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Úvod
Záměrem je stanovení dobývacího prostoru Letov a hornická činnost prováděná na
ložisku Blšany 2. Hornická činnost zde bude představována těžbou bentonitu (ložisko Blšany
2) v maximálním objemu 160 tis. tun ročně.
V prostoru ložiska bylo rozhodnutím OBÚ Most ze dne 25.6.1991 (č.j. 625/91/II)
stanoveno CHLÚ Letov (bentonit, kaolin).
Dne 10.6.2009 byl MŽP udělen předchozí souhlas (530/518/09-Ra-UL) k podání návrhu
na stanovení DP Blšany. Rozsah předchozího souhlasu je zobrazen na obrázku č. 1. (fialová
linie) a č. 2.
Oproti tomuto předchozímu souhlasu byl v průběhu posuzování rozsah záměru a
tím i dobývacího prostoru zmenšen z následujících důvodů:
-

vynechání ochranných pásem produktovodu a elektrického vedení
ochrana ZPF
ochrana nelesní zeleně
ochrana židovského hřbitova
ochrana zvláště chráněných druhů živočichů

Touto redukcí rozsahu záměru bylo zároveň vyhověno Doporučení OPVŽP MŽP č.j.:
3264a/OPVŽP/02 ze dne 12.7. 2002 jehož obsahem je nutnost omezení nově posuzovaných
záměrů na dobu reálně vyhodnotitelnou, tj. maximálně 20 let.
Dále je tedy jako zájmové území, plocha stanovení dobývacího prostoru, uvažována
plocha vymezená červeně na obrázku č. 1.
Název dobývacího prostoru je nově DP Letov, z důvodů majoritní lokalizace na k.ú.
Letov.
Obrázek č. 1: Změna navrhovaného DP oproti předchozímu souhlasu
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Obrázek č. 2: Rozsah předchozího souhlasu, dle výše rozhodnutí MŽP č.j. 530/518/09-Ra-UL – Předchozí
souhlas
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ČÁST A

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
Sedlecký kaolin, a.s.
Firma je vedena u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl B., vložka 501.

2. IČ
635 099 11

3. Sídlo
Božičany čp. 167
PSČ 362 26

4. Jméno, příjmení, adresa pracoviště a telefon oprávněného
zástupce oznamovatele
jméno:

Ing. Vojtěch Zítko, předseda představenstva

adresa:

Letní 45, 362 63 Dalovice, Vysoká

telefon:

353 366 122
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ČÁST B

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
Název
Stanovení dobývací prostoru Letov a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2.
Zařazení
Kategorie: I – záměry vždy posuzované dle uvedeného zákona
Bod:

2.3 Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor.

Sloupec: A – posuzování je dle § 21 písm. c) v kompetenci Ministerstva životního
prostředí

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Plošný rozsah navrhovaného DP:

643 600 m2

Plošný rozsah vlastního těžebního prostoru:

242 800 m2

Objem vytěžitelné suroviny a skrývek:
Surovina (bentonit):
Celkové množství využitelné, resp. odvezené suroviny
(Celkové množství vytěžitelné suroviny, vycházející z teoretické
kvantifikace dané tvarem těžební jámy, ponížené o výklizy
(nekvalitní surovinu) a předpokládané těžební ztráty)
1 631 250 m3, tj. 2 900 000 t
Skrývky:
182 100 m3

Ornice v ploše těžby

2 055 700 m3

Ostatní skrývka
Průměrná výše expedice vytěžené suroviny:

145 000 t ročně

Při plánované průměrné roční těžbě 145.000 tun bude těžba na ložisku prováděna 20 let.

3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)
Kraj:

Ústecký (Kód kraje: 04, kód NUTS 3 CZ 042)

Obec:

Podbořany (Kód obce: 12323 4, IČZÚJ: 566616)
Blšany (Kód obce: 566 021, IČZÚJ: 566616)

Katastrální území:

Letov (Kód k.ú.: 72330 4)
Blšany (Kód k.ú.: 72323 1)
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ČÁST B

Navrhovaný dobývací prostor Letov se nachází v prostoru ložiska Blšany 2. Zájmové
území je ze severní strany ohraničeno silnicí III. třídy č. 22110. Lokalita se nachází při
západním okraji sídla Letov v nadmořské výšce kolem 350 m. Území je v současné době
využíváno k zemědělské výrobě.
Obrázek č. 3: Umístění záměru v širších vztazích (zájmové území označeno červeně)

Obrázek č. 4: Navrhovaný DP v leteckém snímku s vyznačením funkcí jednotlivých ploch a označením
jednotlivých ploch skrývek

1
2

3
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4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ S JINÝMI ZÁMĚRY
Charakter záměru
Záměrem je stanovení dobývacího prostoru Letov a hornická činnost prováděna na
ložisku Blšany 2 (bentonit) v objemu do maximálně 160 tis. tun suroviny ročně – průměrná
výše expedice vytěžené suroviny je uvažována 145 tis. tun suroviny ročně.
Z technologického hlediska je záměr složen z těchto hlavních výrobních celků:
1) skrývka ornice a výstavba ochranných valů,
2) provádění ostatních skrývek a převoz zemin na deponie
3) těžba suroviny
4) expedice suroviny
Skrývka celková se skládá z ornice a ostatní skrývky. Mocnost ornice a podorničí se
pohybuje od 0,37 do 1,00 m. Skrývka ornice a podorničí bude prováděna v jednom
skrývkovém řezu. Ornice bude deponována ve valech kolem horní hrany lomu a následně
bude rozprostřena zpátky v rámci zemědělské rekultivace území. Případně se ornice rovnou
rozprostře na ploše k tomu připravené v již vytěžené části lomu.
Při provádění skrývky ornice bude ornice shrnována dozerem a pomocí kolového
nakladače bude ukládána na ochranné valy podél těžebny. Výška valů je uvažována cca 2
m.
Při provádění skrývky ostatní bude materiál těžen pásovým rýpadlem, nakládán na
nákladní auta a převážen zpočátku na vnější výsypky umístěné v dobývacím prostoru na
plochách neurčených k těžbě mimo manipulační plochu, později bude materiál převážen na
místo konečného uložení při rekultivaci.
Výška vnějších výsypek bude maximálně 6 m.
Těžba suroviny bude probíhat cca 250 dní v roce.
Otvírka těžebny je plánována od jihu. Postup těžby v rámci těžebny bude generelně od
východu směrem na západ.
Při předpokládané průměrné roční výši těžby v navrženém DP Letov 145 000 tun ročně
(tj. cca 81 600 m3) je současně uvažovaná maximální životnost těžby 20 let.
Bentonity budou upravovány ve stávajících úpravnách oznamovatele v Božičanech a
v Sadově v Karlovarském kraji, surovina tedy bude odvážena k dalšímu zpracování ihned po
těžbě v neupraveném stavu. K překládce suroviny bude sloužit manipulační plocha, na níž
budou upraveny zpevněné plochy pro pojezd silničních nákladních vozidel.
Po ukončení těžby bude vytěžený prostor rekultivován. Navržené řešení sanace a
rekultivace (SaR) vychází z předpokladu navrácení dotčeného území do zemědělského
půdního fondu se současným užíváním jako orná půda, kromě jižní části dotčeného prostoru,
kde se uvažuje se založením rozptýleného porostu vyšší a střední zeleně jako základu pro
vytvoření budoucího biocentra.
Kumulace vlivů
Tato kapitola, ačkoli je zařazena dle zákonné struktury dokumentace na začátek
dokumentace, vychází z provedené identifikace a vyhodnocení vlivů záměru na životní
prostředí (viz kapitola D dokumentace).
Kumulace vlivů na životní prostředí je zvažována z hledisek:
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1) prostorového – stanovení území, v němž je výskyt vlivů uvažován,
2) časového – stanovení časového horizontu pro výskyt vlivů,
3) specifikace vlivů - u nichž je kumulace předpokládána.
Ad1) Území, v němž je kumulace vlivů hodnocena, je dáno potenciálním dosahem těch
vlivů souvisejících s realizací záměru, jejichž rozsah působení je takový, že přesahuje
hranice dobývacího prostoru a bezprostředního okolí.
Ad 2) Některé vlivy působí bezprostředně, jiné s dlouhodobým zpožděním. Jako příklad
můžeme uvést krátkodobé, bezprostřední působení vlivu skrývkových prací na faunu a flóru,
na druhém konci pomyslné škály stojí např. vliv rekultivací po těžbě na krajinu, jež se projeví
až s odstupem mnoha let po těžbě (vzrůst nové zeleně). Časové hledisko pro zvažování
kumulace je tedy dáno minimálně dobou trvání realizace záměru plus dobou nezbytnou pro
provedení sanace a rekultivace. Hovoříme zde o horizontu desítek let.
Ad 3) Kumulace vlivů je zvažována pro ty vlivy, jejichž výskyt se v souvislosti s realizací
záměru předpokládá (tj. vlivy, které byly identifikovány a zároveň jsou považovány za
potenciálně významné).
Navrhovaný DP Letov se nachází na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích.
V souvislosti s běžným zemědělským hospodařením v daném území ke kumulaci vlivů
nedojde.
V okolí záměru, v dosahu přímých vlivů těžby (zejména akustické vlivy a vlivy na kvalitu
ovzduší), neprobíhá žádná činnost, jejíž negativní vlivy by se kumulovaly s vlivy působenými
těžbou v DP Letov. Nejbližší obdobná činnost – těžba kaolinu povrchovým způsobem –
probíhá v lomu Krásný Dvůr v dobývacím prostoru Podbořany I. Při vzdálenosti více než 5
km nedojde ke kumulaci vlivů. Odvozové trasy z obou lokalit budou naprosto odlišné,
nedojde tedy ani ke kumulaci vlivů spojených s nákladní dopravou.
Oznamovatel Sedlecký kaolin, a.s. zároveň prověřuje možnost těžby bentonitů i na
jiných lokalitách na Podbořansku. Zejména jde o ložisko Nepomyšl (5,5 km západně) a
ložisko Krásný Dvůr – Vysoké Třebušice 1 (5 km severozápadně). I zde je vzdálenost lokalit
dostatečná, ke kumulaci přímých vlivů (hluk, emise) nedojde. Ani z hlediska odvozových tras
by ke kumulaci vlivů spojených s dopravou nedošlo. Doprava z ložiska Nepomyšl by byla
trasována po silnici II/226 směr Lubenec a z ložiska Krásný Dvůr – Vysoké Třebušice 1 po
silnici II/224 směr Kadaň. V případě těchto lokalit navíc oznamovatel neuvažuje se
současnou těžbou na více ložiscích, a to zejména z ekonomických důvodů. Vzhledem
k dlouhodobosti a náročnosti povolovacího procesu s nejistým výsledkem, však byly
zahájeny práce na více lokalitách najednou a s eventuální kumulací vlivů je počítáno.
Dle informačního systému EIA (tomcat.cenia.cz) nejsou v blízkém okolí záměru v dosahu
přímých vlivů ke dni zpracování dokumentace plánované realizace jiných záměrů, při nichž
by mohlo docházet ke kumulaci vlivů.
O kumulaci vlivů je možno mluvit převážně v případě dopravy suroviny, kdy se vlivy
vyvolané nákladní automobilovou dopravou, přepravující surovinu do Božičan nebo Sadova,
budou kumulovat s vlivy z dopravy stávající, způsobenými ostatními uživateli veřejných
komunikací (uživatelé osobních automobilů, přepravci).
Dobývací prostor Letov bude napojen prostřednictvím silnice III/22110 na silnici 1. třídy
I/27. Mezi výjezdem z lomu a napojením na silnici 1. třídy neleží žádná obytná zástavba.
Silnice I/27 je poměrně intenzivně zatížena. Kumulací vlivů souvisejících s dopravou se
podrobněji zabývá Akustická studie (příloha č. 1 této dokumentace) a Rozptylová studie
(příloha č. 2 této dokumentace).
V případě vlivů dopravy je snaha o jejich řízení (snižování) obtížnější a málo účinná.
Vozidla konkrétních uživatelů silnic většinou nejsou dominantním zdrojem hluku na dané
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komunikaci, ale „pouze“ se podílí na výsledné zátěži (vlivy od jednotlivých uživatelů se
kumulují). Silnice jsou však veřejně přístupnými pozemními komunikacemi, jež smí každý
užívat bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (viz §19 zákona č.
17/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Snaha o prosazení omezení počtu nákladních
automobilů od jednoho dopravce (např. provozovatele lomu) a nikoli pro jiného (např.
z průmyslové zóny) by pravděpodobně narážela na toto právo užití silnice, přičemž zákon
nerozlišuje mezi druhy přepravovaného zboží.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz a využití území je situace specifická v tom, že prostorový
dosah těchto vlivů je širší a při posouzení kumulace je třeba uvažovat širší územní celek
krajinného rázu (dotčený krajinný prostor). V rámci vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz
(viz příloha č. 7) nebyl v dotčeném krajinném prostoru identifikován jako znak či hodnota
krajinného rázu současná či historická těžební činnost v tomto DoKP. Zájmové území se
nachází již poněkud dále (cca 5 km) od ložisek koncentrovaných severně a západně od
Podbořan, viz obrázek níže.
Obrázek č. 5: Dobývací prostory v okolí zájmového území

