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ÚVOD  
 
Dokumentace k záměru změny (rozšíření) dobývacího prostoru Maršov na 
výhradním ložisku bentonitu Maršov u Tábora  (č. ložiska 3 126 600) je zpracována 
podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v rozsahu  přílohy č. 4  tohoto 
zákona. 

Záměr spadá podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění               
do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), odstavec 2.3 Těžba ostatních 
nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin       
nad 1.000.000  tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více.  

Dokumentace je zpracována v kooperaci se specialisty v příslušných oblastech 
životního prostředí. 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O LOŽISKU BENTONITU MARŠOV U TÁBORA    
 
Charakteristika ložiska 

Název a číslo ložiska:  Maršov u Tábora  (ev. č. 3 126 600)  

Kat. území:  Maršov u Tábora (691 917) 

Obec:    Malšice, část Maršov (552 666) 

Okres (NUTS):  Tábor (CZ0317) 

Kraj (NUTS):  Jihočeský (CZ031) 

Surovina  bentonit (BT) 

 
 
Ložisko bentonitu Maršov u Tábora (ev.č. 3 126 600) bylo vymezeno na základě 
úkolu Maršov, bentonitické jíly pro vegetační pokusy (Vohanka, L. et al., 1966). 
Vypočteno bylo celkem 4. 450 kt geologických zásob  tzv. bentonitu ostatního. 
Výpočet nebyl nikdy schválen, ale údaje v Bilancích zásob ČR se o tento výsledek 
celá léta opíraly. 

Ložisko několikrát změnilo majitele. Nejprve ho vlastnily Rašelinové závody 
Soběslav, později Anorganická hnojiva Soběslav, následoval Calofrig Borovany, poté 
přešlo ložisko na firmu LITH Malé Chvojno.  
Dnešním majitelem dobývacího prostoru Maršov a zároveň organizací pověřenou 
zabezpečením povinností stanovených v § 10, písmena a, b, c, g, h, zákona                
č. 44/1988 Sb. v pl. znění je  organizace  KERAMOST, a.s., se sídlem v Mostě. 

Dobývací prostor Maršov pro povrchové dobývání bentonitu byl stanoven 
rozhodnutím bývalého Ministerstva průmyslu ČR, čj. TZÚS/SSZ 213/90, ze dne      
13.12. 1990. Jeho plošný rozsah činil 3,0886 ha.  

Rozhodnutím OBÚ v Příbrami čj. 285/2006/07/12, ze dne 13.8. 2007 byl dobývací 
prostor Maršov změněn (zvětšen) na výměru 6,2332 ha. 
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Záměr „Rozšíření těžby bentonitu v chráněném ložiskovém území Maršov“ byl 
podroben posouzení vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

Ministerstvo životního prostředí ČR jako příslušný úřad podle § 10 zákona  vydalo 
pod čj. 510/286/06/9821/ENV/07, ze dne 9.2. 2007 souhlasné stanovisko k výše 
uvedenému záměru.  

Hornická činnost na lomu Maršov byla naposledy povolena rozhodnutím OBÚ v 
Příbrami pod čj. 8/2009/07/5, ze dne 3.2. 2009.  

Chráněné ložiskové území (CHLÚ) Maršov dále zabezpečuje ochranu zbylých 
bloků zásob (které nepokryl ani změněný dobývací prostor Maršov) ložiska Maršov u 
Tábora proti znemožnění nebo ztížení jejich dobývání.  

Chráněné ložiskové území Maršov bylo vyhlášeno rozhodnutím OBÚ v Plzni  pod     
čj. 1148/460.2/1989, ze dne 12.10. 1989. CHLÚ je vymezeno nepravidelným 
třináctiúhelníkem, jeho plošná výměra činí 50,6622 ha.   

Rozhodnutí o stanovení CHLÚ uvádí podmínky ochrany výhradního ložiska: 

Na vymezeném území je nepřípustná stavební, případně jiná činnost, která by ztížila či 
znemožnila jeho využití. Zřizování staveb v CHLÚ je možné pouze ve výjimečných případech 
a vyžaduje souhlas podle § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. a podle §§18 a 19 zákona        
č. 44/1988 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). 

 
 
 

Vymezení  změněného dobývacího prostoru 

V jižním, východním i severním předpolí  stávajícího dobývacího prostoru Maršov 
(z r. 2007) hodlá organizace požádat o stanovení změněného (rozšířeného)           
DP Maršov ve smyslu  § 27 horního zákona. 

Rozhodnutím MŽP ČR, odboru výkonu státní správy II, čj. 9716/ENV/12, 169/510/12, 
ze dne 14.5. 2012 byl organizaci udělen tzv. předchozí souhlas k podání návrhu na 
změnu (rozšíření) DP Maršov na plochu  max.  51,0225 ha.  

Nově navrhovaný dobývací prostor Maršov (resp. jeho změna) pro dobývání  
výhradního ložiska bentonitu Maršov u Tábora leží v okrese Tábor, v Jihočeském 
kraji, na katastrálním území  Maršov u Tábora. 

Rozšířený dobývací prostor bude situován v území mezi obcemi Maršov a Obora.  
Na severu a severovýchodě bude omezen nivou Maršovského potoka, na jihu a 
jihovýchodě nivou Čenkovského potůčku, který se dále na východ vlévá jako 
pravoboční přítok do Maršovského potoka. Západní hranice DP  bude opět kopírovat 
průběh silnice III/1377, spojující obce Maršov a Obora.  

Změněný DP Maršov je navržen jako nepravidelný osmnáctiúhelník, jehož tvar je 
uveden na obr.č.1. 
 

 11



 

Obr.č.1:  Lokalizace navrhovaného změněného DP Maršov 
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Souřadnice návrhu změny DP Maršov 

Vrchol Y X 
1* 738 779,00 1 126 601,50 
5* 738 750,19 1 126 600,91 
6 738 755,00 1 126 583,00 
7 738 655,00 1 126 572,00 
8 738 628,00 1 126 479,00 
9 738 602,00 1 126 473,00 

10 738 582,00 1 126 352,00 
11 738 500,00 1 126 336,00 
12 738 202,00 1 126 569,00 
13 737 946,00 1 126 697,00 
14 737 918,00 1 126 863,00 
15 737 987,00 1 127 172,00 
16 738 155,00 1 127 166,00 
17 738 377,00 1 127 167,00 
18 738 607,00 1 127 189,00 
19 738 626,00 1 127 063,00 
20* 738 665,44 1 126 916,23 
4* 738 680,50 1 126 919,00 

 
 x*  -  vrcholy původního DP Maršov 

 
Plocha nově navrhované změny dobývacího prostoru Maršov  činí  49,1652 ha. 

Plocha změněného DP (49,1652 ha) zahrnuje plochu původního DP (6,2332 ha) a 
novou plochu (42,932 ha), na které organizace nově usiluje o získání práv  
k dobývání. 

Hranice změněného DP z větší části kopírují hranici CHLÚ Maršov (rozdíl ploch 
většího CHLÚ a menšího změněného DP činí jen 1,497 ha). 

Ortofotomapa, na níž je zobrazena navrhovaná změna DP Maršov a poloha 
dobývacího prostoru ve vztahu k obci Maršov, je uvedena na obr.č.2. 
 

Jižně od obce Maršov je situován plochý bezejmenný hřbet s nejvyšším bodem na 
kótě 457,3 m n.m.. Jeho severní a jižní svahy se rychle svažují do údolí Maršovského  
potoka a do údolí Čenkovského potoka. Na jeho mírném, k jihovýchodu se 
sklánějícím svahu s pomístním názvem Okrouhlice je plánována plocha pro rozšíření 
dobývacího prostoru. Jeho budoucí východní hranice bude končit v sedle dalšího, 
východněji situovaného bezejmenného hřbetu (431,2 m n.m.) 

Západní hranice dobývacího prostoru (sledující silnici III/1377) bude probíhat kolmo 
na průběh vrstevnic svahu (jz. vrchol DP na kótě 428 m n.m., nejvyšší bod DP  na      
kótě 445 m n.m, jv. původní vrchol DP na kótě 442 m n.m.). Severní hranice DP bude 
kopírovat vrstevnici v nadmořské výšce 430 m a sledovat průběh Maršovského 
potoka. Většina plochy změněného DP bude klesat generelně k jihu až jihovýchodu. 
Jižní hranice bude od kóty 428 m n.m. (křížení silnice a Čenkovského potoka) 
sledovat mírně klesající tok této vodoteče. Nejníže situovaný jv. vrchol DP č.15 pak 
bude mít nadmořskou výšku 423 m. 
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Obr.č.2: Navrhovaná  změna DP Maršov – letecký snímek 

 

Pozičně se území navrhovaného rozšířeného DP Maršov nachází zhruba V až JJV 
od obce Maršov a zhruba S až SSV od obce Obora. 

Z hlediska výškopisu intravilán obce Maršov ve směru od jihu k severu klesá zhruba 
od výškové úrovně 440 m n.m. až k výškám kolem 436 m n.m.. Intravilán obce Obora 
ve směru od severu k jihu stoupá, a to od výšky cca 430 m n.m. na severu až 
k výškám zhruba 440 m n.m. na jihu obce. 

Pro vjezd do rozšířeného DP Maršov bude i nadále využíván stávající sjezd ze silnice 
III/1377 a stávající lomová panelová komunikace s točnou (schváleno v rámci POPD 
2009). Sjezd do lomu je situován jižně od vrcholu č.1 dobývacího prostoru Maršov. 
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ČÁST A 

ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 

 
1. Obchodní firma:    KERAMOST, a.s. 
  
  
2. Identifikační číslo: 499 01 222 
  
  
3.  Sídlo: MOST, Žatecká 1899/25, PSČ 434 30   
  
  
4. Oprávněný zástupce oznamovatele:    Ing. Jiří Fíla, člen představenstva 

 
Tel.:   476 442 502 
E-mail:  fila@keramost.cz 
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ČÁST  B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Záměr “Změna dobývacího prostoru Maršov  na výhradním ložisku bentonitu Maršov                  
u Tábora“ podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, je předkládán  v rozsahu  
přílohy č. 4  tohoto zákona.  
 
Záměr spadá podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění               
do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), odstavec 2.3 Těžba ostatních 
nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin     
nad 1.000.000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více.  
 
 
2.  Kapacita (rozsah) záměru 

 

Zásoby výhradního nerostu na ložisku 

Výpočtem zásob, který uvádí závěrečná zpráva geologického úkolu s názvem             
„Výpočet zásob na ložisku Maršov u Tábora“ (Jarková, S., 2011) byly na ložisku 
k 1.1. 2011  nově vyčísleny geologické zásoby bentonitu (pro výrobu steliv). Zpráva 
shrnuje a vyhodnocuje výsledky nově provedených geologických prací (vrtů) 
v průzkumném území Maršov v letech 2007 až 2010.  Zároveň byly přehodnoceny 
výsledky všech starších akcí. 

Průzkumné území navazovalo svou západní hranicí na dobývací prostor (v původním 
rozsahu) a v podstatě kopírovalo tvar CHLÚ. 

Na základě pozitivních výsledků průzkumných vrtů byl zvětšen o 100% rozsah 
původně stanovených bloků zásob ložiska, byl proveden  nový výpočet zásob celého 
ložiska (vč. zbytkových zásob ve stávajícím dobývacím prostoru) a zásoby byly 
převedeny do kategorie prozkoumaných. 
 
 Plocha bloků 
Původní bloky zásob z r. 1966 
(bloky: 1C1B, 2C1B, 3C2B) 

17,5 ha 

Nový blok zásob z r. 2011 
(blok: 1PB) 

36,9 ha 

 
Vymezení bloků zásob 

Jediný významný blok zásob č. 1PB  integruje ve své centrální části všechny tři 
původní bloky zásob z roku 1966. Jeho východní hranice kopíruje východní 
ohraničení starého bloku č.1C1B. Na západě zahrnuje plochu stávajícího lomu se 
zbytkovými zásobami. 
Naopak severní, severovýchodní a jihozápadní hranice tohoto bloku zásob se 
významně posunula až k hranicím stanoveného CHLÚ Maršov, které v podstatě 

 16



kopíruje ve vzdálenosti 30 až 60 metrů. Chráněné ložiskové území tak i nadále  
chrání  nově ohraničený blok geologických zásob  před ztížením nebo znemožněním 
jeho dobývání. 

Hranice malého úzkého bloku č. 2 PBv je určena ochranným pásmem silnice          
III. třídy. Malé zásoby tohoto bloku jsou hodnoceny jako vázané.  
 
Zásoby byly schváleny zadavatelem KERAMOST, a.s. dne 30.5. 2011 a projednány 
dne 9.9. 2011 na 1165. zasedání  Komise pro projekty a závěrečné zprávy MŽP ČR 
jako podklad pro změnu v evidenci stavu zásob v Bilancích zásob ČR. 

 
Tab.č.1a: Stav geologických zásob na ložisku 
(k 1.1. 2013)  

Prozkoumané 

bilanční nebilanční Zásoby 

volné vázané celkem 

kt 4.161 19 896 
 
 
Tab.č.1b: Stav geologických zásob ve změně DP  
 (k 1.1. 2013) 

Prozkoumané 

bilanční nebilanční Zásoby 

volné vázané celkem 

kt 2.925 19 704 
 

 
 

„Vytěžitelné zásoby“ bentonitu  
v  plánovaném lomu Maršov:   

2.071 kt  (kilotun) 

Blíže viz kap.6.: Popis technického a technologického  řešení záměru  
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3. Umístění záměru (obec, katastrální území, okres, kraj)  
  
Obec (ZÚJ): 
 

Malšice, část Maršov (552 666)   

Kat. území : Maršov u Tábora  (691 917) 
 

Okres (NUTS): Tábor   CZ0317 
 

Kraj (NUTS): Jihočeský  CZ031 
 

 
Ložisko bentonitu Maršov u Tábora se nachází v okrese Tábor, na katastrálním 
území Maršov u Tábora, mezi obcemi Maršov a Obora. Na severu, severovýchodě a 
východě je ložisko omezeno nivou Maršovského potoka, na jihu a jihovýchodě nivou 
Čenkovského potůčku, který se dále na východ vlévá jako pravoboční přítok do 
Maršovského potoka. Západní okraj území tvoří silnice III/1377 spojující obě obce      
(Maršov a Obora). Rozsah a tvar ložiska je uveden ve výpisu registru ložisek 
(Geofond ČR, č.j. 1148460.2/1989).  
 
 
 
 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Způsob dobývání ložiska 
 
Zásoby bentonitu budou dobývány jámovým lomem s několika těžebními etážemi s 
generelním postupem ze stávajícího lomu k jihovýchodu, poté k severu a zpět 
k západu.  
Informace o postupu těžby, polohách etáží, deponií, výsypek a plánovaného valu 
ornice nově projektovaného lomu je patrná z následujícího obrázku.  
 
Ložisko je již několik let těženo povrchovým lomem, selektivní těžbou po lávkách. 
Těžba v minulosti probíhala s častými přestávkami pouze sezónně, a proto je 
množství dosud vytěžených zásob velmi malé (cca 100 kt).  
 
Dobývání surového bentonitu bude probíhat v těžebních řezech, těžba nadloží ve 
skrývkových řezech. Těžební i skrývkové řezy (provozní svahy) budou mít výšku 
maximálně  3 až 4 metry, jejich kolmý průmět bude činit cca 80°. Řezy trvalých svahů 
budou upravovány do sklonu 45°. Výška nejspodnější etáže bude upravena tak, aby 
byla vytěžena surovina až na bázi ložiska s tím, že  její maximální výška nepřekročí   
5 m. Šířka pracovní plošiny mezi řezy bude  činit  3 metry mezi skrývkovým a prvním 
těžebním řezem a 3,5 m mezi těžebními řezy. Takto bude vytvořen závěrný svah 
lomu pod úhlem 30°. 
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Obr.č.3: Postup těžby v lomu 

 

 
Počet etáží  v navrhovaném  rozšíření lomu: 

jih:    1 skrývková, 2 těžební 
východ:   1 skrývková, 1-2 těžební 
severovýchod:  1 skrývková, 1 těžební 
severozápad:  1 skrývková, 2 těžební 
západ:   1 skrývková, 3 těžební 

 
Báze rozšířeného lomu bude generelně stoupat od jihu od plánované retenční jímky 
důlních vod (416 m n.m.) přes střed lomu (420 – 424 m n.m.) k severu (427 m n.m.). 
 

Při těžbě bude použita tato těžební technika: 

1 x dozer – D6N XL Caterpillar 
2 x  kolové rypadlo – M316D Caterpillar 
2 x dumper Volvo A35 – skrývka 
3 x nákladní automobil Tatra T815 nebo obdobné  –  surovina (bentonit) 

 

Vytěžená surovina (bentonit) bude pro další zpracování přepravovaná nákladními 
automobily do úpraven Obrnice, Prunéřov a Malé Chvojno v Ústeckém kraji. 
Dopravní trasa pro přepravu suroviny je ve svém počátečním úseku od DP Maršov 
až k zaústění do silnice I/3 v Plané nad Lužnicí znázorněna na obr.č.4. 
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Obr.č.4:  Trasa převozu suroviny 
 

Vzhledem ke zvolené technologii dobývání a možnosti využívat pro další zpracování 
vytěžené suroviny úpravny Obrnice, Prunéřov a Malé Chvojno, nebude na území 
navrhovaného rozšíření DP Maršov budováno žádné úpravárenské zařízení a rovněž  
budovy.  

Těžba suroviny je (a bude) prováděna sezónně, protože v zimním období je těžba 
nemožná. Další omezení těžby přichází v úvahu při nevhodných klimatických 
podmínkách (větší srážky), a proto se předpokládá pouze 70 – 100 dní těžby v roce.  
Těžba bude probíhat vždy v osmihodinové ranní směně za denního světla.  

Natěžená surovina bude opět ukládána na deponii v severní části ochranného 
pásma komunikace Maršov – Obora. 

V ochranném pásmu komunikace Maršov – Obora je vytvořena panelová plocha, 
která navazuje na  severní deponii natěžené suroviny. Zde je prováděna nakládka na 
nákladní automobily, které odvážejí surovinu k další úpravě. V místě nakládky je 
panelová plocha rozšířena tak, aby umožňovala otáčení nákladních automobilů 
(točna). V jižní části navazuje panelová plocha na  lokální deponii skrývkových hmot, 
které byly uloženy na plochu ochranného pásma komunikace, aby nebránily rozvoji 
těžebních postupů při otvírce lomu. 

Dopravní trasy uvnitř lomu (lomové komunikace pro technologickou dopravu) budou 
nezpevněné a  povedou  po pracovních plošinách těžebních řezů. 
Sjezd do lomu s maximálním stoupáním do 20°  je zpevněný, je veden z panelové 
plochy u západní hranice dobývacího prostoru. Krajnice  komunikace o šíři 3 metry 
budou zajištěny vhodným způsobem tak, aby nedošlo ke sjetí automobilů mimo 
cestu. 
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Odvodnění těžebny dosud bylo prováděno  pomocí kalového čerpadla. Důlní voda 
byla vypouštěna do Maršovského potoka. Pro vypouštění důlních vod bylo vydáno 
rozhodnutí Krajského úřadu - Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství 
a lesnictví dne 23. 7. 2007 čj. KUJCK 20433/2007 OZZl/5 Ryb, kterým byly 
stanoveny podmínky vypouštění důlních vod. Nově v souvislosti se změnou 
dobývacího prostoru Maršov požádá těžební organizace o nové rozhodnutí 
k nakládání s důlními vodami. 

 
V posuzovaném území nejsou uvažovány jiné záměry, které by mohly spolu 
s posuzovaným pokračováním hornické činnosti způsobit nežádoucí kumulaci 
nepříznivých vlivů na obyvatelstvo nebo životní prostředí. 
 
Jiné záměry v posuzovaném území ve vztahu k navrhované činnosti nebyly 
zjištěny ani v informačním systému EIA. 
 
 
 
4. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, 
resp. odmítnutí 

 

V severních Čechách pokračuje v tradici organizované těžby bentonitů (datující se od 
roku 1952) společnost KERAMOST, a.s. se sídlem v Mostě. 

Společnost těží 63 % všech bentonitů z celkové české produkce (v roce 2012 se 
v ČR vytěžilo celkem 221 tisíc tun). Organizace využívá v současnosti k těžbě tři 
dobývací prostory (Braňany II, Rokle, Maršov), ve třech dalších dobývacích 
prostorech (Hroznětín III, Vysoké Třebušice, Židovice) je těžba v útlumu (hornická 
činnost – plán zajištění). 

V pomyslném středu jednotlivých geologických oblastí s významným množstvím 
průmyslových zásob bentonitů byly vždy vybudovány úpravny. Poslední nové 
úpravny byly zprovozněny v 70. letech minulého století (Obrnice, Prunéřov), malé 
lokální úpravničky byly naopak kvůli koncentraci výroby po roce 1989 zrušeny 
(Hroznětín). 

Rozhodující podíl sortimentu je určen pro potřeby hutnictví, výrobky –úpravené 
bentonity jsou dále používány ve stavebnictví, chovatelství, geologii, krmivářství, při 
čištění odpadních vod a skládkování pevného odpadu, jako rekultivační materiál při 
hornické činnosti  a v zemědělství pro zlepšení vlastností písčitých půd. Specialitou 
jsou směsné bentonity vyrobené mísením různých druhů surovin a přísad. V nabídce 
nechybí ani jednodruhové bentonity pro specifické oblasti použití. 

Společnost KERAMOST musí v současnosti řešit problém s dopravou suroviny z 
lomů. Nově otevíraná ložiska se "vzdalují" od úpraven (viz připravované dobývací 
prostory Veliká Ves, Maršov). 

Ruku v ruce s trendem rozšiřování využití bentonitů musí společnost KERAMOST 
průběžně zdokonalovat selektivní těžbu a homogenizaci surovin, jejich desintegraci a 
pečlivé dělení jednotlivých typů.  

Selektivní těžba nejjakostnějších typů bentonitu je dnes na hranici svých technických 
možností, další trend výroby bentonitů z obecně horší suroviny nově otvíraných 
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ložisek je možný jen přímým ovlivňováním chemických a technologických vlastností 
při procesu úpravy. Těžební společnost bude muset do budoucna udržovat svůj 
technický předstih v  úpravě a zušlechťování suroviny, aby udržela svůj segment  na 
trhu bentonitů.  

Některé obchodní značky bentonitů se již dnes připravují jako směs několika surovin. 
Každá ze surovin má nějakou důležitou užitnou vlastnost, ostatní vlastnosti jsou však 
mnohdy jen průměrné či dokonce nevyhovující. Jen ve směsi surovin se nejžádanější 
vlastnosti doplňují, nevyhovující jsou potlačeny. Míchací poměry jsou odrazem 
aktuální geologické a technologické situace na jednotlivých ložiscích.  

Širší surovinová základna umožňuje při úpravě a zušlechťování nahrazovat surovinu 
z jednoho ložiska např. současnou těžbou odlišných typů bentonitů ze dvou míst na 
lomu zároveň. Po vytěžení partií vhodné suroviny na jednom ložisku je nutno 
vyhledat a začít těžit její ekvivalent na sousedním ložisku. 

Přes toto zhoršení vstupních podmínek vykazují upravené bentonity obvyklou úroveň 
hlavních parametrů, navíc se díky dokonalejší organizaci výroby stabilizovalo i 
kolísání kvality.  
 
Surovinovou základnu bentonitů organizace KERAMOST, a.s. tvoří: 

Těžená ložiska se stanoveným DP a povolenou HČ (dobývání): 
Braňany-Černý vrch, Rokle, Maršov u Tábora,   

Netěžená ložiska se stanoveným DP (HČ- zajištění): 
Hroznětín-Velký rybník, Střimice 1, Krásný Dvůr- Vys. Třebušice, Stránce 

Netěžená ložiska ve vysokém stupni osvojení  
Veliká Ves-Nové Třebčice 1, Braňany 1 
 
 
 
Současná surovinová základna bentonitů organizace KERAMOST 

Zásoby v DP  
Dobývací prostor / ložisko geologické bil. vol. vytěžitelné 

 v DP 
vytěžitelné 

v POPD 
DP Braňany 
Braňany-Černý vrch 

 1.355,1 1.198,1 1.060,4 1.060,4

DP Rokle 
Rokle 

18.564,3 17.233,2 13.786,6 1.257,0

DP Maršov 
Maršov u Tábora 

920,6 615,1 491,7 378,0

DP Hroznětín III 
Hroznětín-Velký rybník 

14.068,0 12.927,0 10.342,0 zajištění 

DP Braňany III 
Střimice 1 

3.549,0 3.027,0 - zajištění 

DP Vysoké Třebušice 
Krásný Dvůr- Vys. Třebušice 

1.378,0 804,0 - zajištění 

DP Židovice 
Stránce 

2.910,9 2.481,1 2.060,4 zajištění 
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Možné přírůstky/úbytky 
surovinové základny bentonitů organizace KERAMOST v roce 2014 

Zásoby v DP  
Dobývací prostor / ložisko geologické bil. vol. vytěžitelné 

 v DP 
Změněný DP Maršov (návrh) 
Maršov u Tábora 

3.647,5 2.925,0 2.071,0 

DP Veliká Ves (návrh) 
Veliká Ves-Nové Třebčice 1 

5.837,0 5.625,0 2.348,0 

DP Braňany VI (návrh) 
Braňany 1 

163,0 148,0 127,5 

 

Stanovení změny dobývacího prostoru a zahájení hornické činnosti v plánovaném  
větším lomu vyplývá z potřeb těžaře na dlouhodobé zajištění dodávek suroviny 
optimálních vlastností pro své úpravny. V dlouhodobém horizontu půjde o náhradu 
za dotěžované ložisko Černý vrch na Mostecku. 

Umístění navrhovaného rozšíření dobývacího prostoru Maršov je dáno 
jednoznačně lokalizací ložiska Maršov u Tábora, které je ověřeno geologickým 
průzkumem, výpočtem zásob a rozhodnutím o stanovení chráněného 
ložiskového území.  

Návrh změny dobývacího prostoru Maršov respektuje místní podmínky, ekologické 
aspekty, ekonomickou stránku záměru (životnost zásob surovin) a současně 
racionální využití vyhrazeného nerostuu dotčeného ložiska. 

Pro minimalizaci vlivů na životní prostředí je záměr umístěn na nejvzdálenější 
východní a jihovýchodní polovině ložiska (vzhledem k situování obce Maršov).  

Dočasná vnější výsypka v sz. části dobývacího prostoru bude sloužit po dobu těžby 
bentonitu jako ochranný val k obci Maršov. 

 
 
6. Popis technického a technologického  řešení záměru  
 
Postup otvírky, přípravy a dobývání 

Zásoby bentonitu budou dobývány jámovým lomem s několika těžebními etážemi s 
generelním postupem ze stávajícího lomu k jihovýchodu, poté k severu a zpět 
k západu.  

V plochách dílčích postupů lomu bude skryta ornice a podorniční vrstva v mocnosti 
cca 0,35 m. Bude deponována samostatně. V budoucnu bude použita pro následnou 
rekultivaci  ploch dotčených hornickou činností v dobývacím prostoru. Ornice by měla  
po dobu dobývání suroviny tvořit souvislý val rovnoběžný s východní hranicí DP     
(val maximální výšky 3 metry). 

Skrývka nadloží bude prováděna v předstihu před vlastní těžbou suroviny v dílčích 
těžebních postupech. Těžba nadloží bude probíhat ve skrývkových řezech.  
Skrývkové hmoty budou ukládány nejprve na dočasnou vnější výsypku, později na 
vnitřní výsypku zřízenou ve vytěžených partiích lomu.  

Dobývání surového bentonitu bude probíhat v těžebních řezech. Konečný tvar 
závěrných a bočních svahů pak bude určen podle platných  báňských předpisů.  
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Nově stanovené „vytěžitelné zásoby“ bentonitu v  plánovaném lomu 
ve změněném DP Maršov  

Plocha lomu Maršov po rozšíření DP: 351.303 m2  (35,1303 ha) 
Báze lomu: 416 - 427 m n.m.  
Objem všech hmot v lomu po rozšíření DP: 3.040.472 m3   
Z toho „vytěžitelné zásoby“ bentonitu:   1.150.538 m3  =  2.070.968 tun 
         

„Vytěžitelné zásoby“ jsou bilanční zásoby zmenšené o hodnotu předpokládaných 
těžebních ztrát souvisejících se zvolenou technologií dobývání nebo s vlivem 
přírodních podmínek (§ 14 zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění).  
 
Vzdálenost první skrývkové etáže projektovaného lomu od hranic navrhovaného 
rozšířeného dobývacího prostoru:  

Na severovýchodě je minimum 30 metrů (od 30 m do 50 m) 
Na jihu je minimum 24 metrů (od 24 m do 48 m) 
Na východě je minimum 42 metrů (od 42 m do 70 m) 
 

Kubatury hmot v plánovaném lomu ve změněném dobývacím prostoru Maršov 

 Kubatura 
(m3 ) 

Tonáž 
(tuny) 

 Bentonit bilanční  1.150.538 2.070.968

 

Skrývka v nadloží celkem (vč. ornice) 649.536 1.169.165

Výkliz při těžbě 
(vč. nebilančního bentonitu a ztrát při těžbě) 

1.240.398 2.232.714

 

K technické rekultivaci  
(nevyužitelná skrývka a výkliz při těžbě) 

1.889.934 3.401.881

 

Celkový objem hmot v lomu 3.040.472 5.472.850

 
 
V závislosti na možnostech technologie úpravy bude činit výše „čisté těžby“ 
v plánovaném lomu Maršov 108.000 tun ročně.  

„Čistá těžba“ - je množství vytěžené suroviny dopravené do úpravny a zde 
zpracované. Těženou surovinou se zde rozumí výhradní nerost bentonit. 
 

Zřizování a provozování výsypek a dep 

Dočasná deponie ornice v jz. části stávajícího DP – na ploše 0,4974 ha je nyní 
uskladněno 6.244 m3 ornice.  

Dočasný ochranný val – skrytá ornice (v případě jejího nedostatku i skrývkové hmoty) 
budou odváženy na val, který bude sloužit k odstínění vlivů těžby na obce Obora a 
Malšov. Val bude vybudován v severním, východním a jižním předpolí lomu, v ploše 
dobývacího prostoru. Bude mít délku 1.940 metrů a výšku 3 metry. Šířka jeho 
podzákladí bude činit 8 metrů, val bude zabírat plochu cca 15.600 m2. 
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Dočasná vnější výsypka SEVER – je nyní situována v podstatě mimo plochu 
stávajícího DP i mimo zásoby ložiska. Po změně DP bude ležet cca  67 % plochy 
podzákladí výsypky (0,3963 m2) v ploše DP. Podzákladí výsypky má rozměry:        
160 x 25 - 50 m, skutečná plocha pak činí 0,5876 ha. Hlava výsypky o 10,5 metru 
převyšuje původní terén. V rámci nově navrhované hornické činnosti se nepočítá 
s dalším ukládáním hmot na tuto výsypku. Po ukončení těžby ztratí svůj význam jako 
součást ochranného valu vůči obci Maršov a bude zlikvidována. 

Ve vytěžených partiích lomu bude postupně budována vnitřní výsypka. Zdrojem hmot 
pro její stavbu budou plánované výklizy a celá kubatura skrývek z rozšíření lomu.          
Po vytěžení všech zásob v lomu budou na vnitřní výsypku uloženy zeminy z dočasné 
vnější výsypky SEVER.  
Rekultivace vnitřní výsypky bude realizována podle tzv. souhrnného plánu sanace a 
rekultivace lomu, který bude schválen ještě před změnou dobývacího prostoru 
Maršov.  
 
 
Specifikace dopadů na životní prostředí v průběhu a po ukončení těžby         

Navrhované území je intenzivně zemědělsky využívané. Mimo polních cest zde 
nejsou žádné další komunikace. Nenacházejí se zde  žádné stavby, ani dočasného 
charakteru. Jiné využití pozemků není patrné. 

Pozičně se území změněného DP Maršov nachází zhruba V až JJV od obce Maršov 
a zhruba S až SSV od obce Obora. 

Nejbližšími objekty v obci Maršov  od hranic nově navrhovaného DP Maršov jsou 
rodinný dům čp. 41 na pravé straně silnice III/1377 (60 m od hranice DP) a 
hospodářská stavba bez čp. na levé straně silnice (85 m od hranice DP). V reálu 
bude k těmto vzdálenostem možné připočíst  dalších cca 50 m od hranice 
dobývacího prostoru k hraně 1. skrývkové lávky plánovaného lomu. 

Nejbližšími objekty v obci Obora od hranic DP Maršov jsou zemědělské objekty po 
pravé straně silnice III/1377 (175 m od hranice DP). V reálu bude k těmto 
vzdálenostem možné připočíst  dalších cca 60 m od hranice dobývacího prostoru k 
hraně 1. skrývkové lávky plánovaného lomu. 

Hluk a prašnost budou eliminovány terénními úpravami (ochranný val a vnější 
výsypka SEVER).  

Při převozu suroviny do úpravny budou provedena technická opatření proti 
znečišťování veřejných komunikací. Dopravní frekvence po málo využívaných 
komunikacích bude sezónně zvýšená.      
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7. Předpokládaný  termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Termín zahájení činnosti:       2014 
  
Termín ukončení činnosti:     2034 

 

S ohledem na zjištěné „vytěžitelné zásoby“ suroviny (bentonitu) ve výši 2.070.968 tun 
je odhadovaná doba hornické činnosti  ve změněném  DP Maršov  19,2 let.  

Dokumentace k záměru je tedy předkládána pro těžbu pro roky (2014 – 2034). 
Vzhledem k ročnímu těženému množství a potřebám úpravny je uvažováno o 
kampaňovité těžbě. Plánovaná hornická činnost v DP Maršov (do 20 let) představuje 
dlouhodobý záměr, proto bude tento záměr  dále rozdělen do  dílčích etap. 

 
 
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků   
 
Územně samosprávné celky dotčené budoucí hornickou činností 
po změně dobývacího prostoru Maršov:  
 
Obec: Malšice, část Maršov  
Okres:  Tábor  
Kraj:  Jihočeský  
Pověřená obec: Tábor 
Obec s rozšířenou působností: Tábor 
 
 
 
 
 
 
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10, odst. 4 zákona 100/2001 Sb.             
a správních úřadů, které budou  tato rozhodnutí vydávat 
 

Navazující rozhodnutí, povolení atd.:  

 Stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, které vydává     
MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC. 

 Rozhodnutí o změně dobývacího prostoru Maršov. Vydává  příslušný OBÚ      
v součinnosti s dotčenými orgány.  

 Rozhodnutí o povolení hornické činnosti vydané příslušným  OBÚ na základě 
plánu otvírky, přípravy a dobývání vypracovaného těžební organizací. 

 
Podle vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění pozdějších 
předpisů, k návrhu na stanovení / změnu dobývacího prostoru přiloží organizace 
podle § 2 odst. 4 písm. n) rozhodnutí, popř. stanoviska orgánů a organizací, jímž 
přísluší ochrana zákonem chráněných zájmů podle zvláštních předpisů. Tato 
rozhodnutí jsou také správními rozhodnutími a předcházejí rozhodnutí OBÚ.  
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Přicházejí v úvahu: 

 Souhlas s navrhovanou změnou DP, vydaný příslušným orgánem ochrany 
ZPF podle § 6 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. v platném znění. 

 Rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště 
chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.  o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 

 Rozhodnutí o zásahu do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

 Závazné stanovisko s umístěním zdroje znečišťování ovzduší a povolení 
k jeho provozu a schválení provozního řádu, bude-li zdroj spadat mezi zdroje, 
pro které je zpracování provozního řádu povinné. 

 Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče v souladu se zákonem         
č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 
Pokud budou v dalším průběhu řízení o změně dobývacího prostoru Maršov  
vzneseny ze strany dotčených orgánů státní správy, majitelů pozemků nebo 
zpracovatelů územního plánu doplňující požadavky, např. na modifikaci terénu nebo 
na způsoby sanace a rekultivace, atd., budou tyto návrhy zohledněny a zapracovány 
ve vyšším stupni projektové dokumentace. 
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II. ÚDAJE O VSTUPECH 

1. PŮDA 
 
Tab.č.2:  Údaje o rozsahu, druhu a charakteru dotčených ploch (k.ú. Maršov u Tábora) 

PK♦ 
parc. 

BPEJ Výměra 
celková 

Výměra 
 stáv. DP 

Výměra 
změna DP 

Vlastník 

562* 74710-4226 
74600-468 

4694 3602 KERAIN, a.s. 

563* 74710-2666 
74600-337 

3003 2845 Drhovský Miloslav 

564 74710-2592 
74600-411 

3003 2935 Drhovský Jiří, Machalová 
Libuše, Tenklová Marie 

565 74600-1272 
74710-5490 

6762 6611 Boháč František 

566 74600-1769 
74710-6234 

 
8003

6882 KERAIN, a.s. 

567/1* 74600-1024 
74710-3123 

71500-43 

4190 3314 Piskař Václav 
Piskařová Eva 

567/2* 74710-2992 
74600-1036 
71500-162 

4190 3165 KERAIN, a.s. 

568/1* 74600-1085 
74710-3397 
71500-284 

4766 3430 Ryšavý František 

568/2* 74710-3309 
74600-1172 
71500-410 

4891 3370 KERAIN, a.s. 

569/2 71500-545 
74600-1143 
74710-3383 

5071 3354 Drhovský Miloslav 

569/1 71500-583 
74600-1118 
74710-3370 

5071 3281 Šedivý František Ing. 

570 74600-2116 
74710-6788 
71500-1149 

10053 6733 Dušek Václav 

571/1 74710-3308 
71500-670 
74600-1183 

5161 3211 Sychra Jan 
Sychrová Libuše 

571/2 71500-598 
74600-1198 
74710-3203 

4999 3165 Lutovská Vlasta 
Lutovský Vladimír 

572 71500-784 
74600-3255 
74710-6068 

10107 6742 Drhovský Miloslav 

573* 74710-4223 
74600-3140 

71500-64 

7427 5133 Dušek Václav 

574 74600-1658 
74710-2118 

3776 2595 KERAIN, a.s 

575 74710-2322 
74600-1652 

3974 2670 Šimák Jiří 

576/1 74600-1584 
74710-1916 

3500 2499 Doubková Dana 
Drhovský Miroslav Ing. 

Lišková Jarmila 
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576/2 74710-1898 
74600-1670 

3568 2530 Výborský Jan Ing. 
Výborský Josef 

577 74710-3810 
74600-3455 

7265 5340 KERAIN, a.s. 

578 74600-3417 
74710-3291 

6708 5135 KERAIN, a.s. 

579 74710-2877 
74600-3705 

6582 5331 Drhovský Miloslav 

580/1 74600-1912 
74710-1289 

3201 2630 KERAIN, a.s. 

580/2 74710-1229 
74600-1972 

3201 2690 KERAIN, a.s. 

581 74710-1236 
74600-2073 

3309 2653 KERAIN, a.s. 

582 74600-1968 
74710-1017 

2985 2670 Koblasa Filip 
ZO7 Zelená energie s.r.o. 

583 74600-3839 
74710-1826 

5665 5113 Janoušek František 

584/1 74600-1805 
74710-867 

2672 2345 Drhovský Miloslav 

584/2 74600-1804 
74710-865 

2669 2350 Drhovský Miloslav 

585 74600-3982 
74710-6916 

10898 7580 Boháč František 

594/1 74600-1520 
74710-879 

2399 761 Voborský Jan Ing. 
Voborský Josef 

594/2 74600-1459 
74710-944 

       2403 275 Drhovský Miloslav 

595 74600-2556 
74710-1724 

4280 1 Janoušek František 

670/1 74600-1502 
74700-1850 
74710-1061 

4413 2801 Hejný Jiří 

670/2 74700-2358 
74710-636 
74600-1423 

4417 4321 Voborský Jan Ing. 
Voborský Josef 

671* 74600-6209 
74700-14873 

74710-48 

21130 20081   Boháč František 

672/2 74600-1546 
74700-3730 

5276 5001 KERAIN, a.s. 

672/1 74600-1690 
74700-3590 

5280 5105 Drhovský Miloslav 

673 74600-3524 
74700-7104 

10628 10490 Janoušek František 

674 74600-1967 
74700-3626 

5593 5593 KERAIN, a.s. 

675 74600-2001 
74700-3412 

5413 5413 KERAIN, a.s. 

676/1 74600-2438 
74700-3417 

5855 5855 KERAIN, a.s. 

676/2 74600-2587 
74700-3319 

5906 5906 KERAIN, a.s. 

677 74600-5663 
74700-6224 

11887 11887 Drhovský Miloslav 

678 74600-6444 
74700-5785 

12229 12229 KERAIN, a.s. 

679 74600-7020 
74700-5622 

12642 12642 KERAIN, a.s. 
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680/1 74600-3871 
74700-2506 6377 6377 Voborský Jan Ing. 

Voborský Josef 
680/2 74600-4005 

74700-2476 
6481 6481 KERAIN, a.s. 

681* 74600-3980 
74700-2383 
71500-543 

6906 6906 KERAIN, a.s. 

682 74700-2485 
71500-1636 
74600-2839 

6960 6960 KERAIN, a.s. 

683 71500-5675 
74600-3321 
74700-4761 

13757 13757 Dušek Václav 

684 71500-8799 
74600-2515 
74700-4313 

15627 15627 Drhovský Miloslav 

685/1 74600-1204 
74700-2258 
71500-4469 

7931 7931 Lutovská Vlasta 
Lutovský Vladimír 

685/2 74700-2192 
71500-4644 
74600-1185 

8021 8021 KERAIN, a.s. 

686 71500-9582 
74600-2196 
74700-4155 

15933 15933 Dušek Václav 

687/1 71500-5465 
74600-1147 
74700-2074 

8686 8686 KERAIN, a.s. 

687/2 74600-1094 
74700-2135 
71500-5457 

8686 8686 KERAIN, a.s. 

688/1 74700-2134 
71500-5785 
74600-947 

8866 8866 Boháč František 

688/2 71500-5919 
74600-912 
74700-2161 

8992 8992 Voborský Jan Ing. 
Voborský Josef 

689 71500-13161 
74600-1742 
74700-4339 

19242 1605 17591 Staněk Jan 
Staňková Dagmar 

690 74600-1721 
74700-4187 
71500-14395 

20303 7323 12945 KERAIN, a.s. 

691 74700-4424 
71500-15731 
7600-1946 

22101 7630 14262 KERAIN, a.s 

692/1 74600-925 
74700-1875 
71500-8035 

10835 3773 6281 KERAIN, a.s. 

693 71500-8193 
74600-857 
74700-853 

9903 3629 5646 KERAIN, a.s. 

694 71500-16710 
74600-1539 

18249 8424 8769 KERAIN, a.s. 

695 71500-8674 
74600-927 

9601 5975 3138 KERAIN, a.s. 

696 71500-8188 
74600-1027 

 

9215 6411 1867 KERAIN, a.s. 
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697 71500-7129 
74600-938 

8067 5431 522 KERAIN, a.s. 

698 71500-7226 7226 6115 713 KERAIN, a.s. 
71500-2090 2090 1566 228 KERAIN, a.s. 700 
71500-1579 1579▲ 1257 199 KERAIN, a.s. 701/1 
71500-1419 1419▲ 1071 193 KERAIN, a.s. 701/2 
71500-2388 2388 1366 282 Hejný Jaroslav 702 
71500-937 937 275 0 KERAIN, a.s. 703/1 
71500-934 934 27 0 Hejný Jiří 704/1 
71500-169 169 61 0 KERAIN, a.s. 744/2d1 
71500-293 293 293 0 St. pozem. úřad 744/2d2 
71500-66 66 66 0 KERAIN, a.s. 125/2 
71500-34 34 34 0 Boháč František 126/2 

742* 
 

74600-6130 
71500-1097 

7227 3196 St. pozem. úřad-díl 1 
Městys Malšice-díl 2 

Celkem stáv. DP + rozšíření DP 62332 429320  

Celkem změněný DP 491652  

 
562* -  podle REZ mapy (zdroj Kat. úřad Tábor)  více druhů BPEJ než podle aktuálního  

výpisu z PK stavu. V tabulce použity planimetrované plochy BPEJ z REZ mapy. 

▲   -   výměry v KN neodpovídají skutečnosti na REZ mapě 
          (ppč. 701/1 - v KN: 1349 m2, ppč. 701/1 - v KN: 1213 m2) 

 
Plocha změněného DP (49,1652 ha) zahrnuje plochu původního DP (6,2332 ha) a 
novou plochu (42,932 ha), na které organizace nově usiluje o získání práv  
k dobývání. 

Změnou dobývacího prostoru Maršov budou nově dotčeny zemědělské pozemky 
ZPF o celkové výměře 42,932 ha (100 %). Ve stávajícím DP Maršov je v současnosti 
odňato ze ZPF celkem 6,2332 ha zemědělských pozemků. Navrhovaný změněný    
DP Maršov bude tedy situován celkem na ploše 49,1652 ha zemědělských pozemků. 

Plánovaný lom Maršov (včetně starého lomu) bude mít plochu 35,1303 ha, plocha 
dočasné vnější výsypky činí 0,5876 ha (z toho v DP 0,3963 ha). Hornická činnost ve 
změněném DP Maršov tedy zasáhne postupně celkem 35,5266 ha pozemků.  

