální rychlost na komunikaci v úseku rozdělujícím lokalitu 
Venuše na 2 části. 
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D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů.  

Ke zpracování dokumentu bylo k dispozici určité základní množství podkladových materiálů 
– tyto byly dostatečné pro fázi podání Oznámení.  
Dále se také vycházelo ze zkušeností s obdobnými záměry a znalosti problematiky dotčené 
lokality.  
Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních 
údajů a informací. Všechny dostupné informace o současném stavu životního prostředí 
v zájmové lokalitě byly využity a do Oznámení zapracovány. 
 
Další specifikace vlivů záměru na ŽP bude provedena na základě podkladů získaných           
od oznamovatele, na základě vlastních zkušeností s obdobnými záměry a především také           
na základě výstupů a závěrů zpracovaných odborných studií. Autory těchto studií                
a posudků budou autorizované osoby, zkušení odborníci, lidé erudovaní a znalí problematiky.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO 

ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 
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Na základě usnesení vlády 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. V případě posuzovaného záměru jde o 
pokračování hornické činnosti v rozsahu DP Bílina,  DP Most, DP Lom II, DP Hrdlovka a  
DP Duchcov.  

Územně – ekologickými limity podle citovaného vládního usnesení byl v zásadě předurčen 
další rozvoj těžby v DB z hlediska plošného rozsahu a celkových objemů uhelné substance, 
kterou je zde možné vytěžit.  

Na základě tohoto není hodnocení jiných variant geografického řešení nebo zcela jiného 
technologického postupu těžby v podstatě relevantní.  
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F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  
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2. Další podstatné informace oznamovatele 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
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Na základě usnesení vlády 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. 

Posuzovaný záměr představuje pokračování hornické činnosti spočívající v těžbě povrchovým 
způsobem na výhradním ložisku hnědého uhlí.  

Konkrétně se jedná o zajištění dobývání, přepravy, zakládání skrývkových zemin a 
přepravu a úpravu těženého přírodního zdroje – hnědého uhlí v dobývacích prostorech 
(dále DP) Bílina,  DP Most,  DP Lom II , DP Hrdlovka, DP Duchcov.  Budou vznikat 
nároky na zábor nového území.  

Zvolenou dobývací metodou pro vydobytí části zásob je povrchové dobývání. Počítá se s 
nasazením 7 technologických celků na skrývkových řezech a 4 uhelných rýpadel. 
Pokračování povrchové těžby se bude přibližovat především k obcím Mariánské Radčice, 
Braňany, Lom a Duchcov.   

Projektovaná maximální kapacita záměru je vytěžení cca 10 mil. tun uhlí/rok. Výše zásob 
149,8 mil.t vychází z interního výpočtu zásob vyplývajících z geologického modelu ložiska 
hnědého uhlí v ploše plánovaných postupů dolu Bílina. V závislosti na aktuálních odbytových 
možnostech předpokládá záměr tyto objemy těžby pro daná období: 

Roky 2019 až 2025     skrývka 403 mil. m3    uhlí 67,5  mil. tun 
Roky 2026 až 2035     skrývka 476 mil. m3   uhlí 82,3  mil. tun  
Celkem   skrývka 879 mil. m3   uhlí 149,8 mil. tun 
 
Dle těžebních postupů záměru lze vytěžit uvedených 149,8mil.t uhlí do roku 2035. Při 
maximální průměrné těžbě 10mil.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 10mil.t uhlí za rok 
a po roce 2025 další snížení na úroveň cca 8,5mil.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 vytěžitelných zásob uhlí. Jsou za hranicí omezení 
těžby stanovenou usnesením vlády ČR č. 827/2015 a zůstanou vázány v bočních svazích 
lomu. Záměr s těmito zásobami nepočítá a nejsou součástí celkových zásob k těžbě 
vyčíslených na 149,8mil.tun. 
 
Plocha celého zájmového území je 38,554 km2, z toho: 

§ 1,799 km2 plochy pro nový zábor pro záměr postupu porubní fronty  
§ 0,663 km2 plochy pro záměr rozšíření prostoru pro zakládání (obr. č. 2) .  