Přehled dobývacích prostorů v okolí navrhovaného DP Letov poskytuje Surovinový
informační subsystém (SurIS) (dostupné na http://www.geofond.cz/, aktualizováno ke dni
1.1.2009, cit. 2010-09-22).

5. ZDŮVODNĚNÍ

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH
VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR,
RESP. ODMÍTNUTÍ

Historie využívání bentonitů
Historie bentonitu se začala psát v 19. století, kdy byl ve Velké Británii poprvé využit pro
odbarvování jedlých tuků a olejů. Někdy kolem roku 1881 byla nalezena ložiska v USA u Fort
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Bentonu (stát Montana) a od té doby se používá termín bentonit. Postupně byla jeho ložiska
objevována jak ve Spojených státech, tak v Evropě.
Největší rozvoj ve využití bentonitu však nastal až od poloviny dvacátého století.
Postupně se bentonit začíná využívat v řadě oborů - ve slévárenství, stavebnictví,
keramickém, chemickém i potravinářském průmyslu, při čištění odpadních vod atd.
V českých zemích se bentonit začal poprvé těžit roku 1941 na ložisku Braňany u Mostu.
V roce 1953 byla spuštěna úpravna bentonitu ve staré cihelně v dnes zbouraných
Libkovicích u Mostu. Úpravna fungovala až do roku 1969, kdy byla otevřena úpravna v
Obrnicích. Stavbu tohoto závodu si vynutil především značný rozvoj slévárenství, které
patřilo a patří k největším odběratelům bentonitu v ČR, dalším důvodem bylo otevření ložiska
Černý vrch, vzdálené 2 km od ložiska Braňany. Nová úpravna byla vybudována v
bezprostřední blízkosti nové lokality, při hlavním železniční tahu Most - Ústí nad Labem.
Ložiska Braňany a Černý vrch jsou v dnešní době v podstatě vytěžena. Těžištěm těžby
bentonitu se stalo ložisko Rokle u Kadaně. Žádná z dalších lokalit však již nedosahuje
univerzálnosti bentonitů prvních dvou ložisek. Úpravna v Obrnicích funguje dodnes, ač se
sem většina suroviny ke zpracování musí dovážet ze vzdálenějších oblastí.
Bentonity v České republice
Česká republika se řadí mezi státy s velkými zásobami bentonitu, české bentonity jsou
však podobných vlastností, většinou se jedná o bentonity hořečnato-vápenaté, případně
vápenato-hořečnaté. Bentonity sodné se v ČR nevyskytují, proto se musí zdejší bentonity
sodíkem obohacovat tzv. aktivací.
Bentonity se vyskytují převážně ve vulkanické oblasti severních Čech - v Českém
Středohoří a oblasti Doupovských hor (Kadaňsko, Podbořansko, Karlovarsko) a dále v
oblastech třetihorních pánví (Chebská, Plzeňská a Třeboňská pánev, Karpatská prohlubeň).
Ložiska Českého Středohoří
Západní okraj Českého Středohoří představuje klasickou ložiskovou oblast, kde také
došlo k prvnímu využívání bentonitů v českých zemích.
Bentonitová ložiska ve zdejší oblasti vznikla v důsledku sopečné činnosti v mladších
třetihorách, kdy docházelo k usazování vulkanogenních hornin - tufů, tufitů - sopečného
prachu a popelu do sladkovodních jezer, kde došlo k jejich přeměně v bentonity. Mocnost
tohoto souvrství se pohybuje od několika desítek do stovek metrů, spodní vrstvy jsou bohaté
na biotit, svrchní jsou bohatší na pyroxen. K zjílovatění a vzniku bentonitových ložisek
docházelo i při pozdějších výlevech lávových těles a pyroklastik. Ve spodní části zdejších
ložisek se většinou nachází modrý bentonit, následuje tmavší, šedozelený bentonit s
příměsemi uhličitanů, v horní části profilu ložisek se pak vyskytuje nejčastější zelený
bentonit, využívaný ve slévárenství. K ukládání organických sedimentů, z nichž vzniklo
hnědé uhlí, docházelo až později, proto bentonity tvoří většinou podloží zdejších
hnědouhelných pánví.
Ložiska Doupovských hor
Řada ložisek bentonitů v oblasti Doupovských hor, především na Podbořansku, byla
objevena teprve v posledních letech při těžbě kaolinu, která zde probíhá již jeden a půl
století. Následně byl, za účelem nalezení ložisek bentonitu, proveden rozsáhlý vyhledávací
geologický průzkum, přesto pokryl pouze část území, v němž se ložiska předpokládají. Další
průzkum se neprovádí proto, že doposud známé zásoby bentonitu vystačí (při současné
těžbě) zhruba na 500 let.
Doupovské bentonity jsou výsledkem sopečné činnosti Doupovských hor ve třetihorách
a následným zvětráváním tufitických hornin touto činností vzniklých. Mocnost bazálního
pyroklastického souvrství dosahuje místy až 150 m.
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Ložiska terciérních pánví
V třetihorních pánvích (ložiska v Chebské pánvi u Skalné a Plesné, ložiska v Plzeňské
pánvi u Dnešic, ložiska v Třeboňské pánvi u Maršova, Rybovy Lhoty a Skalice, ložiska v
Karpatské prohlubni nedaleko Ivančic u Brna) se nalézají ložiska montmorillonitických jílů.
Vznikly geneticky odlišnou činností nežli vulkanogenní severočeské bentonity a vyskytují se
v menších mocnostech. Tyto jíly se často zařazují k bentonitům, neboť jejich vlastnosti se
vlastnostem bentonitů (díky vysokému obsahu montmorillonitu) velmi podobají.
Rozdělení bentonitů
Bentonity lze zásadně rozdělit na:
• silně bobtnavé Na-bentonity, tzv. bentonity wyomingského typu. Ložiska této suroviny
se nacházejí především v USA, v ČR se ložiska sodných bentonitů nevyskytují,
• méně bobtnavé draselné, vápenaté a hořečnaté bentonity případně jejich kombinace.
Tyto bentonity lze průmyslově obohacovat sodíkem tzv. aktivací, bobtnací schopnosti
aktivovaných bentonitů však stále nedosáhnou takové hodnoty jako u Wyomingu.
Bentonity lze dle požadavků na kvalitu rozdělit na:
• bentonity pro farmaceutický průmysl,
• bentonity pro zemědělské účely,
• bentonitové metací tuky,
• bentonity pro husté výplachy,
• bentonity pro výrobu papíru,
• bentonity pro stavebnictví,
• bentonity pro obalovou techniku,
• bentonity pro slévárenství,
• bentonity pro výrobu steliva pro malá zvířata.
Využití bentonitů
Ve slévárenství se bentonitů využívá jako základní pojivo pro formovací směsi. Slévárenství je
největším odběratelem bentonitu.
Ve stavebnictví se bentonit používá jako těsnění (skládek, tunelů, přehrad a jiných vodních děl, dále
při zlepšování zemin injektáží a ochraně spodních vod), bentonit se také přidává jako přísada do
betonů a omítek, při vrtných pracích se využívá tixotropních vlastností bentonitů pro vrtné výplachy
a jako "tekuté" pažení.
Při čištění odpadních vod se využívá bentonitů jako sorbentu ropných nečistot, těžkých kovů,
barvicích pigmentů atd.
Do keramických hmot je bentonit přidáván jako plastifikátor.
Při výrobě nátěrových hmot se bentonit používá jako zahušťovadlo.
V rostlinné výrobě se bentonit využívá při kompostování a zúrodňování příliš propustných (písčitých)
půd.
Živočišná výroba využívá bentonitů např. jako pojiva při výrobě granulovaných krmiv.
Pro domácí chovatelství se vyrábí z bentonitu hygienická podestýlka, určená k sorpci zvířecích
exkrementů.
V protipožární ochraně se využívá bentonitů v hasicích zásypech pro likvidaci lesních požárů, také
při stavbě důlních protipožárních příček.
Bentonitů se také využívá jako pohlcovače vzdušné vlhkosti v obalové technice při zámořské
přepravě či skladování korozivních materiálů.
Potravinářství využívá bentonitů pro čištění, odbarvování a stabilizaci rostlinných a živočišných tuků
a olejů. Při výrobě nápojů je bentonit aplikován např. při čeření vín, moštů, při stabilizaci piva a při
čištění cukerných šťáv.
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Ve farmacii slouží bentonit jako plastifikátor při výrobě mastí, prášků, léčiv a kosmetických krémů.
Dále se bentonit používá v papírenském průmyslu, při výrobě plastů, gumy, výbušnin, molekulových
sít, skleněných a minerálních vláken, kapalných hnojiv a dalších.
V posledních dvaceti letech se ve světě navíc zkoumá možnost využití bentonitů jako účinné bariéry
při ukládání radioaktivního odpadu.