Pro dosažení plánovaného rozsahu hornické činnosti bude nutno odejmout ze 
ZPF ještě cca 31,2 ha zemědělských pozemků (část budoucího lomu se zem. 
pozemky dosud neodňatými ze ZPF - 30,876 ha + část podzákladí vnější výsypky 
SEVER se zem. pozemky dosud neodňatými ze ZPF - 0,3243 ha). Plocha bude 
upřesněna při povolování hornické činnosti. 

Plocha podzákladí ochranného valu z ornice (15.600 m2) bude sice odňata ze ZPF,      
ale po souhlasu orgánů ochrany ZPF nebude pod tělesem valu snímána ornice. 

Mimo plochu změněného DP bude nutno dodatečně odejmout ze ZPF 0,3243 ha 
zemědělských pozemků pod částí vnější výsypky SEVER.  

Bude uplatněn zvláštní režim z hlediska časového plnění a ukončení prací                
při povrchovém způsobu dobývání jílů tak, jak to umožňuje zákon č. 334/1992 Sb. 
v platném znění. Odvody za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
se budou platit každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného 
plánu. 
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PŮDNÍ PODMÍNKY 

Klasifikace podle taxonomického klasifikačního systému půd ČR je používána pro 
jednoznačné určení půdního typu v dokumentacích týkajících se hodnocení půd. 
Vlivy na půdu se hodnotí u ZPF podle BPEJ a tříd ochrany a vlivy na lesní půdu dle 
souboru lesních typů (SLT). 

 
Pozemky PUPFL 

Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, nejsou v navrhované ploše  
změny dobývacího prostoru Maršov vymezeny žádné pozemky určené k plnění 
funkcí lesa (§ 3 zákona). 
 
Pozemky ZPF 

Podle vyhlášky č. 327/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb. (kterou se stanoví 
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení 
a aktualizaci) jsou v navrhované změně DP Maršov vymezeny pozemky 
zemědělského půdního fondu a stanoveny jejich bonitované půdně ekologické 
jednotky (BPEJ). 

Každá bonitovaná půdně ekologická jednotka je charakterizována klimatickým 
regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou 
půdy, což specifikuje hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku       
a má vliv na zásady pro rekultivaci.  
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Tab. č.3a: Přehled dotčených zemědělských pozemků, jejich zařazení do BPEJ 
                 a třídy ochrany ZPF v navrhované změně DP Maršov  (k.ú. Maršov u Tábora) 

PK♦ 
parc. 

74710 74600 74700 71500 Výměra 
dotčená 

změnou DP 
562* 3175 427 - 3602 
563* 2508 337 - 2845 
564 2524 411 - 2935 
565 5339 1272 - 6611 
566 5113 1769 - 6882 
567/1* 2247 1024 - 43 3314 
567/2* 1967 1036 - 162 3165 
568/1* 2061 1085 - 284 3430 
568/2* 1788 1172 - 410 3370 
569/2 1666 1143 - 545 3354 
569/1 1580 1118 - 583 3281 
570 3468 2116 - 1149 6733 
571/1 1358 1183 - 670 3211 
571/2 1369 1198 - 598 3165 
572 2703 3255 - 784 6742 
573* 1929 3140 - 64 5133 
574 937 1658 - - 2595 
575 1018 1652 - - 2670 
576/1 915 1584 - - 2499 
576/2 860 1670 - - 2530 
577 1885 3455 - - 5340 
578 1718 3417 - - 5135 
579 1626 3705 - - 5331 
580/1 718 1912 - - 2630 
580/2 718 1972 - - 2690 
581 580 2073 - - 2653 
582 702 1968 - - 2670 
583 1274 3839 - - 5113 
584/1 540 1805 - - 2345 
584/2 546 1804 - - 2350 
585 3598 3982 - - 7580 
594/1 - 761 - - 761 
594/2 - 275 - - 275 
595 - 1 - - 1 

380   1122 1299 - 2801 670/1 
670/2 636 1423 2262 - 4321 
671* - 6209 13872 - 20081 
672/2 - 1546 3455 - 5001 
672/1 - 1690 3415 - 5105 
673 - 3524 6966 - 10490 
674 - 1967 3626 - 5593 
675 - 2001 3412 - 5413 
676/1 - 2438 3417 - 5855 
676/2 - 2587 3319 - 5906 
677 - 5663 6224 - 11887 
678 - 6444 5785 - 12229 
679 - 7020 5622 - 12642 
680/1 - 3871 2506 - 6377 
680/2  4005 2476 - 6481 
681*  3980 2383 543 6906 
682  2839 2485 1636 6960 
683  3321 4761 5675 13757 

 33



684  2515 4313 8799 15627 
685/1  1204 2258 4469 7931 
685/2  1185 2192 4644 8021 
686  2196 4155 9582 15933 
687/1  1147 2074 5465 8686 
687/2  1094 2135 5457 8686 
688/1  947 2134 5785 8866 
688/2  912 2161 5919 8992 
689  1742 2688 13161 17591 
690  1721 3612 7612 12945 
691  1946 4215 8101 14262 
692/1  925 1051 4305 6281 

 857 226 4563 5646 693 
694  1539 - 7230 8769 
695  927 - 2211 3138 
696  314 - 1553 1867 

 - - 522 522 697 
 - - 713 713 698 
 - - 228 228 700 
 - - 199 199 701/1 
 - - 193 193 701/2 
 - - 282 282 702 
 - - - 0 703/1 
 - - - 0 704/1 
 - - - 0 744/2 d1 
 - - - 0 744/2 d2 
 - - - 0 125/2 
 - - - 0 126/2 

742*  2099 1097 3196 
Celkem 59446 144139 110499 115236 429320 
 

Tab. č.3b: Přehled dotčených zemědělských pozemků, jejich zařazení do BPEJ 
                  a třídy ochrany ZPF ve stávajícím DP Maršov (k.ú. Maršov u Tábora) 

PK♦ 
parc. 

74710 74600 74700 71500 Výměra  
stáv. DP 

689   1605 1605 
690   7323 7323 
691   7630 7630 
692/1   3773 3773 
693   3629 3629 
694   8424 8424 
695   5975 5975 
696   6411 6411 
697   6431 6431 
698   6115 6115 
700   1566 1566 
701/1   1257 1257 
701/2   1071 1071 
702   1366 1366 
703/1   275 275 
704/1   27 27 
744/2d1   61 61 
744/2d2   293 293 
125/2   66 66 
126/2   34 34 
Celkem   62332 62332 
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Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, spadají zemědělské 
pozemky zemědělského půdního fondu v ploše navrhované změny dobývacího 
prostoru Maršov do následujících tříd ochrany zemědělských půd:  

V následujících tabulkách je uveden přehled typů BPEJ v navrhované změně      
DP Maršov (celkem 49,1652 ha pozemků ZPF) a těmto typům odpovídající plocha 
zemědělské půdy, včetně procentuálního zastoupení:  
 
 
Tab.č.4:  Přehled typů BPEJ nově dotčených pozemků ZPF 
      v navrhované změně DP Maršov 

BPEJ 74710 74600 74700 71500 Celkem 
5,9446 14,4139 11,0499 11,5236 42,9320 Plocha 

(ha) 
%  13,8 33,6 25,8 26,8 100,00 

Třída 
ochrany 

III. II. III. II. * 

 
 
Tab.č.5:  Přehled typů BPEJ již odňatých pozemků ze ZPF 
      ve stávajícím DP Maršov 

BPEJ 74710 74600 74700 71500 Celkem 
- - - 6,2332 6,2332 Plocha 

(ha) 
%  - - - 100,0 100,00 

Třída 
ochrany 

- - - II. * 

 
 
 
Půdy BPEJ 74600: 
33,6 % nově dotčených pozemků ZPF ve  změně DP Maršov – II. třída ochrany 

 Kód klimatického regionu 7, symbol regionu MZ 4, označení regionu mírně teplý, 
vlhký, suma teplot nad 100 C, vláhová jistota nad 10, suchá vegetační, průměrné 
roční teploty 6 - 70 C, roční úhrn srážek 650 -  750 mm. 

 Hlavní půdní jednotka je určena kódem 46. Genetický půdní představitel je 
hnědozemě oglejená, illimerizovaná půda oglejená. Půdní druh – středně těžká, 
půdní substrát – svahoviny s eolickou příměsí. Půdy dočasně zamokřené až středně 
skeletovité. 

 Kombinace sklonitosti a expozice je dána kódem 0, což znamená kód sklonitosti        
0 – 1 (úplná rovina bez projevů plošné vodní eroze) a kód epozice  0  (expozice 
všesměrná). 

 Kombinace skeletovitosti (podíl obsahu štěrku a kamene v ornici) a hloubky půdy je 
dána kódem 0, což znamená půdy bezskeletovité; kód hloubky půdy je 0, půda 
hluboká s hloubkou nad 60 cm. 
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Půdy BPEJ 71500: 
26,8 % nově dotčených pozemků ZPF ve  změně DP Maršov – II. třída ochrany 

 Kód klimatického regionu 7, symbol regionu MZ 4, označení regionu mírně teplý, 
vlhký, suma teplot nad 100 C, vláhová jistota nad 10, suchá vegetační, průměrné 
roční teploty 6 - 70 C, roční úhrn srážek 650 - 750 mm. 

 Hlavní půdní jednotka je určena kódem 15. Genetický půdní představitel je 
hnědozemě illimerizovaná a illimerizovaná půda. Půdní druh – středně těžké až 
těžké, půdní substrát – svahoviny s eolickou příměsí, příznivá vlhkost. 

 Kombinace sklonitosti a expozice je dána kódem 0, což znamená kód sklonitosti        
0 – 1 (úplná rovina bez projevů plošné vodní eroze) a kód epozice  0  (expozice 
všesměrná). 

 Kombinace skeletovitosti (podíl obsahu štěrku a kamene v ornici) a hloubky půdy je 
dána kódem 0, což znamená půdy bezskeletovité; kód hloubky půdy je 0, půda 
hluboká s hloubkou nad 60 cm. 

 
Půdy BPEJ 74700: 
25,8 % nově dotčených pozemků ZPF ve  změně DP Maršov – III. třída ochrany 

 Kód klimatického regionu 7, symbol regionu MZ 4, označení regionu mírně teplý, 
vlhký, suma teplot nad 100 C, vláhová jistota nad 10, suchá vegetační, průměrné 
roční teploty 6 - 70 C, roční úhrn srážek 650 - 750 mm. 

 Hlavní půdní jednotka je určena kódem 47. Genetický půdní představitel je  oglejená 
půda. Půdní druh – středně těžká, půdní substrát – svahoviny s eolickou příměsí. 
Půdy dočasně zamokřené až středně skeletovité. 

 Kombinace sklonitosti a expozice je dána kódem 0, což znamená kód sklonitosti        
0 – 1 (úplná rovina bez projevů plošné vodní eroze) a kód epozice  0  (expozice 
všesměrná). 

 Kombinace skeletovitosti (podíl obsahu štěrku a kamene v ornici) a hloubky půdy je 
dána kódem 0, což znamená půdy bezskeletovité; kód hloubky půdy je 0, půda 
hluboká s hloubkou nad 60 cm. 

 
Půdy BPEJ 74710: 
13,8 % nově dotčených pozemků ZPF ve  změně DP Maršov – III. třída ochrany 

 Kód klimatického regionu 7, symbol  regionu MZ 4, označení regionu mírně teplý, 
vlhký, suma teplot nad 100 C, vláhová jistota nad 10, suchá vegetační, průměrné 
roční teploty 6 - 70 C, roční úhrn srážek 650 - 750 mm. 

 Hlavní půdní jednotka je určena kódem 47. Genetický půdní představitel je  oglejená 
půda. Půdní druh – středně těžká, půdní substrát – svahoviny s eolickou příměsí. 
Půdy dočasně zamokřené až středně skeletovité. 

 Kombinace sklonitosti a expozice je dána kódem 1, což znamená sklonitost 2 (mírný 
svah) a kód epozice  0  (expozice všesměrná). 

 Kombinace skeletovitosti (podíl obsahu štěrku a kamene v ornici) a hloubky půdy je 
dána kódem 0, což znamená půdy bezskeletovité; kód hloubky půdy je 0, půda 
hluboká s hloubkou nad 60 cm. 

 
Třídy ochrany stanovuje vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany:  

 Ve II. třídě ochrany jsou zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu 
k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a 
s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

 Ve III. třídě ochrany jsou půdy s průměrnou produkční schopností a středním 
stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro 
výstavbu. 
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Výhradní ložisko Maršov u Tábora je však jednoznačně konturováno 
schválenými zásobami bentonitu ověřenými geologickým průzkumem a 
chráněnými stanoveným chráněným ložiskovým územím. Proto je i v ploše 
zemědělských pozemků s II. třídou ochrany plánována hornická činnost, a to     
i přes fakt, že jsou tyto pozemky podle zákona  č. 334/1992 Sb. poměrně 
ceněny.  

Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí ZPF, je nutno: co nejméně 
narušovat organizaci ZPF, odnímat jen nejnutnější plochu ZPF, co nejméně ztěžovat 
obhospodařování sousedních pozemků ZPF, po ukončení činnosti neprodleně 
provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována podle 
schváleného plánu rekultivace (§ 4 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění).        
Aby bylo při hornické činnosti zabráněno škodám na ZPF, je těžební organizace 
povinna řídit se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 8 zákona. 
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2. VODA   
 
Vlastní těžba suroviny nebude znamenat odběr - spotřebu vody.  

Pro technologii dobývání (lávkování) používanou dlouhodobě při hornické činnosti  
v lomu Maršov není potřebná technologická voda.  

Pro obsluhy těžební a dopravní techniky v lomu bude používána pitná voda v balené 
formě, vlastní zdroj pitné vody není potřeba zajišťovat. Provoz těžební a mobilní 
techniky nevyžaduje potřebu pitné vody.   

Skrývkové a těžební práce v lomu budou prováděny převážné dodavatelským 
způsobem. Organizace prací, počty pracovníků, péče o zaměstnance a jejich 
zabezpečení bude záležitostí dodavatelské organizace. Obsluha těžebních 
mechanizmů a nákladních vozidel bude mít v navrhovaném dobývacím prostoru 
vlastní mobilní sociální zařízení (maringotka, stavební buňka, mobilní WC). V lomu 
proto nebude budováno žádné stacionární sociální zařízení pro obsluhu, pro které by 
byla voda potřebná. 

Vzhledem k roční kapacitě plánované těžby a její kampaňovitosti nebude v lomu 
stálá pracovní osádka. Pracovní činnost v lomu bude prováděna 4 pracovníky zhruba  
po dobu 2 až 5 měsíců v roce, přičemž tato doba může být dělena do několika úseků.  
Vždy před zahájením dobývání bude na lom dopravena mobilní buňka pro osádku. 
Pitná voda bude do lomu dovážena jen v době provozu. 

Pro případné skrápění komunikací v období sucha bude využívána voda užitková, 
zpočátku dovážená v cisternách. Později bude tato spotřeba vody řešena využitím 
důlních vod, které se budou kumulovat v těžebním prostoru, resp. v retenční nádrži 
na dně lomu. 
 

 Odvodnění lomu 

Pro stávající lom v DP Maršov  je vytvořen  systém gravitačního odvodnění. Důlní 
vody jsou odváděny do retenční jímky na dně lomu a odtud v případě potřeby 
čerpány přes hranu lomu do Maršovského potoka. Vypouštění důlních vod je 
prováděno sezónně (na jaře), jinak pouze v případě potřeby. 

Při vypouštění důlních vod do vod povrchových jsou dodržovány podmínky 
stanovené v rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru ŽP, zemědělství 
a lesnictví, čj. KUJCK 20433/2007/OZZL/5/Ryb, ze dne 23.7. 2007.  

Odvodnění navrhovaného většího lomu (35 ha) bude řešeno v rámci nového 
vodoprávního řízení před povolením hornické činnosti. 
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3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

Obecně budou v lomu používány těžební mechanizmy pro provádění skrývkových     
a těžebních prací. Na nákladní auta budou suroviny i horniny skrývek nakládat 
rypadla. Pro dopravu skrývkových hmot a obou surovin budou používány terénní 
nákladní automobily.  

Vlastní provoz těžebních mechanizmů a nákladních vozidel bude znamenat spotřebu 
nafty, motorových olejů, olejů hydraulických a převodových a dalších materiálů. Dále 
bude vznikat potřeba pneumatik, vysokotlakých hadic k hydraulice a dalších 
materiálů pro opravy těžebních a dopravních mechanizmů. Opravy a údržby 
veškerých mechanizmů budou prováděny servisními organizacemi. 

Těžební mechanizmy budou umístěny na lomu jen po dobu těžby. Nákladní 
automobily se budou denně vracet do garáží dodavatelské organizace. Proto budou 
veškeré opravy nákladních vozidel prováděny mimo lom. V lomu tedy nebudou 
skladovány žádné materiály pro opravy. Pohonné hmoty pro provoz těžebních strojů 
budou čerpány jen z mobilní autocisterny. Místo pro přečerpávání bude zabezpečeno 
proti úkapům PHM. Nákladní automobily budou čerpat PHM vždy před směnou mimo 
lom. 

Dále budou  používány některé stavební hmoty, zejména štěrk pro údržbu lomových 
komunikací a pro opravy příjezdové komunikace, které budou zajišťovány 
subdodavatelsky. 

 
V souvislosti s výhledovou sanací a rekultivací prostoru (v budoucnu dotěženého) 
lomu dojde v určité časové úrovni k další potřebě ostatních surovin a materiálů.      
Tyto zdroje nelze v rámci dokumentace záměru specifikovat, budou však součástí 
prováděcích projektů sanace a rekultivace.  
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4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU   
 

Charakteristiky odvozové trasy suroviny 

Popis odvozové trasy suroviny z lomu v DP Maršov do úpraven v Obrnicích, 
Prunéřově a v Malém Chvojně je pro úsek trasy Maršov – Planá nad Lužnicí  
následující (viz. také obr.č. 4): 

Vozidla dopravní obsluhy po výjezdu z lomu Maršov odbočí vpravo na komunikaci    
č. III/1377, po níž dojedou do obce Lom. Po odbočení doprava v obci Lom na silnici   
č. III/1376 vozidla pokračují po této silnici přes obec Zhoř u Tábora až do Plané nad 
Lužnicí, kde najedou levým odbočením na silnici č. I/3.  
Dále pak po silnicích vyšších funkčních úrovní  vozidla dopravní obsluhy pokračují do 
některé z úpraven (Obrnice, Prunéřov, Malé Chvojno). Uvedený popis celé trasy se 
vztahuje ke směru „tam“. Trasa vozidel dopravní obsluhy ve směru „zpět“ je inverzní 
ke směru „tam“. 

  
Udržení čistoty komunikací s ohledem na možnou prašnost 

V letním období (příznivé podmínky – sucho) budou  účelové komunikace zkrápěny 
důlními vodami, čerpanými z retenční jímky lomu. 

V ostatním období (tj. deště, bláto, plískanice, námraza atd.) není potřeba lomové 
komunikace zkrápět, naopak je nutné čistit bahno vyvlečené koly nákladních 
automobilů. Navíc připomínáme kampaňovitou těžbu, takže v dlouhých obdobích 
nebude těžba  ani doprava vůbec realizována. 

Veřejné komunikace používané jako dopravní trasa pro převoz suroviny do úpravny 
budou podléhat kontrolám (závodní lomu) a v případě zjištění znečištěné silnice bude 
přistoupeno k nápravě. 
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III.  ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 
1.   OVZDUŠÍ  
 
Výstupem záměru ve smyslu vlivu na ovzduší se zabývá rozptylová studie 
„ZMĚNA DOBÝVACÍHO PROSTORU MARŠOV (TĚŽBA V OBDOBÍ 2014 – 2034). 
ROZPTYLOVÁ STUDIE“. Autor RNDr. Tomáš Bajer, CSc., a kol. (září 2013).  

Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži související 
s pokračováním těžby v DP Maršov. 

Rozptylová studie na straně bezpečnosti vyhodnocuje počátek těžby, tedy rok 
2014 ve změněném dobývacím prostoru, a to na straně bezpečnosti v ploše 
nejblíže k obytné zástavbě obce Maršov.  

Vytěžený bentonit bude před odvezením na úpravnu deponován na nově plánované 
deponii (v ochranném pásmu silnice III. třídy).  

Ornice a část výklizu budou využity  pro budování průběžného  ochranného valu      
(se základnou 8 m a výškou 3 m); ostatní výkliz bude ukládán do již vytěženého 
prostoru (vnitřní výsypka) jako základ pro budoucí zemědělskou a lesnickou 
rekultivaci.  

Výpočty v rozptylové studii jsou provedeny pro následující údaje oznamovatele:  

Těžba (bentonit): 
Roční  objem těžby:    108.000 tun 

Skrývka: 
Roční  objem skrývky a výklizu:   177.182 tun 

Plocha navrhovaného změněného DP Maršov:  491.652 m2  =  49,1652 ha 
 

Údaje o zdrojích 

Ve vztahu k aktuální platné legislativě v ochraně ovzduší lze odkázat na Přílohu č.8 
k vyhlášce č.415/2012 Sb., kde je v části II uvedeno:  

Specifické emisní limity a technické podmínky provozu 
ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 

Kód    A B C 
 Výroba stavebních hmot, 

 těžba a zpracování kamene, nerostů a paliv z povrchových dolů 

Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická 
výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i 
umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den 

x x x 5.11. 

5.12. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních 
hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den 

x    x 

Povrchové doly paliv, rud, nerudných surovin a jejich 
zpracování, především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, 
drcení a doprava, o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den 

x    x 5.13. 

Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných 
povrchů 

x    x 5.14. 
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Vysvětlivky k tabulce: 

Sloupec A -  je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9 zákona 
Sloupec B -  jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5 zákona 
Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2  

        písm. d zákona 
 

Z uvedeného dále vyplývá, dle kódu 5.13. dle přílohy č.2 zákona  č. 201/2012 Sb., že pro 
uvažovaný záměr: 

a) je vyžadováno vypracování rozptylové studie 

b) pro uvedený zdroj nejsou emisní limity stanoveny 

c) jsou stanoveny technické podmínky provozu, které jsou uvedeny v další části 
rozptylové studie 

 
Použité emisní faktory pro liniové zdroje 
Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2014 jsou sumarizovány v následující 
tabulce:  

Tab.č.6: Emisní faktory – etapa provozu, rok 2014 

ROK 2014, plynulost st.5, neveřejné komunikace 
Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 

úroveň 
Rychlost 
(km/h): NOx Benzen PM10 + SP CO 

EURO 3 15 6,0862 0,0618 1,0427 14,7537 TNA 
ROK 2014, plynulost st.3, veřejné komunikace 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 
úroveň 

Rychlost 
(km/h): NOx Benzen PM10 + SP CO 

EURO 3 50 2,1699 0,0200 0,3472 4,3190 TNA 

Emisní faktory PM2,5 

Program MEFA v. 06 emisní faktory pro PM2,5 neobsahuje. Proto bylo využito 
Programu 2B08040 – Výzkum původu znečištění ovzduší (2008 - 2011, MSM/2B) 
v rámci programu 2B – Zdravý a kvalitní život, ze kterého vyplývá ve vztahu 
k dopravě, že z celkové vypočtené emise PM10  činí emise PM2,5  přibližně 53,6%.   
Na základě uvedené skutečnosti tak budou dále bilancovány emise PM2,5 pro 
výpočet rozptylové studie. 

Emise z provozu těžební techniky 

Z hlediska emisí NOx a TZL se vychází ze „Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se 
stanovují emisní faktory podle §12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.,             
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší“, a to dle tabulky 3: Emisní faktory pro použití 
kapalných paliv v plynových turbínách a pístových spalovacích motorech, kde jsou 
uvedeny následující emisní faktory (kg/t): 

pístové motory vznětové:  NOx : 50 ; TZL :  1 

Dále je  při spotřebě jednoho litru nafty  uvažováno s emisí  0,006 g benzenu. 
V bilancích je uvažováno se spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jedno rypadlo.  
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Emise PM10 z těžební činnosti 

Ložisko bentonitu Maršov u Tábora tvoří montmorillonitické jíly, které statigraficky 
náleží mydlovarskému souvrství (tercier). Mineralogicky jsou jíly charakterizovány 
jako smíšený typ montmorilloniticko-kaolinitický. Pro vznik montmorillonitu byl 
rozhodující alkalický chemismus sedimentačního prostředí, vyvolaný přínosem alkálií 
ze splachů zvětralých partií táborského syenitu.  
Montmorillonitické jíly mají velmi dobré sorpční vlastnosti a vysokou schopnost 
výměny kationtů. Jsou to plastické horniny se schopností bobtnat. 

Je tedy patrné, že v uvedeném případě nelze uplatnit „Sdělení odboru ochrany 
ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle §12 odst. 1 písm. b) vyhlášky              
č. 415/2012 Sb. – emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene. 

Bylo proto použito stanovení celkové emise PM10  na základě „Stanovení emisních 
faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a technologií, které emise 
TZL na plošných zdrojích snižují“ ; DEAL, s.r.o.; Praha, 2008; 

Publikované na: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanoveni_emisnich_faktoru_pro_tzl/$FILE/OOO-
STUDIE_emisni_faktory_TZL-20090114.pdf  
 
 
Emise PM2,5  

Emise PM10 a PM2,5 byly stanoveny s využitím přílohy číslo 2 „Metodika výpočtu 
podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých znečišťujících látek a 
výpočtu podílu emisí NO2 v NOx“, metodického pokynu Ministerstva životního 
prostředí, odboru ochrany ovzduší, pro vypracování rozptylových studií podle § 32 
odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, publikovaného ve 
věstníku MŽP 8/2013. 

Publikované na: 
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/D4BF2B39B58E4DD3C1257BE800498CA7/$file/2013_Vestnik_8.pdf 

 

Konkrétně s použitím tabulky 2: „Podíl PM10 a PM2,5 v celkových emisích TZL za 
technologickým řízením“. 

Podíl emisí v TZL 

PM10 PM2,5 

Typ technologie 

% % 

mechanický vznik 

manipulace s materiálem, mletí, prosívání a sušení 
materiálu (např. lomy, čištění uhlí) 

51 15 

 
Ve výpočtu jsou poté použity následující emisní faktory PM10 a PM2,5 : 

TZL PM10 PM2,5 Emise kg/t materiálu 

Pro těžený materiál  vychází emisní faktor 0,2227 0,1136 0,0334 

Pro skrývku a výkliz vychází emisní faktor 0,0617 0,0315 0,0093 
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VSTUPNÍ PODKLADY PRO VÝPOČET 

Výpočet rozptylové studie je řešen v jedné variantě, vyhodnocující předpokládané 
příspěvky záměru k imisní zátěži. Příspěvky ze stávající těžby lze označit 
v porovnání s navrhovaným stavem za málo významné: v roce 2009 činila zdejší 
těžba  bentonitu 7.000 tun, v roce 2010 – 6.000 tun, v roce 2011 – 6.000 tun a v roce 
2012 – 1.500 tun. 

Z podkladů objednatele vyplynuly následující vstupní údaje týkající se hodnoceného 
záměru: 

Celková délka těžby v DP Maršov:  19,2 let  
Počet pracovních dní:    250/rok  
Provozní doba:      07,00 h – 16,00 h   

 
Těžba (bentonit): 

Celkový roční objem těžby:                    108.000 tun 
Denní objem těžby:                   108.000/250 dní = 432 tun denně  
Přepravní nároky:                                        432/30 t = 15 TNA/den => 30 pohybů TNA/den 
Průměrný hodinový počet pohybů TNA:    30/9 = 3,33 pohybů/1 h v pracovní době 

Skrývka + výkliz: 

Celková hmotnost skrývky:   1.169.165 tun 
Celková hmotnost výklizu:   2.232.714 tun  
Celková hmotnost skrývky a výklizu:            3.401.879 tun 
Celkové přepravní nároky za dobu těžby: 3.401.879/19,2 let = 177.182 tun/rok 
Denní přepravní nároky (skrývka+výkliz):   177.182/250 dní = 709 tun/den 
      709 t/30 t = 24 TNA/den => 48 pohybů TNA/den 
Průměrný hodinový počet pohybů TNA:  48/9 = 5,33 pohybů/1 h v pracovní době 

 

Těžební technika:  

1 x dozer  D6N XL Caterpillar 
2 x dumper  Volvo A35 
2 x kolové rypadlo  M316D Caterpillar 

 

Bodové  zdroje  

Bodové zdroje ve výpočtu nejsou uvažovány. 

Plošné zdroje  

Plošnými zdroji v rámci posuzovaného záměru jsou skrývkové práce a těžba, 
přičemž ve výpočtu je uvažován souběh skrývkových a těžebních prací, čímž je 
výpočet postaven na stranu bezpečnosti. 
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Emise frakce PM10  a PM2,5  – těžba bentonitu v dobývacím prostoru 

V bilancích je v prostoru  změněného dobývacího prostoru uvažováno s  roční těžbou 
v objemu 108.000 tun. Při předpokládané provozní době 250 dnů/rok a 9 hodin/den 
jsou dle uvedených emisních faktorů uvažovány následující emise: 

  PM10   
g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   

Manipulace se surovinou v dobývacím prostoru 1,5144 49,0653 12,2663 
PM2,5   

g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   
Manipulace se surovinou v dobývacím prostoru 0,4454 14,4310 3,6077 

 

Emise frakce PM10  a PM2,5  – manipulace s bentonitem v prostoru deponií 

Těžená surovina je z prostoru těžby deponována  na stávající a nově plánovanou 
deponii, odkud je teprve převážena na úpravny. Ve výpočtu je tedy uvažováno 
s manipulací shodného objemu vytěžené suroviny na deponiích; opět je uvažováno 
s 250 pracovními dny a 9 hodinami denně.  Je tedy uvažováno se shodnými emisemi 
jako při těžbě: 

PM10   
g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   

Manipulace se surovinou v dobývacím prostoru 1,5144 49,0653 12,2663 
PM2,5   

g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   
Manipulace se surovinou v dobývacím prostoru 0,4454 14,4310 3,6077 

 

Emise frakce PM10  a PM2,5  – manipulace se skrývkou v dobývacím prostoru   
při těžbě 

V bilancích je v prostoru změněného dobývacího prostoru uvažováno s  ročním 
odtěžením  skrývky a výklizu v objemu 177.182 tun. Při předpokládané provozní 
době 250 dnů/rok a 9 hodin/den jsou dle uvedených emisních faktorů uvažovány 
následující emise:   

PM10   
g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   

Manipulace se skrývkou a výklizem v dobývacím prostoru 0,6875 22,2738 5,5685 
PM2,5   

g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   
Manipulace se skrývkou a výklizem v dobývacím prostoru 0,2010 6,5073 1,6269 

Emise frakce PM10  a PM2,5  – manipulace se skrývkou v prostoru budování 
zemního valu a  výsypky 

V bilancích je v prostoru výsypky uvažováno s průměrným ročním uložením  skrývky 
v objemu 177.182 tun. Při předpokládané provozní době 250 dnů/rok a 9 hodin/den 
jsou dle uvedených emisních faktorů uvažovány následující emise:   

PM10   
g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   

Manipulace se skrývkou a výklizem v dobývacím prostoru 0,6875 22,2738 5,5685 
PM2,5   

g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   
Manipulace se skrývkou a výklizem v dobývacím prostoru 0,2010 6,5073 1,6269 
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Nákladní automobily v prostoru dobývacího prostoru 

Nákladní automobily v  celém dobývacím prostoru představují obecně plošný zdroj 
znečištění. Bilance emisí vyplývá z celkových objemů pohybů nákladních automobilů 
v prostoru dobývacího prostoru, které souvisí s odvozem skrývky, jakož i s odvozem 
těžené suroviny na deponii v lomu. 
 
Prostor těžby (těžba + odvoz skrývky) 

Bilance vychází z modelového předpokladu vyvolané dopravy související se 
samotnou těžbou v dobývacím prostoru a s těžbou skrývky. To souvisí  s celkovým 
objemem těžby bentonitu 108.000 tun za rok a odvozem skrývky a výklizu v objemu 
177.182 tun za rok. Při uvažované nosnosti nákladních automobilů 30 t tyto objemy 
v etapě těžby a odvozu skrývky a výklizu představují 78 pohybů TNA v denní době. 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro 
volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného 
předpokladu při uvažovaném pohybu TNA/den a době volnoběhu 30 sekund a 
emisních faktorech pro rok 2014 (při rychlosti 15 km/hod) lze při 250 pracovních 
dnech (a 9 hodinách provozu) sumarizovat následující sumu emisí v uvažovaných 
plošných zdrojích: 

Suma emisí z plošných zdrojů  

 NOx Benzen 
g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   

Prostor těžby 0.007326 0.2373618 0.0593405 7.439E-05 0.0024102 0.0006026 
 PM   sekundární prašnost 10 + PM2,  5 

g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   
Prostor těžby 0.0012551 0.0406653 0.0101663 0.0006727 0.0217966 0.0054492 

Dočasné deponování bentonitu na stávající a plánované deponii 

Bilance vychází z modelového předpokladu vyvolané dopravy související 
s dočasným deponováním těžené suroviny. Je uvažováno s uložením a znovu 
naložením celého ročního objemu těžby suroviny (108.000 tun). S touto činností 
bude souviset  30 pohybů TNA v denní době. 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro 
volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného 
předpokladu při uvažovaném pohybu TNA/den a době volnoběhu 30 sekund a 
emisních faktorech pro rok 2014 (při rychlosti 15 km/hod) lze při 250 pracovních 
dnech (a 9 hodinách provozu) sumarizovat následující sumu emisí v uvažovaných 
plošných zdrojích: 

Suma emisí z plošných zdrojů  

 NOx Benzen 
g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   

Dočasné deponie  0.0028177 0.091293 0.0228233 2.861E-05 0.000927 0.0002318 
 PM   sekundární prašnost 10 + PM2,  5 

g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   
Dočasné deponie  0.0004827 0.0156405 0.0039101 0.0002587 0.0083833 0.0020958 
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Uložení skrývky a výklizu 

Bilance vychází z modelového předpokladu vyvolané dopravy související s uložením 
skrývky a výklizu. Je uvažováno s uložením 177.182 tun skrývky a výklizu. S touto 
činností souvisí  48 pohybů TNA v denní době. 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro 
volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného 
předpokladu při uvažovaném pohybu TNA/den a době volnoběhu 30 sekund a 
emisních faktorech pro rok 2014 (při rychlosti 15 km/hod) lze při 250 pracovních 
dnech (a 9 hodinách provozu) sumarizovat následující sumu emisí v uvažovaných 
plošných zdrojích:  

Suma emisí z plošných zdrojů  

 NOx Benzen 
g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   

Uložení skrývky a výklizu  0.0054475 0.1764998 0.019415 5.531E-05 0.0017922 0.0001971 
 PM   sekundární prašnost 10 + PM2,  5 

g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   
Uložení skrývky a výklizu 0.0009333 0.0302383 0.0033262 0.0005002 0.0162077 0.0017829 

 
 
Těžební mechanizmy v dobývacím prostoru  

Dle podkladů oznamovatele se uvažuje v dobývacím prostoru s následujícími těžební 
mechanizmy: 

1 x dozer  D6N  XL Caterpillar 
2 x dumper Volvo A35 
2 x  kolové rýpadlo  M316D Caterpillar 

Na straně bezpečnosti výpočtu je uvažováno se souběžným provozem všech těchto 
provozních mechanizmů.  

Při uvažovaných 250 pracovních dnech a 9 hodinách provozu jde přibližně o      
11.250  provozních hodin, což předpokládá spotřebu 168.750 l nafty/rok. Při hustotě 
nafty 845 kg/m3 jde o cca 143 tun nafty. 

Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí:  

 

Suma emisí z plošného zdroje   

NOx Benzen   
g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   

Těžba+skrývka 0.00087963 0.0285 0.007125 0.000125 0.00405 0.0010125
PM10 PM2,5   

g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1   
Těžba+skrývka 1.876E-05 0.0006077 0.0001519 1.005E-05 0.0003257 8.144E-05
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Liniové zdroje 

Doprava v dobývacím prostoru 

Liniové zdroje souvisejí s odvozem těžené suroviny, skrývky a výklizu v prostoru 
dobývacího prostoru. Liniový zdroj v prostoru dobývacího prostoru je představován 
celkovými 78 pohyby TNA/denní doba. 

Bilance emisí z liniového zdroje souvisejícího s pohyby TNA je uvedena při 
výpočtovém roku 2014 a tomu odpovídajících emisních faktorů (rychlost 15 km/hod)  
následně: 

NOx Benzen Odvoz suroviny a skrývky 

g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok   
Komunikace v DP 1.254E-05 0.1692522 0.0423131 1.156E-07 0.00156 0.00039 

PM10 + sekundární prašnost PM2,5  

g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok   
Komunikace v DP 2.006E-06 0.0270816 0.0067704 1.075E-06 0.0145157 0.0036289 

 

Doprava na veřejné komunikaci 

Liniové zdroje souvisejí s odvozem těžené suroviny na úpravnu. Liniový zdroj na 
veřejné komunikaci  je představován 30 pohyby TNA/denní doba. 

Bilance emisí z liniového zdroje souvisejícího s pohyby TNA je uvedena při 
výpočtovém roku 2014 a tomu odpovídajících emisních faktorů (rychlost 50 km/hod)  
následně: 

NOx Benzen Odvoz suroviny 

g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok   
Komunikace mimo DP 4.822E-06 0.065097 0.0162743 4.444E-08 0.0006 0.00015 

PM10 + sekundární prašnost PM2,5  

g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok   
Komunikace mimo DP 7.716E-07 0.010416 0.002604 7.969E-08 0.0010758 0.0002689 
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2. ODPADNÍ VODY  
 
Důlní vody 

V budoucím lomu budou vznikat tzv. důlní vody (srážkové vody, vody podzemní a 
povrchové, které vniknou do prostoru lomu, jsou podle zákona o vodách i podle 
horního zákona vodami důlními).  
   
Přítoky povrchových vod do lomu budou tvořeny jen srážkami spadlými přímo v ploše  
jeho dílčího povodí.  

Pro návrh odvodnění lomu je uvažováno s možnými přítoky přívalových dešťů            
s periodicitou  opakování 5 a 0,1 (tj. 5 x v roce a 1 x za 10 let), se střední dobou 
trvání přívalu 20 minut. Ve výpočtech jsou použity údaje o průměrné vydatnosti deště 
dle Trupla (in: Holý, 1984). Přítok přívalových dešťů může při maximální ploše  
dílčího povodí 49,2 ha a uvažovaném odtokovém koeficientu celého povodí           
0,3 dosahovat následujících hodnot: 
 
 Periodicita 5x v roce:  
I20 = 49,2 x 46,3 x 20 x60 x 0,3 /1000 = 820 m

3 

Periodicita 1x za 10 let: 
I20 = 49,2 x 206 x 20 x 60 x 0,3 /1000 = 3649 m

3 

Přítok povrchové vody při přívalových deštích může dosahovat pro celé dílčí povodí lomu 
(49,2 ha) nárazově cca 3.649 m

3
. 

 
Množství vypouštěných důlních vod je dáno množstvím podzemních vod a 
srážkových vod, které vnikají do důlního prostoru. 

Průměrný přítok srážkových vod lze stanovit na základě celkového specifického 
odtoku. Na základě výpočtu z tabulkových hodnot výparu a srážek (stanice ČHMÚ 
Tábor) lze stanovit hodnotu celkového specifického odtoku území na 4,28 l.s

-1
.km

-2
. 

Zanedbáme-li zcela infiltraci do horninového prostředí, pak bude celá uvedená 
hodnota odpovídat povrchovému odtoku. 

Vlivem povrchového odtoku tak dojde k navýšení předpokládaných přítoků do 
plánovaného lomu o rozsahu 49,2 ha na celkových 2,106 l.s-1 srážkových vod,           
tj. 181,9 m3/ den-1, tj. 66.407 m

3
/rok. 

Pro budoucí max. rozfárání lomu (lom na ploše max. 49,2 ha, s úrovni báze těžby 
416 m. n.m, při snižování původní ustálené hladiny podzemní vody o cca 20 metrů) 
byl proveden výpočet přítoků podzemní vody  do lomu metodou „velké studny“ 

(Homola V., Klír S., 1975). 

Výpočet byl proveden s následujícími vstupními hodnotami a podle níže uvedeného 
početního vztahu: 

R=3000.skf  + ŕ    

 ŕ – převedený poloměr lomu (m) – cca 396 m (plocha cca 49,2 ha) 
 R – převedený poloměr ovlivnění zvodně (m) – 406 m  
 T - koeficient transmisivity  (m2.s-1) – 5.10-7 m2.s-1 
 s - snížení ustálené hladiny podzemní vody (m) – 20 m 
 kf – koeficient filtrace (m.s-1) – 2,5.10-8 m.s-1 

 

 49



Přítok do otvírky :  

                 2,73 . T . s 
Q  =   -------------------------- 
   log R - log ŕ 

 
Předpokládaný přítok podzemních vod do plánovaného lomu na základě výše 
uvedených vstupních údajů činí Q = 2,52 l.s-1. 

Průměrný přítok důlních vod do lomu ve změněném DP Maršov tedy bude činit  
celkem 4,63 l.s-1. 

Poznámka: 
Ze skutečného objemu vyčerpaných důlních vod z retenční jímky stávajícího lomu           
o rozloze cca 6 ha  byl vypočten průměrný přítok důlních vod do lomu v roce 2012, 
který činil pouhých 0,049 l/s (viz „Maršov – režimní měření hladiny podzemní vody, rok 
2012“, Hydrogeologická společnost, s.r.o, Praha Zbraslav). 

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že cca polovinu objemu důlních vod v průběhu 
roku budou tvořit vody podzemní a to i přes to, že propustnost hornin ložiska 
hodnotíme jako velice nízkou. V čase bude přítok podzemní vody slábnout a 
převážnou část důlních vod pak bude tvořena srážkovými vodami spadlými na plochu 
lomu a jeho blízké okolí.   

Ke zvládnutí přítoků důlních vod do  lomu navrhujeme na plánované bázi lomu         
na kótě 416 m n.m. vybudovat retenční nádrž, která bude schopna po určitou dobu 
akumulovat především objem přívalových srážkových vod, aniž by došlo k zatopení 
pracovišť. Pro nepravidelné jednorázové  přečerpání důlních vod  mimo lom do 
Čenkovského potoka bude nasazeno v případě potřeby mobilní čerpadlo  

Část důlních vod bude v sušších obdobích využívána ke zkrápění lomových 
komunikací. 

Kvalita čerpaných důlních vod bude podmíněna především přirozeným chemizmem 
podzemních vod. Zhoršení kvality může způsobit nedostatečný proces volné 
sedimentace jílových částic v sedimentační jímce a případně úniky ropných látek 
z těžebních a dopravních mechanizmů. 

Pokud budou důlní vody opět přímo vypouštěny do povrchové vodoteče 
(Čenkovského potoka), mělo by jejich znečištění dosahovat přípustných limitů 
stanovených v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění.  

Pro srovnání uvádíme dosud platné emisní limity pro stávající lom Maršov 
(rozhodnutí Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru ŽP, zemědělství a lesnictví  
ze dne 23. 7. 2007. čj. KUJCK 20433/2007 OZZl/5 Ryb): 
 

 Přípustná hodnota 
„p“ 

NL 
(nerozpuštěné látky) 

25,0 mg/l 

NEL  
(nepolární extrahovatelné látky) 

0,5 mg/l 

 
Maximální povolený objem vypouštěných důlních vod do vod povrchových:  12,4 l/s 
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Nový souhlas s vypouštěním důlních vod vydá příslušný vodoprávní orgán formou 
rozhodnutí, ve kterém současně stanoví podmínky vypouštění těchto vod do veřejné 
vodoteče, včetně monitorovacího systému. Pro vypouštění důlních vod do vod 
povrchových  mohou být stanoveny i přísnější kvalitativní ukazatele pro nerozpuštěné 
látky (NL) a nepolární extrahovatelné látky (NEL). 

Vypouštění důlních vod se povoluje až v rámci procesu schvalování hornické 
činnosti.  
 
Těžební mechanizmy budou parkovat na etážích, stání budou zabezpečena proti 
úniku provozních kapalin. Nákladní vozidla v lomu parkovat nebudou.  

 

Odpadní vody – resp. vody splaškové nebudou v lomu produkovány. 

 

Technologické vody – nebudou v lomu produkovány. 
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3. ODPADY 
 

Při provozu lomu lze předpokládat v menší míře  produkci odpadů z běžné pracovní 
činnosti v kategorii „Ostatní odpad - O“, komunálních odpadů a odpadů 
z odstraňování vegetačního pokryvu v průběhu skrývky nadloží. 

Při vlastní hornické činnosti v lomu nebudou vznikat nebezpečné odpady ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Hmoty, které budou získány souběžně s těžbou bentonitu v dobývacím prostoru 
(skrývka, výklizové hmoty) budou v tzv. plánu otvírky, přípravy a dobývání určeny pro 
sanační a rekultivační práce (příp. budou jejich součástí) nebo budou určeny pro 
zajištění a likvidaci lomu podle §1, odst. 1, písm. f) zák. č. 157/2009 Sb.,  o nakládání  
s těžebním odpadem v platném znění. 