 

Území dotčené změnou postupů 2019 – 2035 je celkové rozlohy 4,512 km2.  (obr. č.2, 
zelená šrafa).    



Oznámení dle  § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,  
v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona. 79/96 

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

 

 

 

 

Vlivy na jednotlivé složky ŽP nelze v současné době popsat jinak, než je v této fázi – 
oznámení - učiněno. Podrobné informace včetně výstupů jednotlivých odborných studií           
a konkrétních závěrů budou uvedeny a zhodnoceny v Dokumentaci EIA.   
V rámci dalšího zpracování Dokumentace je již nyní zadáno zpracování níže uvedených 
odborných studí: 

§ Rozptylová studie 
§ Studie vlivu hluku 
§ Studie hodnotící vlivy záměru na veřejné zdraví 
§ Biologický průzkum 
§ Studie vlivu záměru na krajinný ráz  
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H. PŘÍLOHA 
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H.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou ÚPD. 

SÚ Osek  
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SÚ Duchcov 
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SÚ Bílina – pro města Bílina a Ledvice  



Oznámení dle  § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,  
v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona. 85/96 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Oznámení dle  § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,  
v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona. 86/96 

Název záměru 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 Most pro město Most a obec Braňany 
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SÚ Litvínov pro obec Mariánské Radčice  
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H.2 Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 

Sb.  ve znění zákona č. 218/2004 Sb., v platném znění.  
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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, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné 

z http://www.env.cz>. 
§ Krajský úřad Ústeckého kraje. Dostupné z <http://kr-ustecky.cz>. 
§ Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z  <http://www.chmu.cz>. 
§ Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.> 
§ Regionální internetový magazín. Dostupné z: http://www.e-region.cz 

Právní předpisy a normy: 

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

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

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

·	Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

·	Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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·	Zákon č. 201/2011 Sb., o ochraně ovzduší.  

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

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

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

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

·	ČSN DIN 18920 z 6/1997 -"Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech". 

·	Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění 
pozdějších předpisů. 

·	Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Přehled zkratek  
AOPaK  Agentura ochrany přírody a krajiny 
B(a)P   benzopyren  
č.p.   číslo parcelní  
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav   
ČSÚ   Český statistický úřad 
DB   Doly Bílina 
DP   dobývací prostor  
EIA   posuzování vlivů na životní prostředí  
EVL    evropsky významná lokality 
GO   generální oprava 
CHLÚ  chráněné ložiskové území 
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú   katastrální území 
KOD (SOD, OD) kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh 
KÚÚK  Krajský úřad Ústeckého kraje 
MMJ   montážní místo Jana 
MŽP   ministerstvo životního prostředí 
NA   nákladní automobily 
NL   nebezpečné látky 
NRBC  nadregionální biocentrum 
NRBK  nadregionální biokoridor 
POPD   plán otvírky, přípravy a dobývání  
RBC    regionální biocentrum 
RBK   regionální biokoridor 
OOP   orgány ochrany přírody 
OSS   orgány státní správy 
PO   ptačí oblast 
POPD   plán přípravy, otvírky a dobývání 
PD   projektová dokumentace 
PUPFL  pozemek určený k plnění funkce lesa 
PVZ   pasový vůz zakládací  
SD a.s.  Severočeské doly akciová spol.  
SÚ   stavební úřad  
TNA   těžké nákladní automobily 
ÚDV   úpravna důlních vod 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSC   územně samosprávné celky  
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VKP   významné krajinné prvky 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZCHÚ  zvláště chráněná území  
ZÚR ÚK  zásady územního rozvoje Ústeckého kraje  
ŽP   životní prostředí 
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Zpracovatel oznámení 

 
Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99 
Environmentální a ekologické služby s.r.o. 
Jiráskova 413, Litvínov 436 01 
Tel.: 417 633 256 
Fax.: 476 731 517 
E-mail: info@ees-servis.cz 
 
 
Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99. 
 
 
 
 

 
 
 
 

15. prosince 2016                                                           

                                          ____________________________ 

          Mgr. Luboš Motl 
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