Zdůvodnění potřeby záměru
Sedlecký kaolin a.s. patří k nejvýznamnějším producentům a exportérům plaveného
kaolinu v České republice. Prioritou firmy je především zachování stávající výroby i její
postupné rozšiřování o nabídku nových produktů. Těmto hlavním cílům je proto ve
společnosti věnována velká pozornost a zaměření především na kvalitní surovinovou
strategii je nejdůležitějším úkolem pro nejbližší i vzdálenější budoucnost.
Vedle kaolinu se Sedlecký kaolin a.s. v rámci programu komplexního využívání surovin
postupně zaměřuje též na možné využití dalších nerostných surovin, v tomto případě
bentonitu. Z tohoto důvodu Sedlecký kaolin a.s. přistoupil k záměru exploatace výhradního
ložiska bentonitu Blšany 2. Bilanční polohy slévárenských bentonitů budou zpracovávány na
nové výrobní lince, která se v současné době nachází ve zkušebním provozu na závodě
Sadov. Využití bentonitů pro slévárenský průmysl je dalším krokem k diverzifikaci výroby a
povede k upevnění pozice Sedleckého kaolinu a.s. na trhu.
Vztah záměru k územně plánovacím dokumentacím
Pro ochranu ložiska kaolinu Blšany a ložiska bentonitu Blšany 2 bylo stanoveno CHLÚ
Letov (19140000).
Soulad s platným ÚP obce
Zastupitelstvo Města Podbořany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu
s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, vydalo dne 10.2.2010 formou opatření obecné povahy ÚP Podbořany, který nabyl
účinnosti dne 27.2.2010.
V tomto novém ÚP Podbořan jsou zakreslena všechna schválená CHLÚ, DP a výhradní
ložiska. Je zde zakresleno CHLÚ Letov a výhradní ložisko bentonitu Blšany 2. V textové
části ÚP v kapitole 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je uvedeno:
„Těžbu je možno provádět pouze v rámci vymezených ploch pro těžbu nerostů TE; dále
v plochách – ZO, ZT, SN, PP a VH – v rámci vymezených dobývacích prostorů stávajících,
případně v budoucnu nově vymezených. Zpracování vytěžené suroviny na volných
prostranstvích je možno povolovat pouze v místě těžby.“
V současně platném ÚPD Blšany (KB Král s.r.o., 2002) je území označeno jako
zemědělsky využívaná půda.
Soulad s územními plány vyšších územních celků
Ve VÚC Severočeské hnědouhelné pánve je vyznačeno výhradní ložisko bentonitu
Blšany.

GET s. r. o.
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Přehled variant a hlavní důvody pro jejich výběr resp. odmítnutí
Varianty odmítnuté
•

Varianta stanovení DP „MAX“ - stanovení dobývacího prostoru v rozsahu dle
rozhodnutí o předchozím souhlasu s podáním návrhu na stanovení dobývacího
prostoru (viz obr. č. 1, 2, a 5)
o

Tato varianta byla vyloučená již ve fázi screeningu a to z následujících
důvodů:
- vynechání ochranných pásem produktovodu a elektrického
vedení
- ochrana ZPF (vynechání ploch s převážně nejkvalitnější
zemědělskou půdou)
- ochrana nelesní zeleně
- ochrana židovského hřbitova
- ochrana zvláště chráněných druhů živočichů

Pozn.: Touto redukcí rozsahu záměru bylo zároveň vyhověno Doporučení OPVŽP MŽP
č.j.: 3264a/OPVŽP/02 ze dne 12.7. 2002 jehož obsahem je nutnost omezení nově
posuzovaných těžebních záměrů na dobu reálně vyhodnotitelnou, tj. maximálně 20 let.
•

Varianta dopravní „Přes Letov“
o

Z hlediska dopravy suroviny byla jednoznačně odmítnuta varianta
dopravy po silnici III/22110 na západ, tj. přes Letov směrem na
Podbořany. Tato varianta je z hlediska negativních vlivů souvisejících
s nákladní dopravou výrazně nepříznivější než navrhovaná varianta
trasování k silnici I/27

Varianty k podrobnému řešení
•

•

GET s. r. o.

Varianta „Projektová“ - řešená varianta otvírky a rozsahu dobývání
o

Záměr je předkládán pouze v jedné variantě projektové, a to z toho
důvodu, že, jak již bylo výše uvedeno, původní varianta s větším rozsahem
DP byla vyloučena již ve fázi screeningu.

o

Samotné provádění hornické činnosti v navrhovaném DP Letov je
posuzováno opět pouze v jedné aktivní variantě. Implementace projektové
varianty je popsána v následující kapitole B.I.6 Popis technického a
technologického řešení záměru.

Varianta „Nulová“ - Při posuzování vlivů se dále vymezuje tzv. „nulová varianta“.
Varianta nulová (Vo) popisuje současný stav lokality (obhospodařovaná
zemědělská půda) a dopravní infrastruktury (současná intenzita dopravy), tedy
stav v případě nerealizace posuzovaného záměru. Nulová varianta není variantou
záměru, ale pouze referenčním stavem sloužícím k porovnávání současného
stavu v území a vlivů souvisejících s navrhovanou činností v tomto území.
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6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Skrývky
Skrývka celková se skládá z ornice a ostatní skrývky. Mocnost ornice a podorničí se
pohybuje od 0,37 do 1,00 m. Skrývka ornice a podorničí bude prováděna v jednom
skrývkovém řezu. Ornice bude deponována ve valech kolem horní hrany lomu. V rámci
zemědělské rekultivace území pak bude rozprostřena zpět, popřípadě se ornice rovnou
rozprostře na ploše k tomu připravené v již vytěžené části těžebny.
Ornice bude shrnuta buldozerem na podélné deponie, ze kterých bude za pomoci rýpadel
a nákladních aut odvážena na místo určení. Ke skrývání ornice může být použit také kolový
nebo pásový čelní nakladač, který bude skrytou ornici přímo nakládat na nákladní
automobily.
Mocnost ostatní skrývky je do 5,79 do 33,70 m. Ostatní skrývka se dle mocnosti bude
těžit v několika skrývkových řezech. Výška řezu bude maximálně 5 metrů, vzhledem
k použité mechanizaci. Při skrývkových pracích se jako optimální mechanizace jeví pásové
rypadlo v kombinaci s nákladními automobily, při těžkém terénu kloubové dumpery.
Odstup horní hrany řezu ostatní skrývky a dolní hrany řezu ornice a podorničí by měl být
minimálně 5 m. V tomto prostoru je možné deponovat, respektive vytvořit ochranný val kolem
lomu. Ochranný val se vybuduje z ornice a podorničí, a/nebo z ostatní skrývky. Tento
ochranný val bude sloužit jednak jako zátaras pro vstup do prostoru lomu a jednak v spojení
s odvodňovacím příkopem k zamezení přítoku vod ze srážek.
Skrývku je nutné provádět v dostatečném předstihu před těžbou. Doporučená vzdálenost
skrývky předpolí je 30 m od poslední horní hrany těžební etáže. Není vhodné ponechávat
plochy dlouho skryté, pokud se na nich nebude provádět těžba. Mohlo by dojít k zaplevelení
náletovým porostem.
V první fázi bude ze skrývek vybudován již popisovaný ochranný val. Ornice a podorničí
se použije na valy nebo se bude deponovat na haldách, odkud se použije pro konečnou
sanaci území.
Ostatní skrývka a výklizy budou použity na sanaci vytěžené jámy, v cílovém stavu budou
všechny uloženy zpět. V průběhu skrývkových prací však budou ukládány na dočasné
deponie v okolí těžební jámy (uvnitř DP). Výhodnější je lokalizovat deponie podél hran
těžební jámy, odkud se při sanaci pouze rozhrnou buldozerem na místo určení. Snahou je
minimalizovat práce spojené s nakládkou a vykládkou nákladních aut.
Ostatní skrývka se bude deponovat odděleně od ornice a podorničí. Byly vymezeny tyto
tři plochy pro deponie (viz obrázek č. 4 a 6):
plocha 1 plocha 2 plocha 3 -

179 000 m2 (západně od příjezdové cesty),
52 000 m2 (jižně od těžebního prostoru),
131 000 m2 (východně od příjezdové cesty).