Pokud by nebyly takto předem definovány, vznikne tzv. těžební odpad podle § 2, 
odst. 1 téhož zákona. Na tyto hmoty se nevztahuje ani zákon č. 185/2001 Sb.,           
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Před postupem těžby budou ornice a případně i další zúrodnitelné zeminy z nadloží 
ložiska uloženy na deponie pro jejich další využití v rámci technické rekultivace.  

Na vnitřní výsypku v lomu mohou být teoreticky ukládány i odpady, splňující 
kvalitativní parametry stanovené v příloze č. 11, bod 2., písm. a) až d) vyhlášky         
č. 294/2005 Sb., které jsou podle § 2, písm. j) vyhlášky určeny k zavážení                 
a rekultivaci vytěžených povrchových lomů. 

S ukládáním odpadů do lomu v DP Maršov se však nepočítá.  
 
Odpady ale budou vznikat při činnostech souvisejících s hornickou činností, event.   
při činnostech, na kterých bude těžba závislá (např. při údržbě mechanizmů               
a vozového parku). Tyto práce budou zahrnovat jak zajištění oprav, tak i nakládání 
se vzniklými odpady. Pokud budou práce prováděny dodavatelským způsobem, bude 
součástí dodávky prací i nakládání s odpady a jejich likvidace. Činnosti, při kterých 
budou  tyto odpady vznikat, zejména opravy nákladních automobilů, případně opravy 
těžebních mechanizmů, budou prováděny mimo areál lomu. 
 
Nelze vyloučit i možnost vzniku nebezpečných odpadů v případě havárií a poruch 
těžebních a dopravních mechanizmů doprovázených případným únikem ropných 
látek do terénu, a tedy kontaminací půdy a horninového prostředí. V těchto případech 
by byla kontaminovaná plocha sanována a znečištěná zemina odstraněna jako 
odpad podle zákona o odpadech, v souladu s havarijním plánem organizace. 
 
Pro informaci uvádíme odpady, které mohou při údržbě těžebních mechanizmů a 
nákladních automobilů vznikat mimo vlastní lom, přičemž odstranění těchto odpadů 
bude řešeno smluvními organizacemi, včetně způsobu jejich odstranění. Množství 
těchto odpadů nelze v této etapě prací kvantifikovat. 
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Orientační seznam možných produkovaných odpadů: 

 130205 nechlorované - motorové a mazací oleje (odstranění - odvoz do 
specializovaného zařízení) 

 150202  papírové filtry a textil nasycený olejem (odstranění - spalovna) 

 160601 olověné akumulátory (odstranění - odvoz do specializovaného 
zařízení) 

 170411 odpad kabelů (odstranění ve specializovaném zařízení) 

 160103 pneumatiky (odstranění – spalovna). 

 
Smluvní organizace musí dodržovat veškeré povinnosti, stanovené příslušnou 
legislativou v oblasti odpadů (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, 
vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 294/2005 Sb.     
a další). 
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4. OSTATNÍ 
 
HLUK  
 
Výstupem záměru se zabývá akustická studie „ZMĚNA DOBÝVACÍHO 
PROSTORU MARŠOV PRO DOBÝVÁNÍ VÝHRADNÍHO LOŽISKA BENTONITU 
MARŠOV U TÁBORA, K.Ú. MARŠOV, JIHOČESKÝ KRAJ. AKUSTICKÁ STUDIE“. 
Autor RNDr. Miloš Liberko a kol. (září 2013).  

(Akustická studie je v kopii součástí předkládaného materiálu, originály jsou 
k dispozici u oznamovatele záměru a zpracovatele dokumentace). 
 
 
Základní údaje o posuzovaném záměru pro potřeby  akustické studie 

Pro vjezd do rozšířeného DP Maršov bude i nadále využíván stávající sjezd ze silnice 
III/1377 a stávající lomová panelová komunikace s točnou (schváleno v rámci POPD 
2009). Sjezd do lomu je situován jižně od vrcholu č.1 dobývacího prostoru Maršov. 
 
Pozičně se území změněného DP Maršov nachází zhruba V až JJV od obce Maršov 
a zhruba S až SSV od obce Obora. Nejbližšími objekty v obci Maršov  od hranic nově 
navrhovaného DP Maršov jsou rodinný dům čp. 41 na pravé straně silnice III/1377 
(ve směru Obora – Maršov) a dům – hospodářská stavba bez čp. na levé straně 
silnice III/1377 (ve směru Obora – Maršov). 

Vzdálenosti objektů od hranic nově navrhovaného DP Maršov jsou po zaokrouhlení 
tyto: 

 Rodinný dům čp. 41 na pravé straně silnice III/1377 (ve směru Obora – Maršov): 
cca 60 m 

 Dům – hosp. stavba na levé straně silnice III/1377 (ve směru Obora – Maršov): 
cca 85 m 

 Všechny ostatní objekty v obci Maršov leží už od hranic navrhovaného DP ve 
vzdálenostech větších než 60 m.  

 Nejbližšími objekty v obci Obora od hranic DP Maršov jsou zemědělské objekty 
po pravé straně silnice III/1377 (ve směru Obora – Maršov).  

 Vzdálenost prvního z těchto objektů od míst akustické emise v DP Maršov je cca 
175 metrů. 

 Všechny ostatní objekty v obci Obora leží už od míst akustické emise v             
DP Maršov ve vzdálenostech větších než 175 metrů. 

 

Vytěžená surovina (bentonit) bude pro další zpracování přepravovaná nákladními 
automobily do úpraven Obrnice, Prunéřov a Malé Chvojno v Ústeckém kraji.  
 
Vzhledem ke zvolené technologii dobývání a možnosti využívat pro další zpracování 
vytěžené suroviny úpravny Obrnice, Prunéřov a Malé Chvojno nebude na území 
navrhovaného DP Maršov budováno žádné úpravárenské zařízení ani budovy. 
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ÚDAJE O VÝSTUPECH 

Dopravní zdroje hluku  

Výstupní charakteristiky (emisní charakteristiky) zdrojů hluku vyplývají:  

 u dopravních zdrojů hluku z počtu pohybů nákladních vozidel po 
vnitrolomových komunikacích a po veřejných komunikacích  

 u technických zdrojů hluku z jejich akustických parametrů (pokud jsou tyto 
známy) 

 

Zdroji dopravního hluku při těžbě ložiska bentonitu ve změněném DP Maršov budou 
primárně nákladní vozidla, pohybující se – v rámci těžby a manipulace s vytěženým 
materiálem - po vnitrolomových komunikacích v navrhovaném dobývacím prostoru. 
Dalšími zdroji dopravního hluku, souvisejícími s těžbou ložiska bentonitu 
ve změněném DP Maršov, budou nákladní vozidla, přepravující vytěženou surovinu 
do zpracovatelských závodů v Obrnicích,  Prunéřově a Malém Chvojně  

Dopravní obsluha bude zabezpečovaná vozidly Tatra T 815. Maximální užitečná 
hmotnost používaných nákladních vozidel je 30 tun. 

Nákladní vozidla, zabezpečující odvoz vytěžené suroviny do úpraven v Obrnicích, 
Prunéřově a Malém Chvojně ujedou na trase Maršov – Obrnice 196 km, na trase 
Maršov – Prunéřov 212 km, na trase Maršov – Malé Chvojno 212 km. 
 
U dopravních zdrojů hluku jsou údaji o výstupech hodnoty zdrojových funkcí (hodnoty 
LAeq REF ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace). 

Výše hodnot zdrojových funkcí pro vnitrolomové komunikace a pro převozové trasy 
suroviny do zpracovatelských závodů v Obrnicích, Prunéřově a Malém Chvojně je 
proměnná, a to v závislosti na vstupních parametrech úseků komunikací, po nichž se 
převoz (ať už skrývky či vytěžené suroviny) odehrává. 

Přehled o počtech denních pohybů vozidel, které zabezpečí přepravu skrývky po 
vnitrolomových komunikacích v navrhované změně DP Maršov, resp. po přepravních 
trasách suroviny z navrhovaného DP Maršov do zpracovatelských závodů 
v Obrnicích, Prunéřově a Malém Chvojně je uveden následně:  
 
Pohyby vozidel v rámci hornické činnosti v navrhované změně DP Maršov 

Počty pohybů vozidel za pracovní den  

Pohyby (skrývka+výkliz) Odvoz do 
úpravny 

Celkem počty pohybů vozidel  

v DP za pracovní den  
Po roce 

2014 

48 30 78 

 

Hodnoty zdrojových funkcí (hodnoty LAeq REF ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího 
jízdního pruhu komunikace) pro vnitrolomové komunikace a pro komunikace, které 
budou sloužit k transportu vytěžené suroviny do zpracovatelských závodů 
v Obrnicích, Prunéřově a Malém Chvojně jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
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Nejvyšší hodnoty zdrojových funkcí (LAeq REF v dB) pro pozemní dopravu: 

Vnitrolomové komunikace v DP:     57,5 – 58,7 dB 
Odvozová trasa suroviny mimo DP (extravilán):  46,6 – 47,5 dB 
Odvozová trasa suroviny mimo DP (intravilán):  46,6 – 47,1 dB 

 

Technické zdroje hluku 

Oznamovatelem byly dodány následující údaje o technických zdrojích hluku, které 
budou používány při těžbě: 

1 x dozer e D6N XL Caterpillar 
2 x  kolové rypadlo  M316D Caterpillar 
2 x dumper Volvo A35 (skrývka) 

 
Pro technické zdroje hluku je výstupní charakteristikou (emisní charakteristikou) 
akustický výkon zdroje, nebo hladina akustického výkonu zdroje, nebo hladina 
akustického tlaku „A“  udaná v konkrétní vzdálenosti od zdroje hluku. 
Emisní akustické charakteristiky uvažovaných technických zdrojů hluku nebyly 
v primárních podkladech objednatele uvedeny.  

Pro posouzení vlivu technických zdrojů hluku na stav akustické situace ve venkovním 
prostředí byly proto použity emisní údaje vyplývající z Nařízení vlády č.342/2003 Sb., 
kterým se mění Nařízení vlády č.9/2002 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
z hlediska hlukových emisí, v platném znění.  
 
 
Problematika vibrací při práci těžebních mechanizmů a při dopravě nákladními 
automobily  

Při práci těžebních mechanizmů sice vznikají vibrace, stejně jako při dopravě 
nákladními automobily, nicméně jsou tak nízké, že organizacím nevzniká povinnost 
podle § 30 a 31 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., Hygienických 
předpisů Ministerstva zdravotnictví ČR, svazek 37/1997, provádět opatření eliminující 
nepříznivé působení vibrací na člověka. 
 
 
Radioaktivní  záření 

Radioaktivita suroviny na ložisku Maršov u Tábora není očekávána a proto nebyla 
řešena. 
 

 

Elektromagnetické záření 

Těžba v DP Maršov a navazující doprava nebudou zdrojem elektromagnetického 
záření. 
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5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
Těžební aktivity ve  změněném dobývacím prostoru Maršov budou zdrojem 
topografických změn, ale nikoliv pro širší okolí dobývacího prostoru. Vytěžení 
kvalitních bentonitů způsobí významný úbytek hmot, který nebude možné zcela 
nahradit hmotami skrývkovými. Vytěžený prostor proto nebude možné zaplnit na 
úroveň původního terénu. 
 
Tato problematika bude generelně řešena souhrnným plánem sanace a rekultivace, 
který bude předložen jako součást  materiálů pro řízení o změně dobývacího 
prostoru. Pro povolení hornické činnosti bude vypracován plán sanace a rekultivace 
(řešící např. konkrétní odnětí pozemků ze ZPF).  
 
Na lomu se neuvažuje s dalším využitím vytěženého prostoru. Lom bude po vytěžení 
sanován a následně rekultivován. Problematikou se zabývá krajinářské hodnocení, 
odborné vyjádření k záměru stavby z hlediska vlivu na krajinný ráz podle § 12 zákona 
č. 114/1992 Sb. v platném znění, autor ing. Alena Šimčíková, autorizovaný architekt 
pro obor zahradní a krajinářské tvorby, ČKA 01 815. 
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ČÁST C 

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
 
1.  VÝČET NAJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK  
     DOTČENÉHO ÚZEMÍ  
 
ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY  

Územní systém ekologické stability tak, jak jej vymezuje ustanovení § 3 zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je vzájemně propojený 
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu. 

Pojetí ÚSES jako ekologické sítě je unikátní tím, že realizuje nové skladebné části do 
krajiny podrobným propracováním na tři samostatné, avšak vzájemně propojené 
úrovně, podle biogeografického významu v krajině. 

Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (§ 3, odst. 
1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění). 

Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. 1) zákona           
č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce        
i stát.  

Podstatou ÚSES je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním územním 
rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické 
rozmanitosti. 

Hlavními skladebními částmi ÚSES jsou biocentra a biokoridory, ekostabilizační 
působení na okolní krajinu zprostředkovávají rovněž interakční prvky. 

Biocentrum - je definováno vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) jako biotop nebo 
soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor -  je definován vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) jako území, které 
neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak 
umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

Biocentra by měla mít kompaktní tvar a dostatečnou plochu, biokoridory by měly být 
dostatečně široké a nepříliš dlouhé.  

 
SKLADEBNÍ ČÁSTI ÚSES  
 
Závazné vymezení ÚSES bylo stanoveno Zásadami územního rozvoje Jihočeského 
kraje (ZÚR), které byly vydány usnesením krajského zastupitelstva č. 26/2011, ze 
dne 13.9. 2011. 
 
NADREGIONÁLNÍ, REGIONÁLNÍ ÚSES   

Nadregionální ani regionální ÚSES se v blízkém okolí DP Maršov nenachází. 
Územní systém ekologické stability na nadregionální a regionální úrovni není ve 
střetu s řešeným záměrem. 
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Podle ZÚR Jihočeského kraje je nejbližším vymezeným skladebným prvkem RÚSES 
regionální biokoridor RBK 316 Příběnice - Dobronice, který prochází údolím řeky 
Lužnice. Nejbližším vymezeným regionálním biocentrem je RBC 819 Příběnice. 
 

 
Obr.č.5: Nadregionální a regionální ÚSES 
 

LOKÁLNÍ ÚSES 

Katastrální území Maršov u Tábora je v rámci širších vztahů propojeno s lokálními 
ÚSES všech okolních obcí, a to buď lokálními biokoridory, nebo alespoň interakčními 
prvky. Skladební části místních ÚSES navazují na skladební části ÚSES 
nadregionální a regionální úrovně. 

Z hlediska územního systému ekologické stability zasahuje okrajově (25 m) plocha  
změny (rozšíření) DP do lokálního biokoridoru 1415 - Maršovský potok v Maršově 
a  do lokálního biocentra 1416 - Maršovský potok pod Maršovem. 

Samotný lom (plocha skutečné hornické činnosti) však do biokoridoru ani 
biocentra  nebude zasahovat. 

Pro úplnost uvádíme zbylé části MÚSES nacházející se v blízkém okolí plochy 
záměru včetně jejich charakteristik. Jde o interakční prvek 1002 – Čenkovský potok a 
navržený biokoridor  1000 – Maršovský potok. 
 
Ochrana ÚSES je  sice zákonnou povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků     
(§ 4, odst.1 zákona č. 114/1992 Sb.), ale zároveň se nemůže stát nepřekročitelnou 
překážkou pro využívání výhradních ložisek vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. 

Buď bude nalezeno kompromisní řešení pro koexistenci sítě ÚSES při samotné 
těžbě ložiska, nebo budou funkce MÚSES v krajině využíváním ložiska dočasně 
omezeny. Samozřejmou podmínkou pak bude zajistit jejich úplnou obnovu navržením 
takového postupu rekultivace území po dotěžení ložiska, která prioritně zajistí 
plnohodnotnou náhradu přerušených prvků sítě ekologické stability v širším území. 

V tomto duchu se dohodly dotčené orgány státní správy na postupu, který budou 
uplatňovat orgány státní báňské správy při řešení střetu zájmů tohoto typu při 
povolování hornické činnosti (viz ČBÚ, č.j. 0768/09/630, ze dne 16.3. 2009). 
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Lokální  prvek ÚSES zasažený  

Číslo:  1416 Název:  Maršovský potok pod Maršovem 

 Katastrální území:  Maršov u Tábora, Zhoř u Tábora 
 Mapový list:            22-42-05 

Ekologicky významný segment: LOKÁLNÍ BIOCENTRUM     Plocha:  3,83 ha 

 Kultura:  vodní tok, ostatní plochy, louky 

 Geobiocenologická typizace:  3BC4-5, 3B5, 3B3 

Charakteristika ekotopu a bioty: Údolí Maršovského potoka s částečně zachovanou potoční nivou, upraveným 
korytem vodního toku a údolními svahy.  Koryto vodního toku má provedenou spádovou a směrovou úpravu, 
úpravu příčného profilu. Dno a svahy koryta jsou opevněné, vodní a pobřežní společenstva jsou zničena. Údolní 
niva je zachovaná. Tvoří ji převážně zamokřené luční porosty a kulturní louky založené rychlou obnovou. 
Svahy nad nivou tvoří v některých částech mezofilní ovsíkové luční porosty a pastviny. Od nivy jsou oddělené 
mezí s porosty sekundárních křovin sv. Prunion spinosae. 
Půdy: drnoglejové půdy v nivě, hnědé půdy na svazích  

Návrh opatření: Postupně podle možností provést částečnou revitalizaci potoka. Luční porosty v nivě pravidelně 
kosit.  

 
 

 

 

Lokální  prvky ÚSES v blízkém okolí DP 

Číslo: 1000 Název:  Maršovský potok 

Katastrální území:  Zhoř u Tábora, Maršov, Obora 
Mapový list:            22-42-05, 23-31-01 

 Plocha/délka:  1350 m Ekologicky významný segment: LOK. BIOKORIDOR  NAVRŽ. 

Kultura: vodní tok, louky, les 

Geobiocenologická typizace: 3BC4-5, 3B3, 3B4, 3AB3 

Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor je vymezený v údolí Maršovského potoka východně od Maršova. 
Vodní tok je upravený. Nivu tvoří luční porosty a travinobylinná lada. Břehové porosty podél potoka tvoří 
fragmenty potočních olšin.  
Půda:  v potoční nivě glejové půdy, na svazích hnědé mezotrofní zčásti oglejené půdy. 

Návrh opatření:  V celém úseku biokoridoru zachovat otevřené koryto, alespoň v minimální míře klást důraz na 
zachování přirozeného charakteru toku a potoční nivy, při ochraně břehů používat přírodní materiály. Vyloučit 
jakékoliv znečištění vodního toku, odstranit a zabránit ukládání odpadního materiálu v nivě a na březích potoka. 
Při průchodu toku pod komunikacemi a dalšími překážkami dbát na dostatečnou průchodnost propustků, včetně 
vytvoření suchých břehů podél vlastního koryta, které umožňují migraci drobných organismů. Na všech vhodných 
místech podél vodního toku je nutné klást důraz na obnovu a doplnění břehových a doprovodných dřevinných 
porostů.  
Luční porosty kolem vodního toku, nevyužívaná lada v nivě pravidelně alespoň 1x ročně kosit, je nutné zabránit 
postupné ruderalizaci porostů.  

x 
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Číslo:  1002 Název: Čenkovský potok 

 Katastrální území:  Maršov u Tábora, Obora 
 Mapový list:            22-42-05  

    Plocha: 2300 m Ekologicky významný segment: INTERAKČNÍ PRVEK 

 Kultura: vodní tok, louky, ostatní plochy 

 Geobiocenologická typizace: 3BC4-5, 3B3, 3AB3, 3BC3 

Charakteristika ekotopu a bioty: Interakční prvek je vymezen v údolí Čenkovského potoka severně od Obory u 
Maršova. Koryto vodního toku má provedenou směrovou a spádovou úpravu, úpravu příčného profilu. Vodní 
společenstva rostlin chybí a pobřežní společenstva jsou narušená a eutrofizovaná s indikačními druhy rostlin 
ruderální vegetace. Podél vodního toku jsou sporadicky porosty dřevin, na okraj interakčního prvku navazují luční 
porosty, travinobylinná lada a v některých částech i orná půda. V horní části toku je v úzkém pásu kolem koryta 
vyvinuta ruderální vegetace tř. Artemisieta vulgaris a Galio-Urticetea s Rumex obtusifolius, Aegopodium 
podagraria, Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris, Daucus carota, Elytrigia repens, Urtica dioica, Cirsium 
arvense a Calamagrostis epigeios.  
Kulturní louky kolem koryta vodního toku jsou fytocenologicky nezařaditelné s výskytem běžných druhů kulturních 
lučních porostů. Ruderální vegetace náleží do třídy Galio-Urticetea. 
Půdy: nivní a antropogenní půdy 

Návrh opatření: V celém úseku IP zachovat otevřené koryto, klást důraz na zachování přirozeného charakteru 
toku a potoční nivy, při ochraně břehů používat přírodní materiály. Vyloučit jakékoliv znečištění vodního toku, 
odstranit a zabránit ukládání odpadního materiálu v nivě a na březích potoka. Při průchodu toku pod 
komunikacemi a dalšími překážkami dbát na dostatečnou průchodnost propustků, včetně vytvoření suchých 
břehů podél vlastního koryta, které umožňují migraci drobných organismů. V zastavěných úsecích a v úsecích, 
kde je niva zorněná, je nutné dbát na minimální šíři biokoridoru (10 m na každé straně toku), tj. nepovolovat 
v tomto prostoru další zástavbu a plocení pozemků, ornou půdu převádět na přirozené nivní luční porosty.  
Na všech vhodných místech podél vodního toku je nutné klást důraz na obnovu a doplnění kvalitních břehových a 
doprovodných dřevinných porostů s rozmanitou vnitřní strukturou a vertikální členitostí. Tyto porosty budou plnit 
funkci skladebné části ÚSES a v případě průchodu zastavěnou částí obce (osadou, skupinou staveb) vytvoří 
porosty dřevin základ přirozených krajinářských úprav.  
Je nutné trvale zachovat stávající porosty dřevin, provádět v nich pravidelnou zdravotní údržbu a obnovu zaměřit 
na dlouhověké dřeviny přirozeného druhového složení. U hustých náletů dřevin je možná mírná probírka, která 
podpoří další vývoj ponechaných perspektivních dřevin. 
Travinobylinná společenstva kolem vodního toku, nevyužívaná lada v nivě pravidelně alespoň 1x ročně kosit, je 
nutné zabránit postupné ruderalizaci porostů.  
x 

Číslo:  1415 Název:  Maršovský potok v Maršově 

Katastrální území:  Maršov u Tábora 
Mapový list:            22-42-05 

 Plocha/délka:  950 m Ekologicky významný segment:  LOKÁLNÍ BIOKORIDOR 

Kultura:  vodní tok, vodní plochy, ostatní plochy, louky 

Geobiocenologická typizace:  3BC4-5, 3B5, 3B3 

Charakteristika ekotopu a bioty: Údolí Maršovského potoka nad obcí Maršov. Biokoridor je vymezen v soustavě 
drobných vodních nádrží procházející obcí. Rybníky jsou intenzivně využívané, eutrofního charakteru, bez 
přechodového pásma a s dobře vyvinutými břehovými porosty vzrostlých dřevin přirozeného druhového složení. 
Svažité břehy rybníků jsou ruderalizované, bez technických úprav. Vodní plochy jsou bez vodních makrofyt, 
ovlivněné chovem polodivokých kachen březňaček. V okolí rybníků je vytvořený porost dřevin přirozené druhové 
skladby s dominující olší a vrbou křehkou v silně zamokřených plochách a dubem letním, břízou bělokorou, 
topolem osikou a vrbou jívou na ostatních plochách. Vodní tok pod obcí je upravený, s provedenou směrovou a 
spádovou úpravou a s nevhodnou výsadbou dřevin na svahu nad potokem. 
Půdy: drnoglejové a mokré glejové půdy v nivě 
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Návrh opatření: V celém úseku biokoridoru (včetně intravilánu obce) zachovat otevřené koryto, alespoň 
v minimální míře klást důraz na zachování přirozeného charakteru toku a potoční nivy, při ochraně břehů používat 
přírodní materiály. Vyloučit jakékoliv znečištění vodního toku, odstranit a zabránit ukládání odpadního materiálu 
v nivě a na březích potoka. Při průchodu toku pod komunikacemi a dalšími překážkami dbát na dostatečnou 
průchodnost propustků, včetně vytvoření suchých břehů podél vlastního koryta, které umožňují migraci drobných 
organismů. V zastavěných úsecích a v úsecích, kde je niva zorněná, je nutné dbát na minimální šíři biokoridoru 
(10 m na každé straně toku), tj. nepovolovat v tomto prostoru další zástavbu a plocení pozemků, ornou půdu 
převádět na přirozené nivní luční porosty.  
Na všech vhodných místech podél vodního toku je nutné klást důraz na obnovu kvalitních břehových a 
doprovodných dřevinných porostů. Tyto porosty budou plnit funkci skladebné části ÚSES a v případě průchodu 
zastavěnou částí obce Maršov vytvoří porosty dřevin základ přirozených krajinářských úprav. Je nutné trvale 
zachovat stávající porosty dřevin, provádět v nich pravidelnou zdravotní údržbu a obnovu zaměřit na dlouhověké 
dřeviny přirozeného druhového složení. U hustých náletů dřevin je možná mírná probírka, která podpoří další 
vývoj ponechaných perspektivních dřevin. 
Travinobylinná společenstva kolem vodního toku, nevyužívaná lada v nivě pravidelně alespoň 1x ročně kosit, je 
nutné zabránit postupné ruderalizaci porostů.  

x 
 
 

 
 

Obr.č.6: Místní územní systém ekologické stability 
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CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A  PŘÍRODNÍ REZERVACE  

Zájmové území nespadá pod žádný stupeň ochrany přírody a krajiny ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tzn. není zde 
vyhlášeno žádné zvláště chráněné území: 

 národní park 
 chráněná krajinná oblast 
 národní přírodní rezervace 
 přírodní rezervace 
 národní přírodní památka 
 přírodní památka 
 maloplošné zvláště chráněné území 

 
Zájmové území není ve střetu s žádným zvláště chráněným územím. 

 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY  
Významnými krajinnými prvky se dle ustanovení § 3 písm. b) zák. č. 114/1992 Sb.,   
v platném znění, rozumí lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, 
resp. jiné části krajiny zaregistrované podle § 6 zákona. Takové VKP se v ploše DP 
nenacházejí.  

Celá oblast plánovaného rozšíření plochy DP Maršov nezasahuje do žádného VKP. 
 
Za stabilizační jádro VKP nacházející se nedaleko posuzované lokality lze považovat 
vodní toky (Maršovský a Čenkovský potok) s relativně významnými doprovodnými 
porosty a přilehlými zalesněnými svahy. Vlhká stanoviště podél vodotečí mají 
významnou roli v ochuzené zemědělské krajině v rámci druhové diverzity. Jako 
ekologicko–stabilizační prvek pozitivně přispívají k udržení druhového bohatství 
ve zdejší kulturní krajině. 

Významný krajinný prvek je podle § 4, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění, chráněn před poškozováním a ničením. Využívat jej lze pouze tak, aby nebyla 
narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce. 
K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení          
či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy 
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy 
patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, odvodňování, změna kultur a 
těžba nerostů.  

 

IDENTIFIKACE A ROZBOR HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU - širší souvislosti  

Zájmové území je situováno v Jihočeském kraji, v okrese Tábor, západně od Plané 
nad Lužnicí. Krajinnou matrici tvoří převážně pole, méně  louky, drobná sídla a toky 
s  rybníky. Lesy jsou situovány východně a západně od Maršova. V území nejsou 
výrazné vrchy. Jedná se o území antropogenní krajiny s průměrnou estetickou 
hodnotou.  

Posuzovaný krajinný celek je tvořen přírodními a antropickými složkami, které ve své 
kompozici vytváří zemědělskou krajinu, která má přímo v KP větší zastoupení 
zemědělské půdy. Území navrhovaného rozšíření (změny) DP se nachází na 
obhospodařované zemědělské půdě.  
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EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI 

V dotčeném krajinném prostoru nejsou evropsky významné lokality (EVL) ani do něj 
nezasahují ptačí oblasti (PO).  
 
 

JINÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ  (CHLÚ)  MARŠOV 

Plošná výměra CHLÚ činí 50,6622 ha. Bylo stanoveno rozhodnutím OBÚ v Plzni,     
čj. 1148/460.2/1989, ze dne 12.10. 1989 pro zajištění ochrany výhradního ložiska 
bentonitu Maršov u Tábora proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. 
 
 
 
 
 
ARCHITEKTONICKÉ A HISTORICKÉ PAMÁTKY, ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ 
ÚZEMÍ HUSTĚ  ZALIDNĚNÁ 

Kulturněhistorické a estetické hodnoty 
Zájmové území je součástí Bechyňského bioregionu (1.21). Nejstarší osídlení 
bioregionu se datuje již z doby bronzové. Zbytky přirozenějších lesů jsou převážně 
v údolí řek (reliktní bory, dubohabřinyi bučiny). Jinde převažují smrkové a borové 
lignikultury. Na odlesněných místech převažuje orná půda, na plošinách byly 
vybudovány soustavy drobných rybníků. 

 

Urbanistické hodnoty 
Maršov je malá vesnice, část městyse Malšice v okrese Tábor. Nachází se asi 
3,5 km na jihovýchod od Malšic. Je zde evidováno 49 adres (domů). Trvale zde žije 
121 obyvatel. Obec Malšice je prvně zmíněna r. 1379, status městyse z r. 1868 
obnoven r. 2008. Dominantní je kostel Nejsvětější Trojice gotického původu ze        
14. stol., přestavěn barokně v letech 1743 -1745. 
 
Přehled kulturních památek v dotčeném krajinném prostoru 

Číslo Obec Památka Hodnota Vliv Vizuální kontakt 
Lom zvonička  pozitivní slabý malý 39600 / 3-4985 

44154 / 3-6020 Lom venkovská 
usedlost čp.33 pozitivní slabý malý 

44847 / 3-5149 Zhoř u Tábora hraniční kámen  
želečského 
panství 

pozitivní slabý malý 

40505 / 3-5147 Zhoř u Tábora venkovská 
usedlost čp.28 pozitivní slabý malý 
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ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

Území není hustě zalidněné a není zatěžované nad míru únosného zatížení. Vlastní 
dobývací prostor (lom) nebude ležet uvnitř zástavby ani v její bezprostřední  blízkosti.  
V souvislosti  s hornickou  činností  dochází  přirozeně  k poškození funkcí dotčených 
ekosystémů, vázaných na plochy hornickou činností využívané. Dotčena je zejména 
neživá složka životního prostředí, poškození živé složky lze do určité míry snížit 
realizací ochranných opatření (např. záchranný transfer zvláště chráněných druhů).   
Z výše uvedeného  vyplývá, že v plošném rozsahu omezeném na vlastní lom dochází 
(podle § 5 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,) k překračování únosného 
zatížení životního prostředí. Tento průvodní jev je s povrchovým dobýváním surovin 
neodlučitelně spojen. 
 

 

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

V  ploše rozšíření DP Maršov ani v širším okolí se nenachází žádná stará ekologická 
zátěž. (www.geoportal.cenia.cz; http://sez.vuv.cz). 
 
 

EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

Poloha záměru se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, 
fyzikálně chemických vlastností půd atp. mohlo být označeno za  území s extrémními 
poměry.  
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2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                  
    V DOTČENÉM ÚZEMÍ  
 
KLIMATICKÉ POMĚRY  

Klimatické poměry mikroregionu jsou charakterizovány podle rozdělení České 
republiky na klimatické oblasti (Quitt, 1977). Podle tohoto rozdělení náleží celé území 
do mírně teplé oblasti, přičemž zahrnuje klimatické rajony MT-7, MT-9 a MT-10.  
   
Klimatické charakteristiky všech tří rajonů: 

 
 Klimatický rajon MT-7 MT-9 MT-10 

 
Počet letních dnů 30 – 40 40 – 50 40 – 50 

 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C 
a více 

140 – 160 140 – 160 140 – 60 
 

 
Počet mrazových dnů 110 – 130 110 – 130 110 – 30 

 
Počet ledových dnů 40 – 50 30 – 40 30 – 40 

 
Průměrná teplota v lednu (°C) -2 až -3 -3 až -4 -2 až -3 

 
Průměrná teplota v červenci (°C) 16 až 17 17 až 18 17 až 18 

 
Průměrná teplota v dubnu (°C) 6 až 7 6 až 7 7 až 8 

 
Průměrná teplota v říjnu (°C) 7 až 8 7 až 8 7 až 8  
Průměrná počet dnů se srážkami         
1 mm a více 

100 – 120 100 – 120 100 – 20  

 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 400 – 450 400 – 50 

 
Srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 200 – 250 200 – 50 

 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 – 80 60 – 80 50 – 60 

 
Počet zamračených dnů 120 – 150 120 – 150 120 – 50 

 
Počet jasných dnů 40 – 50 40 – 50 40 – 50 

 

Úhrnem lze podnebí oblasti charakterizovat jako mírně teplé, mírně suché, 
s převážně mírnou zimou.  

Klimatické podmínky  jsou charakterizovány následujícími hodnotami: 

 Průměrná roční teplota  8°C 
 Průměrný roční úhrn srážek    490 mm 
 Nejteplejší měsíc, průměr. teplota    červenec, 16,3°C 
 Nejchladnější měsíc, průměr. teplota    leden, -1,7°C 
 Délka vegetačního období   160 dní 
 Průměrná teplota ve veg. období   14,2°C 
 Úhrn srážek ve veg. období    290 mm 
 Převládají západní větry (26%), jihozápadní (13%) a severozápadní (11%), 

nejnižší je četnost severního (3%) a jižního větru (2%).  
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VĚTRNÁ RŮŽICE 

Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu 
generované programem SYMOS97’ verze 2006: 

Maršov u Tábora 
 

STABILITNÍ RŮŽICE RYCHLOSTNÍ RŮŽICE 

 

 

Obr. č. 7:  Maršov u Tábora - základní parametry větrné růžice 

 
Protože je výpočtová síť v souřadném systému JTSK, je použito stočení větrné 
růžice o 7,6o. Toto natočení větrné růžice k souřadnému systému je dokladováno 
následujícím kartogramem:  
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Obr. č. 8: Natočení větrné růžice  
 
 
 
 
 
 
OVZDUŠÍ 
 
Stručná charakteristika stavu ovzduší v zájmovém území je charakterizována jako 
imisní pozadí. 

Imisní pozadí podle požadavků zákona č. 201/2012 Sb. a vyhlášky č. 415/2012 Sb. 
pětileté průměry 2007-2011 ve čtvercové síti 1x1 km v zájmovém území: 

8,2 – 8,6 µg/m3 Průměrná roční koncentrace NO2 
17,8 – 18,7 µg/m3 Průměrná roční koncentrace PM10 

do 35,8 µg/m3
 36. nejvyšší max. 24hod. koncentrace PM10 

13,7 – 14,0 µg/m3
 Průměrná roční koncentrace PM2,5 

1,0 - 1,2 µg/m3 Průměrná roční koncentrace benzenu 
 
 
NO2 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 g.m-3 a 200 g.m-3 ve vztahu 
k hodinovému aritmetickému průměru. 

Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizuje překračování imisních limitů pro tuto 
škodlivinu. 

Pětileté aritmetické průměry pro NO2 za roky 2007 - 2011 nesignalizují překračování 
imisního limitu pro roční aritmetický průměr této škodliviny  (8,2 až 8,6  g.m-3). 
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PM10 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska 
ročního aritmetického p ůměru hodnota 40 g.m-3, pro 24 hodinový aritmetický 
průměr potom 50

r
  g.m- 3 (avšak s možností překročení této koncentrace 35 krát za 

 koncentrací lze 

 
jvyšší hodnota 24 hod. 

růměrné koncentrace v zájmovém území do 35,8 g.m-3.   

u stanoven imisní limit z hlediska ročního 

 na nejbližší měřicí stanici AIM 

cí za roky 2007 - 2011 v zájmovém území pohybují 
 rozpětí 13,7 až  14,0 g.m-3. 

stanovena hodnota 

 na nejbližší měřicí stanici AIM 

r ěrných koncentrací za roky 2007 - 2011 v zájmovém území pohybují do 
,2 g.m-3. 

kalendářní rok). 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM 
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, u 24 hodinových
zaznamenat epizody překračování limitní 24 hodinové koncentrace.  

Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry 
ročních průměrných koncentrací za roky 2007 - 2011 v zájmovém území pohybují   
do 18,7 g.m-3. Podle téhož hodnocení je PM10 – 36. ne
p
 

PM2,5 

Pro PM2,5 je stávající platnou legislativo  
aritmetického průměru hodnotou 25 g.m-3. 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu.  

Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry 
ročních průměrných koncentra
v

 

Benzen 

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je 
imisního limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 g.m-3.  

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu.  

Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry 
ročních p ům
1
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HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Zájmové území přísluší hydrogeologickému rajonu č. 632 – Krystalinikum v povodí 

elké množství 

 

8). Hranice povodí 

průměrná hodnota srážek v Českých 

lná hladina podzemní vody může pod jílovým stropem přecházet v lokálně 

emí do hloubky cca 30 metrů. 

m 0-5 - 1.10-4 m2/s. 
iotitické pararuly se vyznačují indexem transmisivity 3,4.10-6 m2/s.  

Střední Vltavy (Olmer, Kessl, 1990). 

Širším územím prochází drobné vodní toky Třebelického, Bezděčínského, 
Podmovčinského, Oborského, Maršovského, Čenkovského, Lomského, Vnučského, 
Přiběnického, Dobřejického a Malšického potoka se svými přítoky a celou řadou 
menších rybníků a vodních zdrží, často v kaskádovém zapojení. Velké vodní plochy 
však oblasti chybí. 
Oblast charakterizuje rychlý odtok vody z velkých ploch orné půdy, lokální 
znečišťování povrchových vod odpadními vodami ze sídel, v
zmeliorovaných ploch a často zatrubněné úseky přirodních vodotečí. 

Při srážkách působí plošně významně lesní masivy jako rezervoáry. Přesto však na 
plochách orné půdy dochází k erozním splachům. Důvodem jsou veliké bloky
nečleněných zemědělských pozemků a výšková diference. 

Severní část zájmového území náleží k povodí Maršovského potoka (hydrogeolog. 
pořadí 1-07-04-047) a jižní část spadá pod povodí Borského potoka s levobřežním 
přítokem – Čenkovským potokem (hydrogeolog. pořadí 1-07-04-04
prochází po nejvyšších kótách terénu, směrem od západu k VJV.  

Z  porovnání měsíčních úhrnů srážek je patrno, že nejbohatší na srážky je období 
v měsících květen až srpen (včetně), kde 
Budějovicích je 63,3 mm a v Táboře 71,8 mm. 

K dotaci infiltrací srážkových vod dochází v ploše hydrogeologického povodí, 
v daném případě zejména jižně a východně od předmětné plochy DP. V místech 
jílovitého vývoje neogénu uloženého na skalním podloží je infiltrace značně omezena 
až vyloučena. Podzemní vody jsou drénovány severním směrem do Maršovského 
potoka. Vo
napjatou.  

Místně rozšířeným kolektorem je kolektor vázaný na zónu přípovrchového rozpukání 
a rozvětrání, zasahující v širším okolí zájmového úz
Rozvětrání podél tektonických linií může být i hlubší. 

Index transmisivity táborského syenitu se pohybuje v rozmezí 2,5.10-6 - 1.10-5 m2/s, 
v případě neogenního mydlovarského souvrství činí toto roz ezí 1.1
B

 
Povrchové vodoteče 

Z povrchových vodotečí se v okolí nachází cca 50 m severně Maršovský potok 
protékající zájmovým územím od severozápadu k jihovýchodu, s nadmořskou výškou 
424 m nad severní hranicí navrhované změny DP. Přibližně 60 m jižně je to 

enkovský potok,  protékající územím spČ íše ve směru Z - V s nadmořskou výškou 
26 - 420 m  pod jižní hranicí změny DP.  

 prostoru Maršov nebude negativně 
vlivněn hydrologický režim sledované oblasti. 

4
 
 
ěžbou ve změněném (rozšířeném) dobývacímT

o
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HYDROGEOLOGIE  

Širší okolí ložiska je budováno puklinově špatně propustnými horninami, převážně 

nika jsou 

adu bazální písčité polohy vykliňují a přecházejí do 
adložních pelitických poloh. 

biotitickými pararulami moldanubika. 

V podloží vlastního ložiska se vyskytují rovněž puklinově propustné výběžky hornin 
středočeského plutonu - syenity táborského typu. Svrchní polohy krystali
rozložené na zvodnělá, špatně průlomově propustná jílovito-písčitá eluvia.  

Vlastní ložisko je vyvinuto v tektonické depresi krystalinika, vyplněné sedimenty 
terciérního stáří. Terciérní uloženiny se vyznačují převážně nízkou propustností. Jsou 
tvořené zejména montmorillonitickými jíly s proměnlivou písčitostí, s polohami 
většinou jílovitých písků, tedy horninami prakticky nepropustnými a slabě 
propustnými. Sedimentace miocénu začíná bazálními klastiky, špatně propustnými 
jílovitými písky až písky s valouny. Hrubší frakce převažují ve V, SV a JV partiích při 
ázi ložiska. Směrem k zápb

n
 

Zranitelná oblast  

S celkovou hydrologickou situací řešeného území souvisí vymezení zranitelné oblasti 
podle nařízení vlády č.103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí ...... a provádění 

mí okresu Tábor je z hlediska výše uvedených charakteristik 
ranitelnou oblastí.  

protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 218/2007 Sb. 

Převažující část úze
z

 
HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA LOŽISKA 

Kvartérní pokryv tvoří špatně průlomově propustné zahliněné jílovité písky a písčité 
jíly, uložené nad úrovní hladiny podzemní vody.   

Miocénní sedimenty (montmorillonitické jíly ložiska) jsou z větší části špatně 
pro

 
ní vody (napjatá 

 v hloubkách kolem 13 až 15 metrů            

emí 

pustné až nepropustné. Vytváří se v nich 2 zvodně: 

První mělká zvodeň je vyvinuta v hloubkách 2 – 10 m pod terénem, 
v mezilehlých písčitých polohách. Úroveň hladiny podzem
hladina) této zvodně se nachází cca 2 až 5 m pod terénem. 

 Na bázi miocénu se vytváří  druhá bazální zvodeň, vázaná na bazální polohy 
písků až písků s valouny, které směrem k Z a JZ vykliňují. Zvodeň hydraulicky 
komunikuje s podložními eluvii krystalinika. Nepropustným stropem zvodně 
jsou polohy montmorillonitického jílu
(u SV okraje ložiska pouze 1 – 5 m).  

 
Směr proudění, odečtený z mapy hydroizohips (Koroš, 2007) je u obou zvodní 
generelně od západu k severovýchodu, východu a jihovýchodu. Středem úz
prochází hranice povodí, která se zhruba kryje s hydrogeologickou rozvodnicí.    

Podloží ložiska tvoří syenity, místy moldanubické pararuly. Svrchní polohy 
krystalinika jsou rozložené na špatně průlomově propustná jílovito-písčitá eluvia. 
Pohyb podzemní vody v krystaliniku je soustředěn především na tyto rozvětralé 
polohy. Směrem do hloubky se propustnost snižuje a pohyb vody je vázán na 
významnější pukliny a poruchové linie. 
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Zahloubení o 8 - 14 m v ploše nové hornické činnosti (35 ha) přinese při porušení 
bazální izolační vrstvy opět problémy s přítoky vod s napjatou hladinou do dna lomu. 
Vzhledem k nízké propustnosti ve stávajícím lomu nebyly a ani v budoucnu nebudou 
ubatury vod příliš velké, ale způsobí opět spíše komplikace při odvodnění a pohybu 

ři rozšíření (změně) stávajícího DP Maršov nehrozí negativní ovlivnění 
ydrogeologického režimu.  

m n.m.) u Želče. Oblast disponuje zejména 

kter, od severozápadu terén mírně 
lesá směrem k jihovýchodu. Dominantními celky jsou bloky převážně nečleněné 

uje průběh Maršovského potoka. Většina plochy 

                 

ý celek je tvořen přírodními a antropickými složkami, které ve své 
ompozici vytváří zemědělskou krajinu, která má přímo v KP větší zastoupení 
emědělské půdy. 

k
mechanizace v lomu.  
 
P
h

 

 

 

 

GEOMORFOLOGIE 

Začlenění plochy plánovaného záměru: Hercynský systém, provincie Česká 
vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblast Středočeská pahorkatina, 
celek Táborská pahorkatina, podcelek Soběslavská pahorkatina, okrsek Malšická 
pahorkatina. Nejvyššími body pahorkatiny jsou: kóta 535,2 m n.m. u Skrychova 
severně od Opařan a kóta Vrchy (532,4 
zemědělskou půdou, v západni časti svažitým terénem s partiemi lesních masivů, 
které končí nivou a tokem řeky Lužnice.  

Širší zájmové území má pozvolně svažitý chara
k
orné půdy. Potoční nivy se prakticky neuplatňují. 
 