Maximální výška deponií bude 6 m se sklonem 1:1. Výška byla omezena i s ohledem na
minimalizaci vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k větší variabilitě kvality suroviny a potřebě mít k dispozici různé typy suroviny
v jednom čase, musí být ponechána dostatečně velká plocha lomu roztěžená. Proto budou
zpočátku všechny skrývané materiály ukládány na vnější deponie. Zavážení skrývkových
hmot do vytěžených prostor bude možná až v průběhu 2. poloviny dobývání ložiska. Z tohoto
důvodu bude zapotřebí mít k dispozici dostatečně velké plochy pro deponie skrývek a
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výklizů. Vymezené plochy pro deponie je proto třeba považovat za nutné pro realizaci
záměru.
3

Objem skrývky

2 912 750 m
3
182 100 m
3
2 730 650 m

z toho ornice
z toho ostatní skrývky a výklizy
Objem ornice skryté v ploše odvalového hospodářství, příjezdové komunikace a
man. plochy

276 500 m

3

Obrázek č. 6: Mapa po ukončení skrývkových a těžebních prací s vyznačením ploch pro deponie

Generální svah je při stupni bezpečnosti 1,5 navržen na sklon 1 : 2,4 (22,5°). Za
předpokladu, že se svah dosype skrývkou, je možné jej vytěžit i na hodnotu sklonu 1 : 1,5
(33,0°).
Před započetím budování vnějších deponií uvnitř DP bude i pod nimi provedena skrývka
ornice. Tato ornice bude deponována samostatně a po ukončení záměru a odstranění
vnějších deponií rozprostřena zpět. Detailní použití ornice a podorničí jako i ostatní skrývky
je řešeno v plánu sanace a rekultivace (Popková, 2010), který je přílohou č. 6 této
dokumentace.
Těžební práce
Surovina se bude těžit v etážích o celkové maximální výšce jedné etáže 5 m. Odstup
dolní hrany vrchní etáže od horní hrany spodní etáže (lávka) bude u závěrného svahu max.
1,5 m. V průběhu těžby bude tento odstup, z důvodu obslužnosti jednotlivých etáží,
ponecháván minimálně 10 m.
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Mocnost suroviny, bentonitu, se pohybuje od 6,10 do 19,97 m, v závislosti na
mocnostech výklizů. Mocnosti výklizů se různí, od 0,57 do 1,50 m. Při těžbě suroviny budou
objemy výklizů od těžby a zpracování oddělovány.
Navrhována je těžba s využitím pásových rýpadel, kolových nakladačů a terénních
nákladních automobilů nebo dumperů.
Surovina bude rozrušována rýpadlem nebo čelním kolovým nakladačem. Při obtížnějších
těžebních podmínkách v lomu může pásové rýpadlo pracovat v součinnosti s pásovým
buldozerem. Natěžená surovina bude nakládána na dumpery, které ji budou dopravovat na
manipulační plochu umístěnou západně od příjezdové cesty. Zde bude surovina krátkodobě
umístěna na deponie a tříděna dle jednotlivých typů. Na manipulační ploše budou zřízeny
zpevněné dočasné komunikace, které umožní příjezd silničních nákladních automobilů
(kamionů). Na kamiony bude surovina nakládána kolovým nakladačem a následně bude
odvážena na místo určení, do úpravny bentonitů v Božičanech či v Sadově. Silniční nákladní
vozidla tak nebudou pojíždět po nezpevněných a znečištěných plochách a proto nebudou po
výjezdu z DP znečišťovat veřejné komunikace. Přesto je doporučeno na výjezdu z lomu na
silnici III/22110 instalovat oklepové rošty
Lomové komunikace a doprava v lomu
Lomové cesty, vzhledem k těžené surovině, musí být dobře odvodněny, protože se z nich
voda nevsakuje do podloží. Lomové cesty budou zpevněny tak, aby se v měkkém podloží
nevytvářely koleje. Sjezdy do lomu musí být tak široké, aby se vešel do šířky cesty pásový
dozer i nákladní automobil nebo kolový nakladač. Hlavní směry lomových cest budou od
místa těžby k místu nakládky suroviny na nákladní automobily.
Vnitrolomové komunikace budou nepřetržitě udržovány v dobrém, respektive sjízdném
stavu.
Odvodnění
Přítoky vody do těžebny budou pocházet ze srážek a z podložní zvodně.
Hladina podzemní vody nebyla při ověřování ložiska (Křelina, 1984) v průzkumných
ložiskových vrtech měřena, protože vrty byly hloubeny s jílovitým výplachem a po odvrtání se
většinou zavalily. Ze sledování ložiskových vrtů bylo možné odvodit pouze údaj, že hladina
podzemní vody v ložisku se nenachází výše než v úrovni cca 335-340 m n.m.
Předpokládá se otvírka z povrchu a odčerpávání přítoků vody z vybudované čerpací
jímky. Přítoky vod do těžebny nebylo možné vypočítat pro absenci potřebných údajů o
propustnosti hornin. S ohledem na okolní charakteristiky horninového prostředí (nízká
průlinová propustnost) a rozsah těžby je možné předpokládat, že trvalé průměrné přítoky (po
odčerpání statických zásob podzemních vod) se budou pohybovat v desetinách l/s,
výjimečně při vyšších srážkách v jednotkách l/s.
Po zahloubení pod úroveň hladiny podzemní vody bude nutné vybudovat v nejnižším
místě čerpací jímku a z ní vody odvádět směrem k příslušné vodoteči. Důlní vody budou
odváděny k západu, do bezejmenného přítoku Doláneckého potoka (jižně od obce Letov).
Pro umístění čerpací jímky bude rozhodující místo otvírky. V průběhu těžby bude třeba
přesouvat čerpací jímku k severní části ložiska, neboť zde je úroveň báze těžby nejníže.
Jímky budou vybudovány formou odvodňovacích nádrží, kde bude umístěno čerpadlo.
Podmínky pro yypouštění důlních vod budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem
a správcem toku, do kterého budou vody vypouštěny.
Úprava
Úprava a zpracování bentonitu se bude realizovat ve stávající úpravně investora
v Božičanech a v Sadově. Obecně spočívá úprava bentonitu v jeho sušení, mletí, aktivaci a
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balení. Způsob úpravy se liší dle konečného využití bentonitu. V současné době se
předpokládá využití z části jako slévárenský bentonit a zčásti jako stelivo pro malá zvířata. O
oba tyto produkty je na trhu zájem.
Sanace a rekultivace
Navržené řešení vychází z předpokladu navrácení převážné části dotčeného území do
zemědělského půdního fondu se současným užíváním jako orná půda případně trvalý travní
porost. V jižní části území budou vytvořeny podmínky pro založení části (základu) nového
biocentra. Předpokladem pro realizaci tohoto záměru je zajištění dostatečného množství
výplňového materiálu z případných zemních pracích většího rozsahu v okolí záměru. V
případě, že nebude možné zajistit dostatečné množství vhodného výplňového materiálu
dojde k sanačním úpravám vycházejících z bilance objemů vlastního skrývkového materiálu
a celá plocha dotčená těžbou bude též navrácena do zemědělského půdního fondu.
Těžba bude probíhat postupně a následně budou prováděny sanační a rekultivační
práce. V předpolí těžby mohou být pozemky obhospodařovány stávajícím způsobem a za
zády těžby bude prováděna sanace a následná rekultivace dotčeného území.
Sanace a rekultivace zahrnuje pozemky, které budou těžbou bentonitu přímo dotčeny
(těžebna) nebo v souvislosti s těžbou jinak zasaženy (technické zázemí, odvalové Rozdělení
ploch v navrženém DP Letov:
Plocha DP Letov

643 600 m2

Plocha těžební oblasti
Manipulační plocha vč. technického a sociálního zázemí
Příjezdová komunikace
Polní cesta v DP Letov
Plocha určená k deponování ornice a ostatních skrývek
(vč. ochranného valu)

242 800 m2
33 000 m2
5 600 m2
200 m2
cca 362 000 m2

Celková plocha ovlivněná hornickou činností vč. technického zázemí,
odvalového hospodářství a účelové komunikace – plocha určena
k sanaci a rekultivaci

643 600 m2

Tabulka č. 1: Plochy sanace a rekultivace

Plocha

Sanační práce

Těžební oblast

částečné zavážení jámy, modelace
orná
terénu
TTP)
překrytí ornicí
likvidace zpevněné plochy a příp.
staveb

Manipulační plocha

terénní urovnání

Rekultivační práce
půda

(příp.

orná
TTP)

půda

(příp.

orná
TTP)

půda

(příp.

2

Výměra v (m )
242 800

33 000

překrytí ornicí
likvidace ochranného valu a deponií
Plocha deponií ornice terénní urovnání
a ostatních skrývek
překrytí ornicí
(vč. ochranného valu)
likvidace ochranného valu a deponií
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Rekultivační práce
skupinovou
výsadbou dřevin

2

Výměra v (m )

překrytí ornicí
terénní urovnání
Příjezdová komunikace

překrytí ornicí

orná
TTP)

půda

(příp.

5 600

překrytí ornicí
Polní cesta

obnova polní cesty

-

Celkem

200
643 600

Podrobněji je rekultivace popsána v rámci této dokumentace v kapitole D.4 Opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Navržený postup
vychází ze „Souhrnného plánu sanace a rekultivace DP Letov“ (POPKOVÁ, 2010). (viz příloha
č. 6).
Počet pracovních sil, směnnost
Skrývkové práce:
počet směn

2

pracovní doba

6:00 - 22:00

provozní doba

kampaňovitě (zejména v létě) – cca 3 – 6 měsíců za rok dle
potřeby

Těžba a expedice:
počet směn

1

pracovní doba

6:00 - 14:00 (mimořádně do 18:00)

Těžebna bude provozována pouze v pracovní dny, celoročně cca 250 dní v roce.
Expedice natěžené suroviny bude provozována celoročně, pouze v denní době v jedné
směně (v případě potřeby bude expedice prodloužena až do 18:00.). Skrývkové práce budou
probíhat kampaňovitě, dle potřeby až ve dvou směnách. Skrývkové práce však budou
časově omezeny a budou probíhat cca 3 – 6 měsíců v roce (pro výpočty uvažováno 100
dní).
Práce budou probíhat v jednosměnném provozu s maximálně 6 pracovníky.