Jižně od obce Maršov je situován plochý bezejmenný hřbet s nejvyšším bodem na 
kótě 457,3 m n.m.. Jeho severní a jižní svahy se rychle svažují do údolí Maršovského  
potoka a do údolí Čenkovského potoka. Na jeho mírném, k jihovýchodu se 
sklánějícím svahu s pomístním názvem Okrouhlice je situována plocha ložiska. Jeho 
východní hranice končí v sedle dalšího, východněji situovaného bezejmenného 
hřbetu (431,2 m n.m.). Západní hranice ložiska (sledující silnici III/1377) probíhá 
kolmo na průběh vrstevnic svahu. Severní hranice ložiska kopíruje vrstevnici 
v nadmořské výšce 430 m a sled
reliéfu ložiska klesá generelně k jihu až jihovýchodu. Jižní hranice ložiska pak sleduje 
mírně klesající tok této vodoteče.  

Územní systém ekologické stability je v řešeném území vymezen v lokální  
úrovni.  

Posuzovaný krajinn
k
z
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GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE 

Řešené území je součástí Bechyňského bioregionu (1.21), který se převážně 
shoduje s geomorfologickým  celkem  Táborská   pahorkatina.  Bioregion  má  složitý 
tvar a celkovou plochu  1613 km2.  Bioregion leží v mezofytiku, je členěn na 
vegetační stupně: suprakolinní až submontánní. Typická   část bioregionu je  tvořena  
plošinami  s  acidofilními  doubravami a zaříznutými údolími   řek  s   dubohabrovými  

r. Na plošinách místy vystupují odolná jádra hornin a tvoří 

              

 pozměněnými živočišnými 
polečenstvy hercynského původu se západními vlivy.  

e formě táborského 
é tvoří přímé podloží ložiska. 

háji a nepatrnými  fragmenty teplomilných doubrav  a  skalních  stepí. 

Převažujícím typem biochory je typ 4BS Erodované plošiny na kyselých 
metamorfitech  4. v.s.  Typ tvoří základ monotónní hercynské krajiny s velmi málo 
pestrou biotou. Tento typ biochory je v hercynské podprovincii s velkým odstupem od 
ostatních typů nejrozšířenější. Reliéf je tvořen tektonicky zdviženou plošinou, do 
které se zařízly vodní toky a vytvořily údolí oddělující plochá temena, větší údolí jsou 
samostatnými typy biocho
tak malé pahorky (suky). 

V současnosti v  širším zájmovém území převažuje orná půda, lesy jsou převážně 
kulturní smrčiny, na svazích údolí i hřbetech i s fragmenty dubohabřin a bučinami.  
Na přilehlých plošinách jsou hojněji zastoupeny rybníky.  
Přirozená náhradní vegetace je představována loukami svazu Arrhenatherion, 
Molinion a Cynosurion. Flora v území má charakter hercynské květeny středních 
oloh. Fauna je představována ochuzenými a silněp

s
 
 

GEOLOGICKÉ POMĚRY  

Širší okolí lokality regionálně náleží české větvi moldanubika – jeho jednotvárné 
skupině tvořené převážně silimaniticko-biotitickými pararulami. Od severozápadu 
asahuje do zájmového území středočeský pluton, který zde vz

biotiticko-pyroxenického syenitu tak
 
Geologická charakteristika ložiska 
Ložisko bentonitu (montmorillonitických jílů) je terciérního stáří a statigraficky náleží 
ke spodní části mydlovarského souvrství. Je to denudační relikt zachovaný 
v tektonicky pokleslé kře nejsevernějších výběžků třeboňské pánve. Celková 
mocnost terciéru kolísá mezi 20 až 30 metry a odpovídá patrně jedinému 
sedimentačnímu cyklu. Terciér představuje okrajový vývoj v marinních, částečně až 

ří mírnou pánevní depresi, která byla pravděpodobně 

k ukládání pelitů (jílů), které se vyvíjejí od 

brakických podmínkách sedimentace průtokových jezer. 

Dno pánve v prostoru ložiska je budováno pyroxenicko-biotitickým syenitem 
táborského typu, který je součástí malešické apofýzy táborského masivu. Báze 
sedimentačního prostoru tvo
tektonicky predisponována. 

Terciérní sedimentace začíná v miocénu plachy hrubě kamenitých a písčitých klastik, 
které tvoří okrajové osypové lemy. Bazální sedimenty jsou postupně střídány hrubě 
kamenitými písky, které přecházejí do písků jemnozrnných s polohami velmi silně 
písčitých jílů. V jejich nadloží pokračuje pa
jílů silně písčitých až k téměř nepísčitým. 
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Podle granulometrie sedimentů lze sedimentační výplň charakterizovat jako jeden 
sedimentační cyklus. Surovinově nejhodnotnější bývají slabě písčité polohy. 
Uprostřed pelitické sedimentace se vyskytuje pískovcová mezivrstva představující 
výplň mělké erozivní brázdy, která se vytvořila v době lokálního přerušení 

o podloží. Horizontálně je 

dejší jíly jsou v Bilanci zásob výhradních  ložisek nerostů ČR vedeny jako výhradní 
erost – bentonit. 

tických 

í se mezi 400 - 600 metry nad mořem.  Půdotvorným  substrátem 

bizemě, středně těžké, středně 
ární 

dná, s dobrou retenční schopností a středním 

í na písčitojílovitých, křídových a terciérních sedimentech. 

dají zemědělské 
ozemky zemědělského půdního fondu v ploše navrhované změny dobývacího 
rostoru Maršov do následujících tříd ochrany zemědělských půd:  

sedimentace. Hlavní přítok do sedimentačního prostru přicházel od západu, přibližně 
ve směru dnešního Maršovského potoka. 
Mineralogicky jsou jíly charakterizovány jako smíšený typ montmorilloniticko-
kaolinitický. Obsah montmorillonitu klesá směrem d
mineralogický vývoj poměrně stálý. Surovina je zelenošedé a rezavě hnědé skvrnité 
barvy, po vyschnutí je pevná, nepravidelně rozpadavá. 

Z
n
 
 

 

 

 

PŮDY  

V současné době je na území České republiky platný taxonomický klasifikační 
systém půd vypracovaný Němečkem et al. (2001). Systém třídí půdy do skupin 
(skupiny půdních typů, půdní typy, subtypy, variety, formy) podle charakteris
znaků daných morfogenetickým vývojem půd. Zásadním znakem morfogenetického 
vývoje půd je formace diagnostických horizontů a jejich sled v půdním profilu. 

Hlavní půdní jednotkou bechyňského bioregionu jsou hnědé půdy kyselé v různých 
varietách. Vyskytuj
jsou hlavně předprvohorní migmatity a ruly. Především svory a fylity mají hlinitější 
kyselé zvětraliny.  

Půdy mimo les jsou převážně slabě kyselé kam
kamenité. Na plošinách jsou hojné kyselé kambizemě pseudoglejové a prim
pseudogleje.  Půdy mají béžovou nahnědlou barvu. 

Sledovaná oblast náleží do pěstebního typu bramborářského, subtypu ječného.  

Oblast je poměrně málo vo
koeficientem odtoku. Zhruba 65% orné půdy je odvodněno systematickou drenáží, 
část pozemků trpí vodní erozí.  

Velké nečleněné plochy orné půdy  způsobují zvýšenou prašnost, chybí tzv. zelené 
filtry. 

Širší okolí je charakteristické hnědozeměmi oglejenými a oglejenými půdami. Jde o 
typické půdy pánv
Za nejkvalitnější v regionu lze považovat illimerizované půdy s illimerizovanými 
půdami oglejenými. 

Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, spa
p
p
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Přehled ty J no ených pozemků 
ov ně v 

pů BPE vě dotč ZPF 
v navrh ané změ DP Maršo

BPEJ 74710 74600 74700 71500 Celkem 
Plocha 

(ha) 
5,9446 14,4139 11,0499 11,5236 42,9320 

%  13,8 33,6 25,8 26,8 100,00 
Třída 

ochrany 
III. II. III. II. * 

 
 

Půdní typy 

BPEJ Půdní typ 
74600 hnědozemě oglejená,  illimerizovaná půda oglejená 
74700 oglejená půda 
74710 oglejená půda 
71500 hnědozemě illimerizovaná a  illimerizovaná půda 

 
Třídy ochrany stanovuje předpis č. 48/2011 Sb. , vyhláška o stanovení třídy 
ochrany ze dne 22.2.2011, platný od 8.3.2011. 

Ve II. třídě ochrany jsou zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce 

ělských pozemků s II. třídou ochrany plánována hornická 
innost, a to i přes fakt, že jsou tyto pozemky podle zákona  č. 334/1992 Sb. 

ONTAMINACE PŮD – nebyla očekávána a nebyla sledována.  

in. 

ozi ovlivňuje i svažitost a expozice dotčených pozemků. 

chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmíněně zastavitelné. 

Ve III. třídě ochrany jsou půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany, které je možno v územním plánování využít eventuelně pro výstavbu. 
 
Výhradní ložisko bentonitu Maršov u Tábora je však jednoznačně konturováno 
schválenými zásobami bentonitu ověřenými geologickým průzkumem, hranicí 
chraněného ložiskového území a návrhem změny dobývacího prostoru. Proto 
je i v ploše zeměd
č
poměrně ceněny.  
 
 
K
 
 

Potenciální půdní eroze 

Potenciální erozi půdy Epo regionálně zhodnotil Stehlík (1970). Intenzitu eroze 
ovlivňuje geologický podklad především svou různou schopností svedení povrchově 
odtékajících srážkových vod, což se projevuje různou erozní odolností horn
Půdotvorný substrát zájmového území patří do skupiny hornin málo erozně odolných, 
resp. polopropustných. Er

Širší území záměru charakterizuje nepříznivý koeficient geologických, pedologických 
i klimatických podmínek. 

Návrh funkčního využití krajiny v územním obvodu Malšice je z hlediska eroze je 
segmentován do 6 typů ploch, z nichž 5 přejímá zvýšené schopnosti vázat vodu. 
Plochy s nejvyšší retenční schopností (krajinná zeleň, plochy lesní, plochy vodní) 

 75



jsou vymezeny ve spádnicích, dělí bloky orné půdy a vymezeny jsou také v 
depresích terénu, často s dlouhodobě problematickým zdržením srážkových vod po 

atření).Technická opatření mají charakter 
ze krajinných opatření s dopadem na funkci části dotčené plochy, která jsou 
gulativy ploch orné půdy podporována.  

přívalových deštích.Plochy jsou definovány svými regulativy funkčního využití, které 
respektují požadavky zvýšených retencí. 

Pro eliminaci vodní a půdní eroze územní plán obce doporučuje na intenzivně 
obdělávaných plochách orné půdy striktní uplatňování protierozních zásad 
(organizační, agrotechnická a technická op
ry
re
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HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE  

            

o horninami, které obsahují podzemní vody, 

 mechanickému 

ogické funkce hornin a půdy v ekosystémech         

 ve smyslu zákona               

ilitu horninového 

"Regionální surovinová politika Jihočeského kraje" (ČGS, ČGS-Geofond, 

inovém prostředí ani ve vztahu k ekosystémům   ani ve 

vytěžen z geologického profilu a odvezen do úpraven organizace 
eramost, a.s.. 

ů je 
ýznamnější rašelina a v některých lokalitách také vápenec, křemelina a grafit.  

 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ  

Jako horninové prostředí se označuje část litosféry v dosahu lidské činnosti.  
Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno 
industriální činností člověka. Je tvořen
plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. 

Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno 
industriální činností člověka (např. kontaminací půd a podzemních vod, porušováním 
přírodního stavu těžbou, ukládáním odpadu). K nejčastějšímu
narušení horninového prostředí geodynamickými jevy patří sesuvy. 

Kontaminace horninového prostředí, ke které by mohla mít případně vztah  těžba, 
nastává zavedením chemických látek, přípravků nebo mikroorganizmů na nebo        
pod zemský povrch. Poškozuje ekol
a může představovat zdravotní rizika. 

V případě, že ke znečištění došlo v minulosti, jde o staré ekologické zátěže. U nově 
vzniklého znečištění může jít o ekologickou újmu na půdě
č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě.  

Z hlediska závažnosti dopadů těžby nerostných surovin na stab
prostředí je však těžba nerud  v lokálním měřítku bez větších vlivů. 

Vládou přijatý dokument Surovinová politika České republiky deklaruje zajištění trvale 
udržitelného rozvoje a zároveń zajišťuje adekvátní ochranu domácí surovinové 
základny. Výstupem analýzy využívání nerostných surovin v Jihočeském regionu je 
studie 
2003). 

Pro dané zájmové území, resp. pro budoucí hornickou činnost v navrhované  změně 
dobývacího prostoru Maršov jsou popsána a hodnocena všechna  předpokládaná 
rizika a pokud budou všechna navrhovaná opatření dodržena, nemůže dojít 
k ekologické újmě na horn
vztahu k lidskému zdraví. 

Objem vytěžitelných zásob bentonitu v lomu (tj. bez zásob vázaných v závěrných 
svazích lomu a bez těžebních ztrát) bude činit 2.071.000 tun. Tento objem suroviny 
bude nevratně 
K

 

 

PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Jihočeský kraj není územím bohatým na suroviny, nejsou zde téměř žádné zdroje 
energetických surovin. Největší surovinové bohatství tvoří ložiska písků a 
těrkopísků, cihlářské hlíny, jílů, kameniva a sklářských písků. Z ostatních zdrojš

v
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OBLASTI SUROVINOVÝCH ZDROJŮ A JINÉHO PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ  

štní zásahy do zemské kůry, stanovená v souladu s § 6 

Mim

 ožisko 

kůRoudná 2 - Planá nad Lužnicí se stanoveným DP Planá nad 
Lužnicí. 

í změny dobývacího prostoru Maršov nejsou situována evidovaná 
tará důlní díla.  

cí změny dobývacího prostoru Maršov neleží v ploše 
oddolovaných území.  

va 
hota, Drhovice, Meziříčí, Dražice, Svrabov, Nasavrky , Tábor, Dražičky a Slapy.  

Chráněná ložisková území, výhradní ložiska 

V mapách ložiskové ochrany v měřítku 1 : 50 000 (ČGS–Geofond) jsou uvedena 
výhradní ložiska zařazená do státní bilance zásob, prognózní zdroje, dále všechna 
chráněná ložisková území stanovená v souladu s § 16 a 17  horního zákona 
a chráněná území pro zvlá
vyhlášky č. 364/1992 Sb.. 

o ložisko Maršov u Tábora se v širším okolí nachází: 

Severozápadně od zájmového území (ve vzdálenosti 5,5 km) výhradní l
stavebního kamene Slapy u Tábora se stanoveným DP Hnojná Lhotka. 

 Jihovýchodně od zájmového území (ve vzdálenosti 4,5 km) výhradní ložisko 
štěrkopís

 

Stará důlní díla 

Starým důlním dílem se podle platného znění zákona č. 44/1988 Sb. rozumí důlní 
dílo v podzemí nebo opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož 
původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje, nebo není znám.  
Na území budouc
s

 

Poddolovaná území 

Poddolovaná území evidovaná ČGS–Geofondem jsou zobrazena v mapách 
poddolovaných území v měřítku 1 : 50 000. 
Zájmové území budou
p

 

Sesuvná území a území jiných geologických rizik  

Sesuvná území aktivní či pasívní se v řešeném území nevyskytují. 

Dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. a vyhlášky č. 76/1991 Sb. v platném znění je však 
třeba za geologické riziko považovat zvýšený výskyt radonu v půdním podloží. Oblast 
velmi zvýšeného výskytu byla detekována v severozápadní části okresu Tábor 
území, na území obcí Nadějkov, Jistebnice, Borotín, Radkov, Radimovice, Balko
L
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FLÓRA A FAUNA, EKOSYSTÉMY 

ING. J. BUREŠ A KOL.: „BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ ZÁMĚRU „ZMĚNA 

, originály jsou k dispozici             
 oznamovatele záměru a zpracovatele dokumentace). 

      

obíhal v roce 2013. V rámci terénních průzkumů byly podchyceny 
všechny aspekty. 

pování monokulturně pěstována ozimá forma brukve řepky 

 je období po sklizni kulturní 

i
 rozrazil perský (Veronica persica) či kuřinka červená 

DOBÝVACÍHO PROSTORU MARŠOV“, ZÁŘÍ 2013. 

Studie je v kopii součástí předkládaného materiálu(
u
 
 

CHARAKTERISTIKA BIOTY V ÚZEMÍ PLÁNOVANÉ ZMĚNY DP    

Metodika biologického hodnocení vychází z požadavku zákona č. 114/1992 Sb.,          
v platném znění, a respektuje rámcové požadavky na členění dle § 18 vyhlášky   
č. 395/1992 Sb.. Základním cílem je popis záměrem potenciálně dotčeného území 
především po stránce jeho biodiverzity se zaměřením na zvláště chráněné a 
ohrožené druhy rostlin a živočichů podle  §§ 48 - 50 zákona, dále výskyt populací 
vzácných a ohrožených druhů, u kterých by mohla nastat situace ohrožení dílčí 
populace (viz § 5 zákona), dále střetů se zvláště chráněnými územími podle části 
třetí zákona, významnými krajinnými prvky a strukturami ÚSES podle  § 3 zákona. 
Charakteristika bioty – živočichů a rostlin – vychází ze zevrubného inventarizačního 
průzk mu, který pru

 
 

FYTOCENOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Převládající vegetací jsou v zájmovém území z hlediska potencionální přirozené 
vegetace bikové nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-
Quercetum). 
Jelikož se celá plocha navrhovaného rozšíření DP nalézá na zemědělsky 
využívaných polích, dřevní vegetace zde zcela chybí. Bylinné patro je druhově chudé 
z důvodu pěstování zemědělských kulturních plodin. S tím je spojená pravidelná 
úprava trofických podmínek a používání herbicidních prostředků. Zemědělské kultury 
pokrývají celou plochu změny dobývacího prostoru. Jde o intenzivně využívané pole, 
na kterém byla v době ma
olejky (Brassica napus).  

Na intenzivně obhospodařovaných polích (zejména s řepkou olejkou) je téměř vždy 
druhově velice chudé složení vegetace. Monokulturní porost, zejména po 
pravidelném přihnojování, vytváří velice hustý (zapojený) porost, v němž se vyskytuje 
velice málo ekologických nik, které by poskytovaly vhodné podmínky pro růst ostatní 
bylinné vegetace. Jedinou šancí pro růst ostatních druhů
plodiny, kdy polní kultura je ponechána ve fázi strniště.  

I přes intenzivní „chemickou ochranu“ byly na poli nalezeny kromě cílové plodiny 
(zejména na okrajích) běžné druhy ruderální a segetální bylinné vegetace. 
Dominantní druhy plevelů představovaly zejména rmen rolní (Anthemis arvensis), 
pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Elytrigia repens) a řada dalších. 
Překvapením bylo zjištění výskytu archeofytních plevelů osídlujících zejména 
extenzivněji obdělávané polní lemy. Mezi takové druhy patří zejména drchn čka rolní 
(Anaga vensis),lis ar
(Spergularia rubra).  

           

 79



Pro účely BH je za zájmovou lokalitu považováno území, které je v přímém územním 
střetu se záměrem, nebo v jeho bezprostřední blízkosti, nebo území ovlivněné 
v souvislosti se vstupy nebo výstupy v průběhu celého záměru. Z toho důvodu byl 

tanoviště 

(Populus tremula). Bylinnou vegetaci doplňuje např. 

       

lix 

rostoru nedaleko bytovek v obci Maršov. Šlo o mírně podmáčený trvalý 

          
tice 

ioice), pcháč oset (Cirsium arvense), bodlák obecný (Cerduus acanthoides), 

rviflorum) – C3. 
a okraji asfaltové komunikace a jižní deponie a dále pak na ploše TTP u bytovek byl 

ejší vegetaci zařadit do: 

6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla 
7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla 

 

proveden i zevrubný průzkum činného lomu včetně přilehlé vnější výsypky na severu 
a deponie ornice na jihu stávajícího  DP Maršov. 

Oproti ploše navrhovaného rozšíření DP je území činného lomu členitější a poskytuje 
odlišné stanovištní podmínky, počínaje vodní plochou retence až po sušší s
na svazích vnější výsypky. Jelikož jde o činný lom, na kterém nebyly zatím započaty 
žádné rekultivační práce, je nalezená vegetace dílem sukcesních procesů. 

Na svazích a dně lomu jde o primárně sukcesní druhy vegetace s dominantním 
zastoupením podbělu lékařského (Tussilago tartara). Dřevní vegetace je zde 
zastoupena mokřadními druhy v čele s vrbou bílou a popelavou (Salix alba, Salix 
cinerea ) a  dále topolem osikou 
třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) či rákos obecný (Phragmites australlis) a 
mrkev obecná (Daucus carota).  

Na severní vnější výsypce byly nalezeny druhy dřevní vegetace, které odpovídají 
druhovému složení  blízkého okolí. Šlo zejména o javor klen (Acer pseudopalatanus),  
lípu srdčitou (Tillia cordata), topol osiku (Populus tremula), břízu obecnou (Betula 
pendula) a ve vlhčích patriích i o vrbu popelavou (Salix cinerea) či vrbu bílou (Sa
alba). Bylinná vegetace byla zastoupena např. přesličkou rolní (Equisetum arvense), 
jetelem plazivým (Trifolium repents) či metlicí trsnatou (Deschampsia cespitose).  

Další plochou, na které byl proveden průzkum, byla drobná louka severně od 
dobývacího p
travní porost s druhově dominantním zastoupením pryskyřníků (Ranuculus arvensis 
a R. adrie).  

Poslední  zkoumanou plochou byla jižní deponie. Oproti severní výsypce je zde 
druhové složení odlišné zejména v zastoupení ruderálních nitrofilních druhů.  
Díky uložené ornici zde byly nalezeny druhy jako např. kopřiva dvoudomá (Ur
d
tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapioides) či jitrocel prostřední (Plantago medis). . 

 
Ze vzácnějších druhů bylo v okrajových vlhčích partiích severní vnější výsypky 
nalezeno několik málo jedinců vrbovky malokvěté (Epilobium pa
N
nalezen silně ohrožený pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis).  
 
Dle Katalogu biotopů (Chytrý a kol. 2000) lze zd

X2 Intenzivně obhospodařovaná pole 
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole (okraje polí) 
X5 Intenzivně obhospodařované louky 
X
X
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CÉVNATÉ ROSTLINY  

Na lokalitě a přilehlém okolí byl proveden kompletní floristický soupis. Celkem bylo 
nalezeno a lokalizováno 106 druhů cévnatých rostlin. Z toho byl nalezen jeden 
zvláště chráněný druh v kategorii silné ohrožený (C2t) a jeden druh v kategorii C3. 
Všechny druhy jsou uvedeny  a okomentovány v „Biologickém hodnocení záměru“,  
 seznamu nale

  
zených taxonů cévnatých rostlin, které je součástí předkládané v

dokumentace.   
 
KOMENTÁŘ K OHROŽENÝM DRUHŮM 
 
Epilobium parviflorum (vrbovka malokvětá) – vlhkomilný druh, roste na březích potoků, 
mokřadech, vlhkých pastvinách a na podobných, přechodně zaplavených nebo 
podmáčených stanovištích, na hlinitém a jílovitém podloží od nížin do podhorského stupně. V 
Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je řazen mezi druhy ohrožené (C3). Druh byl 
nalezen mimo území posuzovaného záměru. Bylo zjištěno pouze několik málo jedinců na 
ploše severní vnější výsypky. Je zřejmé, že plánovaným záměrem nebude tento druh 
zasažen (žádný pohyb hmot na výsypce se neplánuje), ba naopak při citlivém způsobu 
následné rekultivace lomu je možné vytvořit vhodné podmínky pro rozšíření tohoto druhu do 

 nalezeno pouze několik 
dinců mimo plochu záměru, tudíž druh nebude záměrem zasažen. 

       

i v blízkém okolí, a to s ohledem na 
ů zamýšleným záměrem.  

 

ch ploch může zvláště pro obojživelníky existenční 

ých druhů) v ploše nově navrhovaného 

okolní krajiny. 

Ranunculus arvensis (pryskyřník rolní) se dříve vyskytoval v obilí. Dnes se díky lepší úrovni 
agrotechniky, zlepšení čištění osiva a používáním herbicidů vyskytuje mnohem méně. Občas 
je vidět především v ozimých obilovinách, také ale v jařinách. Je to jednoletá bylina, 
rozmnožuje se pouze generativně. Druh roste na úhorech, rumištích, na navážkách hlíny. Je 
to rostlina teplomilná, stoupá ale až do podhůří, vyžaduje hlinité půdy. V Červeném seznamu 
évnatých rostlin ČR je řazen mezi druhy silně ohrožené (C2t). Byloc

je

 
 
 
OBRATLOVCI 

 Vzhledem k obecné významnosti obratlovců je tato skupina živočichů pojednána 
zevrubněji. Pozornost byla věnována druhům vyskytujících se v daném území, 
vázaných na jednotlivé části zájmového území. Přitom byl hodnocen výskyt 
obratlovců nejen přímo v zájmovém území, ale 
možné ovlivnění druh

Obojživelníci, plazi 

Na ploše navrhované změny /rozšíření) DP nebyl zjištěn výskyt žádného druhu 
obojživelníka nebo plaza. Případná těžba a následná rekultivace s přítomností 
periodických i trvalejších vodní
podmínky prokazatelně zlepšit. 

Jak je již uvedeno výše, záměrem investora je rozšířit stávající DP Maršov.             
Pro důkladnější zhodnocení vlivu záměru byl prováděn i průzkum stávajícího činného 
lomu. Na něm je  dobře patrná míra ovlivnění stávajících druhů dlouhodobou těžbou. 
Díky tomu je možné si udělat přibližnou představu o tom, jakým způsobem se budou 
dále vyvíjet společenstva (včetně zasažen
lomu a stanovit i míru ovlivnění záměrem.  

Na dně stávajícího lomu se vytvořila relativně velká vodní plocha, ve které se udržuje 
po celý rok vodní hladina (retenční jímka vodního hospodářství hornické činnosti). 
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Těžba do této části lomu již nezasahuje, proto zde vznikl ideální biotop pro 
obojživelníky. Hloubka nádrže v průměru činí asi jeden metr. Díky reliéfu břehových 
partií je vytvořeno litorální pásmo, ve kterém se hloubka vodního sloupce pohybuje 
v řádu centimetrů. Plocha je částečně zarostlá vodními makrofyty (Phragmites 

ruhy mohou 
v území najít dostatečné podmínky pro přežití a případné rozmnožování. 

Australiae, Potamogeton natans). 

Na území výše popisovaného biotopu byla zjištěna relativně početná populace 
skokana skřehotavého (Rana ridibunda) čítající jedince v řádu desítek. V této vodní 
nádrži dochází prokazatelně k rozmnožování a vývinu jednotlivých vývojových stádií. 
V létě byly pozorovány v drobných vodních plochách juvenilní jedinci tohoto druhu. 
Další druh zdejšího obojživelníka je čolek obecný (Triturus vulgarit). Z hlediska 
kontextu jde o území s možným výskytem užovky obojkové (Natrix natrix) a slepýše 
křehkého (Anguis fragilit). Oba druhy na lokalitě nebyly spatřeny, nicméně jejich 
výskyt je pravděpodobný. Totéž se týká  možného výskytu ještěrky obecné (Lacarta 
agillis). Výskyt užovky obojkové i slepýše křehkého lze předpokládat prakticky ve 
všech typech místních stanovišť s výjimkou činného lomu, v případě ještěrky obecné 
by se pak jednalo především o vazbu na slunnější plochy. Všechny tyto d

 
KOMENTÁŘ K OHROŽENÝM DRUHŮM 

Rana ridibunda (skokan skřehotavý) - je převážně vodní, relativně teplomilný druh skokana, 
vyskytující se jak v pomalu tekoucích, tak stojatých vodách, převážně v nižších polohách. 
Obývá širokou škálu biotopů, často se vyskytuje ve velkých rybnících a řekách. 
Rozmnožování trvá od jara až do časného léta, vrcholí v dubnu až červnu. Pulci metamorfují 
od července do září, vzácně i přezimují. Sezónní aktivita končí v říjnu až listopadu. Skokan 
skřehotavý přečkává zimu zahrabán do bahna na dně vod, jen výjimečně v úkrytech na 
uché zemi. V ČR je řazen dle vyhlášky  č. 395/1992 Sb. mezi druhy kriticky ohrožené. 

   

znamu nalezených taxonů ptáků, který je součástí 
předkládané dokumentace. 

s

 
 
 

Ptáci        

Celkem bylo na lokalitě zjištěno 22 druhů ptáků. Zájmové území leží na ploše 
intenzivně obhospodařovaného pole, které poskytuje hnízdní podmínky pouze pro 
relativně malé množství „polních“ druhů. Lokalita je avifaunou spíše navštěvována 
jako případný zdroj živočišné či rostlinné potravy. Množství druhů je vázáno na 
odlišné biotopy a území záměru navštěvují pouze sporadicky. Druhové složení bylo 
stanoveno na základě vlastního pozorování a z poznatků dřívějšího průzkumu  
(Véle, 2006). Důraz byl kladen na zvláště chráněné a vzácné druhy s přímou vazbou 
na dotčené biotopy. Na ploše zájmového území byly pozorovány tři zvláště 
chráněné druhy. Všechny druhy jsou uvedeny  a okomentovány v „Biologickém 
hodnocení záměru“, v se

 
KOMENTÁŘ K OHROŽENÝM DRUHŮM 

Cinonia nigra (čáp černý) - žije skrytým a samotářským způsobem života. Podobně jako 
čápovi bílému, i čápovi černému jsou potravou zejména ryby, ale nepohrdnou ani 
bezobratlými, žábami, plazy ani drobnými savci. čáp černý patří k tažným ptákům. Na ploše 
zájmového území, respektive v jeho okolí, byl dříve pozorován (Véle 2006). Vazba na 
zájmové území je minimální (pouze přelety). Pravděpodobnější je vztah k vodním 
plochám po těžbě  – trofická vazba. 
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Corvus corax (krkavec velký) - v posledních letech se začíná rozšiřovat i do míst, kde se 
dříve nevyskytoval. Je všežravec, ale dává přednost potravě masité; hlavním zdrojem stravy 
jsou zdechliny různých zvířat a menší živočichové. Krkavec je v přírodě velice opatrný a 
ostražitý. Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. se jedná o ohrožený druh. Na plochu zájmového 

 o ohrožený druh. Na plochu 
ájmového území tento druh zalétá pouze za  potravou. 

“,    
v seznamu nalezených taxonů savců, který je součástí předkládané dokumentace. 

 

 hornické činnosti nemůže negativně ovlivnit výskyt a vývoj  tohoto druhu na 

edpokládat vznik cennějších 

alé množství nalezených druhů charakterizuje 

 
hodnocení je dále uveden seznam nalezených taxonů motýlů a 

anokřídlých. 

území tento druh zalétá pouze za potravou. 

Hirundo rustice (vlaštovka obecná) -  je tažný pták. Přilétá k nám už koncem března a do 
svých zimovišť ležících v Africe odlétá ve velkých hejnech v září. Jako potrava slouží 
vlaštovkám drobný až středně velký hmyz, který létá nebo je pasivně unášen větrem či 
vzdušnými proudy. Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. se jedná
z
 
 
 

Savci 

Výskyt savců byl zjišťován na základě přímých pozorování a determinací stop a 
pobytových znaků. Bylo zjištěno celkem 8 druhů savců, lze předpokládat výskyt 
několika dalších běžných druhů (např. ježek západní). Žádný nalezený druh není 
zvláště chráněný. Druhové složení odpovídá charakteru posuzovaných biotopů. 
Všechny druhy jsou uvedeny  a okomentovány v „Biologickém hodnocení záměru

 
 
HMYZ 

Celkem bylo při entomologickém průzkumu nalezeno 38 druhů brouků, nalezené 
taxony jsou až na výjimky charakteristické pro tento biotop. Byl zde zaznamenán 
jeden zvláště chráněný druh - svižník polní (Cicindela campestris), a to v okrajové 
části činného lomu. Tento druh se nevyskytuje na zemědělsky využívané půdě, takže 
rozšíření
lokalitě. 

Nález vzácného kovaříka Calambus bipustulatus je naprosto netypický pro tento 
biotop, jde o náhodně zalétlý kus. Kovařík se vyskytuje v původních dubových lesích, 
larva se vyvíjí v dutinách starých dubů. Rozšíření těžby nemůže negativně ovlivnit 
druhové složení entofauny na lokalitě, naopak lze př
biotopů a zvýšení atraktivity území po ukončení těžby.  

Všechny nalezené druhy představují běžné zástupce hmyzu, kteří reprezentují 
druhovou diverzitu lokality. Relativně m
entomologicky „neatraktivní“ lokalitu.  
Všechny druhy jsou uvedeny  a okomentovány v „Biologickém hodnocení záměru“,   
v seznamu nalezených druhů brouků, který je součástí předkládané dokumentace.   
V biologickém 
bl
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KOMENTÁŘ K OHROŽENÝM DRUHŮM 

Cincidela campestris (svižník polní) – svižník je ohrožený druh, zvláště chráněný. Byl 
zjištěn na okrajích stávajícího lomu v malém počtu. Imago i larva dávají přednost písčitým 

ždy se jednalo o dělnice pátrající po 
ektaronosných rostlinách. Hnízda nebyla nalezena.  

středního významu. Nejméně cenné jsou 

ové zhodnocení 
vality životního prostředí v dotčeném území z hlediska únosného zatížení. 

půdám se sporou nízkou vegetací.  

Bombus terrestris (čmelák zemní) – ohrožený druh, zvláště chráněný. Druh vyznačující se 
širokou ekologickou valencí. Hojný na xerotermních stráních i na mezofilních loukách. 
Vyskytuje se od nížin do podhorských oblastí. Byl zjištěn zejména na okrajích zájmového 

zemí, zejména při jižním okraji a podél vodoteče. Vú
n
 
 
EKOSYSTÉMY 

Hodnocení ekologické stability 

Index ekologické stability lze charakterizovat číslem 0,9 (poměr ekologicky stabilních 
ploch vůči ekologicky nestabilním), což ukazuje na ekologicky narušené správní 
území Malšice. Z hlediska kvality, rozmanitosti a reprezentativnosti biotopů celkově 
jde o přírodní stanoviště velmi malého až 
zemědělsky obhospodařované pozemky.  

yhodnocení koeficientu ekologické stability (KES) - viz kapitola 3: CelkV
k
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KRAJINA A ZPŮSOB JEJÍHO VYUŽITÍ 

ING. ALENA ŠIMČÍKOVÁ – GREEN DESIGN, PRAHA 1 – ROZŠÍŘENÍ 
DOBÝVACÍHO PROSTORU MARŠOV.  KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ. ODBORNÉ 
VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU STAVBY Z HLEDISKA VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ 

, originály jsou k dispozici             
 oznamovatele záměru a zpracovatele dokumentace). 

výrazné 

ho rozšíření DP Maršov se nachází na obhospodařované 
emědělské půdě.  

         
Na jihovýchodě je vymezen silnicí Želeč – 

ezděčín, na východě lesními porosty.  

 krajinotvorné prvky, které vyjadřují prostorové 

Krajin story (p ř krajinného prostoru 

PODLE §12 ZÁKONA Č. 114/1992 Sb., ZÁŘÍ 2013.  

Studie je v kopii součástí předkládaného materiálu(
u
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KRAJINNÉHO CELKU 

Krajinnou matrici tvoří převážně pole, méně  louky, drobná sídla a toky s  rybníky. 
Lesy jsou situovány východně a západně od Maršova. V území nejsou 
vrchy. Jde o území antropogenní krajiny s průměrnou estetickou hodnotou.  

Posuzovaný krajinný celek je tvořen přírodními a antropickými složkami, které ve své 
kompozici vytváří zemědělskou krajinu, která má přímo v KP větší zastoupení 
zemědělské půdy. 

zemí navrhovanéÚ
z
 

VYMEZENÍ DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU (KP) 

Dotčený krajinný prostor je stanoven pro dobývací prostor Maršov. Krajinný prostor je 
vytyčen zejména pohledovými horizonty a místy respektujícími vzdálenost, z níž je 
možné dohlédnout dobývací prostor.  
Krajinný prostor je vymezen na severu obcí Lom, na severovýchodě obcí Zhoř   

 Tábora, jižně zasahuje k obci Želeč. u
B
 

URČENÍ PRVKŮ PROSTOROVÉ SKLADBY 

Pro určení míry ovlivnění krajinného rázu je třeba definovat důležité prvky prostorové 
skladby či krajinné scenérie a
uspořádání a kompozici krajiny. 

né pro lochy) uvnit

Název Obecné rysy Výrazné rysy Hodnota Ovlivnění 
Zemědělsky využívané agrocenózy neutrální dová plochy s minimem 

rozptýlené zeleně 
přímá pohle
expozice plochy  

Lesní porosty hospodářský les v okrajových částech 
KP na V a na Z 

pozitivní přímá pohledová 
expozice 

Plochy 
s rozptýlenou  zelení 

rozptýlené plochy
stromů a keřů  

 
ků převážně podél to

pozitivní v přímém kontaktu  

Malé v
a rybníky   

odní plochy        sty břehové poro
biokoridor 

výrazně působí 
v krajinné scéně 

pozitivní v přímém kontaktu  

sídelní útvar bez výrazných rysů pozitivní v přímém kontaktu Lom  

Zhoř u Tábora lturní sídelní útvar rozvoj, v sídle ku
památky 

pozitivní v přímém kontaktu 

sídelní útvar rozvoj, v sídle 
kulturní památk

Obora 
y 

ktu  pozitivní v přímém konta

Bezděčín sídelní útvar pozitivní v sídle kulturní 
památky kontaktu 

není v přímém 
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Krajin story (p rajinn u (prost h souvisné pro lochy) vně k ého prostor or širšíc lostí) 

Název Obecné rysy Výrazné rysy Hodnota Ovlivnění 
Malšice lturní sídelní útvar rozvoj, v sídle ku

památky 
pozitivní mimo vizuální kontakt 

sídelní útvar rozvoj, v sídle 
kulturní památky 

pozitivní mimo vizuální kontakt Želeč 

lesní porosty hospodářský les í 
východně od KP 

pozitivní u v dálkovém 
pohledu 

plošně dominantn v kontakt

 

Body  krajinného prostoru  uvnitř

Název Obecné rysy Výrazné rysy Hodnota Ovlivnění 
vodojem u obce Lom          

na severu  KP u bývalého JZD 
negativní dominanta 

expozice S směrem 
dominanta        věže objektů                 přímá pohledová 

 

Linie  krajinného prostoru  uvnitř

Název Obecné rysy Výrazné rysy Hodnota Ovlivnění 
Lomský potok linie  v centru KP  

        
pozitivní není  pohledová potok s drobnými 

vodními plochami 
a mokřady 

přímá
expozice 

Maršovský  potok P        
        

pozitivní místy á pohledová linie  v centru K
ve směru Z-V 

potok s drobnými 
vodními plochami 
a rybníky 

přím
expozice 

Čenkovský potok P        
ve směru Z-V     

 

pozitivní místy á pohledová 
expozice 

linie  v centru K potok s drobnými 
vodními plochami     

áa mokřady, výrazn
doprovodná zeleň 

přím

Meze 
s rozptýlenou zelení 

ti KP 
ení 

dominanta Z čás rozptýlená zeleň, 
prostorové působ

pozitivní přímá pohledová 
expozice  

Silnice 
 

   pozitivní ledová 
Želeč - Lom

výrazná linie
středem KP 

s doprovodným 
porostem,    
harmonické měřítko 

přímá poh
expozice 

Silnice 
alšice 

linie v Z části KP pozitivní místy á pohledová 
Maršov-M

s doprovodným 
porostem,    
harmonické měřítko 

přím
expozice 

Silnice 
Zhoř u Tábora - Lom 

linie v sev. části KP 

výrazného  
doprovodu 

neutrální 
pohledová expozice 

v KP v zemědělsky 
obhospodařované 
krajině, bez 

místy přímá 

 

Linie v jinného p tor šir stí) ně kra rostoru (pros ších souvislo

Název Obecné rysy Výrazné rysy Hodnota Ovlivnění 
železnice v Malšicích dopravní obsluha  - neutrální mimo vizuální kontakt 
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SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Na žádost zpracovatele dokumentace EIA vydal dne 15.10. 2013 Městský úřad 
Tábor, odbor územního rozvoje vyjádření k záměru z hlediska územního plánování    

/Ha). 

Ve
 

ě plánovací dokumentaci je zájmová 

středí a budou bez 
iska krajinného rázu. 

K t u

 

e jsou tyto pozemky podle zákona  č. 334/1992 Sb. 

 
v rámci koncepčního řešení sanace a rekultivace lomu po jeho likvidaci. 

 na životní prostředí byly posouzeny 

možnými variantami sanace a rekultivace po 
uko e

 

jsou v místě k 

emí sukcese by však zůstalo dlouhé 

(čj. METAB 50793/2013/OR

 svém vyjádření sděluje: 
Pro správní území městyse Malšice je vydaný územní plán, který nabyl 
účinnosti dne 27.1. 2010. V této územn
lokalita součástí nezastavěného území. 

 V přiložené grafické části územního  plánu je kromě stávajícího dobývacího 
prostoru a ložiska nerostných surovin znázorněna navazující plocha – plocha 
zemědělská a návrhová plocha zemědělská – trvalé travní porosty. Pro tyto 
plochy platí podmínka, že případné stavby a terénní úpravy nesmí znehodnotit 
či zásadním způsobem narušovat přirozené přírodní pro
negativního dopadu na vzhled z hled

 
om to vyjádření sdělujeme následující: 

Výhradní ložisko bentonitu Maršov u Tábora je však jednoznačně 
konturováno schválenými zásobami bentonitu ověřenými geologickým 
průzkumem a hranicí chráněného ložiskového území. Proto je i v ploše 
zemědělských pozemků s II. třídou ochrany plánována hornická činnost, 
a to i přes fakt, ž
poměrně ceněny.  

 Plochy zemědělských pozemků ZPF znehodnocené plánovanou 
hornickou činností ve změněném DP Maršov budou částečně obnoveny

 

Dosud platný plán sanace a rekultivace 

Vlivy prvního rozšíření DP Maršov v roce 2007
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

Dokumentace pracovala se dvěma 
nč ní hornické činnosti na lomu: 

Obnovení zemědělského půdního fondu v kultuře orná půda na celé ploše dotčených 
pozemků. Volný prostor zbytkové jámy bude zavezen až do úrovně původního 
terénu, aby se tak nový reliéf co nejvíce přizpůsobil stavu před zahájením těžby, kdy 
se v území nacházely zemědělsky obhospodařované plochy.Technická rekultivace 
bude klást značné nároky na zajištění potřebného množství hmot pro úplné zasypání 
lomu, včetně nároků na dopravu těchto hmot (zásypové hmoty ne
dispozici). Varianta by o desítky let prodloužila dopravu  v okolí lomu. 

 Pouze částečná úprava profilu zbytkové jámy lomu. Výsledný rekultivovaný terén 
bude nižší, to pozmění vnímání krajinného obrazu v bezprostředním kontaktu s  
lomem a v jeho blízkém okolí. Takto upravený prostor ponechaný přirozeným 
sukcesním pochodům se stane novým krajinným prvkem. Očekává se zde vznik 
nových biotopů a tím i vyšší biodiverzita území sanovaného lomu, obklopeného 
velkými nečleněnými plochami orné půdy. Varianta by byla velmi snadno 
realizovatelná. Takto rozsáhlé a monotónní úz
roky bez hodnotnějšího vegetačního pokryvu.  
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 zák. č. 100/2001 Sb. bylo ukončeno v  březnu 2007  

ního prostředí dohodnut a 

také odmítnuta varianta návratu k zemědělskému 

ých druhů biologické rekultivace ve 
rostoru  Maršov činí: 

(MŽP čj. 510/286/06-EIA9/100). 

V souladu s podmínkou kladného stanoviska byl pak v rámci řízení o  změně DP 
Maršov s dotčenými orgány ochrany ZPF a ochrany život
schválen kompromisní návrh řešení sanace a rekultivace. 

Ve schváleném Plánu sanace a rekultivace území dotčeného těžbou v DP Maršov 
(R-Princip, Most, 2008) je projektováno vytvoření nového (sníženého) reliéfu s 
přiznanými závěrnými svahy. Je 
půdnímu fondu v plném rozsahu. 

Kompromisní (schválené) podíly jednotliv
stávajícím dobývacím p

Biologická rekultivace Schválené 
procento 

Zemědělská rekultivace - orná půda 47,0 %
Zemědělská rekultivace - trvalý travní porost 17,5 %
Krajinotvorná zeleň na TTP (svahy) 12,0 %
Hydrická rekultivace - vodní nádrž 9,0 %
Sukcese (břeh nádrže, pata svahů) 14,5 %
Celkem  stávající DP Maršov (6,2 ha) 100,0 %
 

Návrh rekultivace v ploše navrhované druhé změny DP Maršov  

Plánovaný nový lom Maršov (včetně starého lomu) bude mít plochu 35,1303 ha, 
plocha vnější výsypky činí 0,5876 ha. Hornická činnost ve změněném DP Maršov 
tedy zasáhne postupně celkem 35,5266 ha  zemědělských pozemků v kultuře orná 

vahů: 

ch vodních toků a ploch, vymezeni 

Pro

 a velikost jednotlivých dílčích ploch lomu, množství ornice, která 

 méně produktivních půdách a 

z zemědělské prvovýroby, pro níž je půda základním 

é intervaly mezi 

půda.  

Pro potřeby souhrnného plánu sanace a rekultivace byl zpracován digitální model 
stavu území po ukončení těžby, který vycházel z bilance odtěžené suroviny, skrývky 
a výklizu v rozšířeném dobývacím prostoru. Deficit zásypových hmot pak předurčil 
výsledný tvar nového reliéfu částečně přiznané deprese (pata závěrných s
mínus 2-3 m, hladina vodní nádrže vůči původnímu reliéfu území: mínus 7 m).  

Pro rekultivaci navrhovaného lomu je vhodný přírodě blízký ekologický způsob 
rekultivace, zejména z pohledu krajinného rázu. Dnes se v širším území Malšic místo 
intenzivního zemědělského hospodaření preferuje revitalizace krajiny, eliminace 
negativních přírodních vlivů (omezeni vodní a půdní eroze zatravněním orné půdy), 
zatraktivnění krajiny zalesňováním, obnova drobný
zelených pasů jako možné doplnění prvků ÚSES. 

 optimální řešení je třeba přihlédnout k následujícím faktorům:  

tvar, umístění 
je k dispozici 

 současný trend, snižujícího se hospodaření na
přechod na extenzivní způsoby využití území  

 potřeba obnovy venkovského charakteru osídlení a stabilizace počtu obyvatel 
v obcích není možná be
výrobním prostředkem 

 členění rekultivačních etap s ohledem na dlouhé časov
ukončením těžební činnosti na jednotlivých dílčích plochách 
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ci zájmového 
zemí, které budou součástí  souhrnného plánu sanace a rekultivace.  ú

 
Navržené způsoby rekultivace 

Cílový reliéf plošně několikanásobně větší deprese po těžbě v novém lomu musel být 
od základu přepracován. Členění jednotlivých druhů biologické rekultivace alespoň  

promisní řešení. 

ace ve změně DP  

částečně ctí již v minulosti schválené kom

Návrh sanace a rekultiv

Biologická rekultivace Navržené 
procento 

Zemědělská rekultivace - trvalý travní porost 61,8 %
Krajinotvorná zeleň na TTP (svahy) 5,0 %
Hydrická rekultivace - vodní nádrž 15,5 %
Řízená sukcese (břeh nádrže, měkký luh) 17,7 %
Celkem  stávající DP Maršov (6,2 ha) 100,0 %
 

 Zemědělská rekultivace (předpolí lomu) 
Technická rekultivace pozemků v okolí lomu, po odstranění hmot dočasné vnější výsypky 
SEVER, bude spočívat v jejich urovnání a rozprostření ornice. Takto upravené plochy budou 
řipraveny k biologické zemědělské rekultivaci. p

 
Zemědělská rekultivace (lom) 
Zemědělská rekultivace bude navržena na  plochách, které svým tvarem a velikostí budou 
vyhovovat potřebám zemědělského obhospodařování (SZ partie lomu kopírující zdejší 
původní reliéf). Na plochách převrstvených v průběhu technické rekultivace ornicí bude 
doporučeno realizovat meliorační agrocyklus s cílovou kulturou trvalých travních porostů. 
Tento způsob rekultivace umožňuje v závislosti na aktuálních podmínkách intenzivní nebo 
extenzivní obhospodařování půdy. V počáteční etapě revitalizace se jako pravděpodobnější 
jeví extenzivní využití ve formě TTP, později bude možná snadná přeměna na kvalitnější 
zemědělskou půdu. Obhospodařované TTP, doplněné výsadbou tzv. doprovodné zeleně, 
udou rovněž vhodné pro naplnění ekologické a rekreační funkce krajiny.  b

 
Lesnická rekultivace (lom) 
Skupinová výsadba lesních dřevin bude doporučena na JZ a SV závěrné svahy částečně 
přiznané deprese po vytěženém lomu. Tyto plochy budou realizovány jako kombinace 
zatravněných ploch a skupinové výsadby vysoké zeleně s tím, že volné plochy by měly tvořit 
65 % celkové výměry a výsadba 35 %. Takto rekultivované plochy svahů, kde vysazené 
skupiny lesních dřevin budou plnit funkci rozptýlené zeleně v krajině, budou po zapojení 
porostů zařazeny do ploch ostatních jako ostatní veřejná zeleň. Lesní porosty také zapojí 

kultivovanou plochu do krajinné scény.    re
 
Hydrická rekultivace (lom) 
Po ukončení dobývání bentonitu a zastavení čerpání důlních vod v lomu dojde k postupnému 
nastoupání volné hladiny vod a k vytvoření vodní plochy v nejnižších jihovýchodních partiích 

mělé deprese, kam budou dále odváděny i srážkové vody z celé plochy bývalého lomu.  u
 
Řízená sukcese (lom) 
S ohledem na předpokládané kolísání hladiny vody v zatopené části zbytkové jámy bude  
doporučeno břehy a  navazující část svahů ponechat spontánní sukcesi.Výše položené 
vahy budou částečně zalesněny (měkký luh) a ponechány přirozenému vývoji. s
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ZÁVĚR 

Svým rozsahem je ložisko bentonitu středně velké. Předkládaný návrh 
rekultivace navrhuje způsob rekultivace odpovídající povrchovému dobývání a 
z toho plynoucím trvalým a dočasným změnám v krajině. Navrhované řešení  
odpovídá současným trendům preferujícím ponechání vytěženého prostoru  
ako nového krajinného prvkuj , který bude více plnit funkci ekologickou, 
stetickou, případně rekreační. e
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OBYVATELSTVO, HMOTNÝ MAJETEK, KULTURNÍ PAMÁTKY 

řevažuje orná půda, na plošinách byly 

  

ůvodu ze        
4. století, přestavěn barokně v letech 1743 -1745. 

Pře lturních tek v d kra os

KULTURNĚ HISTORICKÉ A ESTETICKÉ HODNOTY 

Zájmové území je součástí Bechyňského bioregionu (1.21). Nejstarší osídlení 
bioregionu se datuje již z doby bronzové. Zbytky přirozenějších lesů jsou převážně 
v údolí řek (reliktní bory, dubohabřiny, bučiny), jinde převažují smrkové a borové 
gnikultury. Na odlesněných místech pli

vybudovány soustavy drobných rybníků.  
 
Urbanistické hodnoty – pozitivní dominanty 
Maršov je malá vesnice, část městyse Malšice v okrese Tábor. Nachází se asi 
3,5 km na jihovýchod od Malšic. Je zde evidováno 49 adres. Trvale zde žije         
121 obyvatel. Obec Malšice je prvně zmíněna r. 1379, status městyse z r. 1868 

bnoven r. 2008. Dominantní je kostel Nejsvětější Trojice gotického po
1
 

hled ku  pamá otčeném jinném pr toru 

Číslo Obec Památka Hodnota Vliv Vizuální kontakt 
Lom zvonička  pozitivní slabý malý 39600 / 3-4985 

44154 / 3-6020 Lom venkovská 
usedlost čp.33 pozitivní slabý malý 

44847 / 3-5149 Zhoř u Tábora en  
pozitivní slabý malý 

hraniční kám
želečského 
panství 

40505 / 3-5147 Zhoř u Tábora 
p.28 pozitivní slabý malý venkovská 

usedlost č
 
Území s archeologickými nálezy 

Na daném širším území se nacházejí tyto archeologické lokality: 

alšice Na Jitrech – pravěké sídliště 

Maršov – historický intravilán obce 
bora   – historický intravilán obce O

M
 
 
Mohylníky 

Začátek mohylového pohřbívání na Táborsku lze klást do střední doby bronzové. 
Řada mohylníků je polykulturních, lze uvažovat o pohřbívání v několika obdobích. 
Nejpočetněji jsou zastoupeny mohylníky z doby halštatské (Maršov). Velké množství 
mohylníků však nelze přesně datovat. 
Oblast Táborska je zpravidla pokládána za spíše periferii z hlediska pravěkého a 
raně středověkého osídlení. Níže uvedený obrázek ukazuje, že hustota mohylových 
pohřebišť se vyrovná oblastem, které jsou tradičně pokládány za centrální část 
jižních Čech, nejhustěji osídlenou v období pravěku a raného středověku. 
 
Při cestě z Malšic do Maršova se v prostoru lesní trati Čimelky – Na Babech nachází 
osamocená mohyla datovaná do doby halštatské.  
V roce 2007 byla při cestě z Maršova do Malšic lokalizována nedatovaná mohyla. 
Objekt se nachází v lesní trati Pahorek, na pravé straně silnice. 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_T%C3%A1bor


 

 
br.č.9: Mohylníky na Táborsku 

a ložisku, i když cílem posuzovaného záměru je právě jejich 
ydobytí.  

O
 
 
Do popisu hmotného majetku v dotčeném území by měly být zahrnuty i zásoby 
suroviny n
v
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3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
   ÚZEMÍ Z HLEDISKA ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

správním 

odní plochy) a ekosystémy labilními (orná půda, ovocné 

Ú  druhů p  úz.

  
 
Ze způsobu využití území, respektive vzájemného poměru kultur,  zde na 
území obce Malšice  lze odvodit stupeň ekologické stability daného území.  

Základní ekologické orientační ukazatele relativních rozdílů podmínek ekologické 
stability krajiny lze odvodit z využití území, z poměru mezi ekopozitivními a 
ekonegativními složkami krajiny. Hodnotícími kritérii jsou trvalost ekosystémů, 
intenzita lidských zásahů a  ovlivnění energomateriálových toků. Hodnocení je 
interpretováno pomocí tzv. koeficientu ekologické stability (KES). KES vychází z 
výpočtů poměru mezi trvalými, relativně stabilními ekosystémy (lesní pozemky, 
zahrady, travní porosty, v
sady, zastavěné plochy). 

hrnné hodnoty ozemků v  obvodě Malšice 

Využití území V  ýměra % z ěry celk. vým

(ha)  území 

orná půda 19 50,9 64,0 

zahrady 49,8 1,3 

travní porosty 326,3 8,5 

lesní pozemky 12 361,4 2,7 

vodní plochy 34,9 0,8 

zastavěné plochy 55,1 1,4 

ostatní plochy 169,1 4,4 

Celkem 3860,6 100,0 

 
V rámci  katastrálního území obce má z hlavních krajinotvorných struktur dominantní 
postavení orná půda, která zabírá cca 51 % z jeho celkové rozlohy. Lesní pozemky 
pak představují cca 33 %. V územním obvodu Malšice je minimální zastoupení 
dalších hlavních krajinných struktur – travních porostů (8,5 %), zahrad (1,3 %). Vodní 

 logicky pozitivních kr

plochy zabírají jen 0,8 %. 

Zastoupení eko ajinných struktur  

Využití území V  ýměra % z c ěry elk. vým
území (ha) 

zahrady 49,8 1,3 

travní porosty 326,3 8,5 

lesní pozemky 12 361,4 2,7 

vodní plochy 34,9 0,8 

Celkem 1672,4 43,3 

 
 

 

 

 93



Z logicky n h kr   astoupení eko egativníc ajinných struktur

Využití území V  ýměra
(ha) 

% z c ěry elk. vým
 území 

orná půda 19 50,9 64,0 

zastavěné plochy 55,1 1,4 

Ostatní plochy 169,1 4,4 

Celkem 2188,2 56,7 

     
Z výše uvedených tabulek vyplývá mírná převaha ekologicky labilních struktur krajiny 
(56,7 %). Ekologicky pozitivní krajinné složky zabírají v souhrnu jen o měco méně 

ogické stability, vypočtená z výše uvedených údajů,   

sobuje značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové 

azby v krajině 
de přestávají fungovat na místní úrovni a nelze je jednoduše obnovit. 

 

procent (43,3 %).        

Hodnota koeficientu ekol
je nízká, a to pouze 0,76. 

Z hodnoty KES vyplývá zařazení obce do území intenzivně využívaného zejména 
zemědělskou velkovýrobou, s oslabenými autoregulačními pochody. V ekosystémech  
KES způ
energie. 

Podle metodiky Agroprojektu (1988) jde o narušenou krajinu schopnou autoregulace.  

KES nižší než 0,9 znamená, že dotčená obec se nachází v neutěšeném krajinném 
prostoru, který je hodnocen jako člověkem poznamenaný. Jednotlivé v
z
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ČÁST D 

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 
I.   CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ  
     ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A  
     VÝZNAMNOSTI   
 
 
1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 

K potenciálním faktorům, které by mohly nepříznivě působit na obyvatelstvo patří 
zejména: 

 znečišťování ovzduší – nejvýznačnějšími producenty prašných emisí v lomu 
může být nakládání a doprava hmot. Znečišťující látky jsou také emitovány 
z dieselových motorů užívané mechanizace a nákladních aut. Za suchého 
počasí může být významným příspěvkem i sekundární prašnost 

 hluk – zdrojem hluku je nakládání skrývky a suroviny, činnost mechanizmů a 
pojezdy nákladních aut 

 tuhé odpady  - vlastní těžbou  nebudou vznikat odpady ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady ale budou vznikat při činnostech 
souvisejících s těžbou, event. při  činnostech, na kterých bude těžba závislá, 
(např. při údržbě  mechanizmů a vozového parku). Činnosti, při kterých budou 
vznikat odpady (opravy nákladních automobilů, event. opravy těžebních 
mechanizmů), budou prováděny mimo lom u smluvně zajištěné organizace, 
která současně bude nakládat patřičným způsobem se vzniklými odpady  

 riziko havárií - v provozu lomu nepřicházejí v úvahu havárie, které by se dotkly 
zdraví okolního obyvatelstva 

 elektromagnetické záření – těžební činnost nebude zvyšovat v okolí lomu 
úroveň ionizujícího záření ani záření elektromagnetického. 

 
 

OBYVATELSTVO 

Údaje o populaci (k 31.12. 2012) 

Počet 
obyvatel 

Obec Počet 
obyvatel 

Obec 

Maršov 126 Zhoř 

u Tábora 
171 

Obora 125 Planá nad 
Lužnicí 

3878 

Lom 145   
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ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

PROBLEMATIKOU SE ZABÝVÁ „PROTOKOL POSOUZENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ. HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK“. ZÁŘÍ 2013 
AUTOR ING. JITKA RŮŽIČKOVÁ, KROKOVA 31, 360 20 KARLOVY VARY.  
 
(Protokol je v kopii součástí předkládaného materiálu, originály jsou k dispozici            
u oznamovatele záměru a zpracovatele dokumentace). 

Hodnocení zdravotních rizik se opírá o výsledky rozptylové a akustické studie, 
které byly pro účel stanovení rozšíření DP Maršov vypracovány. 
 
 
ROZPTYLOVÁ STUDIE 

Výpočty rozptylové studie jsou řešeny v  jedné variantě, vyhodnocující příspěvky 
předkládaného záměru k imisní zátěži. Příspěvky k imisní zátěži jsou řešeny pro 
NO2, PM10, PM2,5 a benzen. 

Podkladem ke kvantitativnímu odhadu rizika akutních resp. subakutních účinků oxidu 
dusičitého a suspendovaných částic PM10 jsou nejvyšší vypočtené průměrné 
krátkodobé 1hodinové/24hodinové koncentrace. Tyto imisní koncentrace však 
představují maximum, které může být v jednotlivých výpočtových bodech teoreticky 
dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek a reálně nemusí být dosaženy. Jde 
tedy o odhad zatížený vysokou nejistotou. Věrohodnější jsou průměrné roční 
koncentrace, na základě kterých se odhaduje riziko chronických toxických, event. 
pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. 

 Výsledky výpočtů 

Body výpočtové sítě 1 - 2 091 
(výpočtová síť 2 500 x 2 000 metrů s krokem výpočtu 50 metrů) 

Výpočtová síť           
Polutant Charakteristika 

Min. Max.            

NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,000749 0,031132            

NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,036554 0,453232            

PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,010628 3,513579            

PM10 Aritmetický průměr 24 hodin 1,633596 39,650899            

PM2,5 Aritmetický průměr 1 rok 0,003069 1,014514            

Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000033 0,002977            

                   

Body mimo výpočtovou síť 3 001 – 3 005    

Body mimo síť    
Polutant Charakteristika 

3001 3002 3003 3004 3005  Minimum Maximum

NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,009984 0,010949 0,005445 0,002837 0,001721  0,001721 0,010949 

NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,272634 0,276695 0,146982 0,105269 0,146263  0,105269 0,276695 

PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,394536 0,835559 0,024248 0,023937 0,082709  0,023937 0,835559 

PM10 Aritmetický průměr 24hod. 19,473412 21,578020 2,561779 4,434233 6,765830  2,561779 21,578020

PM2,5 Aritmetický průměr 1 rok 0,113919 0,241260 0,007001 0,006912 0,023882  0,006912 0,241260 

Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000842 0,000947 0,000444 0,000194 0,000098  0,000098 0,000947  
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Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro oxid dusičitý 

Charakterizace rizika akutních toxických účinků 

Příspěvky k maximální hodinové koncentraci oxidu dusičitého, vypočtené 
v rozptylové studii z provozu záměru, jsou v hodnotách max. desetin mikrogramu. 
Tyto koncentrace jsou tak malé, že nelze předpokládat, že by posuzovaný záměr 
mohl zvýšit zdravotní rizika akutních toxických účinků (reaktivitu dýchacích cest, 
změny plicních funkcí) obyvatel v okolí. Samotný příspěvek záměru je pro stávající 
zástavbu zanedbatelný.  
 

Charakterizace rizika chronických toxických účinků 

Změny průměrných ročních koncentrací NO2 po realizaci záměru byly v rozptylové 
studii v okolí obytných zástaveb vypočteny v tisícinách až setinách g/m3, což jsou 
změny vzhledem ke zdravotně významným koncentracím zanedbatelné.  

Odhadované stávající roční koncentrace neznamenají významné riziko pro 
obyvatele. V rozptylové studii je podle pětiletých průměrů z údajů ČHMÚ očekávána 
průměrná roční imisní koncentrace oxidu dusičitého v lokalitě do 9 µg/m3.  

Příspěvky plánovaného záměru k ročním koncentracím oxidu dusičitého spočtené 
v řádu tisícin až setin µg/m3 neovlivní současnou imisní situaci a jsou vzhledem 
k zdravotně významným koncentracím zcela zanedbatelné.  

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

  

Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro suspendované částice PM10        
a PM2,5 

V daném území je z pětiletých průměrů odhadnuto imisní pozadí PM10 do 30 g/m3 a 
PM2,5 do 20 g/m3. Jedná se tedy o hodnoty překračující směrnicové hodnoty 
stanovené Světovou zdravotnickou organizací. Nejedná se však o nepříznivé lokální 
imisní podmínky, ale o reálnou situaci na značném území České republiky.              
Na druhou stranu tyto směrnicové hodnoty vycházejí z výsledků epidemiologických 
studií a nejsou sníženy jako např. u oxidu dusičitého z důvodu možné nejistoty na    
50 procent.  
Odhadovaná současná průměrná roční koncentrace imisního pozadí PM2,5 do          
14 µg/m3 je vyšší než průměrná roční koncentrace 10 µg/m3, při které s 95-procentní 
pravděpodobností není ovlivněna úmrtnost.  
 

Výsledky modelových výpočtů z rozptylové studie 

Imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím PM10 a PM2,5 záměru vypočítané 
v rozptylové studii v referenčních bodech ve výpočtové síti a v bodech umístěných v 
místech nejbližší obytné zástavby se pohybují v následujícím rozmezí:  

   PM10     PM2,5 

obytná zástavba od 0,024 do 0,836 µg/m3   od 0,007 do 0,241 µg/m3 
(body mimo síť)   
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Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvky z provozu záměru se v místech nejbližší 
obytné zástavby pohybují v případě průměrných ročních imisí PM10 i PM2,5 na úrovni 
maximálně desetin mikrogramu. Tyto příspěvky jsou tak malé, že by neměly 
současnou míru zátěže významně změnit a to ani v součtu s pozadím.  

Hodnoty příspěvku na úrovni maximálně desetin mikrogramu jsou z hlediska 
zdravotních účinků nevýznamné, nezpůsobí předčasnou úmrtnost ani vznik nových 
případů onemocnění chronickou bronchitidou ani takové zhoršení průběhu 
kardiovaskulárních či respiračních onemocnění, které by si vynutilo hospitalizaci.  

Imisní příspěvky částic frakce PM10 a PM2,5 posuzovaného záměru nezpůsobí 
významné zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí. Z provedeného odhadu 
zdravotního rizika lze konstatovat, že nové roční imisní příspěvky PM10 záměru 
budou mít zanedbatelný vliv na související zdravotní obtíže a samy nebudou 
představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo. Realizace 
plánovaného záměru znamená jen nepatrnou změnu ročních koncentrací, která 
neovlivní hodnocené ukazatele, tedy celkovou úmrtnost ani výskyt dalších 
zdravotních symptomů. 

Doporučení z rozptylové studie: v případě realizace záměru je třeba nezbytné emise 
u zdrojů snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, to je 
všechna místa a operace, kde dochází k emisi TZL, je nutno s ohledem na technické 
možnosti vybavit podle povahy procesu vodní clonou, skrápěním, odprašováním 
nebo mlžícím zařízením. Navržené postupy by měly být dokladovány v další přípravě 
posuzovaného záměru. 
                                                

Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen  

Imisní pozadí benzenu v ovzduší podle imisních map ČHMÚ (pětileté průměry za 
roky 2007 - 2011) je v lokalitě do 1,2 g/m3. Pokud bychom předpokládali tuto 
průměrnou roční koncentraci benzenu v zájmové oblasti jako pozaďovou, s vědomím 
značné nejistoty, pak této hodnotě odpovídá při použití jednotky karcinogenního 
rizika UCR dle WHO (6 x 10-6) celoživotní navýšení karcinogenního rizika               
ILCR 7,2 x 10-6.  

Nejvyšší vypočtený průměrný roční imisní příspěvek záměru by měl v místě obytné 
zástavby dle rozptylové studie dosahovat hodnoty pro benzen:  

body mimo síť max. 0,00095 µg/m3    ILCR příspěvku je 3,9x10-9 

Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvky benzenu z provozu záměru mají ve stávající 
zástavbě o tři a více řádů nižší úroveň karcinogenního rizika pro benzen než je 
úroveň přijatelná a nelze tedy předpokládat, že by tato expozice mohla přispět ke 
zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění celoživotně 
exponovaných lidí (tj. za 70 let). Individuální karcinogenní riziko pro posuzovanou 
situaci je dáno pouze pozadím, tj. 7,2x10-6 . 

Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při 
konzervativním odhadu úrovně imisního pozadí a vlastního imisního příspěvku 
záměru, nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen z hlediska platného imisního 
limitu, který je 5 g/m3 pro benzen, ale i z podstatně přísnějšího pohledu 
zdravotních rizik (za nepatrné překročení limitu ILCR nese evidentně 
odpovědnost stávající imisní pozadí). Vlastní imisní příspěvky hodnoceného 
záměru jsou zcela zanedbatelné.  
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Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší 

Byl proveden odhad zdravotních rizik, spojených s možnou změnou znečištění 
ovzduší, danou vlivem plánovaného provozu záměru „Změna dobývacího prostoru 
Maršov“. 

Na základě odhadu zdravotních rizik je možné konstatovat, že i při velmi 
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění 
ovzduší na celou exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze 
pro hodnocené škodliviny v žádné z variant v důsledku realizace záměru 
předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků.  
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit 
závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru „Změna dobývacího 
prostoru Maršov“, nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské zdraví 
pro obyvatele v okolí posuzovaného záměru.  

 
 
 
AKUSTICKÁ STUDIE 
 
Hodnocení zdravotního rizika hluku v mimopracovním prostředí                                                             

Nezbytným výchozím podkladem pro hodnocení expozice hluku a následně ke 
kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika je znalost hlukové 
zátěže v posuzované lokalitě.  
Podkladem k hodnocení hlukové expozice obyvatel zájmového území je hluková 
studie, která modeluje předpokládané akustické vlivy záměru na nejbližší stávající 
obytné objekty. Zájmovým územím pro posouzení v předložené akustické studii se 
rozumí to území, o němž lze předpokládat, že by v něm těžební činností a jejím 
zabezpečování v navrhovaném změněném DP Maršov mohlo dojít k ovlivnění stavu 
akustické situace ve venkovním prostředí. 

V předložené akustické studii tvoří potenciální zájmové území sídla Maršov a 
Obora. 

Výpočty byly provedeny pro nejnepříznivější technologickou situaci při těžbě, tj. pro 
situaci, kdy technické zdroje hluku rypadlo/dozer/dumper budou souběžně v činnosti 
na terénu, a to v pozicích lokalizovaných ve změněném DP Maršov nejblíže k obcím 
Maršov a Obora.  

V takovém případě je nejmenší vzdálenost od hranic DP Maršov k imisnímu místu 
v obci Maršov u rodinného domu čp. 41 na pravé straně silnice III/1377 (ve směru 
Obora – Maršov). Na levé straně silnice III/1377 (ve směru Obora – Maršov) je pak 
prvním objektem ležícím nejblíže k hranici DP Maršov hospodářská budova bez čísla 
popisného. 

V případě obce Obora je nejmenší vzdálenost mezi místem akustické emise a 
místem jejího příjmu v obci Obora u zemědělského objektu bez čísla popisného, 
který leží po pravé straně silnice III/1377 (ve směru Obora – Maršov).  

Takto koncipovaný výpočet je na straně bezpečnosti výsledku. 
 
 

 99



Hodnocení dle hygienických limitů stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Pro akustickou studii tvoří potenciální zájmové území sídla Maršov a Obora. Tyto 
lokality mohou být hlukově potenciálně ovlivnitelné technologickou i dopravní činností 
související s těžbou v navrhované změně DP Maršov. 

Budeme-li za hygienický limit pro hluk při souběžné těžbě a manipulaci se surovinou 
v DP Maršov uvažovat LAeq,8h = 50 dB (hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk na 
účelových komunikacích v denní době) lze na základě modelových výsledků 
v akustické studii konstatovat, že v sídle Maršov (126 obyvatel) a v sídle Obora (125 
obyvatel) nebude hygienický limit v chráněných venkovních prostorech staveb pro 
hluk z výše uvedených zdrojů překročen.  

Budeme-li za hygienický limit hluku ve venkovním prostoru z obslužné dopravy na 
neveřejných komunikacích uvažovat LAeq,8h = 50 dB pro denní dobu (6 - 22 hodin), 
lze na základě modelových výsledků v akustické studii konstatovat, že hygienický 
limit z obslužné dopravy na neveřejných komunikacích v chráněném venkovním 
prostoru nejbližších staveb v obci Maršov a Obora nebude překročen.   

Budeme-li za hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru z dopravy na 
silnicích III. třídy a místních komunikacích uvažovat LAeq,8h = 55 dB pro denní dobu   
(6 - 22 hodin) lze na základě modelových výsledků v akustické studii konstatovat,     
že hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb vzdálených od středu 
komunikací minimálně 6 m nebude v obcích Lom a Zhoř u Tábora překročen.  

Z modelových výpočtů v akustické studii vyplývá, že při převozu suroviny 
nedojde v Plané nad Lužnicí k takové změně, která by byla objektivně zjistitelná 
a ani subjektivně postřehnutelná (navýšení max. o 0,2 dB).  

K odsouhlasení uvedených hygienických limitů je oprávněn místně příslušný 
orgán ochrany veřejného zdraví. 

 
 
Závěr k hodnocení hluku 

Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené 
skutečnosti a po uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující 
závěry: 
 
Hodnocení z hlediska vztahu k hygienickým limitům:  

 Lze konstatovat, že provozem záměru „Změna dobývacího prostoru 
Maršov“ nebudou v chráněném prostoru staveb v sídlech Maršov a Obora 
překročeny hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů.  

 Přepravou suroviny z DP Maršov do úpraven Obrnice, Prunéřov a Malé 
Chvojno nebudou překročeny hygienické limity pro chráněný venkovní 
prostor staveb v obcích Maršov, Obora, Lom a Zhoř u Tábora.  

 Z modelových výpočtů v akustické studii vyplývá, že při převozu suroviny 
nedojde v Plané nad Lužnicí k takové změně hluku z dopravy, která by byla 
objektivně zjistitelná a nebude ani subjektivně postřehnutelná (navýšení 
max. o 0,2 dB v úseku 4).  
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Hodnocení z hlediska kardiovaskulárních účinků: 

 V oblasti kardiovaskulárních účinků (hypertense, infarkt myokardu) 
jsou modelové hodnoty ekvivalentních hladin hluku z dopravy v obcích 
Maršov, Obora, Lom a Zhoř u Tábora hluboko pod hladinou 60 dB, což je 
hladina, při které by mohlo docházet k tomuto negativnímu účinku. 

 Z provedeného odhadu atributivního rizika kardiovaskulárních onemocnění 
pro obyvatele Plané nad Lužnicí lze konstatovat, že doprava vyvolaná 
záměrem nebude příčinou tohoto negativního účinku. Nepatrné zvýšení 
tohoto rizika je dáno pouze dopravou nesouvisející se záměrem.   

Poznámka: Zde je třeba znovu upozornit, že tento odhad je proveden s vědomím značné 
nejistoty. 

 
Hodnocení z hlediska obtěžování hlukem:  

 Lze konstatovat, že z porovnání změn, které lze v oblasti možného výskytu 
negativních účinků expozice hluku očekávat po realizaci záměru „Změna 
dobývacího prostoru Maršov“ vyplývá, že zjištěné modelové hodnoty hladin 
hluku při těžbě a manipulaci se surovinou v DP jsou v chráněných 
prostorech staveb v Maršově a Oboře pod hodnotami, při kterých by mohlo 
docházet k obtěžování.  

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

Hodnocení z hlediska možného rušení ve spánku nebylo provedeno, protože 
provoz záměru bude pouze v denní době.  

Z hlediska vlivu na zdraví je větší váha přisuzována právě expozici v noční době,   
kdy lidé odpočívají a regenerují. Důvodem je i skutečnost, že v noční době je většina 
obyvatel skutečně ve svých domech.  
 

Závěr ve vztahu k hodnocení hluku 

Realizace záměru „Změna dobývacího prostoru Maršov“ nebude mít na 
stávající obytnou zástavbu, resp. v ní exponované osoby, vliv z hlediska 
možných negativních účinků expozice hluku, tj. z hlediska obtěžování hlukem   
a z hlediska atributivního rizika kardiovaskulárních onemocnění 
 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 

Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes 
všechny uvedené nejistoty konstatovat, že změny imisního a hlukového 
zatížení vlivem realizace záměru: „Změna dobývacího prostoru Maršov“.  jsou 
po dodržení doporučení z realizovaných odborných studií v posuzované 
lokalitě akceptovatelné.  

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit 
závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru nebude tato aktivita 
představovat významně zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele v okolí  
posuzovaného záměru.  

 101



EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY, NARUŠENÍ FAKTORU POHODY 

Sociální vlivy je možno rozdělit do čtyř základních skupin: 

 Demografické vlivy – např. změny v kvantitativních a kvalitativních znacích 
dotčené populace (např. věková struktura, poměr přistěhování/odstěhování, 
poptávka po sociálních službách, počet, škol, domů, apod.); 

 Kulturní vlivy – změny ve sdílených zvycích, tradicích a hodnotových 
systémech, archeologických, historických a kulturních artefaktech a na 
struktury a environmentální rysy s náboženským významem; 

 Vlivy na komunitu – zahrnují změny v sociální struktuře, organizaci a vztazích 
a jejich doprovodné efekty na soudržnost, stabilitu, identitu zajištění služeb; 

 Socio–psychologické vlivy - zahrnující změny v individuální kvalitě života            
a pocitu pohody, pocitu bezpečí nebo sounáležitosti a vnímání výhod nebo 
rizik. 

Vlivy z prvních tří kategorií ve významném nebo větším než malém rozsahu nejsou 
podle názoru zpracovatele dokumentace pravděpodobné. Udržení pracovních míst 
v tradičním oboru těžby a zpracování nerudních nerostných surovin lze hodnotit                     
z demografického hlediska spíše pozitivně. Záměr bude znamenat  hlavně zachováni 
pracovní příležitosti v úpravenských závodech. 

Při daném typu těžební činnosti nehrozí riziko vážných havárií s dopadem do okolí, 
které by mohly vzbuzovat obavy obyvatel. Nepředpokládá se využití vytěžených 
prostor k jiným účelům, které by mohly vyvolávat obavy obyvatel, např. skládkování 
odpadů.  

Socio-psychologické vlivy může záměr vyvolat v průběhu hornické činnosti v lomu, 
kdy může být zejména lidmi žijícími v nejbližším okolí negativně vnímána exploatace 
území (ve smyslu proměny známé krajiny, pocitu ztráty známého) a související 
aspekty těžby (např. hluk z provozu). Narušení pocitu pohody je tedy možné. 

Naopak výhledově, po ukončení dobývání suroviny a následné rekultivace lomu 
mohou být za určitých předpokladů tyto vlivy kladné. Vzhledem k neurčitostem 
v hodnocení tohoto okruhu vlivů ve fázi po ukončení hornické činnosti a vzhledem      
k dlouhodobému trvání těžby nejsou potenciální kladné vlivy v hodnocení výsledné 
významnosti uvažovány. 

Realizace záměru rovněž poskytuje zákonem stanovené finanční prostředky. 
Oznamovatel bude po dobu 20 let odvádět úhrady z dobývacího prostoru (roční 
odvod 100 – 1.000 Kč za každý započatý hektar území pokrytý DP) a z vydobytých 
vyhrazených nerostů (nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých nerostů) obcím a státu 
dle § 32a, zákona č. 44/1988 Sb.(horní zákon) v platném znění. 

V souvislosti s dočasným i trvalým odnětím dotčených pozemků ze ZPF bude          
při povolování hornické činnosti na lomu stanovena výše odvodů za odnětí. Odvody 
budou placeny ročně do doby navrácení daných pozemků zpět do zemědělského 
půdního fondu, případně do ukončení  jiné předepsané biologické rekultivace.       
Část odvodů je příjmem rozpočtu obce, v jejímž správním obvodu se odnímaná půda 
nachází, část je příjmem státu. Odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou 
být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody 
a krajiny. 

Sociálně – ekonomické vlivy   jsou z   hlediska   velikosti i celkové významnosti 
hodnoceny jako příznivé. 
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2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

 

VÝPOČET PŘÍSPĚVKŮ K IMISNÍ ZÁTĚŽI 

Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži související 
s pokračováním těžby v DP Maršov.  

Rozptylová studie na straně bezpečnosti vyhodnocuje počátek těžby, tedy rok 2014. 

Výpočet rozptylové studie je řešen v jedné variantě vyhodnocující příspěvky k imisní 
zátěži při zadaném ročním objemu skrývky, výklizu a těžby. 

Výpočet znečištění byl proveden pro následující látky:  

 Tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10 a PM2,5 – volba této znečišťující 
látky souvisí s emisemi z  plošných a liniových zdrojů a ze samotné těžby  

 NO2 a benzen - volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z  plošných a 
liniových zdrojů souvisejících s dopravou  

K výpočtu použitý produkt SYMOS'97 verze 2006 je programový systém pro  
modelování znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající 
legislativou v oblasti ochrany ovzduší. 

Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků 
z dopravy emisní faktory dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze 
2006). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny 
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen 
v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí 
z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. 

Výpočet byl proveden ve výpočtové síti o kroku 50 m, která představuje celkem         
2.601 výpočtových bodů v síti (1 – 2.601). Výpočtová síť má rozměry 2.500 x       
2.500 metrů. Dále byl výpočet proveden pro 5 bodů mimo síť, představující okraje 
souvislé obytné zástavby nejbližších obcí (3.001 až 3.005).  

Následující sumarizační tabulka podává přehled o vypočtených nejnižších a 
nejvyšších koncentracích jednotlivých škodlivin (v  g.m-3) ve výpočtové síti a u bodů 
mimo výpočtovou síť: 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Příspěvky záměru Charakteristika 

Min. Max. Min. Max. 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,000749 0,031132 0,001721 0,010949 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,036554 0,453232 0,105269 0,276695 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,010628 3,513579 0,023937 0,835559 
PM10 Aritmetický průměr   24 hodin 1,633596 39,650899 2,561779 21,578020 
PM2,5 Aritmetický průměr 1 rok 0,003069 1,014514 0,006912 0,241260 

Výpočtový rok 
2014 

Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000033 0,002977 0,000098 0,000947 

 
 
Vyhodnocení výsledků 

Příspěvky k imisní zátěži NO2 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 g.m-3 a 200 g.m-3 ve vztahu 
k hodinovému aritmetickému průměru. Nejbližší monitorovací stanice AIM 
nesignalizuje překračování imisních limitů pro tuto škodlivinu. 
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Pětileté aritmetické průměry pro NO2 za roky 2007 - 2011 nesignalizují překračování 
imisního limitu pro roční aritmetický průměr této škodliviny  (8,2 až 8,6  g.m-3). 

Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru bude 
pohybovat do 0,032 g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,011 g.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť, takže i se zohledněním známého pozadí nelze předpokládat 
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční 
průměrné koncentrace. 

Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru 
nepřesáhnou 0,46 g.m-3 ve výpočtové síti a  0,28 g.m-3 u bodů mimo výpočtovou 
síť.  

Uvedené příspěvky k imisní zátěži lze označit za malé a málo významné. 

 

Příspěvky k imisní zátěži PM10 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska 
ročního aritmetického průměru hodnota 40 g.m-3, pro 24 hodinový aritmetický 
průměr potom 50  g.m- 3 (avšak s možností překročení této koncentrace 35 krát za 
kalendářní rok). 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM 
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, u 24 hodinových koncentrací lze 
zaznamenat epizody překračování limitní 24 hodinové koncentrace.  

Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry 
ročních průměrných koncentrací za roky 2007 - 2011 v zájmovém území pohybují do 
18,7 g.m-3. Podle téhož hodnocení je PM10 – 36. nejvyšší hodnota 24 hod. 
průměrné koncentrace v zájmovém území do 35,8 g.m-3.   

Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru PM10 
bude pohybovat do 3,52 g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,84 g.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť, takže i se zohledněním známého pozadí nelze předpokládat 
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení  imisního limitu z hlediska roční 
průměrné koncentrace. 

Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 se pohybuje do 
39,66 g.m-3 ve výpočtové síti a do 21,60  g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.   

Jak je patrné z výsledků výpočtů, nejvyšší příspěvky jsou dosahovány uvnitř 
těžebního prostoru a v prostoru vnější výsypky. 

 
Příspěvky k imisní zátěži PM2,5 

Pro PM2,5 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit z hlediska ročního 
aritmetického průměru hodnotou 25 g.m-3. 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM 
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu.  

Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry 
ročních průměrných koncentrací za roky 2007 - 2011 v zájmovém území pohybují 
v rozpětí 13,7 až  14,0 g.m-3. 
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Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru PM2,5 
bude pohybovat do 1,02 g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,25 g.m-3 mimo výpočtovou 
síť, takže i se zohledněním známého pozadí nelze předpokládat v souvislosti 
s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné 
koncentrace. 

Jak je patrné z výsledků výpočtů, nejvyšší příspěvky jsou dosahovány uvnitř 
těžebního prostoru a v prostoru deponií. 

 

Příspěvky k imisní zátěži benzenu 

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota 
imisního limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 g.m-3.  

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM 
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu.  

Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry 
ročních průměrných koncentrací za roky 2007 - 2011 v zájmovém území pohybují   
do 1,2 g.m-3. 

Příspěvky k imisní zátěži benzenu se pohybují hluboce pod hodnotou imisního limitu, 
a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem v řešeném 
časovém horizontu nebude překročen. Samotné imisní příspěvky lze označit za malé 
a nevýznamné, pohybující se maximálně do 0,003 g.m-3 z hlediska příspěvků 
záměru k ročnímu aritmetickému průměru. 

 

ZÁVĚR 

V případě realizace záměru je však nezbytné v souladu s platnou legislativou 
emise v každém řešeném časovém horizontu u zdroje snižovat a vyloučit          
v maximální míře, která je prakticky dosažitelná. To znamená, že všechna místa 
a operace, kde dochází k emisi TZL, je nutno s ohledem na technické možnosti 
vybavit podle povahy procesu vodní clonou, skrápěním, odprašováním nebo 
mlžícím zařízením. Navržené postupy by měly být dokladovány v další přípravě 
posuzovaného záměru. 

Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve 
vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelná za předpokladu důsledného 
omezování sekundární prašnosti. 
 
 
VLIV NA KLIMATICKÉ POMĚRY 

Těžba ložiska Maršov u Tábora s ohledem na postup těžby, na okamžitou velikost 
budoucího lomu a s ohledem na následnou rekultivaci nemůže představovat změny, 
které by se promítly do mikroklimatických poměrů dané lokality a jejího okolí. 
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3. VLIVY NA AKUSTICKOU SITUACI A EV. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ    
    CHARAKTERISTIKY 

 

VLIVY NA AKUSTICKOU SITUACI 

Vliv záměru na stav akustické situace v prostředí byl zjišťován výpočtovými postupy, 
a to na základě výpočtů stavů akustické situace v zájmovém území při těžbě a jejím 
zabezpečování v navrhovaném změněném DP Maršov Zájmovým územím jsou  sídla 
Maršov a Obora. 

Lokality hlukově potenciálně ovlivnitelné technologickou a dopravní činností 
související s těžbou v navrhovaném DP Maršov: 

 

Poř. číslo Lokalita Technologický hluk Dopravní hluk 
1 Maršov + + 
2 Obora + + 

 

 

VÝSLEDKY VÝPOČTŮ 

Technologický hluk 
Hluk technických zařízení při těžbě 

Výpočty byly provedeny pro nejnepříznivější technologickou situaci při těžbě, tj. pro 
situaci, kdy technické zdroje hluku rypadlo/dozer/dumper budou souběžně v činnosti 
na terénu, a to v pozicích lokalizovaných v e změněném DP Maršov nejblíže k obcím 
Maršov a Obora.  

V takovém případě je nejmenší vzdálenost od hranic DP Maršov k imisnímu místu 
v obci Maršov u rodinného domu čp. 41 na pravé straně silnice III/1377 (ve směru 
Obora – Maršov). Na levé straně silnice III/1377 (ve směru Obora – Maršov) je pak 
prvním objektem ležícím nejblíže k hranici DP Maršov hospodářská budova bez čísla 
popisného. 

V případě obce Obora je nejmenší vzdálenost mezi místem akustické emise a 
místem jejího příjmu v obci Obora u zemědělského objektu bez čísla popisného, 
který leží po pravé straně silnice III/1377 (ve směru Obora – Maršov).  

Takto koncipovaný výpočet je na straně bezpečnosti výsledku. 
 
Poloha nejnepříznivějších imisních míst v obci Maršov je ve výpočtovém modelu, 
použitém pro výpočet očekávaného stavu akustické situace při těžbě v DP Maršov, 
ztotožněna s výpočtovými body č. 1 (dům čp. 41) a č. 2 (hospodářský objekt bez čp. 
po levé straně silnice III/1377 ve směru z obce Obora do obce Maršov), poloha 
nejnepříznivějšího místa akustické imise pro výpočet očekávaného stavu akustické 
situace v obci Obora je pro situaci při těžbě v DP Maršov ztotožněna s výpočtovým 
bodem č. 3 (zemědělská stavba po pravé straně silnice III/1377 ve směru z obce 
Obora do obce Maršov).  

Jako akustické vstupy byly pro výpočet použity hodnoty hladin akustického výkonu 
LWA z nařízení vlády č. 342/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., 
v platném znění. 
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Ty mají pro všechna technologická zařízení, která budou použita při těžbě, tyto 
hodnoty: 

Rypadlo/dozer/dumper:  LWA = 103 dB 
 

Výsledky výpočtů LAeq hodnoticí pro výše uvedené charakteristiky technologické činnosti 
těžebních mechanizmů jsou ve výpočtových bodech č.1, č.2 a č.3 na vstupu do 
intravilánu obcí Maršov/Obora uvedeny následně.  

 

Imisní hodnoty LAeq hodnoticí pro těžební mechanizmy lokalizované k obci Maršov 

Výpočtový bod 
číslo 

Lokalita Vzdálenost od DP LAeq hodnoticí 

1 Maršov čp. 41 cca 60 m 37,8 dB 

2 Maršov – hosp. objekt cca 85 m 38,0 dB 

3 Obora – zem.objekt cca 175 m 38,9 dB 
 

Imisní hodnoty LAeq hodnoticí pro těžební mechanizmy lokalizované k obci Obora 

Výpočtový bod 
číslo 

Lokalita Vzdálenost od DP LAeq hodnoticí 

1 Maršov čp. 41 cca 60 m 28,4 dB 

2 Maršov – hosp. objekt cca 85 m 46,5 dB 

3 Obora – zem. objekt cca 175 m 46,5 dB 
 

Shrnutí 

Vzhledem k volbě technologicky možných pozic těžebních mechanizmů co nejblíže   
u hranic DP, přivrácených k obcím Maršov a Obora, vztahují se výše uvedené 
výsledky výpočtů k nejnepříznivější těžební technologické situaci při těžbě 
v navrhovaném změněném DP Maršov.  

To však pro obce Maršov/Obora znamená, že pokud nejsou překročeny 
požadavkové limity nejvýše přípustných hodnot hluku v pozicích před fasádami u 
objektů nejbližších k pozicím těžebních mechanizmů (a to v tomto případě 
překročeny nejsou!), nebudou limity nejvýše přípustných hodnot hluku 
překročeny ani u ostatních objektů v zájmovém území (důvodem je to, že všechny 
ostatní objekty leží již ve vzdálenostech od navrhované změny DP Maršov větších, 
než leží nejbližší objekty).  