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Zahájení: po povolení hornické činnosti báňským úřadem - 2011
Ukončení: při plánované průměrné roční těžbě 145.000 tun bude těžba na ložisku
prováděna 20 let.

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Kraj:

Ústecký (Kód kraje: 04, kód NUTS 3 CZ 042)

Obec:

Podbořany (Kód obce: 12323 4, IČZÚJ: 566616)
Blšany (Kód obce: 566 021, IČZÚJ: 566616)
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ODST.

4

A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ

Navazujícím rozhodnutím bude Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu (OBÚ)
v Mostě, jako věcně a místně příslušného orgánu státní správy, o stanovení navrženého
dobývacího prostoru (§ 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), v platném znění).
Tentýž úřad povolí rozhodnutím v předmětném DP Letov hornickou činnost (§ 10 odst.
1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o ostatní báňské správě,
v platném znění).
Tato rozhodnutí OBÚ v Mostě vydává v součinnosti s dotčenými orgány státní správy a
zejména v dohodě s orgány ochrany životního prostředí Odborem životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, s Odborem životního prostředí Městského
úřadu Podbořany a s orgánem územního plánování Stavebním úřadem Podbořany.

II. Údaje o vstupech
1. PŮDA
Půdy jsou podle kódu BPEJ (bonitované půdně - ekologické jednotky) řazeny do pěti tříd
ochrany zemědělské půdy (Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 č.j. OOLP 1067/96).
Přehled přítomných BPEJ v navrženém DP Letov a jejich zařazení dle ochrany půd je
uveden v následující tabulce a na obrázku č. 8.
Tabulka č. 2: Přehled BPEJ a jejich zařazení dle ochrany půd

BPEJ

třída
ochrany půd

1.01.00
1.10.00
1.08.10
1.10.10
1.04.01
1.22.13
ZPF celkem
celkem DP

I.
II.
IV.
V.

rozloha v DP
2
(m )
74 150
219 505
6 131
79 419
118 796
145 589
643 590
643 590

rozloha dle
stupně
2
ochrany (m )

%

293 655

46

85 550

13

118 796
145 589

18
23
100
100

Dle výše uvedeného metodického pokynu jsou do I. třídy ochrany zemědělské půdy
zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně
v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost.
Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s
ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
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Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním
plánováním využít pro eventuelní výstavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností
v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s
výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany
životního prostředí.
Návrh DP Letov je zmenšen oproti ploše předchozího souhlasu o 595 873,5 m2. Z této
vynechané plochy tvoří významnou část ZPF s I. a II. třídou ochrany Vyloučeny byly tedy
především plochy s kvalitní zemědělskou půdou.
Obrázek č. 7: Půdy dle BPEJ a třídy ochrany
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Obrázek č. 8: Půdy dle BPEJ a třídy ochrany – odmítnutá varianta v rozsahu dle předchozího souhlasu

Dotčené území je dosud jakýmkoli skrývkovými či těžebními pracemi nedotknuté a půdní
pokryv je zachován. Pozemky náležející do ZPF jsou v současnosti využívané především
jako orná půda.
Před podáním žádosti o stanovení DP je nezbytné získat souhlas orgánu ochrany ZPF
se stanovením DP z hlediska ochrany ZPF. Tento souhlas bude vzhledem k rozloze
navrhovaného DP (a půd náležejících do ZPF v ní), udělován Ministerstvem životního
prostředí.
Žádost o odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude podána v dostatečném časovém
předstihu před započetím těžby. Předpokládá se, že o odnětí pro plochu těžby bude
zažádáno najednou. Naopak odnětí pro vnější deponie skrývky bude vhodnější provádět po
etapách. Není vyloučeno, že vnitřní výsypku bude možné začít budovat dříve a všechny
plochy uvažované pro vnější deponie nebude nutno využít. Jako poslední je proto
doporučeno využít plochy s nejkvalitnější zemědělskou půdou I. třídy ochrany, tj. plochu č. 2
východně od příjezdové cesty a jižní část plochy č. 3. Tyto plochy bude tedy možno nejdéle
obdělávat a v případě využití pro vnější deponie skrývky na nich bude ornice skryta a
deponována po nejkratší a pouze nezbytně nutnou dobu
I na plochách pod deponiemi bude ornice skrývána a samostatně deponována. Po
odstranění deponií bude použita k rekultivaci
Odnětí ze ZPF bude dočasné. Po ukončení těžby bude většina plochy DP zrekultivována
a navrácena do ZPF. Další využití se předpokládá opět jako orná půda.
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
Záměr je lokalizován pouze na pozemcích zemědělského půdního fondu. Realizací
záměru nedojde k odnětí žádných pozemků určených k plnění funkcí lesa.
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2. VODA
Pitná voda
Pitná voda bude dovážena do areálu balená. Při plánovaných 6 zaměstnancích v jedné
směně a jednosměnném (resp. dvousměnném) provozu bude její množství činit cca 18
(resp. 36) l denně (3 l/os/den).
Koupelová voda
Hygienické zázemí pro zaměstnance bude umístěno v mobilní sanitární buňce
s kombinovaným využitím jako šatna pro zaměstnance. Zdrojem koupelové vody bude
nadzemní nádrž o dostatečném objemu, která bude pravidelně doplňována.
V příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. je uvedeno směrné číslo roční spotřeby vody
pro provozy s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači s možností
sprchování teplou vodou 30 m3 na zaměstnance a směnu a rok. Toto číslo lze použít pro
odhad spotřeby koupelové vody – 180 (resp. 360) m3 vody ročně pro 6 pracovníků v jedné
směně a jednosměnném (resp. dvousměnném) provozu.
Technologická voda
V rámci realizace záměru bude používána technologická voda pouze pro skrápění ploch
účelové komunikace a deponií v období sucha a pro čištění kol v místech vjezdu na veřejnou
komunikaci. Dle potřeby bude čištěna i navazující veřejná komunikace. V období před
zahloubením pod hladinu podzemní vody bude tato dovážena do těžebny v cisterně. Po
zahloubení pod hladinu podzemní vody bude pro skrápění využívána voda důlní.
Spotřeba technologické vody za účelem snižování prašnosti bude záviset na klimatické
situaci v tom kterém roce. Na základě zkušenosti z obdobných provozů lze spotřebu vody
pro protiprašná opatření odhadovat v řádu nižších stovek m3 ročně.
Důlní vody
Důlními vodami jsou dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, všechny podzemní, povrchové
a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu
na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým
vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo
podzemními vodami
Důlní vody akumulované v prostoru těžební jámy budou odváděny systémem jímek
a kanálů do nejnižšího místa lomu, odkud budou v množství cca 50 m3 denně čerpány
a potrubím vedeny mimo prostor těžebny směrem k příslušné vodoteči. Důlní vody budou
odváděny k západu, do bezejmenného přítoku Doláneckého potoka (jižně od obce Letov).
Pro umístění čerpací jímky bude rozhodující místo otvírky. V průběhu těžby bude třeba
přesouvat čerpací jímku k severní části ložiska.

3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
Těžená surovina
Ložisko slévárenských bentonitů Blšany 2, jako i ložisko kaolinu Blšany byly
přehodnoceny v rámci úkolu „Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR“, cílem
rebilancí bylo zhodnocení všech ložisek podle současných, pokud možno jednotných
podmínek využitelnosti, při respektování současného stavu, především potom v oblasti střetů
zájmů a ochrany životního prostředí.
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Navrhovaný DP Letov pokrývá pouze část ložiska Blšany 2, a to zejména z důvodů střetů
zájmů a požadavků na posuzování vlivů popsaných v kapitole B.I.5
Bentonit těžený na ložisku Blšany bude využíván nejen jako slévárenský, ale uvažuje se
s mnohostranným využitím dle zájmu odběratelů. Komerčně využitelný tedy bude i bentonit,
který nevyhovuje podmínkám pro bentonit slévárenský.
Následující tabulka
v navrhovaném DP Letov.

přehledně

shrnuje

bilanci

suroviny

a

dalších

materiálů

Tabulka č. 3: Bilance skrývky a suroviny v navrhovaném DP Letov
3
182 100 m
Objem ornice v ploše těžby
objem ornice skryté v ploše odvalového hospodářství,
3
276 500 m
příjezdové komunikace a man. plochy
3
Objem vytěžených skrývek
2 929 700 m
3
max. cca 2 172 000 m
Objem skrývek uložených na deponie
2 900 000 t
Expedované množství bentonitu*
*Celkové množství vytěžitelné suroviny, vycházející z teoretické kvantifikace dané tvarem těžební jámy

ponížené o předpokládané výklizy (nekvalitní surovinu) a těžební ztráty

Pohonné hmoty a mazadla
Při skrývkových pracích a při těžbě bude využívána mechanizace vybavená
spalovacími motory, tudíž budou spotřebovávány pohonné hmoty.
Nákladní automobily expedující bentonit do úpravny budou tankovat v síti benzínových
stanic podél přepravních tras. Tankovat v zájmovém území nebudou, a proto nejsou ani
zahrnuty do výpočtu spotřeby paliv uvedeném níže.
Tabulka č. 4: Spotřeba pohonných hmot při skrývkových pracích (100 dní ročně)

mechanizace

počet směna
max. MTH

spotřeba
1 MTH

spotřeba roční spotřeba
den/MTH (100 dní)

čelní kolový nakladač

1

16

15 l

240 l

24 000 l

rýpadlo na pásovém podvozku 1

16

15 l

240 l

24 000 l

pásový buldozer

1

16

18 l

288 l

28 800 l

kloubový dumper

2

16

10 l

320 l

32 000 l

Tabulka č. 5: Spotřeba pohonných hmot při těžbě a přepravě suroviny na manipulační plochu (250 dní
ročně)

mechanizace

počet
max.