Z výše uvedených číselných údajů výpočtů vyplývá, že ani v jednom případě 
technologicky možného výškového a pozičního umístění technických zdrojů hluku 
v navrhovaném změněném DP Maršov Ves nebude překročen v intravilánu obcí 
Maršov/Obora limit nejvýše přípustné hodnoty hluku LAeq  50 dB. 

 

Hluk při manipulaci se surovinou v DP 

Výpočty hluku pro tuto aktivitu, související s těžbou ve změně DP Maršov, byly 
provedeny pro technologicky nejnepříznivější těžební situaci, kdy se vnitrolomová 
doprava odehrává po vnitrolomových komunikacích vedených na povrchu terénu DP 
a tyto komunikace jsou umístěné co nejblíže k hranicím navrhované změny DP. 
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Vzhledem k tomu, že pozice vnitrolomových komunikací nebyly v zadávacích 
podkladech uvedeny, při výpočtech se z důvodů aplikace principu předběžné 
opatrnosti uvažovalo s celou délkou vnitrolomových komunikací podél navrženého  
ochranného valu z ornice. Takto koncipované výpočty jsou na straně bezpečnosti 
výsledků.  

Výsledky výpočtů hodnot LAeq hodnoticí u referenčních objektů v obci Maršov a Obora 
jsou uvedeny následně.  

 

Imisní hodnoty LAeq hodnoticí hluku při manipulaci se surovinou v DP, 
vypočítané pro nejbližší objekty obcí od hranice změny DP  

Lokalita Vzdálenost od DP LAeq hodnoticí Výpočtový bod 
číslo 

1 Maršov čp. 41 cca 60 m 27,1 dB 

2 Maršov – hosp. objekt cca 85 m 31,0 dB 

3 Obora – zem. objekt cca 175 m 28,8 dB 
 

Shrnutí  

Z vypočítaných hodnot LAeq hodnotících, uvedených v tabulce vyplývá, že v při 
manipulaci se surovinou v prostoru změněného DP nebude limit nejvýše přípustné 
hodnoty hluku LAeq 50 dB u žádného z referenčních objektů v obcích Maršov a Obora 
s velikou rezervou prokazatelně překročen, a to i po započítání horní hranice 
nejistoty výpočtů ± 2 dB.  

Jelikož všechny ostatní objekty v obcích Maršov a Obora leží od pozic 
vnitrolomových komunikací v DP Maršov ve vzdálenostech větších, než je tomu 
v případě referenčních objektů, z fyzikálních důvodů nebude limit nejvýše přípustné 
hodnoty hluku LAeq  50 dB překročen ani u nich. 

 

Hluk při těžbě a manipulaci se surovinou v DP 

Akustické důsledky souběžných aktivit při těžbě a manipulaci s vytěženým 
materiálem v DP byly souhrnně posouzeny v komplexním výpočtovém modelu, 
zahrnujícím obě tyto činnosti. Pro technologické zdroje hluku byly použity 
předpoklady, které byly uplatněny v primárním modelu pro výpočet akustických 
důsledků těžební technologie. Pro posouzení vlivu dopravní obsluhy při těžbě byly 
použity předpoklady, které byly uplatněny v primárním modelu pro výpočet 
akustických důsledků  při manipulaci s vytěženým materiálem v DP. 
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Imisní hodnoty LAeq hodnoticí při lokalizaci těžebních mechanizmů k obci Maršov, 
vypočítané pro situaci souběhu těžby a manipulace se surovinou v DP 

Výpočtový bod 
číslo 

Lokalita Vzdálenost od DP LAeq hodnoticí 

1 Maršov čp. 41 cca 60 m 38,2 dB 

2 Maršov – hosp. objekt cca 85 m 38,8 dB 

3 Obora – zem. objekt cca 175 m 39,3 dB 
 

Imisní hodnoty LAeq hodnoticí při lokalizaci těžebních mechanizmů k obci Obora, 
vypočítané pro situaci souběhu těžby a manipulace se surovinou v DP 

Výpočtový bod 
 číslo 

Lokalita Vzdálenost od DP LAeq hodnoticí 

1 Maršov čp. 41 cca 60 m 30,8 dB 

2 Maršov – hosp. objekt cca 85 m 46,7 dB 

3 Obora – zem. objekt cca 175 m 46,6 dB 
 

Shrnutí  

Z vypočítaných hodnot LAeq hodnotících  vyplývá, že ani při souběžné těžbě a manipulaci 
se surovinou v prostoru změněného DP nebude limit nejvýše přípustné hodnoty 
hluku LAeq 50 dB u žádného z referenčních objektů v obcích Maršov a Obora 
prokazatelně s rezervou překročen. To platí i po započítání horní hranice nejistoty 
výpočtů ± 2 dB.  

 

Imisní hodnoty LAeq hodnoticí  se započítáním nejistoty výsledku, vypočítané pro situaci 
se souběžnou těžbou a manipulací se surovinou v DP. Těžební mechanizmy jsou 
lokalizované k obci Maršov 

Výpočtový bod 
 číslo 

Lokalita Vzdálenost od DP LAeq hodnoticí 

1 Maršov čp. 41 cca 60 m 38,2 ± 2 dB 

2 Maršov – hosp. objekt cca 85 m 38,8 ± 2 dB  

3 Obora – zem. objekt cca 175 m 39,3 ± 2 dB 
 

 

Imisní hodnoty LAeq hodnoticí  se započítáním nejistoty výsledku, vypočítané pro situaci 
se souběžnou těžbou a manipulací se surovinou v DP. Těžební mechanizmy jsou 
lokalizované k obci Obora 

Výpočtový bod 
 číslo 

Lokalita Vzdálenost od DP LAeq hodnoticí 

1 Maršov čp. 41 cca 60 m 30,8 ± 2 dB 

2 Maršov – hosp. objekt cca 85 m 46,7 ± 2 dB 

3 Obora – zem. objekt cca 175 m 46,6 ± 2 dB 
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Jelikož všechny ostatní objekty v obcích Maršov a Obora leží od hranice změny 
DP Maršov ve vzdálenostech větších, než je tomu v případě referenčních 
objektů, z fyzikálních důvodů nebude limit nejvýše přípustné hodnoty hluku 
LAeq  50 dB překročen ani u nich. 

 

Dopravní hluk při odvozu suroviny do úpraven těžební organizace 
(Obrnice, Prunéřov, Malé Chvojno)  

Nákladní vozidla se budou pohybovat po trase: DP Maršov – Maršov – Lom – Zhoř    
u Tábora – Planá nad Lužnicí - nájezd na silnici I/3 – pokračování směr úpravny a 
zpět. 

 
 

Charakteristiky odvozové trasy suroviny 

Popis odvozové trasy suroviny z DP Maršov do úpraven v Obrnicích, Prunéřově, 
Malém Chvojně je pro úsek trasy Maršov – Planá nad Lužnicí  (zadaný objednatelem 
studie) tento: 

Vozidla dopravní obsluhy po výjezdu z lomu Maršov odbočí vpravo na komunikaci 
III/1377, po níž dojedou do obce Lom. Po pravém odbočení v obci Lom na silnici 
III/1376 vozidla pokračují po této silnici přes obec Zhoř u Tábora až do Plané nad 
Lužnicí, kde najedou levým odbočením na silnici I/3. Dále pak po silnicích vyšších 
funkčních úrovní pokračují vozidla dopravní obsluhy do některé z úpraven (Obrnice, 
Prunéřov, Malé Chvojno).  

Uvedený popis celé trasy se vztahuje ke směru „tam“. Trasa vozidel dopravní 
obsluhy ve směru „zpět“ je inverzní ke směru „tam“. 

  

Kategorizace úseků trasy obslužní dopravy mezi DP Maršov a Planou nad 
Lužnicí při odvozu suroviny do úpraven Obrnice, Prunéřov, Malé Chvojno  

Pro zjištění vlivu dopravní obsluhy úpraven bentonitu na stav akustické situace 
v okolí odvozové trasy byla vytvořena kategorizace úseků/částí úseků odvozové 
trasy, které na sebe navazují, s tím, že každý z úseků odvozové trasy je 
charakterizován jemu příslušejícími intenzitami a složením dopravy.  

Pro přepravní trasu suroviny z lomu Maršov do úpraven Obrnice, Prunéřov, Malé 
Chvojno byla  vytvořena tato klasifikace úseků dopravní trasy mezi lomem Maršov     
a Planou nad Lužnicí: 

Úsek 1 
Je definovaný přepravní trasou po silnici III/1377 Lom – Želeč, a to od lomu Maršov až ke 
křižovatce silnice III/1377 se silnicí III/1376 v Lomu. 
V Celostátním sčítání dopravy ŘSD (CSD2010) spadá tento přepravní úsek do sčítacího 
profilu 2-4560, pro nějž je definován začátek úseku (ZÚ) v Maršově a konec úseku (KÚ) 
v Želči, a to u křižovatky silnice III /1377 se silnicí III/13711. 
 
Úsek 2 
Je definovaný přepravní trasou od křižovatky silnic III/1377 a III/1376 v Lomu až k začátku 
sčítacího profilu 2-2533 u začátku zástavby v Plané nad Lužnicí. V úseku 2 vede přepravní 
trasa přes obec Zhoř u Tábora. 
Údaje z Celostátního sčítání dopravy (CSD2010) pro tento úsek přepravní trasy nejsou ve 
sčítání ŘSD z roku 2010 uvedeny. 
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Úsek 3 
Je definovaný začátkem a koncem sčítacího profilu 2-2253, který má začátek úseku (ZÚ) u 
začátku zástavby v Plané nad Lužnicí. a konec úseku (KÚ) u vyústění silnice III/1359 v Plané 
nad Lužnicí. Tento sčítací profil je na silnici III/1376. Úsek 3 přepravní trasy vede 
zastavěným územím Plané nad Lužnicí. 
Pro tento úsek přepravní trasy jsou k dispozici údaje z Celostátního sčítání dopravy ŘSD 
(CSD2010). 
 
Úsek 4 
Je definovaný začátkem a koncem sčítacího profilu 2-0044, který má začátek úseku (ZÚ) u 
zaústění silnice III/1376 a konec úseku (KÚ) u zaústění do silnice I/3 v Plané nad Lužnicí. 
Tento sčítací profil je na silnici III/1359. Úsek 4 přepravní trasy vede zastavěným územím 
Plané nad Lužnicí. 
Pro tento úsek přepravní trasy jsou k dispozici údaje z Celostátního sčítání dopravy ŘSD 
(CSD2010). 
 
Úsek 5 
Je definovaný začátkem a koncem sčítacího profilu 2-0043, který má začátek úseku (ZÚ) u 
začátku zástavby Plané nad Lužnicí a konec úseku (KÚ) u zaústění silnice II/409 v Plané 
nad Lužnicí. Úsek 5 přepravní trasy vede již celý zastavěným územím Plané nad Lužnicí. 
Pro tento úsek přepravní trasy jsou k dispozici údaje z Celostátního sčítání dopravy ŘSD 
(CSD2010). 

 

Trasa dopravní obsluhy od Plané nad Lužnicí do úpraven organizace     
Obrnice, Prunéřov, Malé Chvojno  

Trasa dopravní obsluhy všech tří úpraven bentonitu mezi Planou nad Lužnicí a 
úpravnami Obrnice, Prunéřov, Malé Chvojno alternativně zahrnuje všechny silnice 
vyšších funkčních úrovní od konce úseku 5 přepravní trasy až ke zpracovatelským 
závodům (úpravnám) Obrnice/Prunéřov/Malé Chvojno. Tyto části trasy dopravní 
obsluhy vedou extravilánem i intravilánem.  

Přesnější specifikace této části trasy dopravní obsluhy úpraven Obrnice, Prunéřov, 
Malé Chvojno není v podkladech objednatele uvedena.  

Pro tyto úseky přepravní trasy jsou k dispozici údaje z Celostátního sčítání dopravy 
ŘSD (CSD2010). 
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Přehled dopravních vstupů  

Intenzity a složení dopravy v r. 2014 v úsecích  1 – 5 přepravní trasy mezi lomem 
Maršov a Planou nad Lužnicí 

Intenzita dopravy za 24 hodiny Úsek trasy 
číslo 

Číslo sčítacího 
úseku OA + M NA Celkem 

Zdroj dat  

1 2-4560 335 49 384 přepočet podle TP 
225 

2 neexistuje 335 49 384 převzato z úseku 1 
 

3 2-2533 1311 575 1886 přepočet podle TP 
225 

4 2-0044 4013 840 4853 přepočet podle TP 
225 

5 2-0043 14026 2599 16625 přepočet podle TP 
225 

 
 

Výhledový stav akustické situace v obcích Maršov a Obora 

Výsledky přímých výpočtů výhledového stavu akustické situace v obcích Maršov a 
Obora. 
 
Imisní hodnoty LAeq hluku ve výpočtových bodech č. 1 – 3 při převozu suroviny           
do úpraven Obrnice, Prunéřov, Malé Chvojno 

Lokalita LAeq hodnoticí Vztah k limitu hluku Výpočtový bod 
číslo 

Maršov čp. 41 33,0 dB nepřekročení 1 

Maršov – hosp. objekt 48,6 dB nepřekročení 2 

Obora – zem. objekt 23,9 dB nepřekročení 3 
 

Výhledový stav akustické situace v obcích Lom a Zhoř u Tábora při převozu 
suroviny do úpraven Obrnice, Prunéřov, Malé Chvojno 

Hodnoty LAeq hodnoticí v  předcházející tabulce  byly v použitém výpočtovém modelu 
vypočítány pro tyto vzdálenosti zástavby od osy komunikace III/1377: 

Obytný dům čp. 41 v obci Maršov  66 m  
Hospodářský objekt v obci Maršov  12 m 
Zemědělský objekt v obci Obora 135 m 

Návazné výsledky výpočtů pro teoretické vzdálenosti fiktivního chráněného objektu 
10 m, 8 m, 6 m od osy komunikace III/1377, který by byl umístěn v Maršově u silnice 
III/1377 ve stejné vzdálenosti od vstupu této silnice do obce, v jaké je nyní umístěn 
hospodářský objekt (k němuž je přiřazen výpočtový bod č. 2), ukazují, že i při 
takových teoretických pozicích chráněného objektu od komunikace III/1377 jsou 
výhledové hodnoty LAeq hodnoticí vždy nižší než 55 dB (což je limit nejvýše přípustné 
hodnoty v osídlení).  
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Hodnoty LAeq hodnoticí  
pro vzdálenosti zástavby 6/8/10 m od osy komunikace III/1377 

LAeq hodnoticí Teoretická vzdálenost zástavby 

6 m 53,2 dB 

8 m 51,4 dB 

10 m 49,9 dB 
 

Protože platí, že pro přepravní úsek č. 2 se přebírají dopravně-inženýrské údaje 
z přepravního úseku č. 1 (používají se dopravně-inženýrské údaje pro obec Maršov –  
- viz zdůvodnění na str. 28 studie) a dále, že nejmenší vzdálenosti stavebních 
objektů  od osy komunikace III/1376 v obcích Lom a Zhoř u Tábora jsou vždy větší 
než 6 m, důsledkem údajů uvedených v předcházející tabulce je to, že v obcích Lom 
a Zhoř u Tábora  budou při přepravě suroviny do úpraven Obrnice,  Prunéřov a   
Malé Chvojno výhledové hodnoty LAeq hodnoticí  rovněž nižší než 55 dB. 

 
 

Výhledový stav akustické situace v Plané nad Lužnicí při převozu suroviny     
do úpraven Obrnice, Prunéřov, Malé Chvojno 

Výsledky výpočtů hodnot LAeq REF pro dopravu „ostatní“ (tou se rozumí doprava v roce 
2014 bez započítání převozu surovin do úpraven Obrnice, Prunéřov, Malé Chvojno) 
a dopravu „ostatní+lom“ (tou se rozumí součet dopravy „ostatní“ a dopravy sloužící 
k převozu suroviny z DP Maršov  do úpraven Obrnice, Prunéřov, Malé Chvojno) jsou 
uvedeny následně.  

 

Hodnoty  LAeq REF v roce 2014  

LAeq REF (dB) Úsek trasy 
číslo 

Číslo sčítacího 
úseku Doprava „ostatní“ Doprava „ostatní+lom“ 

Nárůst δ (dB) 

3 2-2533 59,5 59,7 + 0,2 

2-0044 61,9 62,0 + 0,1 4 

2-0043 66,8 66,8 ± 0,0 5 

 

Jak je patrné z údajů v tabulce, podmínce, že nárůst imisních hodnot v důsledku 
existence nového zdroje dopravního hluku („doprava suroviny“) nepřevýší 0,9 dB, 
vyhovují všechny úseky přepravní trasy v Plané nad Lužnicí.  

Toto zjištění však znamená, že výsledky výpočtů pro tyto úseky trasy dopravní 
obsluhy jsou nehodnotitelné. Současně to znamená, že ke zjištění výhledového 
stavu akustické situace při převozu suroviny do úpraven Obrnice, Prunéřov, Malé 
Chvojno nejsou potřebné přímé akustické výpočty (viz str. 25 akustické studie). 
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Shrnutí 

Z výše předložených výsledků výpočtů stavu akustické situace ve venkovním 
prostředí při převozu suroviny z DP Maršov do úpraven Obrnice, Prunéřov, 
Malé Chvojno vyplývá, že po celé délce trasy přepravy suroviny nebude nikde 
překročen limit nejvýše přípustné hodnoty hluku v území. 

Vzhledem k tomu, že při žádné technologické činnosti, spojené s těžbou bentonitu ve 
změněném DP Maršov i s jejím převozem do úpraven Obrnice, Prunéřov, Malé 
Chvojno nebude nikde překročen limit nejvýše přípustné hodnoty hluku v území, 
nejsou potřebná žádná ochranná opatření proti hluku a proto se ochranná 
opatření proti hluku nenavrhují. 

 

OSTATNÍ VLIVY 

Na základě charakteru oznamované činnosti vyplývá, že nedojde ke vzniku jiných 
ekologických vlivů, než je uvedeno v předkládaném materiálu. 
 
 
Vliv záření 
Neexistuje zdroj radioaktivních emisí nebo elektromagnetického záření. Tento vliv je 
hodnocen z hlediska velikosti i významnosti jako nulový. 
 
 
Seismické vlivy 
K rozpojování hornin nebudou používány trhací práce. Vibrace spojené s provozem 
mechanizačních prostředků budou nevýznamné. Budou působit pouze na obsluhu 
pracovních strojů a budou řešeny společně s ostatními negativními vlivy používáním 
ochranných pracovních pomůcek v rámci dodržování předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce. Otřesy vyvolané pojezdy těžkých nákladních automobilů působí 
na krátkou vzdálenost, reálně pouze několik metrů. Vzhledem k tomu bude i tento vliv 
nevýznamný. 
 
 
Biologické vlivy 
Na jakýchkoliv deponiích skrývkových hmot, ornice nebo suroviny je obecně 
předpoklad rozšíření běžných ruderálních a plevelných druhů. Dalšími plochami se 
zvýšeným rizikem šíření synantropních a ruderálních druhů bývají manipulační 
prostory s nezpevněným povrchem, okraje cest, apod. 

Součástí záměru je přitom manipulace se skrývkovými hmotami na vnější výsypce 
SEVER a vybudování a pozdější likvidace ochranného valu z ornice. Na jejich 
plochách lze předpokládat expanzi snadno se množících a dobře se adaptujících 
invazivních rostlin, které je nezbytné hubit. 

Na deponiích ornice musí být tyto rostliny na základě požadavku orgánu ochrany 
ZPF pravidelně likvidovány. Všechny ostatní plochy, kde je riziko šíření invazivních 
druhů, musí být udržovány pravidelným sekáním vegetace a případně i mechanickým 
nebo chemickým hubením invazních druhů. 

Za předpokladu dodržování těchto opatření je tento biologický vliv možno hodnotit 
jako nevýznamný. 
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4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY  
 

PŘÍTOKY DO OTVÍRKY A ODVODŇOVÁNÍ LOŽISKA 

Průměrný přítok důlních vod do lomu ve změněném DP Maršov bude činit  4,63 l.s-1. 
Ke zvládnutí přítoků důlních vod do  lomu navrhujeme na plánované bázi lomu         
na kótě 416 m n.m. vybudovat retenční nádrž, která bude schopna po určitou dobu 
akumulovat především objem přívalových srážkových vod, aniž by došlo k zatopení 
pracovišť. Pro nepravidelné jednorázové  přečerpání důlních vod  mimo lom do 
Čenkovského potoka bude nasazeno v případě potřeby mobilní čerpadlo  

Pokud budou důlní vody opět přímo vypouštěny do povrchové vodoteče 
(Čenkovského potoka), mělo by jejich znečištění dosahovat přípustných limitů 
stanovených v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění.  

Dosud platí emisní limity pro stávající lom Maršov (rozhodnutí Krajského úřadu - 
Jihočeského kraje, odboru ŽP, zemědělství a lesnictví  ze dne 23. 7. 2007. čj. KUJCK 
20433/2007 OZZl/5 Ryb). 

Nový souhlas s vypouštěním důlních vod vydá příslušný vodoprávní orgán formou 
rozhodnutí, ve kterém současně stanoví podmínky vypouštění těchto vod do veřejné 
vodoteče, včetně monitorovacího systému. Vypouštění důlních vod se povoluje až 
v rámci procesu schvalování hornické činnosti.  

 

VLIVY NA PODZEMNÍ VODY 

Hydrogeologické posouzení ložiska bentonitu Maršov u Tábora bylo realizováno 
v lednu 2008 (Hydrogeologická společnost, s.r.o., Praha – Zbraslav). Cílem bylo 
zhodnotit dosavadní těžbu bentonitu a její vlivy na vodní režim a navrhnout pro 
budoucí období systém monitorování podzemních vod v širším okolí ložiska. Práce 
byly provedeny s ohledem na plánované zahloubení a rozšíření stávajícího lomu 
Maršov (první změna DP v roce 2007). 

Základem nového posouzení byly výsledky sledování hladiny naražené, příp.              
i ustálené podzemní vody u všech dosud odvrtaných ložiskových vrtů. 

Významným měřícím bodem se stal hydrovrt HV-1, který byl již v roce 1970 
vyhlouben pro zásobování bytového domu na jihovýchodním okraji Maršova            
(za hranicí DP Maršov). Pro účely probíhajícího monitoringu je nyní evidován jako  
studna S 3. V hloubce 21 metrů se nachází ustálená hladina podzemní vody bazální 
zvodně krystalinika. 

Monitorování probíhá také na zbylých ložiskových vrtech (V 11/92/P a V 12/92/P), 
které byly již v letech  1989 -1992 vystrojeny jako pozorovací: 

 bazální zvodeň - úroveň hladiny sledována na vrtech V 2/89/P, V 4/89/P a 
V 6/89/P. 

 mělká zvodeň v mezilehlých písčitých polohách - úroveň hladiny sledována na 
vrtech V 10/92/H, V 11/92/P a V 12/92/P 
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Při novém hydrogeologickém posouzení byl vzat zřetel  na starší hydrogeologické 
posudky a monitorování, které na lokalitě proběhly v letech:   

1991 –1992 Režimní měření na uvedených vrtech a vybraných studnách režimní 
ve 14-ti denních intervalech (Koroš, 1992). 
Sezónní rozkyv mělké zvodně, využívané studnami S1 a S2 byl 3 m, 
u studny  S3 byl vlivem velkých odběrů až 12 m. 

1995 Z důvodu stížností obyvatel posouzení vlivu těžby na domovní 
studny v obci Maršov (Koroš, 1995). 
Výsledky měření prokázaly, že studny nejsou těžbou ovlivněny. 
V okolí intenzivně čerpané studny S3 se vytváří trvalá deprese 
hladiny podzemní vody a dochází zde k lokálním změnám proudění. 

2007 Hydrogeologické pozorování na nových ložiskových vrtech MT  
a MV1 - MV5 (Koroš, 2007).  
Výsledná mapa hydroizohyps ukazuje na základní směry 
podzemního odtoku a na výraznou depresi kolem čerpané studny 
S 3. Patrný je i pokles hladiny ve vrtu V 11/92-P, odrážející postupný 
vliv těžby, projevující se v bezprostředním východním předpolí lomu. 

 
Koroš (2008) ve své zprávě uvádí, že rozšíření plochy hornické činnosti z cca 3 ha 
na 6 ha (1. změna DP Maršov v roce 2007) bude znamenat jen omezený prostorový 
a hloubkový zásah do režimu proudění podzemních vod a nezpůsobí ovlivnění 
stávajících jímacích objektů, neboť bude probíhat ve vzdálenosti 100 a více metrů od 
nejbližší studny v obci. Zahloubení o 9 metrů přinese při porušení bazální izolační 
vrstvy problémy s přítoky vod s napjatou hladinou do dna lomu. Vzhledem k nízké 
propustnosti nebudou kubatury vod příliš velké (odhad nižší desetiny l/s), ale způsobí 
spíše komplikace při odvodnění a pohybu mechanizace v lomu.  
 
Pro objektivizaci  předpokládaných vlivů hornické činnosti na hladiny podzemní vody 
v širším okolí je od roku 2009 prováděno a vyhodnocováno režimní měření hladin 
podzemní vody s četností minimálně 2x ročně na vybraných pozorovacích objektech: 

Domovní studny S1, S2, S3,  S3A, S42 (aktuální stav v r. 2012) 
Studny S1 (hloubka 9 m)  a S2 (hloubka 16 m)  jsou kopané,  vrtaná studna S3 pro bytový 
dům (hloubka 29 m). V roce 2009 byla do režimního měření  začleněna vrtaná studna S42 
(hloubka 32 m). u domu čp. 42. Jde o záložní jímací objekt, z něhož je podle potřeby 
čerpána voda do studny S1. V roce 2012 byla do režimního měření  začleněna vrtaná studna 
S3A (hloubka 39 m). Jde o nový jímací objekt u bytového domu.  

Pozorovací vrty: V 11/92P; V 12/92P 
Vrt V 10/92H v roce 2012 přesypán, proto dočasně neměřitelný. Vrt V 11/92P - hloubka       
17 m, vrt V 12/92P - hloubka 21 m. 

 
Výsledky jsou spolu s údaji o čerpání důlních vod vyhodnocovány v ročních zprávách 
(Koroš, 2009, 2010, 2011, 2012). 
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Obr.č.10: Lokalizace monitorovacích vrtů a studní 
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Poslední monitorování na lokalitě Maršov v roce 2012 dokumentovalo vlivy těžby 
bentonitů na úrovně hladin podzemní vody v širším okolí lomu (Maršov - režimní 
měření 2012, Koroš, 2012). 

Bylo zjištěno, že hladiny podzemní vody ve sledovaných objektech většinou 
vykazovaly meziročně přirozený vzestup a pokles, bez ohledu na vzdálenost od 
činného lomu. Vliv těžby na stav podzemních vod ve studnách v obci Maršov nebyl 
zjištěn. 
 
Doposud je však monitorován vliv hornické činnosti na ploše 6 hektarů ve stávajícím 
dobývacím prostoru Maršov.  

Plánovaná druhá změna (rozšíření) DP Maršov však umožní organizaci postupně 
rozvíjet plochu hornické činnosti až na 35 ha (včetně stávajícího lomu). Tato 
maximální plocha těžby však nebude nikdy docílena, neboť za postupující těžbou 
budou vytěžené plochy lomu ihned zasypávány vnitřní výsypkou. 
 
Doporučujeme proto pro zachování kontinuity nepřetržitého hodnocení vlivu 
těžby pokračovat v režimním měření podzemních vod s četností min. 2 x ročně 
na stávajících pozorovacích objektech v lomu i v obci. Výsledky režimního 
měření budou spolu s údaji o čerpání důlních vod z lomu i nadále 
vyhodnocovány v ročních zprávách odborné hydrogeologické firmy. 

S postupující a zahlubující se těžbou v rozšířeném (změněném) DP Maršov bude 
nutné do režimního měření časem začlenit i nové pozorovací objekty, 
lokalizované podle odborného doporučení hydrogeologického a ložiskového 
specialisty. 

 

 
Zásobování pitnou vodou 

Ovlivnění hydrogeologického režimu hornickou činností v DP Maršov je potenciálním 
rizikem z pohledu možného ovlivnění hladin podzemní vody ve vodních zdrojích 
v přilehlých částech obcí Maršov a Obora. 

V Maršově i v Oboře je navržena výstavba vodovodu. Obec bude připojena na 
Vodárenskou soustavu Jižní Čechy z vodojemu Malšice, ze kterého je dále čerpána 
do věžového vodojemu Čenkov. Z vodojemu Čenkov je již položena část 
gravitačního zásobního řadu do Obory a Maršova. Připojení obcí na vodovodní síť 
však dosud nebylo provedeno. 

Do doby než bude provedena výstavba vodovodní sítě je třeba sledovat kvalitu vody 
ve studních. 
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VLIVY NA POVRCHOVÉ VODY 

Z povrchových vodotečí se v okolí nachází cca 50 m severně od hranice DP 
Maršovský potok protékající zájmovým územím od severozápadu k jihovýchodu, 
s nadmořskou výškou 424 m nad severní hranicí navrhované změny DP. Přibližně    
33 - 62 m jižně od hranice DP je to Čenkovský potok, protékající územím spíše ve 
směru Z - V s nadmořskou výškou 426 - 420 m  pod jižní hranicí změny DP.  

Hranice povodí výše uvedených toků prochází po nejvyšších kótách terénu, směrem 
od západu k VJV.  

Místní erozivní základna bude po otvírce rozšířeného lomu Maršov (35 ha) dána 
korytem Čenkovského potoka. Tato vodoteč odvodňuje zájmové území na  úrovni    
420 m n.m.. Lze tedy konstatovat, že  nejnižší (jižní) báze plánovaného lomu, která se  
bude nacházet na úrovni 416 m n.m., bude ležet cca 4 metry pod místní erozní  bází.  

Díky depresi budoucího rozšířeného lomu dojde k málo významnému snížení plochy 
výše zmíněného povodí Maršovského potoka a Čenkovského potoka. Z tohoto důvodu 
by došlo k negativnímu ovlivnění (snížení) povrchového odtoku do těchto vodotečí.  

V případě Čenkovského potoka však přečerpáváním důlních vod do jeho koryta 
budeme množství vody v tomto potoce mírně (v ročním průměru) zvyšovat.  
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5. VLIVY NA PŮDU 
 
Změnou dobývacího prostoru Maršov budou nově dotčeny zemědělské pozemky 
ZPF o celkové výměře 42,932 ha (100 %). Ve stávajícím DP Maršov je v současnosti 
odňato ze ZPF celkem 6,2332 ha zemědělských pozemků. Navrhovaný změněný    
DP Maršov bude tedy situován celkem na ploše 49,1652 ha zemědělských pozemků. 

Plánovaný lom Maršov (včetně starého lomu) bude mít plochu 35,1303 ha, plocha 
dočasné vnější výsypky činí 0,5876 ha (z toho v DP 0,3963 ha). Hornická činnost ve 
změněném DP Maršov tedy zasáhne postupně celkem 35,5266 ha pozemků.  

Pro dosažení plánovaného rozsahu hornické činnosti bude nutno odejmout ze 
ZPF ještě cca 31,2 ha zemědělských pozemků (část budoucího lomu se zem. 
pozemky dosud neodňatými ze ZPF - 30,876 ha + část podzákladí vnější výsypky 
SEVER se zem. pozemky dosud neodňatými ze ZPF - 0,3243 ha). Plocha bude 
upřesněna při povolování hornické činnosti. 

Plocha podzákladí ochranného valu z ornice (15.600 m2) bude sice odňata ze ZPF,      
ale po souhlasu orgánů ochrany ZPF nebude pod tělesem valu snímána ornice. 

Mimo plochu změněného DP bude nutno dodatečně odejmout ze ZPF 0,3243 ha 
zemědělských pozemků pod částí vnější výsypky SEVER.  

Tento negativní vliv, který je důsledkem každé hornické činnosti prováděné 
povrchovým způsobem, bude kompenzován postupnou sanací a rekultivací 
pozemků po ukončení těžby, případně již v průběhu těžby. 

O souhlas se stanovením DP podle zák. č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF je třeba zažádat u příslušného 
orgánu ochrany ZPF. 

Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které jsou umístěny na katastrálním 
území  Maršov u Tábora. Jen část předmětných pozemků je  ve vlastnictví investora 
(organizace KERAIN, a.s. - součást koncernu KERAMOST). 

Vzhledem ke skutečnosti, že postupující těžbou bude zabírána téměř výhradně 
zemědělská půda, je na vhodné části ploch navržena zpětná zemědělská rekultivace. 

V následující tabulce je uveden přehled typů BPEJ v navrhované změně  DP Maršov 
a těmto typům odpovídající plocha zemědělské půdy, včetně procentuálního 
zastoupení v celkové ploše ZPF v DP a včetně třídy ochrany: 
 
Přehled typů BPEJ nově dotčených pozemků ZPF 
v navrhované změně DP Maršov 

BPEJ 74710 74600 74700 71500 Celkem 
5,9446 14,4139 11,0499 11,5236 42,9320 Plocha 

(ha) 
%  13,8 33,6 25,8 26,8 100,00 

Třída 
ochrany 

III. II. III. II. * 
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Přehled typů BPEJ již odňatých pozemků ze ZPF 
ve stávajícím DP Maršov 

BPEJ 74710 74600 74700 71500 Celkem 
- - - 6,2332 6,2332 Plocha 

(ha) 
%  - - - 100,0 100,00 

Třída 
ochrany 

- - - II. * 

 
Jak je uvedeno v předchozích částech  dokumentace, je většina  pozemků ve změně  
DP Maršov vedena jako orná  půda  ve  II. a III. třídě ochrany ZPF. 

Pro odnětí zemědělské půdy takových tříd ochrany ze ZPF je nutné respektovat 
podmínky stanovené zákonem č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Výhradní ložisko Maršov u Tábora je však jednoznačně konturováno schválenými 
zásobami bentonitu ověřenými geologickým průzkumem a stanoveným chráněným 
ložiskovým územím. Proto je i v ploše zemědělských pozemků s II. třídou ochrany 
plánována hornická činnost, a to i přes fakt, že jsou tyto pozemky podle zákona             
č. 334/1992 Sb. poměrně ceněny.  
 
 
Skrývka zúrodnitelných vrstev půdy 

Území navrhované změny dobývacího prostoru Maršov je dosud jakýmikoliv 
skrývkovými  či těžebními pracemi nedotknuté a půdní pokryv je zachován. Pozemky 
náležející do ZPF jsou v současnosti využívané jako pole. 

Údaje o mocnostech půdních horizontů v zájmovém území byly převzaty ze zprávy 
geologického průzkumu (Gekon, 2011) a ze starších zpráv. V území změny DP činí 
průměrná mocnost ornice 38  cm. Před vlastním zahájením skrývkových prací na 
plochách plánované hornické činnosti v DP Maršov bude v předstihu a po etapách 
odděleně skrývána ornice  a podorniční vrstva. Vrchní zúrodnitelné vrstvy skrývky 
budou skrývány selektivně shrnutím buldozery.  

Objemy ornice a zúrodnitelných zemin včetně jejich umístění na dočasných 
deponiích budou upřesněny v plánu otvírky, přípravy a dobývání. Uskladněné zeminy 
budou vráceny na  část povrchu nově vytvořeného reliéfu v rámci technické 
rekultivace lomu Maršov. 

 
 
Hornická činnost  

Při těžbě v rozšířeném dobývacím prostoru Maršov bude postupováno v souladu 
s podmínkami ochrany ZPF, tj.:  

 Před zahájením skrývkových prací bude prováděna selektivní skrývka 
zúrodnitelných vrstev půdy. 

 Půda bude shrnována v celém profilu a umisťována na deponie (val, stávající 
deponie).  

 Deponie zúrodnitelných zemin je třeba zajistit před vodní erozí, která by mohla 
způsobit  rozplavování a je nutno je zabezpečit před případným zcizováním.  
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 Budou učiněna taková opatření, aby se zabránilo úniku látek poškozujících 
půdu. 

 Vzhledem k tomu, že půjde o dlouhodobé deponie kulturních zemin, bude 
vhodné zvolit takový tvar, který umožní jejich snadné obdělávání, popř. 
dočasné zatravnění, čímž se zabrání  postupnému zaplevelení. Pokud není 
možno u dlouhodobých deponií zajistit jejich obhospodařování, je nutné 
pravidelné ošetřování proti plevelům postřiky v průběhu celého vegetačního 
období.  

 
 
ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY 

Za běžných provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd. 
Při provádění skrývky ornice a zúrodnění schopných zemin a při jejich přemisťování 
nesmí dojít ke znečištění půdy ropnými látkami. Za předpokladu dodržování 
předepsaných pracovních postupů týkajících se provozu strojového parku a při 
dodržení postupů daných havarijním plánem (únik ropných látek) záměr neznamená 
kontaminaci zemědělských půd. 

Možné úkapy motorové nafty nebo provozních olejů z těžebních mechanizmů a 
vozidel mohou způsobit znečištění půdy. Při jejich zjištění bude nutno provést 
likvidaci tohoto znečištění případným odtěžením znečištěného materiálu a jeho 
následnou likvidací. V předpolí lomu budou vytvořeny odstavné plochy pro těžební 
mechanizmy, které pomohou k lepší likvidaci případného znečištění úniku olejů nebo 
nafty. 

Velikost a celková významnost vlivu záměru na čistotu půd je nevýznamná. 
 
 

ZMĚNA MÍSTNÍ TOPOGRAFIE, VLIV NA STABILITU A EROZI PŮDY  

Dobývání bentonitu v lomu Maršov, jakož i další hornická činnost (budování výsypek) 
budou probíhat pouze v ploše změněného dobývacího prostoru. Po ukončení prací 
bude území rekultivováno podle souhrnného plánu sanace a rekultivace, resp. podle 
následných projektů rekultivace. 

Nechráněné orné půdy v širším okolí obce Maršov představují značné riziko jejich 
ohrožení a aktuálního postižení vodní a větrnou erozí. 

Vedle klimatických faktorů (nízké srážky, větrné proudění), půdního složení a 
způsobů hospodaření, je pro rozvoj erozních procesů důležitá částečná absence 
krajinné zeleně v plošně rozsáhlých rovinatých částech území. Náchylnost půdy k 
vodní erozi se projevuje již u malých sklonů svahů od 2 – 3o, tedy prakticky na všech 
plochách orné půdy v rámci řešeného území. Větrnou erozí jsou ohroženy půdy 
vysychavé, lehké, hlinité, hlinitopísčité. Oba druhy eroze způsobují závažné problémy 
zemědělskému hospodaření a jejich důsledky se dále projevují znečišťováním 
povrchových vod a ovzduší, hromaděním splavenin v níže položených údolních 
částech území, narušováním celistvosti údolních hran a svahů atd. 

Také vlastní lom znamená určitou změnu místní topografie, která bude mít vliv 
pravděpodobně na stabilitu lomových stěn a ve velmi omezené míře  i na erozi půdy. 

Stabilita svahu pro projekt lomu byla stanovena podle současných znalostí 
geologických poměrů ve stávajícím lomu Maršov (POPD Maršov 2009). 
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ZÁVĚR 

Obecně v souvislosti s těžbou dochází k  degradaci půd. Obnova půdního krytu je 
závislá na způsobu následné rekultivace. Původní půdní kryt ale po těžbě nelze 
uměle v plném rozsahu vytvořit (s ohledem na délku přirozených půdotvorných 
procesů nelze uvažovat o obnově půd v  původní podobě přirozeným vývojem).  

Velikost vlivu bez kompenzačních opatření a plánované sanace a rekultivace by byla 
vzhledem k rozloze navrhované změny dobývacího prostoru významně nepříznivá. 

Hornická činnost ve změněném DP Maršov zasáhne postupně celkem cca 38,4 ha  
zemědělských pozemků ZPF (včetně stávajícího lomu a části plochy vnější výsypky 
Sever mimo DP).  

Po ukončení těžby bude navráceno zpět do ZPF jako trvalý travní porost celkem    
23,7 ha (tj. 61,8 % zabrané zemědělské půdy). Pouze na této ploše je vliv dočasný – 
vratný. 

Na zbývající rozloze bude vliv trvalý. Negativní význam tohoto vlivu částečně snižuje 
fakt, že území s nenavrácenou zemědělskou půdou (zpět do ZPF) bude 
rekultivováno hydricky (15,5 %), lesnicky (5 %) a část plochy bude ponechána řízené 
sukcesi (17,7 %). Dojde tak k žádané biologické rozmanitosti prostředí.  
 

Celková významnost vlivu je vyhodnocena jako nevýznamná (málo významná) 
z níže uvedených důvodů: 

 Menší rozsah záboru zemědělské půdy samotným lomem a vnější výsypkou 
(38,4 ha) v navrhované změně DP (42,9 ha) 

 Etapovitost odtěžování půdního horizontu při realizaci etapovité těžby skrývek, 
kdy nedojde ke skrytí půdy z celé plochy navrhovaného lomu najednou. 

 Oddělené snímání zúrodnění schopných vrstev půdy, jejich ošetřování na 
deponiích a racionální využití při rekultivaci. 
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6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 
 

Vládou přijatý dokument Surovinová politika České republiky deklaruje zajištění trvale 
udržitelného rozvoje a zároveń zajišťuje adekvátní ochranu domácí surovinové 
základny. Výstupem analýzy využívání nerostných surovin v Jihočeském regionu je 
studie "Regionální surovinová politika Jihočeského kraje" (ČGS, ČGS-Geofond, 
2003). 

Z hlediska závažnosti dopadů těžby nerostných surovin na stabilitu horninového 
prostředí je těžba nerud  v lokálním měřítku bez větších vlivů. 

Objem vytěžitelných zásob bentonitu v lomu (tj. bez zásob vázaných v závěrných 
svazích lomu a bez těžebních ztrát) bude činit 2.071.000 tun. Tento objem suroviny 
bude nevratně vytěžen z geologického profilu a odvezen do úpraven organizace.  

Těžba ve schválené změně DP  bude orientována výhradně na zásoby výhradního 
nerostu (bentonitu) a hornickou činností dojde k odstranění části původního 
horninového prostředí. Tento vliv je u jakéhokoliv dobývání nerostných surovin 
logický.  

Těženým výhradním nerostem - bentonitem se rozumí na ložisku Maršov u 
Tábora  terciérní montmorillonitické jíly. Mineralogicky jsou jíly charakterizovány jako 
smíšený typ montmorilloniticko-kaolinitický. Pro vznik montmorillonitu byl rozhodující 
alkalický chemismus sedimentačního prostředí, vyvolaný přínosem alkálií ze splachů 
zvětralých partií táborského syenitu. Montmorillonitické jíly mají velmi dobré sorpční 
vlastnosti a vysokou schopnost výměny kationtů. Jsou to plastické horniny se 
schopností bobtnat. Nositeli těchto vlastností jsou jílové minerály, především 
montmorillonit, případně illit. 

Dalšími hmotami, které budou přímo dotčeny zásahem do horninového prostředí, 
budou skrývky a výklizy nevhodných zemin a hornin.  

Skrývka představuje objem hornin a zemin v nadloží ložiska, které nejsou součástí 
zásob ložiska a jsou určeny k uložení na výsypkách.  

V těženém profilu bentonitu se však vyskytují i horniny, které vůbec nesplňují 
požadavky  na průmyslově využitelný bentonit  – jsou to tzv. výklizy. Tyto cizorodé 
polohy je nutno vyklízet a odvážet na výsypky.  

Výklizy (včetně skrývek) budou využity pro částečné zasypání vytěženého lomu a pro 
modelování nového reliéfu krajiny při jeho sanaci a rekultivaci.  

Technologie skrývky, transportu a ukládání na místo určení v žádném případě 
neumožňuje zachovat původní stratigrafii geologického profilu. Nově vzniklé výsypky 
se skládají z chaotické směsi zemin a hornin rozdílného rekultivačního významu   
(tzv. antrozemě). Určujícími faktory pro výběr způsobu rekultivace na takových 
půdách jsou geomorfologické tvary nově modelovaných reliéfů. 

Při provozování hornické činnosti v souladu s vydanými rozhodnutími a při 
dodržování báňských bezpečnostních předpisů nehrozí narušení stability 
horninového masivu a ohrožení okolních ploch. 

Takto prováděná povrchová těžba s sebou nese určité změny odtokových poměrů 
v území a zábory půdy. Tyto vlivy a vzniklé změny lze ale charakterizovat jako změny 
dočasné, řešené jednak provozem a technologií, ale hlavně řešené rekultivací. 
Problematika rekultivace bude řešena souhrnným plánem sanace a rekultivace.  
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Přírodní zdroje 

Mimo ložisko Maršov u Tábora se v širším okolí nachází následují surovinové zdroje: 

 Severozápadně od zájmového území (ve vzdálenosti 5,5 km) výhradní ložisko 
stavebního kamene Slapy u Tábora se stanoveným DP Hnojná Lhotka. 

 Jihovýchodně od zájmového území (ve vzdálenosti 4,5 km) výhradní ložisko 
štěrkopísků Roudná 2 - Planá nad Lužnicí se stanoveným DP Planá nad 
Lužnicí. 

 
Stará důlní díla 

V ploše změny  dobývacího prostoru Maršov ani v jeho širším okolí neleží žádné 
evidované staré důlní dílo. 

 
Poddolovaná území 

Zájmové území změny dobývacího prostoru Maršov (včetně jeho širšího okolí) neleží 
v ploše poddolovaných území.  
 