směna spotřeba
MTH
1 MTH

spotřeba
den/MTH

spotřeba rok
(250 dní)

rýpadlo na pásovém
podvozku,

1

8

15 l

120 l

30 000 l

pásový buldozer

1

1

18 l

18 l

4 500 l

kloubový dumper

2

8

10 l

80 l

20 000 l

čelní kolový nakladač,
expedice

1

8

15 l

120 l

30 000 l

Na základě výše uvedených výpočtů je odhadována roční spotřeba nafty ve výši max.
200 000 t.
Roční spotřeba mazadel je předpokládána ve výši cca 1 000 l.
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Pro vlastní těžební mechanizaci a automobily sloužící k přepravě těženého materiálu
v úseku lom ↔ manipulační plocha bude v DP Letov využívána vlastní cisterna. Doplňování
nafty do strojů bude prováděno výhradně na zpevněné ploše zajištěné proti úniku ropných
látek.
V prostoru manipulační plochy budou skladovány oleje a mazadla pro drobnou údržbu.
Výměna olejů u strojového parku bude prováděna externí odbornou firmou na odstavné
zajištěné ploše. Veškerá likvidace použitých olejů a mazadel bude prováděna autorizovanou
firmou s povolením k nakládání s nebezpečnými odpady. Roční spotřeba olejů je
odhadována na cca 1 000 l.
Elektrická energie
Elektrická energie bude využita pro osvětlení areálu těžebny, provoz čerpadla důlních
vod, vytápění a osvětlení mobilních buněk a ohřev vody v elektrickém boileru v sanitární
buňce.
Těžebna bude napojena na síť elektrické energie způsobem stanoveným na základě
dohody s regionálním distributorem elektrické energie.
Roční spotřeba elektrické energie by neměla přesáhnout 1MWh.

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Dopravní infrastruktura
Realizace posuzovaného záměru bude znamenat výstavbu nové účelové cesty, a to
cesty lomové v navrhovaném DP Letov a její napojení na komunikaci č. III/22110. Lomová
cesta je projektovaná v celkové délce cca 350 m, její podloží bude odvodněné a zpevněné
štěrkovým posypem. Cesta bude zhotovena ze šotoliny. Obdobně budou vybudovány
zpevněné plochy a komunikace na manipulační ploše pro průjezd a naložení silničních
nákladních vozidel. Součástí přípravy dopravní infrastruktury budou i plochy pro
technologickou a obslužnou dopravu v klidu. Parkoviště je uvažováno pro 10 osobních
automobilů a pro 5 nákladních automobilů (dumperů) + rezerva pro expediční automobily, jež
budou parkovány v místě manipulační plochy.
Vyvolanou dopravu související s hornickou činností v navrhovaném DP Letov lze rozdělit
na:
•
•
•

dopravu skrývek v rámci dobývacího prostoru
dopravu suroviny z prostoru lomu na manipulační plochu
dopravu suroviny z manipulační plochy k dalšímu
oznamovatele v Božičanech či Sadově

zpracování

do

závodů

V prvních dvou případech se budou používat převážně kloubové dumpery CAT, VOLVO,
popřípadě přepravníky podobných parametrů, které nejsou určeny k dopravě na veřejných
komunikacích. Doprava skrývek se bude odehrávat pouze v rámci plochy navrhovaného
dobývacího prostoru na krátkou vzdálenost.
Expedice bentonitu do úpravny k dalšímu využití bude prováděna výhradně nákladní
automobilovou dopravou po síti veřejných komunikací. Trasa expedičních automobilů
vychází z předpokladů oznamovatele. Automobily budou vyjíždět z lomu na silnici III/22110
v prostoru mezi Letovem a silnicí I/27, dostatečně daleko od obytné zástavby Letova (> 700
m). Po této silnici pojedou výhradně na východ k silnici I/27, po které budou pokračovat
k jihu k silnici I/6. Po silnici I/6 bude surovina přepravována k úpravě do existujících
zpracovatelských závodů oznamovatele v Sadově nebo v Božičanech v Karlovarském kraji.
Pro stanovení četnosti průjezdů expediční dopravy je uvažována průměrná nosnost
jednoho nákladního expedičního automobilu 28 t a doba provádění expedice 250 dnů v
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roce. Z hlediska zatížení sítě veřejných silnic je ve výpočtu zahrnut příjezd a odjezd (2 jízdy
– průjezdy) dopravního prostředku. Při průměrném ročním množství expedice 145 000 t
bude denní množství 580 t, což představuje 21 silničních nákladních automobilů (kamionů).
Celkem tedy bude záměr generovat 42 jízd těžkých nákladních automobilů denně po výše
popsané trase po veřejných komunikacích.
Obrázek č. 9: Expediční trasa

Dopravně – inženýrské údaje týkající se komunikací 3. třídy není možno získat
z celostátního sčítání dopravy, které provádí Ředitelství silnic a dálnic, většina těchto silnic
není sčítána. Vzhledem ke skutečnosti, že doprava mezi lomem a silnicí I/27 povede po
silnici III/22110 mimo obce a neovlivní stávající akustickou situaci v chráněných venkovních
prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb, nebyl důvod provádět vlastní
sčítání.
Dopravně – inženýrské údaje týkající se komunikace I/27 poskytlo pro účely této studie
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Informace pocházejí z celostátního sčítání dopravy v roce
2005. Pro kompletní posouzení akustické situace v Blšanech byly opatřeny i dopravní
intenzity pro silnici II/221.
Tabulka č. 6: Dotčené sčítací úseky veřejných komunikací

ÚSEK

SILNICE

ZAČÁTEK ÚSEKU

KONEC ÚSEKU

4-0650

I/27

Blšany, zaústění 221

Očihov, vyústění 224

4-0656

I/27

Blšany, vyústění 221

Blšany, zaústění 221

4-0660

I/27

Pšov, vyústění 226

Blšany, vyústění 221

4-0630

II/221

Blšany, vyústění z 27

zaústění 224

4-3089

II/221

hr. kr. Středočeského a Ústeckého Blšany, zaústění do 27
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Tabulka č. 7: Dotčené sčítací úseky veřejných komunikací

SIL

ÚSEK

N1

N2

PN2 N3

PN3 NS

A

PA

TR

PTR T

27

4-0650*

447

192

51

470

40

375

45

0

83

43

1746 2834 30

4610

221

4-0630

79

18

0

15

0

9

10

0

30

30

191

606

11

808

221

4-3089

16

8

0

8

2

1

12

0

27

13

87

233

5

325

Vysvětlivky k tabulce :

*

O

M

S

-úseky 1-0650, 4-0656 a 4-0660 mají stejnou dopravní intenzitu
SIL
-Číslo silnice
ÚSEK
-Číslo sčítacího úseku
N1
-Lehká nákladní (užitečná hmotnost do 3,5t)
N2
-Střední nákladní (užitečná hmotnost 3,5-10t)
PN2
-Přívěsy středních nákladních
N3
-Těžká nákladní (užitečná hmotnost přes 10t)
PN3
-Přívěsy těžkých nákladních
NS
-Návěsové soupravy
A
-Autobusy
PA
-Přívěsy autobusů
TR
-Traktory
PTR
-Přívěsy traktorů
T
-Těžká motorová vozidla a přívěsy
O
-Osobní a dodávkové automobily
M
-Jednostopá motorová vozidla
S
-Součet všech motorových vozidel a přívěsů

Expedice natěžené suroviny bude provozována celoročně, pouze v denní době v jedné
směně (v případě potřeby bude expedice prodloužena až do 18:00.).
Jiná infrastruktura
V rámci přípravy záměru bude vybudováno technické a administrativní zázemí zahrnující:
▪ Zpevněná plocha – deponie bentonitů, podklad pro umístění buněk
▪ Kancelářský objekt – z kompletizovaných buněk, zahrnující
o kancelář vedoucího provozovny,
o šatny a
o hygienické zázemí.
▪ Váha – alternativně (expedované množství je možno vážit na úpravně)
▪ Elektrická přípojka (pouze svícení a vytápění)
▪ Trafostanice a rozvodna
▪ Jímka na odpadní vody

III. Údaje o výstupech
1. OVZDUŠÍ
Jako příloha č. 2 této dokumentace je zařazena rozptylová studie (ŠINÁGL, 2010), ze
které jsou převzaty údaje o emisích látek znečišťujících ovzduší.
Fáze přípravy – skrývkové práce
Zdroji emisí ve fázi přípravy budou zemní práce, deponie a emise výfukových plynů
mechanismů využívaných při skrývce. Na kvalitu ovzduší v zájmové oblasti bude mít vliv
prašnost při skrývkách, která bude působit krátkodobě a bude mít srovnatelný charakter
s běžným zemědělským obhospodařováním půdy. Složení prachu při skrývkových pracích a
při manipulaci s vytěženou zeminou bude odpovídat přirozenému okolnímu prostředí.
V přípravné fázi nebudou působit bodové zdroje znečišťování ovzduší. V průběhu
skrývky ornice nebudou také působit liniové zdroje. V době provádění ostatních skrývek
bude liniový zdroj představovat účelová komunikace, po které bude odvážena skrývka
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dumpery na vnější výsypku. Ostatní skrývka se bude deponovat odděleně od ornice a
podorničí. Byly vymezeny tyto tři plochy pro deponie:
plocha 1

179 000 m2 (západně od příjezdové cesty),

plocha 2

52 000 m2 (jižně od těžebního prostoru),

plocha 3

131 000 m2 (východně od příjezdové cesty).

Ve fázi přípravy budou plošnými zdroji znečišťování ovzduší prostory skrývky s pohybem
mechanismů, které v případě skrývky ornice představuje prostor s pohybem dozeru a
kolového nakladače a pro ostatní skrývku prostor s činností pásového rypadla s nakládkou
zeminy na dumpery a dále prostor výsypky. V těchto prostorech budou vznikat emise
z motorů strojů a resuspendovaných TZL. Další plošné zdroje budou představovat prostor
ukládání skryté zeminy a odkryté plochy, kde bude docházet k emitování TZL vlivem
působení větru. Množství emisí tuhých znečišťujících látek z odkryté plochy v průběhu
přípravné fáze nelze přesně stanovit; byl proveden odhad.
Fáze těžby a expedice suroviny
Bodové zdroje
Ve fázi těžby ani expedice nebudou působit bodové zdroje znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje
Plošný zdroj emisí představuje prostor těžby a prostor s expediční nakládkou. Zdrojem
emisí jsou výfukové plyny z provozu pásového rypadla, kolového nakladače a z pojezdů
těžkých nákladních vozidel. Mezi zdroje znečištění patří vedle strojních mechanismů i
deponie suroviny.
Další současně působící plošné zdroje znečištění ovzduší bude představovat odkrytá
plocha těžebny a plocha vnější výsypky, kde může docházet ke vznosu prachových částic
z odkrytých ploch vlivem působení větru (resuspendované TZL).
Prašnost je závislá na povětrnostních podmínkách. Vzhledem k zahloubení těžebny (5,8 33,7 m), okolnímu terénu a místním podmínkám, vzdálenosti od okolní zástavby a
s přihlédnutím ke směru a rychlosti převládajících větrů (jihozápadní směr), se její celkové
působení na okolní prostředí ve vztahu k obyvatelstvu nejeví jako významné. Přehled
uvažovaných plošných zdrojů je uveden v následující tabulce. Uvažovaná plocha deponie
byla z důvodu výpočtu rozdělena na 6 plošných zdrojů.
Tabulka č. 8: Popis a označení uvažovaných plošných zdrojů

P.č.

Popis zdroje

Ozn.

1

Prostor expedice - nakládka

P1

2

Prostor těžby nejblíže k Letovu

P2

3

Plocha deponie 1 - vznos prachu

P3

4

Plocha deponie 2 - vznos prachu

P4

5

Plocha deponie 3 - vznos prachu

P5

6

Plocha deponie 4 - vznos prachu

P6

7

Plocha deponie 5 - vznos prachu

P7

8

Plocha deponie 6 - vznos prachu

P8

9

Prostor expedice - vznos prachu

P9

10

Prostor těžby - vznos prachu

P10

Do plošného zdroje P1 je uvažován pohyb kolového nakladače a expedičních těžkých
nákladních vozidel (TNA) při nakládce vytěžené suroviny a dále pohyb TNA přivážejících
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surovinu na deponii z těžebny. Plošný zdroj P2 zahrnuje činnost pásového rypadla při těžbě,
nakládku TNA odvážejících surovinu na deponii a jejich pojezdy.
Umístění prostoru těžby je proměnné v čase. Pro výpočet bylo z konzervativního
hlediska uvažováno předpokládané umístění prostoru těžby blízko k obci Letov, která leží
nejblíže k DP.
Liniové zdroje – doprava
Vyvolanou dopravu související s hornickou činností v navrhovaném DP Letov lze rozdělit
na:
-

dopravu skrývek v rámci dobývacího prostoru

-

dopravu suroviny z prostoru lomu na manipulační plochu

-

dopravu suroviny z manipulační plochy k dalšímu zpracování do závodů
oznamovatele v Božičanech či Sadově (expedice).

V prvních dvou případech se budou používat převážně kloubové dumpery CAT, VOLVO,
popřípadě přepravníky podobných parametrů, které nejsou určeny k dopravě na veřejných
komunikacích. Doprava skrývek se bude odehrávat pouze v rámci plochy navrhovaného
dobývacího prostoru na krátkou vzdálenost.
Expedice bentonitu do úpravny k dalšímu využití bude prováděna výhradně nákladní
automobilovou dopravou po síti veřejných komunikací. Trasa expedičních automobilů
vychází z předpokladů oznamovatele. Automobily budou vyjíždět z lomu na silnici III/22110
v prostoru mezi Letovem a silnicí I/27, dostatečně daleko od obytné zástavby Letova (> 700
m). Po této silnici pojedou výhradně na východ k silnici I/27, po které budou pokračovat
k jihu k silnici I/6. Po silnici I/6 bude surovina přepravována k úpravě do existujících
zpracovatelských závodů oznamovatele v Sadově nebo v Božičanech v Karlovarském kraji.
Pro stanovení četnosti průjezdů expediční dopravy je uvažována průměrná nosnost
jednoho nákladního expedičního automobilu 28 t a doba provádění expedice 250 dnů v
roce. Z hlediska zatížení sítě veřejných silnic je ve výpočtu zahrnut příjezd a odjezd (2 jízdy
– průjezdy) dopravního prostředku. Při průměrném ročním množství expedice 145 000 t
bude denní množství 580 t, což představuje 21 silničních nákladních automobilů (kamionů).
Celkem tedy bude záměr generovat 42 jízd těžkých nákladních automobilů (TNA) denně po
výše popsané trase po veřejných komunikacích. Dále je uvažováno s denním příjezdem 10
osobních automobilů (OA) do prostoru technického zázemí lomu (pracovníci firmy, obchodní
partneři apod.).
Liniové zdroje znečištění ovzduší budou představovat trasy TNA v zájmové oblasti, po
kterých bude realizována přeprava suroviny, tj. lomová komunikace pro přepravu vytěžené
suroviny z těžebny na deponii a veřejné komunikace sloužící k expedici suroviny ke
zpracování do vzdálené úpravny. Expediční trasa povede po silnici III/22110 k silnicí I/27 a
po ní dále směrem na Blšany. U všech vozidel je uvažován příjezd a odjezd. Pro lomovou
komunikaci je uvažováno s intenzitou 50 TNA/den. Pro veřejné komunikace je uvažováno
s intenzitou 42 TNA/den a 20 OA/den. Přehled liniových zdrojů je uveden v následující
tabulce.
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Tabulka č. 9: Popis a označení jednotlivých liniových zdrojů, intenzita dopravy

Ozn.
zdroje

Popis liniového zdroje

L1
L2

Úsek

Počet/den

(m)

OA

TNA

celkem

Lomová komunikace

757

-

50

50

Silnici III/22110 → I/27 →Blšany

3839

20

42

64

kde:
OA = počet osobních automobilů, TNA = počet těžkých nákladních automobilů.

Uvedené počty expedičních těžkých nákladních vozidel jsou odvozeny z uvažované
průměrné nosnosti 28 t a z plánované denní expedice.
Celkový přehled zdrojů znečištění ovzduší a příslušných emisí sledovaných
polutantů
Tabulka č. 10: Celkový přehled zdrojů znečištění ovzduší

Číslo
zdroje

Název zdroje

Označení
zdroje

Typ

1

Prostor expedice - nakládka

P1

plošný

2

Prostor těžby nejblíže k Letům

P2

plošný

3

Plocha deponie 1 - vznos prachu

P3

plošný

4

Plocha deponie 2 - vznos prachu

P4

plošný

5

Plocha deponie 3 - vznos prachu

P5

plošný

6

Plocha deponie 4 - vznos prachu

P6

plošný

7

Plocha deponie 5 - vznos prachu

P7

plošný

8

Plocha deponie 6 - vznos prachu

P8

plošný

9

Prostor expedice - vznos prachu

P9

plošný

10

Prostor těžby - vznos prachu

P10

plošný

11

Prostor skrývky nejblíže k Letům

P11

plošný

12

Účelová komunikace

L1

liniový

13

Silnici III/22110 → I/27 →Blšany

L2

liniový

Tabulka č. 11: Emise sledovaných polutantů liniových zdrojů

Emise (g/s)

Ozn.
zdroje

NOX

PM10

Benzen

CO

L1

4.60E-03

2.08E-03

3.97E-05

7.39E-03

L2

1.43E-02

4.66E-03

1.27E-04

2.40E-02

Tabulka č. 12: Emise sledovaných polutantů z plošných zdrojů

GET s. r. o.

Emise (g/s)

Ozn.
zdroje

NOX

PM10

Benzen

CO

P1

2.07E-01

4.62E-02

7.19E-04

2.25E-01
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Emise (g/s)

Ozn.
zdroje

NOX

PM10

Benzen

CO

P2

4.28E-01

4.52E-02

1.27E-03

4.35E-01

P3

0.00E+00

4.13E-01

0.00E+00

0.00E+00

P4

0.00E+00

3.10E-01

0.00E+00

0.00E+00

P5

0.00E+00

2.07E-01

0.00E+00

0.00E+00

P6

0.00E+00

2.07E-01

0.00E+00

0.00E+00

P7

0.00E+00

2.27E-01

0.00E+00

0.00E+00

P8

0.00E+00

4.82E-01

0.00E+00

0.00E+00

P9

0.00E+00

8.26E-03

0.00E+00

0.00E+00

P10

0.00E+00

1.03E-02

0.00E+00

0.00E+00

P11

2.65E-01

8.73E-02

9.86E-04

3.02E-01

Tabulka č. 13: Emitované látky z jednotlivých zdrojů za kalendářní rok

Roční emise (kg/rok)

Ozn.
zdroje

NOX

PM10

Benzen

CO

P1

1.49E+03

3.33E+02

3.24E-01

1.62E+03

P2

3.08E+03

3.25E+02

9.15E+00

3.13E+03

P3

0.00E+00

1.30E+04

0.00E+00

0.00E+00

P4

0.00E+00

9.77E+03

0.00E+00

0.00E+00

P5

0.00E+00

6.52E+03

0.00E+00

0.00E+00

P6

0.00E+00

6.52E+03

0.00E+00

0.00E+00

P7

0.00E+00

7.17E+03

0.00E+00

0.00E+00

P8

0.00E+00

1.52E+04

0.00E+00

0.00E+00

P9

0.00E+00

2.61E+02

0.00E+00

0.00E+00

P10

0.00E+00

3.26E+02

0.00E+00

0.00E+00

P11

1.43E+03

4.71E+02

5.32E+00

1.63E+03

L1

3.31E+01

1.50E+01

2.86E-01

5.32E+01

L2

1.03E+02

3.36E+01

9.16E-01

1.73E+02

2. VODA
Odpadní vody z technologie
V rámci realizace záměru bude používána technologická voda pouze pro skrápění ploch
účelové komunikace a deponií v období sucha a pro čištění kol v místech vjezdu na veřejnou
komunikaci. Tato voda se bude volně zasakovat či odpařovat.
Odpadní vody z hygienického zařízení
Odpadní vody ze sanitární buňky budou svedeny do bezodtoké jímky o dostatečném
objemu, která bude pravidelně vyvážena oprávněnou firmou. Množství těchto vod bude
odpovídat spotřebě vody, teoreticky bude činit cca 180 (resp. 360 m3) ročně.