 
Vlivy záměru na horninové prostředí 

Těžba bentonitu v navrhované změně DP Maršov bude mít vliv na horninové 
prostředí i na nerostný zdroj, což vyplývá ze samotné povahy těžební činnosti. Vliv 
záměru na horninové prostředí i na nerostný zdroj není možné hodnotit apriori 
nepříznivě z toho důvodu, že hlavním cílem záměru je co nejúplnější (racionální) 
využití zásob bentonitu  s co nejmenšími ztrátami (požadavek zákona č. 44/1988 Sb. 
v platném znění). Dalším pozitivem je plánovaná zpětná rekultivace území po 
vydobytí vytěžitelných zásob ložiska.  

Vliv z hlediska velikosti a celkové významnosti hodnotíme jako  nevýznamný.  

Zátěž pro horninové prostředí hodnotíme jako únosnou, zvláště pokud se podaří 
zajistit doporučená opatření uvedená v návrhové části dokumentace EIA. 
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7. VLIVY NA FAUNU,  FLÓRU A EKOSYSTÉMY 
 

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ VLIVY NA ROSTLINY  A  ŽIVOČICHY  

Patrně nejvýznamnějším přímým vlivem záměru na geobiocenózu je odstranění 
nepůvodních kulturních zemědělských porostů v prostoru navrhované změny DP.             
Jde o relativně velké území zemědělských pozemků ZPF, na kterém je plánováno 
odstranění stanovišť biotopu intenzivně hospodářsky využívaných zemědělských 
ploch osetých šlechtěnými odrůdami kulturních plodin. Intenzivní pěstování 
šlechtěných polních výsadeb mění charakter prostředí a zemědělských půd.  

Dalšími vlivy pak budou terénní úpravy (včetně úprav půdního profilu), částečné 
odvodnění lokality, vybudování lomových komunikací, běžný provoz spojený s těžbou 
a dopravou suroviny a skrývek (pohyb těžební mechanizace, pohyb zaměstnanců). 
Po skončení těžby pak bude velmi významným vlivem následná sanace a rekultivace 
devastovaných ploch. 
 
 
PŘÍMÉ VLIVY 

Níže jsou v bodech uvedeny přímé vlivy na biotu zájmového území plánovaného 
rozšíření DP. Uvedené vlivy nelze generelně považovat za negativní (zejména pokud 
se týká zásahů do intenzivně obhospodařovaných polních kultur). Záměr bude mít 
větší či menší vliv na biotu lokality a bude znamenat změnu charakteru dotčeného 
území. 
 
  
Vlivy na polní ekosystém  

Patrně nejvýznamnějším přímým vlivem záměru na biotu je přímá likvidace 
nepůvodního biotopu intenzivně obhospodařovaného pole (X2) v prostoru 
navrhovaného rozšíření DP. Na této ploše je plánováno vybudování lomových 
komunikací, samotná povrchová etážová těžba a vybudování vnější a vnitřní výsypky 
skrývkových hmot.  
Cílem investora není zahájit těžbu na celé ploše plánovaného rozšíření DP. Těžba 
bude postupovat do předpolí lomu (na ploše pozemků odňatých po etapách ze ZPF) 
s tím, že na opačném konci lomu bude na vytěžené ploše založena vnitřní výsypka, 
která bude postupovat za těžbou. 
Záměr těžby v navrhované změně DP je předkládán pouze v jedné variantě. 
Předpokládaná plocha hornické činnosti bude činit maximálně 38,4 hektarů. 

 
Vliv na vegetaci 

Záměrem v předloženém rozsahu nebude zásadně ovlivněna flóra řešeného 
území. Na ploše plánované změny DP nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy 
cévnatých rostlin, pouze druhy běžné. Zvláště chráněné druhy byly nalezeny mimo 
plochu záměru (nalezeny na ploše severní výsypky a jižní deponie ornice 
ve stávajícím DP). Intenzivně obhospodařovaná pole jsou z pohledu ochrany přírody 
plochy s velmi nízkým koeficientem ekologické stability. O poznání „zajímavější“ jsou 
plochy rekultivovaných lomů, zejména pokud byla zvolena jako rekultivační metoda 
řízená sukcese.  
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Vliv na obojživelníky a plazy 

Na ploše plánovaného rozšíření hornické činnosti na intenzivně obhospodařovaném 
poli nebyl zjištěn žádný zástupce. Z tohoto pohledu je plánovaný zásah málo 
rizikový. Naopak realizace vodních ploch po těžbě (v rámci SaR) s největší 
pravděpodobností přispěje k rapidnímu nárůstu početnosti jejich místních populací. 
Sukcesně mladé tůně a narušené plochy mohou být navíc velmi vhodným prostředím 
i pro druhy, které se v okolí vyskytují v menší abundanci (skokan skřehotavý, čolek 
obecný). Pro oba druhy jsou vhodné osluněné nádrže s rozvinutou vodní vegetací.  
Rizikový z pohledu ochrany živočichů je případný neoborný zásah do samovolně 
vzniklého mokřadního ekosystému na dně lomu (nečištěná retenční jímka lomu) ve 
stávajícím DP Maršov. Terénním šetřením zde byl prokázán výskyt stabilní populace 
kriticky ohroženého skokana skřehotavého a dalších ohrožených druhů obojživelníků 
i plazů vázaných na tento druh biotopu.  

 
Vliv na ptáky  

V dotčeném území bylo zjištěno pouze několik málo hnízdních párů ochranářsky 
nevýznamných druhů ptáků. V rámci terénních šetření byly zjištěny i druhy zvláště 
chráněné. Vazba na plochu záměru však byla pouze minimální (v malé míře trofická) 
až téměř nulová. Jednalo se převážně o přelety. Negativní ovlivnění záměrem 
(rozšíření DP Maršov) lze  převážně vyloučit.  Přímou likvidací zemědělských kultur 
budou narušena místa pro potencionální hnízdění polních druhů a vazba na zdroj 
potravy, nicméně okolní zemědělská krajina nabízí spoustu jiných příležitostí, proto 
nebudou jejich populace ovlivněny. Vzhledem k mobilitě ptactva se nepředpokládá 
přímé usmrcování jedinců při hornické činnosti. 

 
Vliv na hmyz 

Rozšíření ploch hornické činnosti nemůže negativně ovlivnit druhové složení 
entofauny na lokalitě, naopak lze předpokládat vznik cennějších biotopů a zvýšení 
atraktivity území po ukončení těžby. Stejně jako v případě výše uvedených rostlin a 
živočichů, intenzivně obhospodařovaná pole neposkytují vhodné podmínky pro 
druhou pestrost hmyzu včetně výskytu druhů zvláště chráněných. Nalezený svižník 
polní byl zjištěn na ploše vnější výsypky, tedy mimo plochu záměru. Případná těžba 
by pravděpodobně vytvořila vhodnější biotopy pro rozšíření tohoto druhu. Čmelák 
zemní byl zjištěn na okrajích zájmového území a záměrem nebude ovlivněn. 

Investorem zamýšlená plocha nové hornické činnosti je relativně velká. Na ploše  
budoucího lomu je plánováno odstranění stanovišť a veškerých porostů.  

Vliv kulturních zemědělských porostů bude dočasně nahrazen vlivem stanovišť 
v rámci lomu, který je mírně negativní, následně pak stanovišti na rekultivovaných 
plochách (zemědělská, lesnická, vodní rekultivace, sukcese). Při vhodném zvolení 
jednotlivých rekultivačních postupů a použitých druhů můžeme předpokládat, že vliv 
hornické činnosti bude z hlediska zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin 
méně významný než vliv pěstovaných stávajících kulturních plodin. Vhodně 
zrekultivovaný lom bude poskytovat pestrou škálu biotopů, které budou tvořit ideální 
podmínky pro některé zvláště chráněné druhy (zejména obojživelníky) vyskytující se 
v blízkém okolí. 
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 Vliv na vodní režim lokality  
Lokální změna vodního režimu souvisí s odstraněním kulturních porostů a půdního 
krytu na místech navrženého lomu a se samotnou těžbou, respektive se 
zahlubováním lomu. Časově se jedná o dočasnou změnu spojenou s hornickou 
činností. Po ukončení HČ a rekultivačních prací by se měl vodní režim včetně hladiny 
podzemní vody opět ustálit.   
Odstranění vegetačního krytu včetně svrchní části půdy povede ke snížení výparu 
z porostů, zvýší výpar z půdy, dojde i k mírnému zvýšení podílu povrchového odtoku 
srážkových vod na plochu lomu. Ekotonové plochy nacházející se po obvodu lomu 
budou mírně negativně ovlivněny nižším množství vody. Tím bude mírně ovlivněno  
zdejší druhové ložení vegetace a na ni vázané druhy živočichů. 

Tento vliv na plochu záměru z hlediska zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin bude zanedbatelný. 
 
Vlivy enviromentální zátěže a provozu lomu 

Dočasná environmentální zátěž lokality je spojena se skrývkovými pracemi a s další 
hornickou činností na lomu. Fakticky se bude jednat o zvýšený pohyb vozidel             
a mechanizmů v ploše změněného dobývacího prostoru. S tím bude souviset 
zvýšená hlučnost, prašnost, potenciální riziko úniku PHM a maziv z těžební techniky. 
Vlivu zvýšení rizika mechanického poškození okolní vegetace při pohybu 
mechanizmů, poškození či likvidaci dřevin, bylinné a keřové vegetace na hranici DP 
a zásahům do půdního profilu se zcela nelze vyhnout. Těžební práce a zvýšená 
intenzita dopravy na lokalitě s sebou přináší riziko zavlečení alochtonních 
(nepůvodních) druhů.  

Tyto vlivy bude vhodné v maximální míře eliminovat prostřednictvím dále 
navržených zmírňujících opatření.  

 
Vliv na VKP a ÚSES  

V předchozím textu jsou popsány jednotlivé skladební části ÚSES. Plocha záměru 
v podstatě nezasahuje do žádného ze skladebních částí ÚSES. 

Případná otvírka většího lomu Maršov bude mít zanedbatelný vliv na kostru 
ekologické stability území.  
 
 
Vlivy po ukončení hornické činnosti na lomu 

Po skončení životnosti lomu spočívají následné práce v odstranění devastačních 
projevů těžby v rámci rekultivačních prací. Rekultivace by měla probíhat dle 
schváleného plánu sanace a rekultivace. Rekultivační postupy jsou plánovány tak, 
aby vhodně navrátily území po hornické činnosti nazpět do okolí krajiny 
s přihlédnutím k vytvoření vhodných biotopů pro zvláště chráněné druhy. 
V rámci biologické rekultivace budou vytvořeny doprovodné břehové porosty vodní 
nádrže včetně litorálního pásma, drobné lesní a travní porosty. Druhové složení 
dřevní i bylinné vegetace bude složeno z (alochtoních) původních druhů. Vliv záměru 
po ukončení těžby bude z hlediska zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin 
vyskytujících se v okolí spíše pozitivní. Nově vytvořené biotopy na 
rekultivovaných plochách budou s největší pravděpodobností poskytovat vhodnější 
stanoviště pro ohrožené druhy rostlin a živočichů.  
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NEPŘÍMÉ VLIVY  

Z nepřímých vlivů zejména na rostlinstvo lze předpokládat riziko zvýšené míry 
ruderalizace flóry a vegetace. V důsledku narušení půdních horizontů a přemisťování 
zemin s diasporami a regeneračními orgány některých ruderálních druhů při 
terénních úpravách může dojít k jejich šíření na obnažené plochy terénních úprav. 
Vypouštěním důlních vod z lomu do veřejné vodoteče může dojít k jejímu nepřímému 
ovlivnění.  Jílem zakalené  důlní vody způsobí zvýšené znečištění vod, jenž by mohlo 
negativně ovlivnit množství vodní fauny, zejména bentosu či fyto a zooplanktonu. 
Úbytek těchto organizmů může způsobit degradaci celého potravního řetězce.  
 
 
VYHODNOCENÍ VLIVU NA ZCHU 

V zájmovém území nejsou vymezena ani navržena chráněná území a jejich 
ochranná pásma. Záměr je bez vlivu na zvláště chráněná území.  
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8. VLIVY NA KRAJINU 
 
HODNOCENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ ČINNOSTI NA MĚŘÍTKO A ESTETICKÉ 
HODNOTY, NA PROSTOROVÉ VZTAHY A KRAJINNOU SCÉNU 

Vliv těžební činnosti se obvykle projevuje zásahem do měřítka krajiny, dotčeného 
krajinného prostoru a estetických hodnot krajiny, a zejména do krajinné scény. 
Vnímání těžební jámy je dáno místem, odkud ji lze pozorovat.  
 

 

 Obr.č.11: Pohledová expozice navrhované činnosti  
 
 
 
Dálkový pohled  
 

km Pohledová linie - bod Vizuální působení 

Výhled od jihu z komunikace 
mezi Želčí a Bezděčínem  

Plánovaný DP se v tomto směru projeví jako nový krajinný prvek – les. 
Částečné zalesnění DP doplní krajinnou matrici o prvek odpovídající 
měřítku krajinné matrice.  

3,2 

 
 
Pohled ze střední vzdálenosti 
 

km Pohledová linie - bod Vizuální působení 

1,4 
Střední pohled od jihu, ze 
severního okraje obce Obora 

Zásah se projeví změnou horizontu. V pohledu budou po rekutivaci 
navazovat na zeleň podél Čenkovského potoka lesní porosty jižní 
poloviny DP a závěrných svahů.  
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Pohled z blízké vzdálenosti  
 

km Pohledová linie - bod Vizuální působení 

Pohled od jihu ze silnice 
III/1377 na DP Maršov 

Výrazný prvek blízkého horizontu je skrývka. Zásahem dojde k jeho 
zrušení, srovnání terénu a v pozdější době po nárůstu vegetace na 
závěrném svahu se v pohledu uplatní lesní porosty.  

0,7 

 
Po skončení těžební činnosti se změna reliéfu projeví jen lokálně, v bezprostřední 
blízkosti DP. Ve směru od Maršova naváže zemědělská rekultivace na stávající 
plochy orné půdy v okolí. Jižní část DP s vodní plochou a sukcesními porosty spolu 
s lesnickou rekultivací na závěrných svazích vytvoří nový krajinný prvek, který bude 
v souladu s měřítkem krajinné matrice a rovněž významným ekologickým přínosem v 
území. Nové přírodě blízké biotopy podpoří zvýšení biodiverzity území. Vůči 
stávajícímu stavu nedojde k zásadnímu narušení harmonického měřítka, protože 
zůstane prakticky zachován poměr krajinné prostorové skladby s těžební činností. 

Vizuální působení rekultivovaných ploch bude patrné pouze z blízkého pohledu a 
částečně ze střední vzdálenosti, v dálkových pohledech se uvnitř KP neuplatní. 
V estetickém působení je důležitý i  časový parametr vizuálního vnímání.  

Působení záměru lze v rámci měřítka vztahů v krajině vnímat jako 
akceptovatelné. 

Z hlediska vlivu na krajinný ráz představují největší problém takové zásahy, které 
ovlivní jedinečné a neopakovatelné hodnoty jednotlivých charakteristik krajinného 
rázu. Proto jsou tyto výše podrobeny testu systémem hodnotících kritérií. 
Z hodnocení vyplývá, že k významnějšímu konfliktu s horní činností nedojde. 

Z hlediska kulturněhistorických charakteristik není činnost v zásadním  konfliktu 
s historickými charakteristikami a vazbami v krajině.  

Z hlediska prostorových vztahů a estetické hodnoty krajinné scény nedojde 
k zásadnímu konfliktu. V případě rekultivace s vodní plochou, s výsadbou dřevin a  
po založení travních porostů a dokonce s využitím sukcese vznikne nový krajinný 
prvek odpovídajícího měřítka, který doplní stávající krajinnou matrici. Nedojde tedy 
k zásadní změně krajinné scény, harmonického měřítka a prostorových vazeb 
v krajině. 

Je však nutno dbát na průběžnou realizaci kompenzačních a revitalizačních opatření, 
aby dopady těžby byly sníženy na nejmenší míru v průběhu celé těžební činnosti. 
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TABULKY EXISTUJÍCÍCH HODNOT 
PŘÍRODNÍCH A KULTURNĚ-HISTORICKÝCH CHARAKTERISTIK V KP 
 
 

Hodnota přírodní charakteristiky 

Současný vliv Předpokládaný vliv Znak Charakteristika 

Přítomnost MCHÚ žádný žádný 0 
Přítomnost ÚSES  střední střední xx 
Přítomnost VKP 
 ze zák. č. 114/92 Sb. 

střední střední xx 

Přítomnost prvků NATURA 2000 žádný žádný 0 
 
 

Hodnota kulturně - historické charakteristiky 

Současný vliv Předpokládaný vliv Znak Charakteristika 

Přítomnost nemovitých kulturních 
památek 

střední střední xx 

Prostorové souvislosti 
s kulturní dominantou 

malý malý x 

prostorové vazby s okolní krajinou malý střední xx 
Dochovanost 
historického stavu krajiny 

malý malý x 

Význam čitelných 
charakteristických rysů 

malý malý x 

 
 

Charakteristika a pozitivní hodnoty krajinného rázu 

Charakteristika Ukazatel pozitivních hodnot 
krajinného rázu 

Současný 
vliv 

Předpokl. 
 vliv 

přítomnost MCHÚ  0 0 
přítomnost VKP ze zák. 114/1992 Sb xx xx 
přítomnost LBC, LBK xx xx 

Přírodní charakteristika 
krajinného rázu 

přítomnost prvků NR-R ÚSES ČR 0 0 
přítomnost přírodního parku  0 0 

Přítomnost pozitivních 
přírodních hodnot a 
výrazných rysů přírodní 
charakteristiky přítomnost Natura 2000 0 0 

přítomnost nemovitých kulturních 
památek 

x x 

přítomnost lokalit 
s památnými objekty 

x x 

Kulturní a historická 
charakteristika krajinného 
rázu 

přítomnost 
architektonických dominant 

x x 

cenná struktura sídel x x 
stopy tradičního využití krajiny x x 
typická struktura osídlení 0 0 

 
Přítomnost pozitivních 
architektonických a 
památkových hodnot, stopy 
kulturních a historických 
proměn krajiny, výrazných 
rysů kulturní a historické 
charakteristiky 
  

přítomnost míst spojených 
s kulturní historií národa 0 0 
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Prostorové vztahy a estetické hodnoty krajinné scény  

Analytická kriteria 
Ukazatel přítomných 
pozitivních hodnot 

Současný vliv 
Analytická 
kriteria 

zřetelné vymezení prostoru 
terénním horizontem 

x x 

zřetelné vymezení prostoru 
lesními porosty 

x x 

vymezení prostoru cennou 
zástavbou  

0 0 

vymezení prostoru několika 
horizonty ve více prostorových 
plánech 

0 0 

Vymezení prostorů 
a skladba 
prostorové struktury 

otevření jednoho nebo více 
pohledů do sousedního prostoru 

0 0 

zřetelné osové vazby přírodních 
prvků a staveb 

0 0 

výrazné aleje a stromořadí, 
liniová zeleň 

x x 
Konfigurace 
liniových prvků, 
osové vazby 

dochované kompozice 
historických krajinných úprav 

0 0 

přítomnost zřetelné terénní 
dominanty 

0 0 

přítomnost zřetelné 
architektonické dominanty 

0 0 

Kulturní dominanty, 
konfigurace 
prostorových 
dominant a akcentů 
(body) přítomnost vedlejších 

prostorových akcentů 
x x 

kontrast charakteru prvků a ploch x xx 
symetrie v prostorové konfiguraci 
prvků a ploch 

0 0 

vyvážená nebo dynamická 
asymetrie prvků a ploch 
v prostorové konfiguraci 

x xx 

Charakteristické 
rysy prostorové 
struktury 

dynamické působení scenérie x xx 
statické působení scenérie x x 
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Prostorové vztahy a estetické hodnoty krajinné scény - pokračování  

Celková kriteria Ukazatel přítomných 
pozitivních hodnot 

Současný vliv Analytická 
kriteria 

jedinečnost, neopakovatelnost 
dané scenérie 

xx xxx 

reprezentativnost vnímané 
scenérie 

x x 

typičnost vnímané scenérie x x 
jedinečnost a nezaměnitelnost 
významu krajinných prvků 
v prostorové scéně 

x x 

Rozlišitelnost 

jedinečnost způsobu 
hospodářského využití krajiny 

0 0 

výrazně přírodní charakter scenérie x xx 
výrazné aleje a stromořadí x x 

Estetická hodnota 
estetická působnost 
charakteristických rysů krajiny 

xx xx 

harmonický vztah zástavby a 
přírodního prostředí 

x x 

soulad hospodářské činnosti a 
přírodního prostředí 

x x 

soulad forem osídlení 
a přírodního prostředí 

x x 

Harmonie 
prostorových 
vztahů 

uplatnění kulturních dominant 
v krajinné scéně 

x x 

dochované tradiční vztahy měřítka 
zástavby a přírodního prostředí 

x x 

dochované tradiční vztahy stop 
hospodářské činnosti a krajiny 

x x Harmonie měřítka 

zřetelný soulad měřítka prostoru a 
měřítek jednotlivých prvků 

x x 

 
Stanovení vlivu, kterým na tyto hodnoty bude navrhovaná činnost působit: 

legenda (znak): 0 – žádný vliv, x - slabý vliv, xx – střední vliv, xxx – silný vliv 
 
 
ZÁVĚR 

Z hlediska vlivu na krajinný ráz představují největší problém takové zásahy, které 
ovlivní jedinečné a neopakovatelné hodnoty jednotlivých charakteristik krajinného 
rázu. Proto jsou tyto výše podrobeny testu systémem hodnotících kritérií. 
Z hodnocení vyplývá, že k významnějšímu konfliktu s horní činností nedojde. 

Z hlediska kulturněhistorických charakteristik není činnost v zásadním  konfliktu 
s historickými charakteristikami a vazbami v krajině.  

Z hlediska prostorových vztahů a estetické hodnoty krajinné scény nedojde 
k zásadnímu konfliktu. V případě rekultivace s vodní plochou, výsadbou dřevin, se 
založenými travními porosty a s využitím sukcese vznikne nový krajinný prvek 
odpovídajícího měřítka, který doplní stávající krajinnou matrici. 

Nedojde tedy k zásadní změně krajinné scény, harmonického měřítka a prostorových 
vazeb v krajině. 

Je však nutno dbát na průběžnou realizaci kompenzačních a revitalizačních opatření, 
aby dopady těžby byly sníženy na nejmenší míru v průběhu celé těžební činnosti. 
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VELKOPLOŠNÉ VLIVY V KRAJINĚ 

V souvislosti s těžbou a existencí navazujících činností dojde sice k lokální změně, 
kterou však nelze v žádném případě chápat jako dotváření krajiny, a proto vliv na 
krajinu nemůže být hodnocen jako velkoplošný. 
 
 
 
 
9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 
HMOTNÝ MAJETEK  

V zájmovém území se nenachází žádný hmotný majetek. Uskutečněním záměru 
nedojde tedy k ovlivnění hmotného majetku. 
 
 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

Přímo v zájmovém území se nenacházejí žádné známé památkově chráněné 
objekty. Uskutečněním záměru nedojde k ovlivnění známých kulturních památek. 

Zahájení zemních prací v ploše změny DP Maršov bude v předstihu ohlášeno 
Archeologickému ústavu AV ČR (§§  22 - 23 zákona č. 20/1987 Sb. v platném 
změní). Těžař umožní jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném 
území případný záchranný archeologický výzkum. 
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II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
    Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI  
    PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 
 
 
Záměrem je změna (rozšíření  dobývacího prostoru Maršov na ložisku bentonitu 
Maršov u Tábora. Mnoho vlivů, které budou při těžbě suroviny na okolní přírodu 
působit, nezanechá mimo dobývací prostor pozorovatelné negativní stopy na rozvoji 
přírodních faktorů v žádné ze složek životního prostředí. 

Lze předpokládat, že nenastane ovlivnění životního prostředí a veřejného 
zdraví hornickou činností takového rázu, rozsahu a intenzity, aby negativní 
vlivy bylo možno označit za velké nebo významné.  

Na základě posouzení vlivů záměru na životní prostředí a výsledků hlukové                 
a rozptylové studie vyplývá, že těžba nebude zdrojem významné hlukové zátěže 
dosahující k obytnému území a rovněž příspěvek ke zhoršení kvality ovzduší           
u nejbližší obytné zástavby bude zanedbatelný a bude pocházet takřka výhradně 
z dopravy.  

Z hlediska rozsahu záměru lze za dominantní vliv považovat zábor pozemků  ZPF 
určených k intenzivnímu zemědělskému využívání. Vzhledem k převažujícímu 
zemědělskému charakteru území nemusí být tento vliv jednoznačně negativní, 
zejména s ohledem na využití území po sanaci a rekultivaci, kdy bude podstatná část 
pozemků navrácena k zemědělskému využití a ostatní plochy budou rekultivovány   
na vodní plochu, les, trvalý travní porost. Část ploch bude dokonce ponechána 
sukcesním pochodům. Vznik nových stanovišť a biotopů přispěje ke zvýšení 
ekologické stability území, která je vlivem současného intenzivního zemědělského 
využívání nízká. 

Jednotlivé vlivy záměru na složky životního prostředí jsou podrobně rozebírány 
v předchozí kapitole I.  „Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné 
zdraví a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti“, v této kapitole 
ale uvádíme jejich přehled. 
 
 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 

Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes všechny 
uvedené nejistoty konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení 
v posuzované lokalitě jsou pro posuzovaný záměr: „Změna dobývacího prostoru 
Maršov“ po dodržení doporučení z odborných studií akceptovatelné  

 
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit 
závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru „Změna dobývacího 
prostoru Maršov“ nebude tato aktivita představovat významně zvýšené 
zdravotní riziko pro obyvatele v okolí záměru.  

 
 
 

 
 
 

 136



VLIV NA OVZDUŠÍ 

 

NO2 

Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru bude 
pohybovat do 0,032 g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,011 g.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť, takže i se zohledněním známého pozadí nelze předpokládat 
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční 
průměrné koncentrace. 

Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru 
nepřesáhnou 0,46 g.m-3 ve výpočtové síti a  0,28 g.m-3 u bodů mimo výpočtovou 
síť.  

Uvedené příspěvky k imisní zátěži lze označit za malé a málo významné. 
 

PM10 

Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru PM10 
bude pohybovat do 3,52 g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,84 g.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť, takže i se zohledněním známého pozadí nelze předpokládat 
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční 
průměrné koncentrace. 

Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 se pohybuje do 
39,66 g.m-3 ve výpočtové síti a do 21,60  g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.   

Jak je patrné z výsledků výpočtů, nejvyšší příspěvky jsou dosahovány uvnitř 
těžebního prostoru a v prostoru  výsypek a deponií. 

 

PM2,5 

Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru PM2,5 
bude pohybovat do 1,02 g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,25 g.m-3 mimo výpočtovou 
síť, takže i se zohledněním známého pozadí nelze předpokládat v souvislosti 
s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné 
koncentrace. 

Jak je patrné z výsledků výpočtů, nejvyšší příspěvky jsou dosahovány uvnitř 
těžebního prostoru  a v prostoru  výsypek a deponií. 

 
 
BENZEN 

Příspěvky k imisní zátěži benzenu se pohybují hluboce pod hodnotou imisního limitu, 
a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem v řešeném 
časovém horizontu nebude překročen. Samotné imisní příspěvky lze označit za malé 
a nevýznamné, pohybující se maximálně do 0,003 g.m-3 z hlediska příspěvků 
záměru k ročnímu aritmetickému průměru. 
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Závěr  

V případě realizace záměru je však nezbytné emise u zdroje snižovat a vyloučit         
v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde 
dochází k emisi TZL je nutno s ohledem na technické možnosti vybavit podle povahy 
procesu vodní clonou, skrápěním, odprašováním nebo mlžícím zařízením. Navržené 
postupy by měly být dokladovány v další přípravě posuzovaného záměru. 

Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve vztahu 
k vlivům na ovzduší realizovatelná za předpokladu důsledného omezování 
sekundární prašnosti. 
 
  
 
VLIV NA KLIMATICKÉ POMĚRY 

Těžba ložiska Maršov u Tábora v rozšířeném dobývacím prostoru s ohledem na 
postup těžby, na okamžitou velikost budoucího lomu a s ohledem na následnou 
rekultivaci nebude představovat změny, které by se promítly do mikroklimatických 
poměrů dané lokality a jejího okolí. 
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VLIV NA AKUSTICKOU SITUACI 

Na základě vyhodnocení akustické studie lze konstatovat následující závěry: 

Hodnocení z hlediska vztahu k hygienickým limitům:  

 Lze konstatovat, že provozem (hornickou činností) záměru „Změna 
dobývacího prostoru Maršov“ nebudou v chráněném prostoru staveb 
v sídlech Maršov a Obora překročeny hygienické limity pro hluk ze 
stacionárních zdrojů.  

 Přepravou suroviny z DP Maršov do úpraven Obrnice, Prunéřov, Malé 
Chvojno nebudou překročeny hygienické limity pro chráněný venkovní 
prostor staveb v obcích Maršov, Obora, Lom a Zhoř u Tábora.  

 Z modelových výpočtů v akustické studii vyplývá, že při převozu suroviny 
nedojde v Plané nad Lužnicí k takové změně hluku z dopravy, která by byla 
objektivně zjistitelná a nebude ani subjektivně postřehnutelná (navýšení 
max. o 0,2 dB v úseku 4).  

 
Hodnocení z hlediska obtěžování hlukem:  

 Lze konstatovat, že z porovnání změn, které lze v oblasti možného výskytu 
negativních účinků expozice hluku očekávat po realizaci záměru „Změna 
dobývacího prostoru Maršov“ vyplývá, že zjištěné modelové hodnoty hladin 
hluku při těžbě a manipulaci se surovinou v DP jsou v chráněných 
prostorech staveb v Maršově a Oboře pod hodnotami, při kterých by mohlo 
docházet k obtěžování.  

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

Hodnocení z hlediska možného rušení ve spánku nebylo provedeno, protože 
provoz záměru bude pouze v denní době. 

Z hlediska vlivu na zdraví je větší váha přisuzována právě expozici v noční době, kdy 
lidé odpočívají a regenerují. Důvodem je i skutečnost, že v noční době je většina 
obyvatel skutečně ve svých domech.  
 
Závěr  

Realizace záměru „Změna dobývacího prostoru Maršov“ nebude mít na 
stávající obytnou zástavbu, resp. v ní exponované osoby, vliv z hlediska 
možných negativních účinků expozice hluku. 
 
 
VLIV ZÁŘENÍ 

Neexistuje zdroj radioaktivních emisí nebo elektromagnetického záření. 
 
 
OSTATNÍ  VLIVY 

Na základě charakteru oznamované činnosti vyplývá, že nedojde ke vzniku jiných 
ekologických vlivů, než je uvedeno v předkládaném materiálu. 
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VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY  

Průměrný přítok důlních vod do lomu ve změněném DP Maršov bude činit  4,63 l.s-1. 
Ke zvládnutí přítoků důlních vod bude na bázi lomu vybudována retenční nádrž. 
Důlní vody budou opět vypouštěny do povrchové vodoteče - Čenkovského potoka.  

Nový souhlas s vypouštěním důlních vod vydá příslušný vodoprávní orgán formou 
rozhodnutí, ve kterém současně stanoví podmínky vypouštění těchto vod do veřejné 
vodoteče, včetně monitorovacího systému. Vypouštění důlních vod se povoluje až 
v rámci procesu schvalování hornické činnosti.  

Pro objektivizaci  předpokládaných vlivů hornické činnosti na hladiny podzemní vody 
v širším okolí je od roku 2009 prováděno a vyhodnocováno režimní měření hladin 
podzemní vody s četností minimálně 2x ročně na vybraných pozorovacích objektech: 
Výsledky jsou spolu s údaji o čerpání důlních vod vyhodnocovány v ročních zprávách  

Posledním monitorováním na lokalitě v roce 2012  bylo zjištěno, že hladiny podzemní 
vody ve sledovaných objektech většinou vykazovaly meziročně přirozený vzestup a 
pokles, bez ohledu na vzdálenost od činného lomu. Vliv těžby na stav podzemních 
vod ve studnách v obci Maršov nebyl zjištěn. 

Doposud je však monitorován vliv hornické činnosti na ploše 6 hektarů ve stávajícím 
dobývacím prostoru Maršov. Plánovaná druhá změna (rozšíření) DP Maršov však 
umožní organizaci postupně rozvíjet plochu hornické činnosti až na 35 ha (včetně 
stávajícího lomu).  
 

Doporučujeme proto pro zachování kontinuity nepřetržitého hodnocení vlivu 
těžby pokračovat v režimním měření podzemních vod s četností min. 2 x ročně 
na stávajících pozorovacích objektech v lomu i v obci. Výsledky režimního 
měření budou spolu s údaji o čerpání důlních vod z lomu i nadále 
vyhodnocovány v ročních zprávách.  

S postupující a zahlubující se těžbou v rozšířeném DP Maršov bude nutné do 
režimního měření časem začlenit i nové pozorovací objekty, lokalizované podle 
odborného doporučení specialistů. 

 

 
 

 

VLIV NA PŮDY 

Změnou dobývacího prostoru Maršov budou nově dotčeny zemědělské pozemky 
ZPF o celkové výměře 42,932 ha (100 %). Ve stávajícím DP Maršov je v současnosti 
odňato ze ZPF celkem 6,2332 ha zemědělských pozemků. Navrhovaný změněný    
DP Maršov bude tedy situován celkem na ploše 49,1652 ha zemědělských pozemků. 

Plánovaný lom Maršov (včetně starého lomu) bude mít plochu 35,1303 ha, plocha 
dočasné vnější výsypky činí 0,5876 ha (z toho v DP 0,3963 ha). Hornická činnost ve 
změněném DP Maršov tedy zasáhne postupně celkem 35,5266 ha pozemků.  

Pro dosažení plánovaného rozsahu hornické činnosti bude nutno odejmout ze 
ZPF ještě cca 31,2 ha zemědělských pozemků. Plocha bude upřesněna při 
povolování hornické činnosti. 
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Většina  pozemků ve změně  DP Maršov vedena jako orná  půda  ve  II. a III. třídě 
ochrany ZPF. Pro odnětí zemědělské půdy takových tříd ochrany ze ZPF je nutné 
respektovat podmínky stanovené zákonem č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

Bude uplatněn zvláštní režim z hlediska časového plnění a ukončení prací                
při povrchovém způsobu dobývání jílů tak, jak to umožňuje zákon č. 334/1992 Sb. 
v platném znění. Odvody za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
se budou platit každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného 
plánu. 
 

Znečištění půdy 

Možné úkapy motorové nafty nebo provozních olejů z těžebních mechanizmů a 
vozidel mohou způsobit znečištění půdy. Při jejich zjištění bude nutno provést 
likvidaci tohoto znečištění případným odtěžením znečištěného materiálu a jeho 
následnou likvidací. V předpolí lomu budou vytvořeny odstavné plochy pro těžební 
mechanizmy, které pomohou k lepší likvidaci případného znečištění úniku olejů nebo 
nafty. 

 
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy  

Dobývání bentonitu v lomu Maršov, jakož i další hornická činnost (budování výsypek 
a deponií) budou probíhat pouze v ploše dobývacího prostoru. Po ukončení prací 
bude území rekultivováno podle souhrnného plánu sanace a rekultivace, resp. podle 
následných projektů rekultivace. 

Vlastní lom znamená určitou změnu místní topografie, která bude mít vliv 
pravděpodobně na stabilitu lomových stěn a ve velmi omezené míře  i na erozi půdy.  
 
 
 
 
 
VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 
 
Významným vlivem na horninové prostředí bude pokračující těžba ložiska bentonitu, 
která se bude projevovat zmenšováním jeho vypočtených zásob, reálně pak 
nevratným úbytkem objemu hornin v geologickém profilu. Těžba ve schválené změně 
DP Maršov bude orientována výhradně na zásoby výhradního nerostu (bentonitu). 
Hornickou činností dojde k odstranění části původního horninového prostředí. Tento 
vliv je u jakéhokoliv dobývání nerostných surovin logický.  

Objem vytěžitelných zásob bentonitu v lomu bude činit 2.071 kt. Tento objem 
suroviny bude vytěžen z lomu a odvezen do úpraven organizace.  

Při provozování hornické činnosti v souladu s vydanými rozhodnutími a při 
dodržování báňských bezpečnostních předpisů nehrozí narušení stability 
horninového masivu a ohrožení okolních ploch. 

Takto prováděná povrchová těžba s sebou nese určité změny odtokových poměrů 
v území a zábory půdy. Tyto vlivy a vzniklé změny lze ale charakterizovat jako změny 
dočasné, řešené jednak provozem a technologií, ale hlavně řešené rekultivací.  
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VLIV NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 

Předpokládané přímé a nepřímé vlivy na rostliny a živočichy 

Nejvýznamnějším vlivem na biotu předmětného území navrhované změny (rozšíření) 
dobývacího prostoru Maršov je odstranění biotopu intenzivně hospodářsky 
využívaných zemědělských ploch osetých šlechtěnými odrůdami kulturních plodin. 
Dále pak terénní úpravy včetně úprav půdního profilu, přechodné částečné 
odvodnění lokality, vybudování obslužných lomových komunikací, běžný provoz 
spojený s těžbou a dopravou suroviny (pohyb těžební mechanizace, pohyb 
zaměstnanců apod). Po skončení těžby pak následně provedená sanace a 
rekultivace těžbou devastovaných ploch. 
 
Přímé vlivy 

Přímé vlivy na biotu zájmového území plánovaného rozšíření DP nelze generelně 
považovat za negativní (zejména pokud se týká zásahů do intenzivně 
obhospodařovaných polních kultur). Záměr bude mít větší či menší vliv na biotu 
lokality a bude znamenat změnu charakteru dotčeného území. 
 
Nepřímé vlivy 

Z nepřímých vlivů zejména na rostlinstvo lze předpokládat riziko zvýšené míry 
ruderalizace flóry a vegetace. V důsledku narušení půdních horizontů a přemisťování 
zemin s diasporami a regeneračními orgány některých ruderálních druhů při 
terénních úpravách může dojít k jejich šíření na obnažené plochy terénních úprav. 

Vypouštěním důlních vod z lomu do veřejné vodoteče může dojít k jejímu nepřímému 
ovlivnění.  Jílem zakalené  důlní vody způsobí zvýšené znečištění vod, jenž by mohlo 
negativně ovlivnit množství vodní fauny, zejména bentosu či fyto a zooplanktonu. 
Úbytek těchto organizmů může způsobit degradaci celého potravního řetězce.  
 
 
 
 
VLIV NA KRAJINU 

Z hlediska vlivu na krajinný ráz představují největší problém takové zásahy, které 
ovlivní jedinečné a neopakovatelné hodnoty jednotlivých charakteristik krajinného 
rázu. Proto jsou tyto výše podrobeny testu systémem hodnotících kritérií. 
Z hodnocení vyplývá, že k významnějšímu konfliktu s horní činností nedojde. 

Z hlediska kulturněhistorických charakteristik není činnost v zásadním  konfliktu 
s historickými charakteristikami a vazbami v krajině.  

Z hlediska prostorových vztahů a estetické hodnoty krajinné scény nedojde 
k zásadnímu konfliktu. V případě rekultivace s vodní plochou, s výsadbou dřevin, 
s travními porosty a s využitím sukcese vznikne nový krajinný prvek odpovídajícího 
měřítka, který doplní stávající krajinnou matrici. Nedojde tedy k zásadní změně 
krajinné scény, harmonického měřítka a prostorových vazeb v krajině. 

Je však nutno dbát na průběžnou realizaci kompenzačních a revitalizačních opatření, 
aby dopady těžby byly sníženy na nejmenší míru v průběhu celé těžební činnosti. 
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VLIV NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

HMOTNÝ MAJETEK  

V zájmovém území se nenachází žádný hmotný majetek. Uskutečněním záměru 
nedojde tedy k ovlivnění hmotného majetku. 
 
 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

Přímo v zájmovém území se nenacházejí žádné známé památkově chráněné 
objekty. Uskutečněním záměru nedojde k ovlivnění známých kulturních památek. 

 

PŘESHRANIČNÍ VLIVY - nejsou předpokládány 
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KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA 
VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI  
A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 
(Tabulka) 
 
Tab.č.7: Předpokládané vlivy záměru těžby bentonitu ve změně DP Maršov  na ŽP  

  odhad  významnosti vlivu a rizika nevratnosti 

Stupeň 
významnosti 

vlivu 

Riziko 
nevratnosti Hodnocené vlivy 

Vlivy na zdraví obyvatel   
zdravotní rizika z hlediska imisního zatížení 0  0 
zdravotní rizika z hlediska hluku 0 0 
sociální a ekonomické důsledky +1 +1 
narušení faktorů pohody         0 0 
Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce   
Vlivy na ovzduší a klima   
množství emisí a jejich vliv na ovzduší -1  0 
Vlivy na vodu   
vliv na charakter odvodnění oblasti  -1  0 
změny hydrologických charakteristik  -1 0 
vliv na jakost vody  0  0 
Vlivy na půdu, území a geologické podmínky   
vliv na způsob a rozsah užívání půdy -1 -1 
vliv na znečištění půdy -1  0 
 změna místní topografie, vliv na stabilitu a  erozi půdy -1 -1 
vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje -3 -3 
vliv na chráněné části přírody 0  0 
vlivy v důsledku ukládání odpadů                  0  0 
vliv na flóru a faunu -2 -1 
Vlivy na ekosystémy   
vlivy na ÚSES  0  0 
vlivy na významné krajinné prvky a krajinný ráz  0  0 
Vlivy na antropogenní systémy, jejich  složky a funkce   
vlivy na budovy, architektonické a  archeologické  památky 0  0 
vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy  0  0 
poškození a ztráty geologických a paleontologických 
památek 

 0  0 

Vlivy na strukturu a funkci využití území   
vliv na dopravu -1  0 
vliv navazujících souvisejících staveb a činností  0  0 
rozvoj navazující infrastruktury  0  0 
vliv na estetické kvality území -1  0 
vliv na rekreační využití krajiny -1 +1 
Ostatní vlivy   
biologické vlivy 0  0 
vliv hluku a záření -1  0 
jiné ekologické vlivy 0  0 
Velkoplošné vlivy v krajině   
vhodnost lokalizace z hlediska ekologické únosnosti 
území 

0  0 

současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže 
území 

0 0 
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Orientační souhrnné vyhodnocení všech vlivů z hlediska jejich významnosti a rizika 
nevratnosti (ireversibility), je provedeno v předchozí tabulce formou screening testu, 
přičemž významnost vlivů je hodnocena odhadem stupněm -3 až +3, kde kladné 
hodnoty jsou pozitivním vlivem, záporné negativním vlivem, míra hodnot stoupá       
od  „0“ ke „3“ v záporných i kladných hodnotách. 

Obdobně je postupováno i u rizika nevratnosti vlivů. Stupeň významnosti „0“ 
znamená, že vliv nevratnosti nehrozí, záporné hodnoty vyjadřují stupeň nevratnosti 
s negativním vlivem, kladné hodnoty vyjadřují pozitivní účinky vlivu. Pro přehlednost 
uvádíme celou stupnici míry závažnosti potenciálních vlivů: 
 
velmi negativní -3
negativní   -2
málo negativní -1
žádný 0
málo pozitivní             +1
pozitivní +2
velmi pozitivní           +3
 
Tento test hodnotí výhledovou situaci po realizaci záměru oproti současnému stavu.  
K dále uvedenému hodnocení významnosti vlivů a rizika nevratnosti je nutné 
připomenout, že se nejedná o exaktní specifikaci vlivů na životní prostředí, 
hodnocení může být zatíženo subjektivním názorem. 

 
Závěrem k této části lze uvést, že vlivy posuzovaného záměru budou v oblasti 
působení na obyvatelstvo akceptovatelné, vlivy na ovzduší a klima, horninové 
prostředí, fyzikální prostředí a povrchové a podzemní vody malé jak velikostí tak 
rozsahem. Vzhledem k umístění a charakteru záměru nepřicházejí v úvahu žádné 
vlivy přesahující státní hranice.  

 
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu posuzovaného záměru 
na přírodní prostředí i obyvatelstvo v zájmovém území lze posuzovaný záměr 
považovat za akceptovatelný. 
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III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH  
     HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 
 
Při těžbě v DP Maršov může dojít ke kontaminaci zemin a následně i vod  
v souvislosti s pohybem nákladních vozidel a těžebních strojů. Rizika lze rozdělit na: 

 rizika provozního charakteru 
 rizika havarijního charakteru 

 
Riziko provozního charakteru ve smyslu kontaminace zemin a vod spočívá 
především ve znečištění zemin a následně dešťových vod v prostoru pohybu 
těžebních strojů a dopravních prostředků, kde může docházet k úkapům ropných 
látek vzhledem k netěsnostem motorů, rozvodových a převodových skříní  
mechanizmů, strojů, zařízení a dopravních prostředků. 

Riziko havarijního charakteru ve smyslu kontaminace zemin a vod může vzniknout 
v důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně těžebního 
mechanizmu.  Pro tento případ bude uvažováno se zpevněnou plochou pro stání 
těžebních  mechanizmů a strojů v předpolí lomu. 

Významným omezujícím faktorem pro možný vznik jak rizik provozního, tak rizik 
havarijního charakteru bude pravidelná kontrola technického stavu vozidel a jejich  
pravidelná údržba, stejně jako  těžebních  mechanizmů. 
 
Bezpečnost a ochranu zdraví, základní opatření proti možnému nebezpečí atd. 
bude podrobně řešit nový  „Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu“. 

Při  nakládání s chemickými látkami a přípravky budou splněny veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 157/1998 Sb. a souvisejících předpisů. 
 
Pro hornickou činnost ve stávajícím lomu má organizace vypracován Havarijní plán 
pro řízení možné likvidace havárií na lomu podle vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění 
pozdějších právních úprav.Tento plán bude aktualizován v rámci dokumentace 
nového POPD. 

Podle havarijního plánu se za závažnou nehodu (havárii) mohou považovat: 

 Požár mechanizačních a těžebních prostředků - může být zapříčiněn 
vznícením používané těžební nebo dopravní techniky. Pro zabezpečení 
likvidace požáru na pracovišti je veškerá dopravní i těžební technika vybavena 
hasicími přístroji. 

 Skluz  a sesuv hornin - svahy těžebních řezů, jednotlivé stupně výsypky          
a veškeré pracovní plošiny musí být  tvarovány tak, aby se na jejich povrchu 
nevytvářely bezodtokové deprese. Tím se zamezí vzniku reálného nebezpečí 
podmáčení  těžebních řezů nebo stupňů výsypky. V případě vzniku sesuvu      
a při  jeho sanaci bude postupováno podle platných bezpečnostních předpisů 
a to vždy s ohledem na rozsah vzniklých škod.  

 Živelné pohromy, apod. 
 Případy, které vedení organizace prohlásí za havarijní. 
 Průvaly vod a bahnin. 
 Dopravní nehoda se zraněním osob  - omezení vzniku dopravní nehody bude 

zajištěno rozmístěním dopravního značení při vjezdu do  lomu. Na příjezdové 
a přístupové cesty vjezdu budou dále umístěny výstražné tabulky zákazu 
vstupu nepovolaných osob. Provoz vozidel bude upraven dopravním řádem. 
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 Pád osoby nebo zařízení do prohlubně -  proti vstupu nepovolaných osob      
do lomu a na výsypku budou na přístupových cestách umístěny výstražné 
tabulky se zákazem vstupu. Dále budou na příjezdových cestách umístěny 
dopravní značky "zákaz vjezdu motorových vozidel" s dodatkovou tabulkou 
povolující vjezd dopravní obsluze. Na vjezdu do lomu bude umístěna dopravní 
značka omezující rychlost tak, aby byla v souladu s dopravním řádem              
pro motorová vozidla. Podél horní hrany lomu budou rozmístěny výstražné 
tabulky oznamující, že se jedná o území s nebezpečím pádu.  

 Havárie povrchových a podzemních vod - únik ropných produktů - v tomto 
případě hrozí nebezpečí vzniku ekologické havárie. Z tohoto důvodu je nutno 
eliminovat veškeré zdroje možného znečištění. V případě úniku je nutno 
zamezit průsaku  ropných  látek do okolní půdy. K zajištění lokalizace úniku 
ropných látek musí být pracoviště vybaveno vhodnými sorbenty.  

  
Dále organizace aktualizuje Havarijní plán lomu Maršov pro případ havárie  při 
nakládání se závadnými látkami. 
Účelem tohoto havarijního plánu je vyspecifikovat přiměřená opatření, aby závadné 
látky, se kterými je v lomu nakládáno, nevnikly do povrchových nebo podzemních 
vod a neohrozily jejich prostředí. Plán vychází z ustanovení § 39 a § 41 zákona         
č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb.,                     
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 
škodlivých následků. 

Součástí opatření pro případ havárie bude  také seznámení pracovníků se zásadami 
první pomoci a s potřebnými asanačními postupy.  
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IV.  CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,  
       POPŘÍPADĚ KOMPENZACI  NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ  
       PROSTŘEDÍ 
 
 
Postup těžby na ložisku a transport suroviny bude zohledněn v novém plánu otvírky, 
přípravy a dobývání, v  technologických postupech a v aktualizovaném havarijním 
plánu. 

Bezpečnost a ochranu zdraví, základní opatření proti možnému nebezpečí atd. bude 
podrobně  rovněž řešit  nový plán otvírky, přípravy a dobývání ložiska. 

Při ochraně povrchových vod bude postupováno v souladu s podmínkami 
vodoprávního orgánu, u kterého bude organizace žádat o nové povolení k vypouštění 
důlních vod do vod povrchových. 

Pro minimalizaci vlivů na krajinu bude připraven nový souhrnný plán sanace a 
rekultivace a návazné plány rekultivace. 

Z hlediska minimalizace nebo eliminace negativních účinků na okolní prostředí 
je nutné v souvislosti s hornickou činností provádět minimálně  následující 
technická a kompenzační opatření.  
 
 
TECHNICKÁ OPATŘENÍ 
 
Klima, ovzduší 

 Za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí - 
vhodnou manipulací se sypkými materiály, zkrápěním uloženého materiálu, 
skladového a manipulačního prostoru. V pravidelných intervalech provádět 
kontrolu uloženého materiálu z hlediska zamezení šíření prašnosti. 

 Do provozního řádu lomu zahrnout opatření pro omezení prašnosti vznikající 
provozem na přepravních trasách, při zvýšené prašnosti provádět zkrápění 
komunikací uvnitř lomu v závislosti na klimatických poměrech. Zajistit řádnou 
očistu automobilů opouštějících lom, provádět očistu vozovky. Navržené 
postupy budou dokladovány v další přípravě posuzovaného záměru.  

 Dodržovat technologické postupy ze strany organizace tak, aby bylo zajištěno, 
že hluk ani prach z lomu nebudou obtěžovat okolí lomu. 

 Kontrolovat vozidla z hlediska plynných emisí ve smyslu dokladů o technickém 
stavu. 

 Pravidelně provádět kontroly technického stavu mobilní techniky používané      
při těžbě se zaměřením na sledování emisí. 

 Snižovat a vyloučit vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší v maximální 
míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde 
dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší a s ohledem             
na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, 
odprašovací nebo mlžící zařízení. 
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  Hluk 

 Provádět kontroly technického stavu mechanizmů z hlediska hluku.  

 Důsledně používat technologie splňující požadavky NV č. 9/2002 Sb., 
v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky                
z hlediska emisí hluku. 

 

Povrchové a podzemní vody, horninové prostředí 

 Pro zajištění ochrany vod vypracovat aktualizovaný havarijní plán dle vyhlášky 
č. 450/2005 Sb. v platném znění, a předložit ho ke schválení příslušnému 
vodoprávnímu úřadu. 

 V rámci nového POPD upřesnit způsob nakládání s důlními vodami včetně 
jejich vypouštění do vod povrchových. 

 Sledovat jakost důlních vod v retenční nádrži před jejich odváděním 
odvodňovacím systémem do vodoteče podle podmínek stanovených 
vodoprávním orgánem. 

 Podrobně dokumentovat vypouštění důlních vod do vod povrchových           
pro dotčené orgány státní správy příslušné pro problematiku vod. 

 Zajistit dokonalý technický stav všech těžebních mechanizmů a dopravních 
prostředků, jejich kontrolu z hlediska možných úkapů ropných látek a mazadel 
a eliminovat možnost znečištění vod. Odstavnou plochu pro mechanizaci 
vybudovat zpevněnou, pod každým strojem umístit záchytnou odkapovou 
vanu. Při tankování používat záchytnou vanu. Pokud dojde k úkapům ropných 
látek (nafta, oleje) mimo záchytné vany, tyto okamžitě likvidovat vhodným 
sorbentem. Provádět denní kontrolu technického stavu veškeré mechanizace. 
Technické závady neprodleně odstraňovat. 

 Zajistit vhodný prostor pro skladování výše uvedeného nebezpečného 
odpadu, včetně zajištění likvidace oprávněnou firmou.  

 Pravidelně seznamovat pracovníky s postupem prací, které je nutno vykonat 
při zjištění havárie (uložení sorbentu pro zásyp kontaminovaných míst, 
umístění kontejneru na kontaminovanou zeminu atd.). 

 Nakládat s odpady v souladu s požadavky platné legislativy                    
(zákon č. 185/2001 Sb.  o odpadech v platném znění). 

 S ohledem na  postup  těžby i nadále provádět režimní měření podzemních vod 
na vybraných objektech v intervalu 2 x ročně. Výsledky režimního měření budou 
spolu s údaji o čerpání důlních vod vyhodnocovány v ročních zprávách. 

 S ohledem na pokračování těžby v rozšířeném DP Maršov bude nutné do 
režimního měření hladin podzemních vod začlenit i nové objekty, lokalizované  
podle odborného doporučení.  
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Půda 

 Skrývka, resp. nadložní zúrodnitelné hmoty budou ukládány na zvláštní 
deponie, kde budou ošetřovány. Tyto zeminy budou používány pouze             
na rekultivaci vytěženého prostoru. 

 Budou učiněna taková technická opatření, aby se zabránilo úniku látek 
poškozujících zemědělskou půdu. 

 Po uložení nezbytného množství hmot z prvotní otvírky lomu na dočasnou 
vnější výsypku budou další skrývkové hmoty z předpolí  postupujícího lomu 
ukládány již jen ve vytěžených vnitřních prostorech lomu (na tzv. vnitřní 
výsypku). 

 Budou důsledně respektovány pokyny vydané orgánem ochrany ZPF. 

 Deponovaná zemina bude dostatečně zajištěna před případným zcizováním       
a před rozplavováním cizími vodami. 

 Podle možností bude s postupující těžbou průběžně prováděna rekultivace 
území v souladu se souhrnným plánem sanace a rekultivace.  

 

 

Fauna, flóra, ekosystémy 

 Před zahájením těžby bude zpracován projekt sanace a rekultivace 
změněného DP. Rekultivace devastovaných ploch bude zahrnovat zejména  
návrat cca poloviny ploch zpět do ZPF, vytvoření malé vodní plochy a 
zalesnění závěrných svahů. Část ploch bude ponechána sukcesnímu vývoji. 

  Při vytváření litorálního pásma není vhodné používat orobince či jiné druhy 
makrofytů, které vytváří monokulturní porosty. Do rekultivované vodní plochy 
nesmí být vysazena rybí populace. 

 Součástí projektu rekultivace bude stanovení podmínek provozu lomu tak, aby 
mohl být vhodným stanovištěm pro vzácné druhy již během provozu. 

 V rámci těžby a následné sanace a rekultivace nesmí být ohroženy zvláště 
chráněné druhů živočichů zjištěné v blízkém okolí záměru.   

 Jako kompenzace za likvidaci potencionálních hnízdních stanovišť budou 
vysázeny drobné keřové porosty.  

 Do vodotečí nebudou vypouštěny vody s vysokým obsahem sedimentů. 

 Po celou dobu realizace záměrů je nutné předcházet rizikům potenciálního 
úniku PHM, maziv a hydraulických olejů do prostředí.  

 Po celou dobu realizace záměrů je nutné předcházet rizikům nástupu 
invazních druhů  vegetace. 

 Odstraňování vegetačního krytu a skrývka ornice při otvírce lomu mohou být             
     prováděny pouze mimo hnízdní období. Je také vhodné jej provádět mimo                   
     dobu zimování obojživelníků a plazů.  
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Odpady 

 Při nakládání s odpady je nutné dodržovat právní předpisy platné pro tuto 
oblast, zejména: 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v pl. znění 
- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v pl.  znění 
- vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, v pl. znění 
- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich    
   využívání na povrchu terénu, v pl. znění. 

 

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ 

 Postup těžby a transport suroviny bude zohledněn v novém plánu otvírky, 
přípravy  a dobývání lomu, v technologických postupech a  v aktualizovaném 
havarijním plánu. Těmito materiály budou pokryty i potenciální problematické 
úseky navrženého procesu. Stejně tak bude nové POPD řešit bezpečnost a 
ochranu zdraví. 

 V novém plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu bude detailně popsán  
aktualizovaný způsob nakládání s vodami a způsob odvodnění lomu. 

 V rámci povolení nové hornické činnosti na lomu bude získán souhlas orgánu 
ochrany ZPF s odnětím zemědělských pozemků ze ZPF pro  rozšířený lom.  

 Navrhovaná kompenzační opatření budou směrována  k vhodné rekultivaci po 
etapách těženého a  dotěžovaného lomu. 

 Bude zajištěna obvyklá průběžná i následná péče o rekultivované biotopy.  

 Souhrnný plán sanace a rekultivace bude vypracován po dohodě s příslušným 
orgánem státní správy tak, aby navrhovaná rekultivace více podporovala 
záměr ochrany přírody. 
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V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH  
     PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 
 
Při hodnocení vlivu hornické činnosti ve změněném DP Maršov jsme vycházeli 
z určitého množství informací. Základem byly informace o ložisku a vypracovaná 
těžební studie. Na tyto výsledky navázaly účelové studie, které se dotýkaly hlavně 
problematiky ovzduší, hluku, stavu přírody a  potenciálního vlivu těžby na veřejné 
zdraví a na krajinu. 
 
 

Metodika výpočtu rozptylové studie 

V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty 
znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 
ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice 
SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum 
omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo 
srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících 
látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního 
prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům, a proto v ní vznikají změny,   
na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále 
k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená 
metodika SYMOS 97, verze 2006. 

Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou: 

 stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových 
průměrných hodnot koncentrací 

 stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních 
průměrných hodnot (PM10 a NO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací 

 hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx) 
 nový výpočet frakce spadu prachu - PM10 

 
SYMOS 97 je programový systém pro  modelování  znečištění ze stacionárních 
zdrojů. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje: 

 výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),  plošných  
(typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3) 

 výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného) 
 stanovit charakteristiky znečistění v  síti referenčních bodů (až 30.000 referenčních 

bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování 
výsledků výpočtů 

 brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability 
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského 

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů 
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění 
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní 
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění 
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří. 
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Metodika zpracování akustické studie 

Pro zjištění stavu výhledové akustické situace v zájmovém území  (tj. pro zjištění 
stavu akustické situace v zájmovém území po zahájení těžby v  dobývacím prostoru) 
byly použity výpočtové metody, založené na českých technických normách a na 
schválené metodice výpočtu hluku pozemní dopravy.  

Za softwarovou reprezentaci použitých výpočtových metod byl zvolen programový 
produkt HLUK+, který byl ke konkrétním výpočtům používán v modifikaci       
WINHLUK 6.33. 

Programový produkt HLUK+ je obecně hlavním hygienikem ČR schválen jako 
jednotný metodický nástroj pro použití v oblasti posuzování hluku ve venkovním 
prostředí. Jeho použití se vždy váže na schválenou a platnou metodiku  pro výpočet 
hluku z dopravy.  

Cílem je předložit kvantifikované údaje o ovlivňování akustické situace ve venkovním 
prostředí relevantními a predikovatelnými zdroji hluku při těžbě (zde) bentonitu.  
 

 
 
Metodika biologického hodnocení  

Metodika biologického hodnocení vychází z požadavku zákona č. 114/1992 Sb.,        
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a respektuje rámcové požadavky         
na členění dle § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. Základním cílem je 
popis záměrem potenciálně dotčeného území, především po stránce jeho 
biodiverzity, se zaměřením na zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů 
podle §§ 48 - 50 zákona, dále výskyt populací vzácných a ohrožených druhů,             
u kterých by mohla nastat situace ohrožení dílčí populace (viz § 5 zákona), dále 
střetů se zvláště chráněnými územími podle části třetí zákona, významnými 
krajinnými prvky a strukturami ÚSES podle § 3 zákona. 

Charakteristika bioty vychází ze zevrubného inventarizačního průzkumu. V rámci 
terénních průzkumů byly podchyceny všechny aspekty.    

 
 

 
Metodika hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

Protokol se zpracovává za účelem zhodnocení zdravotního rizika ve smyslu zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,             
za použití metodik Agentury pro ochranu životního prostředí USA – US EPA a 
Světové zdravotnické organizace – WHO a s přihlédnutím k nařízení evropské 
komise ES č. 1488/94. Při úpravě protokolu se vychází z požadavků autorizačního 
návodu SZÚ. 
 
Hodnocení zdravotních rizik (posouzení vlivu na veřejné zdraví) je posouzení míry 
závažnosti zátěže populace, vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních 
podmínek a způsobu života. Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je 
kvalitativní a kvantitativní odhad rizika.  
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Proces hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) probíhá ve 4 krocích: 

1. Identifikace nebezpečnosti – zjišťování jakým způsobem a za jakých 
podmínek může dané agens nepříznivě ovlivnit lidské zdraví – odpovídá na 
otázku, zda je sledovaná látka, faktor nebo směs schopna vyvolat nežádoucí 
zdravotní účinek. 

2. Charakterizace nebezpečnosti – určení vztahu mezi dávkou a účinkem 
(odpovědí organizmu) – poskytuje informaci o kvantitativním vztahu mezi 
dávkou dané škodliviny a intenzitou nebo frekvencí jejího nežádoucího účinku, 
což je nezbytným předpokladem pro možnost odhadu míry rizika. 

3. Hodnocení (odhad) expozice – na základě znalosti dané situace se sestavuje 
expoziční scénář, resp. podmínky expozice, jakými cestami a v jaké intenzitě   
a množství je konkrétní populace exponována dané látce a jaká je její dávka. 

4. Charakterizace rizika – je konkrétním krokem v odhadu rizika. Znamená 
integraci (syntézu) poznatků získaných v předchozích krocích, včetně zvážení 
všech nejistot, závažnosti i slabých stránek dokumentace. Účelem je dospět, 
pokud to dostupné informace umožňují, ke kvantitativnímu vyjádření míry 
konkrétního zdravotního rizika v posuzované situaci, která může sloužit jako 
podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika. 

  
 
 
Metodika hodnocení vlivů na krajinný ráz 

Krajinářské hodnocení je zpracováno podle „Metodického postupu posouzení vlivu 
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“ (Vorel a kol.)  
Princip metody spočívá v tom, že celkový problém hodnocení se rozkládá na dílčí, 
samostatně řešitelné problémy. Subjektivita hodnocení se tak rozkládá na řadu 
drobných rozhodnutí a eventuelní nepřesnosti a odchylky, vyplývající z více, či méně 
subjektivních pohledů, se do značné míry vyrovnávají. 

Rozložení problému se provádí: 
 prostorovou a charakterovou diferenciací – rozložením na charakterově 

homogenní části krajiny - oblasti krajinného rázu (označované též jako 
základní krajinné celky, charakteristické krajinné celky atd.) a místa krajinného 
rázu (označované též jako krajinné prostory, dílčí krajinné prostory atd.) 

 identifikací znaků a hodnot - přírodní, kulturní a historické charakteristiky 
krajinného rázu v oblastech a místech krajinného rázu 

 posouzením míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky              
a hodnoty. 
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VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI, 
      KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
 
 
Z hlediska použitých modelových výpočtů (imise, hluk, zdraví) je třeba upozornit       
na určité nepřesnosti použitých modelových výpočtů, protože je obecně známo,       
že každá metodika v sobě určité nepřesnosti zahrnuje, a u modelových výpočtů tomu 
není jinak. Nicméně vypovídací schopnost modelových výpočtů před vlastním 
zahájením prací není prakticky ničím nahraditelná. 

 
Míru neurčitosti nebo nepřesnosti modelových výpočtů proto hodnotíme jako 
přijatelnou s ohledem na šířku posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem 
z podobných těžebních aktivit. 
 
Předkládaný materiál  je zpracován podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, 
na současné úrovni poznání. Všechny dostupné informace o současném stavu 
životního prostředí v zájmovém území byly využity a do předkládaného materiálu 
zapracovány. 
 
Výše uvedené neurčitosti nemohou ovlivnit základním způsobem závěry 
dokumentace o vlivu záměru na životní prostředí. 
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ČÁST E 

PROJEKTOVÁ VARIANTA  ZÁMĚRU 
 
 
Výhradní ložisko bentonitu Maršov u Tábora je jednoznačně konturováno  
schválenými zásobami výhradního nerostu bentonitu, ověřenými geologickým 
průzkumem. Proto je v rámci dokumentace záměru předloženo jednovariantní 
řešení co do velikosti a rozsahu navrhované změny, resp. rozšíření dobývacího 
prostoru a plánované nové hornické činnosti. Toto řešení bylo podrobeno 
procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 
 

Předmětem předkládaného materiálu je tedy prakticky srovnání nulové a projektové 
varianty. 

Můžeme konstatovat, že  u záměru nebyl identifikován žádný významně nepříznivý 
vliv a protože pro všechny nepříznivé vlivy byl vypracován celý soubor opatření 
k jejich prevenci, kompenzaci a eliminaci, je možné říci, že při realizaci projektové 
varianty nedojde k významným negativním změnám v ovlivnění současného stavu 
životního prostředí a veřejného zdraví v dotčeném území. 

 

Formálně upozorňujeme na nerealizovatelné, ale možné referenční varianty řešení 
záměru: 

Nulová varianta  pasivní 
Bez realizace navrhovaného záměru, tzn. že lokalita zůstane ve stávajícím stavu.  
Tato varianta by byla jak z ekonomického (hospodárné využití zásob), tak sociálně 
ekonomického hlediska nevýhodná (ohrožené pracovní příležitosti v těžebním a 
úpravárenském koncernu KERAMOST).  
 
Nulová varianta aktivní 
Pouze technické řešení těžby, bez zohlednění ekologických požadavků, bez 
zmírňujících opatření na ochranu životního prostředí.  
 
Ekologicky optimální varianta 
Znamená jiné využití pozemků než pro navrhovanou těžbu. Varianta je optimální pro 
životní prostředí, upřednostňuje orientaci na zachování neobnovitelného zdroje.  
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ČÁST F 

ZÁVĚR 
 
 
Dokumentace záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, pro změnu  
dobývacího prostoru Maršov a návaznou hornickou činnost je předkládána  v 
rozsahu  přílohy č. 4. 

Záměr spadá podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění         
do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) odstavec 2.3. Těžba 
ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních 
nerostných surovin nad 1.000.000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha           
a více.  

 
Organizace KERAMOST, a.s.  je jedním z významných těžařů a zpracovatelů 
bentonitů pro slévárenské a další účely s dlouholetou tradicí, která se datuje    
již od roku 1953. K zachování a plynulému rozšiřování stávající nabídky 
sortimentu, růstu produkce a tržního podílu na domácím i zahraničním trhu      
je mj. nezbytné zajištění vlastní surovinové základny. Společnost se proto 
snaží osvojit si  další zásoby bentonitu pro stávající úpravny.  

Vedení společnosti KERAMOST, a.s. si uvědomuje, že těžba přírodních 
bentonitů nepřináší jenom pozitivní vlivy, ale že s sebou nese i část 
negativních vlivů, zejména pro obce dotčené hornickou činností. Proto             
je předkládána tato dokumentace, jejíž cílem je mimo jiné i osvětlit budoucí 
projekt prací a hlavně navrhnout  kompenzační opatření, která by měla přímý 
vliv na obce a obyvatelstvo. 

Postup těžby na ložisku a transport suroviny, stejně jako bezpečnost a ochrana 
zdraví budou zohledněny v novém plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD), 
v technologických postupech a v aktualizovaném havarijním plánu. Při ochraně 
povrchových vod bude postupováno v souladu s podmínkami vodoprávního 
orgánu, u kterého bude organizace žádat o nové povolení k vypouštění důlních 
vod do vod povrchových. Pro minimalizaci vlivů na krajinu bude připraven 
nejprve nový souhrnný plán sanace a rekultivace a poté plán sanace a 
rekultivace se stanovenými náklady na provedení SaR  a s návrhem tvorby 
příslušné finanční rezervy na zahlazení následků těžební činnosti. 

Umístění dobývacího prostoru Maršov, resp. jeho rozšíření je dáno 
jednoznačně lokalizací zásob suroviny, která je ověřena geologickým 
průzkumem, aktualizovaným výpočtem zásob bentonitu a již dříve stanoveným 
chráněným ložiskovým územím.  

Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Maršov je navrhována především pro 
využití nově zjištěných zásob bentonitu na výhradním ložisku bentonitu 
Maršov u Tábora. Nová plocha DP se nachází ve východní a jihovýchodní části 
ložiska.  
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Při posuzování vlivů záměru „Změna dobývacího prostoru Maršov na ložisku 
bentonitu Maršov u Tábora“ nebyly  zjištěny neúnosné vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí. Ve vztahu k vlivům na ovzduší je záměr 
realizovatelný za předpokladu důsledného omezování sekundární prašnosti při 
těžbě a dopravě suroviny a skrývky. Z akustického hlediska nejsou proti 
záměru námitky. V souvislosti s realizací záměru nelze očekávat významné 
vlivy na povrchové a podzemní vody. Vliv na krajinný ráz bude po dobu 
realizace záměru nepříznivý, po ukončení těžby a provedení sanace a 
rekultivace lze vliv na krajinný ráz hodnotit jako přijatelný. Z hlediska vlivu na  
zemědělské pozemky ZPF je záměr možné hodnotit jako nepříznivý, po 
ukončení těžby a provedení sanace a rekultivace lze vliv hodnotit jako 
nevýznamný. Z hlediska vlivů na flóru, faunu a ekosystémy je realizace záměru 
akceptovatelná. Vlivy na kulturní památky nejsou předpokládány.  

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru       
na životní prostředí, které byly shromážděny v rámci procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí, lze konstatovat, že se záměrem nejsou spojeny 
přeshraniční vlivy na životní prostředí. 

Za předpokladu realizace všech navržených podmínek k ochraně životního 
prostředí lze konstatovat, že životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad 
únosnou míru. 

Závěrem lze konstatovat, že předmětný záměr je z  hlediska vlivu na životní 
prostředí a obyvatelstvo  únosný a akceptovatelný. 

 
 
RNDr. Ludmila Morvicová 

osvědčení  odborné způsobilosti č.j.17618/4816/OEP/92 ze dne 18.2.1993, 
prodloužené rozhodnutím č.j. 7033/ENV/11 ze dne 11.2.2011      
 
GEKON, s.r.o., Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň  
 
t.č.:     736 603 126 
email: morvicova@gekon-plzen.cz 
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ČÁST G  

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 
Organizace KERAMOST, a.s.  je jedním z významných těžařů a zpracovatelů 
bentonitů pro slévárenské a další účely s dlouholetou tradicí, která se datuje již 
od roku 1953. K zachování a plynulému rozšiřování stávající nabídky 
sortimentu, růstu produkce a tržního podílu na domácím i zahraničním trhu            
je mj. nezbytné zajištění vlastní surovinové základny. Společnost se proto 
snaží osvojit si  další zásoby bentonitu pro své úpravny. 

Vedení společnosti KERAMOST, a.s. si uvědomuje, že těžba přírodních 
bentonitů nepřináší jenom pozitivní vlivy, ale že s sebou nese i část 
negativních vlivů, zejména pro obce dotčené hornickou činností. Proto              
je předkládána tato dokumentace, jejíž cílem je mimo jiné i osvětlit budoucí 
projekt prací a hlavně navrhnout  kompenzační opatření, která by měla přímý 
vliv na obce a obyvatelstvo. 

Postup těžby na ložisku a transport suroviny, stejně jako bezpečnost a ochrana 
zdraví budou zohledněny novém v plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD), 
v technologických postupech a v aktualizovaném havarijním plánu. Při ochraně 
povrchových vod bude postupováno v souladu s podmínkami vodoprávního 
orgánu, u kterého bude organizace žádat o nové povolení k vypouštění důlních 
vod do vod povrchových. Pro minimalizaci vlivů na krajinu bude připraven 
nejprve nový souhrnný plán sanace a rekultivace a poté plán sanace a 
rekultivace se stanovenými náklady na provedení SaR  a s návrhem tvorby 
příslušné finanční rezervy na zahlazení následků těžební činnosti. 

Umístění dobývacího prostoru Maršov, resp. jeho rozšíření je dáno 
jednoznačně lokalizací zásob suroviny, která je ověřena geologickým 
průzkumem, aktualizovaným výpočtem zásob bentonitu a již dříve stanoveným 
chráněným ložiskovým územím.  

 

Harmonogram pro pokračující exploataci ložiska a následnou rekultivaci lomu:  

o nový souhrnný plán sanace a rekultivace 
o návrh na změnu DP 
o nový plán otvírky, přípravy a dobývání, včetně plánu sanace a rekultivace 
o žádost o nové povolení hornické činnosti  
o otvírkové práce na nové ploše HČ  
o vlastní hornická činnost na nové ploše HČ 
o etapovitý průběh sanačních a rekultivačních prací v celém DP 
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Technické řešení záměru 

Postup otvírky, přípravy a dobývání 

Dobývání surového bentonitu bude probíhat v těžebních řezech, těžba nadloží ve 
skrývkových řezech. Těžební i skrývkové řezy (provozní svahy) budou mít výšku 
maximálně  3 až 4 metry, jejich kolmý průmět bude činit cca 80°. Řezy trvalých svahů 
budou upravovány do sklonu 45°. Šířka pracovní plošiny mezi řezy bude  činit           
3 – 3,5 m. Takto bude vytvořen provozní závěrný svah lomu pod úhlem 30°.  

Trvalé závěrné svahy lomu budou budovány podle výpočtu vycházejícího 
z mechanických vlastností zemin (součást POPD).  

Dopravní trasy uvnitř lomu (lomové komunikace) budou nezpevněné a  povedou           
po pracovních plošinách těžebních řezů a vnitřní výsypky. Stoupání, popřípadě 
klesání dopravních cest bude odvislé od dopravní a těžební techniky použité            
na lomu.  

Veškerá činnost v DP bude probíhat pouze v ranních směnách. Těžba bude probíhat 
pouze v příznivých klimatických podmínkách, odvoz suroviny  ze skládek bude podle 
potřeby výroby. 

Vzhledem ke zvolené technologii dobývání nebude na lomu budováno žádné 
úpravárenské zařízení ani budovy. Veškerá technická zařízení, která budou použita,    
budou mobilní nebo dočasně umístěná. Lom je již elektrifikován.  
  
 

Specifikace dopadů na životní prostředí v průběhu a po ukončení těžby           

Navrhované území je intenzivně zemědělsky využívané. Jiné využití pozemků není 
patrné. Mimo polních cest zde nejsou žádné komunikace. Stavby ani dočasného 
charakteru se zde nenacházejí.  

Při převozu suroviny do úpraven budou provedena technická opatření proti 
znečišťování veřejných komunikací. Dopravní frekvence po málo využívaných 
komunikacích bude sezónně zvýšená.      
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ZÁKLADNÍ DOPAD ZÁMĚRU  

 
ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr,     
že v souvislosti s realizací předkládaného záměru „Změna dobývacího prostoru 
Maršov“, nebude tato aktivita představovat významně zvýšené zdravotní riziko pro 
obyvatele v okolí záměru.  

 
VLIV NA OVZDUŠÍ 

Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve vztahu 
k vlivům na ovzduší realizovatelná za předpokladu důsledného omezování 
sekundární prašnosti. 

V případě realizace záměru je však nezbytné emise u zdroje snižovat a vyloučit         
v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, to je všechna místa a operace, kde 
dochází k emisi TZL je nutno s ohledem na technické možnosti vybavit podle povahy 
procesu vodní clonou, skrápěním, odprašováním nebo mlžícím zařízením. Navržené 
postupy by měly být dokladovány v další přípravě posuzovaného záměru. 
 

VLIV NA KLIMATICKÉ POMĚRY 

Těžba ložiska Maršov u Tábora v rozšířeném dobývacím prostoru s ohledem na 
postup těžby,  na okamžitou velikost budoucího lomu a s ohledem na následnou 
rekultivaci nebude představovat změny, které by se promítly do mikroklimatických 
poměrů dané lokality a jejího okolí. 
 
VLIV NA AKUSTICKOU SITUACI 

Realizace záměru „Změna dobývacího prostoru Maršov“ nebude mít na stávající 
obytnou zástavbu, resp. v ní exponované osoby, vliv z hlediska možných negativních 
účinků expozice hluku. 
 
 
VLIV ZÁŘENÍ 

Neexistuje zdroj radioaktivních emisí nebo elektromagnetického záření. 
 
 
OSTATNÍ  VLIVY 

Na základě charakteru oznamované činnosti vyplývá, že nedojde ke vzniku jiných 
ekologických vlivů, než je uvedeno v předkládaném materiálu. 
 
 
VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY  

Posledním monitorováním na lokalitě v roce 2012  bylo zjištěno, že hladiny podzemní 
vody ve sledovaných objektech většinou vykazovaly meziročně přirozený vzestup a 
pokles, bez ohledu na vzdálenost od činného lomu. Vliv těžby na stav podzemních 
vod ve studnách v obci Maršov nebyl zjištěn. 
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Výsledky režimního měření budou spolu s údaji o čerpání důlních vod z lomu i nadále 
vyhodnocovány v ročních zprávách.  

S postupující a zahlubující se těžbou v rozšířeném DP Maršov bude nutné do 
režimního měření časem začlenit i nové pozorovací objekty, lokalizované podle 
odborného doporučení specialistů. 

 

VLIV NA PŮDY 

Plánovaný lom Maršov (včetně starého lomu) bude mít plochu 35,1303 ha, plocha 
dočasné vnější výsypky činí 0,5876 ha (z toho v DP 0,3963 ha). Hornická činnost ve 
změněném DP Maršov tedy zasáhne postupně celkem 35,5266 ha pozemků.  

Pro dosažení plánovaného rozsahu hornické činnosti bude nutno odejmout ze ZPF 
ještě cca 31,2 ha zemědělských pozemků.  

Bude uplatněn zvláštní režim z hlediska časového plnění a ukončení prací                
při povrchovém způsobu dobývání jílů tak, jak to umožňuje zákon č. 334/1992 Sb. 
v platném znění. Odvody za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
se budou platit každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného 
plánu. 
 
Znečištění půdy 
Možné úkapy motorové nafty nebo provozních olejů z těžebních mechanizmů a 
vozidel mohou způsobit znečištění půdy. Při jejich zjištění bude nutno provést 
likvidaci tohoto znečištění případným odtěžením znečištěného materiálu a jeho 
následnou likvidací. V předpolí lomu budou vytvořeny odstavné plochy pro těžební 
mechanizmy, které pomohou k lepší likvidaci případného znečištění úniku olejů nebo 
nafty. 
 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy  
Dobývání bentonitu v lomu Maršov, jakož i další hornická činnost (budování výsypek 
a deponií) budou probíhat pouze v ploše dobývacího prostoru. Po ukončení prací 
bude území rekultivováno podle souhrnného plánu sanace a rekultivace, resp. podle 
následných projektů rekultivace. 
Vlastní lom znamená určitou změnu místní topografie, která bude mít vliv 
pravděpodobně na stabilitu lomových stěn a ve velmi omezené míře  i na erozi půdy.  
 
 
VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Významným vlivem na horninové prostředí bude pokračující těžba ložiska bentonitu, 
která se bude projevovat zmenšováním jeho vypočtených zásob, reálně pak 
nevratným úbytkem objemu hornin v geologickém profilu. Těžba ve schválené změně 
DP Maršov bude orientována výhradně na zásoby výhradního nerostu (bentonitu).  

Objem vytěžitelných zásob bentonitu v lomu bude činit 2.071 kt. Tento objem 
suroviny bude vytěžen z lomu a odvezen do úpraven organizace.  

Při provozování hornické činnosti v souladu s vydanými rozhodnutími a při 
dodržování báňských bezpečnostních předpisů nehrozí narušení stability 
horninového masivu a ohrožení okolních ploch. 
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Takto prováděná povrchová těžba s sebou nese určité změny odtokových poměrů 
v území a zábory půdy. Tyto vlivy a vzniklé změny lze ale charakterizovat jako změny 
dočasné, řešené jednak provozem a technologií, ale hlavně řešené rekultivací.  

 
 
VLIV NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 

Nejvýznamnějším vlivem na biotu předmětného území (změna DP Maršov) je 
odstranění biotopu intenzivně hospodářsky využívaných zemědělských ploch osetých 
šlechtěnými odrůdami kulturních plodin. Dále pak terénní úpravy včetně úprav 
půdního profilu, částečné odvodnění lokality, vybudování obslužných lomových 
komunikací, běžný provoz spojený s těžbou a dopravou suroviny. Po skončení těžby 
pak následně provedená sanace a rekultivace těžbou devastovaných ploch. 
 
Přímé vlivy na biotu zájmového území plánovaného rozšíření DP nelze generelně 
považovat za negativní (zejména pokud se týká zásahů do intenzivně 
obhospodařovaných polních kultur). Záměr bude mít vetší či menší vliv na biotu 
lokality a bude znamenat změnu charakteru dotčeného území. 
 
Za nepřímé vlivy zejména na rostlinstvo lze předpokládat riziko zvýšené míry 
ruderalizace flóry a vegetace. V důsledku narušení půdních horizontů a přemisťování 
zemin s diasporami a regeneračními orgány některých ruderálních druhů při 
terénních úpravách může dojít k jejich šíření na obnažené plochy terénních úprav. 

Vypouštěním důlních vod z lomu do veřejné vodoteče může dojít k jejímu nepřímému 
ovlivnění.  Jílem zakalené  důlní vody způsobí zvýšené znečištění vod, jenž by mohlo 
negativně ovlivnit množství vodní fauny, zejména bentosu či fyto a zooplanktonu. 
Úbytek těchto organizmů může způsobit degradaci celého potravního řetězce.  
 
 
VLIV NA KRAJINU 

Z hlediska vlivu na krajinný ráz představují největší problém takové zásahy, které 
ovlivní jedinečné a neopakovatelné hodnoty jednotlivých charakteristik krajinného 
rázu. Proto jsou tyto výše podrobeny testu systémem hodnotících kritérií. 
Z hodnocení vyplývá, že k významnějšímu konfliktu s horní činností nedojde. 

Z hlediska kulturněhistorických charakteristik není činnost v zásadním  konfliktu 
s historickými charakteristikami a vazbami v krajině.  

Z hlediska prostorových vztahů a estetické hodnoty krajinné scény nedojde 
k zásadnímu konfliktu. V případě rekultivace s vodní plochou, s výsadbou dřevin, 
s travními porosty a s využitím sukcese vznikne nový krajinný prvek odpovídajícího 
měřítka, který doplní stávající krajinnou matrici. Nedojde tedy k zásadní změně 
krajinné scény, harmonického měřítka a prostorových vazeb v krajině. 

Je však nutno dbát na průběžnou realizaci kompenzačních a revitalizačních opatření, 
aby dopady těžby byly sníženy na nejmenší míru v průběhu celé těžební činnosti. 
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VLIV NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

Hmotný majetek  

V zájmovém území se nenachází žádný hmotný majetek. Uskutečněním záměru 
nedojde tedy k ovlivnění hmotného majetku. 
 
Kulturní památky 

Přímo v zájmovém území se nenacházejí žádné známé památkově chráněné 
objekty. Uskutečněním záměru nedojde k ovlivnění známých kulturních památek 
 

PŘESHRANIČNÍ VLIVY - nejsou předpokládány 

 
 
 
 
 
 
 
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
 
Při posuzování vlivů záměru „Změna dobývacího prostoru Maršov na 
výhradním ložisku  Maršov u Tábora“  na životní prostředí nebyly zjištěny 
neúnosné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Ve vztahu k vlivům na 
ovzduší je záměr realizovatelný za předpokladu důsledného omezování 
sekundární prašnosti při těžbě  a dopravě surovin a skrývky. Z akustického 
hlediska nejsou proti záměru žádné námitky. V souvislosti s realizací záměru 
nelze očekávat významné vlivy na povrchové a podzemní vody. V rámci 
celkové bilance podzemní vody bude ovlivnění hladin podzemní vody a 
průtoků v povrchových vodotečích odtěžením zásob  malé.  Vliv na krajinný ráz 
bude po dobu realizace záměru nepříznivý, po ukončení těžby a provedení 
sanace a rekultivace lze vliv na krajinný ráz hodnotit jako přijatelný. Z hlediska 
vlivu na ZPF je záměr možné hodnotit jako nepříznivý, po ukončení těžby a 
provedení sanace a rekultivace lze vliv hodnotit jako nevýznamný. Z hlediska 
vlivů na flóru, faunu a ekosystémy je realizace záměru akceptovatelná. Vlivy na 
kulturní památky nejsou předpokládány.  
 
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru       
na životní prostředí, které byly shromážděny v rámci procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí lze konstatovat, že se záměrem nejsou spojeny 
přeshraniční vlivy na životní prostředí. 
 
Za předpokladu realizace všech navržených podmínek k ochraně životního 
prostředí lze  konstatovat, že životní prostředí  jako celek nebude ovlivněno 
nad únosnou míru. 
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ČÁST H 

PŘÍLOHY 
 

VYJÁDŘENÍ Z HLEDISKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ : 

Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje ze dne 15.10.2013 

 
Pro správní území městyse Malšice je vydaný územní plán, který nabyl účinnosti 
dne 27.1.2010. V této územně plánovací dokumentaci je zájmová lokalita součástí 
nezastavěného území. Pro plochy v zájmové lokalitě  platí podmínka, že případné 
stavby a terénní úpravy nesmějí znehodnotit či zásadním způsobem narušovat 
přirozené přírodní prostředí a budou bez negativního dopadu na vzhled z hlediska 
krajinného rázu. 

Doplnění autory dokumentace: 

Z hlediska vlivu na krajinný ráz představují největší problém takové zásahy, které ovlivní 
jedinečné a neopakovatelné hodnoty jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Proto jsou 
tyto výše podrobeny testu systémem hodnotících kritérií. Z hodnocení vyplývá, že 
k významnějšímu konfliktu s horní činností nedojde. 

Z hlediska kulturněhistorických charakteristik není činnost v zásadním  konfliktu 
s historickými charakteristikami a vazbami v krajině.  

Z hlediska prostorových  vztahů a estetické hodnoty krajinné scény nedojde k zásadnímu 
konfliktu. 

V případě rekultivace s vodní plochou, výsadbou dřevin, se založenými travními porosty a 
s využitím sukcese vznikne nový krajinný prvek odpovídajícího měřítka, který doplní 
stávající krajinnou matrici. 

Nedojde tedy k zásadní změně krajinné scény, harmonického měřítka a prostorových vazeb 
v krajině.Je však nutno dbát na průběžnou realizaci kompenzačních a revitalizačních 
opatření, aby dopady těžby byly sníženy na nejmenší míru v průběhu celé těžební činnosti. 

Na základě  zhodnocení hodnot krajinného rázu, jejich charakteristik a vlivů navrhované 
činnosti na tyto hodnoty je zřejmé, že těžba ve změněném DP Maršov  bude mít  malý vliv 
na krajinný ráz podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. 

Navrhovanou činnost v uvedené podobě a rozsahu lze označit z hlediska zachování 
krajinného rázu za přijatelnou. 
 
 

STANOVISKO K ZÁMĚRU 
PODLE USTANOVENÍ § 45i, ODST. 1, ZÁKONA Č. 114/1992 Sb. V PL. ZNĚNÍ 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví, 
dne 10.10. 2013, pod čj. KUJCK 55539/2013/0ZZL 

 
Krajský úřad Jihočeského kraje , odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví  
vydal stanovisko, ve kterém sděluje, že záměr „Změna DP Maršov“ nemůže mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj. 
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4 EIA  - Změna DP Maršov. Doprava, měřítko 1 : 7 000 
(GEKON,s.r.o. Politických vězňů 36, Plzeň, http://geoportal.cenia.cz) 

5 EIA – Změna DP Maršov. Navrhovaný stav po sanaci a rekultivaci, 
měřítko 1 : 4 000 
(GEKON, s.r.o., Politických vězňů 36, Plzeň) 

6 EIA – Změna DP Maršov. Pozemková mapa, měřítko 1 : 2 000  
(GEKON, s.r.o., Politických vězňů 36, Plzeň) 

7 EIA – Změna DP Maršov. Územní systém ekologické stability,    
měřítko 1 : 5 000  
(GEKON, s.r.o., Politických vězňů 36, Plzeň) 
( GIS MěÚ Tábor, T-MAPY s.r.o., Hradec Králové, ČSÚ, ČUZK) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOPIE DOKLADŮ  
 
5. Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na rozšíření 

dobývacího prostoru Maršov, udělené Ministerstvem životního prostředí, odborem 
výkonu státní správy II, Mánesova 3a, České Budějovice, pod čj. 9716/ENV/12, 
169/510/12, ze dne 14.5. 2012. 

6. Vyjádření z hlediska územního plánování, č.j. METAB 50793/2013/OR/Ha, ze dne 
15.10. 2013, (Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje).  

7. Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možného ovlivnění záměru „Změna 
dobývacího prostoru Maršov“ na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, č.j. KUJCK 55539/2013/OZZL,     
ze dne 10.10. 2013, (Krajský úřad Jihočeského kraje kraj, odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví).  
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	Navrhované území je intenzivně zemědělsky využívané. Mimo polních cest zde nejsou žádné další komunikace. Nenacházejí se zde  žádné stavby, ani dočasného charakteru. Jiné využití pozemků není patrné.
	Při převozu suroviny do úpravny budou provedena technická opatření proti znečišťování veřejných komunikací. Dopravní frekvence po málo využívaných komunikacích bude sezónně zvýšená.     
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