GET s. r. o.

Strana 35 (celkem 102)

DOKUMENTACE
STANOVENÍ DP LETOV A HČ PROVÁDĚNÁ NA LOŽISKU BLŠANY

ČÁST B

Dešťové a důlní vody
Dešťové vody, které budou vnikat do prostoru lomu, budou dle definice horního zákona
přispívat k produkci důlních vod.
Dešťové a důlní vody budou rýhami svedeny do jímky situované v nejnižším místě
lomu. Odtud bude voda čerpána a odváděna do bezejmenného přítoku Doláneckého
potoka.

3. ODPADY
Odpady vznikající při těžbě
Na odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládané
v odvalech, výsypkách a odkalištích se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2, odst. 1 písm. b
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se zákonem č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem.
Počítá se s tím, že veškeré vytěžené a komerčně nevyužité hmoty budou použity při
rekultivaci. Dle § 1, odst. 2 písm. f) se zákona č. 157/2009 Sb., by se tedy na tyto hmoty
neměl zákon o těžebních odpadech vztahovat.
Odpady vznikající v provozu
V souvislosti s údržbou strojového a jiného zařízení a nezbytnou administrativní činností
mohou být běžně produkovány následující odpady:
Tabulka č. 14: Odpady, které mohou vznikat v těžebně a při souvisejících činnostech
Kód druhu odpadu
dle Katalogu odpadů
08 01 05
13 02 03
13 02 05
15 01 02
15 01 04
15 01 10
15 02 02
16 01 07
16 01 17
17 05 01
20 01 21
20 01 39
20 03 01
20 03 04

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Vytvrzená barva nebo lak
Ostatní motorové, převodové a/nebo mazací oleje
Nechlorované min. motorové, převodové a mazací oleje
Plastový obal
Kovový obal
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné (N).
Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Olejové filtry
Železné kovy
Zemina nebo kameny
Zářivky
Plasty
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump

Kategorie
odpadu
N
N
N
O
O
N
N
N
O
O
N
O
O
O

Odpady budou odstraňovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů v platném znění. Jednotlivé druhy odpadů budou tříděny
již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu.
Shromažďovací místa a prostředky budou označeny v souladu s požadavky vyhlášky č.
383/2001 Sb. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů bude zajištěn dostatečný počet
shromažďovacích nádob tak, aby bylo zabezpečeno jejich vyhovující shromažďování a
zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Směsný komunální odpad bude
skladován v běžných sběrných nádobách (popelnicích). S nebezpečnými odpady bude
nakládáno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
v platném znění. Před odvozem těchto odpadů dojde k jejich uložení v igelitových obalech,
které budou umístěny ve sběrných kovových a plastových nádobách k tomu určených.
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Nádoby budou umístěny ve větratelných prostorách bez přítomnosti vyšší vlhkosti a
zajištěných proti nedovolenému vniknutí uzamčením.
Odvoz a likvidaci vyprodukovaných odpadů bude zajišťovat pro oznamovatele
společnost oprávněná k nakládání s odpady včetně nebezpečných. Provozovna nebude
zapojena do systému sběru komunálního odpadu obce.
Aby mohla provozovna potenciálně produkovat odpady z kategorie nebezpečných,
bude zažádáno na Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí o souhlas
k nakládání s nebezpečnými odpady.
Na část produkovaných odpadů se bude vztahovat povinnost zpětného odběru. Podle §
38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění se
povinnost zpětného odběru vztahuje na:
• oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky
jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li
tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,
• elektrické akumulátory,
• galvanické články a baterie,
• výbojky a zářivky,
• pneumatiky,
• elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)].
Původce bude využívat systém zpětného odběru, kdy uvedené komodity budou do
místa zpětného odběru předávány jako použité výrobky a nebudou se na ně tedy vztahovat
další povinnosti podle zákona o odpadech. Investorem budou preferováni dodavatelé
výrobků (zářivky, akumulátory) a služeb (servis mechanismů, výměny olejů apod.), kteří
zajišťují zpětný odběr. Tím dojde k minimalizaci celkového množství produkovaných odpadů
i k omezení produkce odpadů nebezpečných.

4. OSTATNÍ
Hluk
Hluk z dopravy
Doprava obsluhující provoz těžebny se na veřejných komunikacích stává součástí běžné
dopravy a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného
zdraví) a dalšími předpisy je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle
vlastnických vztahů ke konkrétním komunikacím. Vlastník předmětného záměru je tak přímo
zodpovědný pouze za hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po
jeho komunikacích (účelová komunikace nebo manipulační plochy atd.).
I přes výše uvedený fakt byl v rámci akustická studie (Bubák, 2010) – viz příloha č. 1 této
dokumentace – nárůst hladiny hluku z dopravy vyhodnocen, jako nezbytný podklad pro
posouzení všech vlivů spojených s realizací záměru.
Jako výpočtový rok byl zvolen rok 2015. V tomto roce by již měly být provedeny všechny
administrativní kroky nutné k zahájení hornické činnosti a zároveň by po počáteční
intenzivnější skrývkové činnosti měla být těžba stabilizována na plánované výši.
Stav akustické situace byl v hodnoceném území kvantifikován pomocí výpočetního
produktu LimA dle výpočetní metody NMPB-Routes-96. Výsledky uvádí následující tabulka.
Umístění referenčních bodů je znázorněno na obrázku č. 10.
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Tabulka č. 15: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech – srovnání variant.

Referenční bod
číslo
bodu

umístění bodu

Varianta
0

Rozdíl
P

LAeq,16h [dB]

P-0
[dB]

1

Blšany, Žatecká č. p. 157

71.84

71.98

0.14

2

Blšany, Žatecká č. p. 147

73.60

73.74

0.14

3

Blšany, Žatecká č. p. 149

73.22

73.36

0.14

4

Blšany, Žatecká č. p. 209, východní fasáda

71.31

71.43

0.12

5

Blšany, Žatecká č. p. 201

72.02

72.16

0.14

6

Blšany, Žatecká č. p. 140

63.21

63.35

0.14

7

Blšany, Plzeňská č. p. 57

73.98

74.12

0.14

8

Blšany, Plzeňská č. p. 62

73.93

74.07

0.14

9

Blšany, Plzeňská č. p. 207

71.15

71.29

0.14

Vysvětlivky: Varianta 0 – nulová, Varianta P – projektová
Obrázek č. 10: Umístění výpočtových referenčních bodů - doprava
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Hluk z těžby, přepravy a úpravy suroviny
Jako stacionární zdroj hluku se v lomu uplatní zařízení pro těžbu a úpravu suroviny. Jako
liniové zdroje potom vnitroareálové lomové komunikace.
Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru je v hodnoceném území
kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA v souladu s normou ČSN ISO 9613
Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru.
Obrázek č. 11: Umístění referenčních výpočtových bodů-provoz

Výpočet byl proveden v několika výpočtových modelech, které se liší etapou prováděných
prací, a tedy i nasazením a polohou mechanizace v rámci lomu.
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Model 1 Skrývka ornice, jižní hranice DP
Obrázek č. 12: Model 1, umístění zdrojů hluku

Model 2 Skrývka ornice, severozápadní hranice DP
Obrázek č. 13: Model 2, umístění zdrojů hluku
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Model 3 Ostatní skrývka, ukládání na deponii skrývkových hmot I.
Obrázek č. 14: Model 3, umístění zdrojů hluku

Model 4 Těžba, nakládka a expedice suroviny
Obrázek č. 15: Model 4, umístění zdrojů hluku
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Tabulka č. 16: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech.

Referenční bod
č. bodu
1
2
3
4
5
6
7

Popis referenčního bodu
Letov, č. p. 69
Letov, č. p. 69 hranice pozemku
Letov, č. p. 64
Letov, č. p. 51
Letov, č. p. 51 hranice pozemku
Blšany č. p. 194, samota Na cihelně
Letov, hranice plochy Sov14 dle ÚP*

1
34.83
35.14
28.30
32.80
31.16
28.58
31.70

Výsledek
LAeq,8h [dB]
Model
2
3
51.31
47.34
52.71
48.57
45.02
38.27
43.57
42.20
47.24
43.42
20.16
29.52
47.40
43.67

4
38.16
38.46
33.55
32.22
35.87
24.19
36.14

* Referenční bod 7 byl umístěn na okraji plochy SOv14 dle Územního plánu Podbořany.
Jedná se o nově vymezenou plochu se způsobem využití jako smíšené obytné plochy –
vesnické. Na této ploše může být v budoucnu umístěn chráněný venkovní prostor nebo
chráněný venkovní prostor stavby. Plocha leží u silnice III/22110 mezi obytnou zástavbou a
zemědělským areálem, v současné době není využívána.
Vibrace
V souvislosti se záměrem nebudou emitovány žádné významné vibrace. Trhací práce
malého ani velkého rozsahu se zde nebudou provádět.
Vibrace spojené s provozem mechanizačních prostředků působí pouze na obsluhu
pracovních strojů a budou řešeny v rámci BOZP.
Vzhledem k výše popsané situaci není potřebné navrhovat opatření ke snížení či
omezení vlivu vibrací.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
V rámci realizace záměru nebudou provozovány ani nevzniknou umělé zdroje
radioaktivního záření ani významnější zdroje záření elektromagnetického.
Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 222Rn. Zájmové území se nachází
v území s přechodnou a vysokou kategorií radonového rizika z podloží.
Směrné hodnoty pro rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro
ozáření osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví prováděcí předpis k zákonu č.
18/1997 Sb. (atomový zákon), vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997
Sb.

5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (NAPŘÍKLAD VÝZNAMNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZÁSAHY DO KRAJINY)
Terénní úpravy
S realizací záměru jsou spojeny významné terénní úpravy a s nimi související zásahy do
krajiny. Zásahy do krajiny spočívají v odtěžení velkého objemu hmot, kdy surovina bude
z území odvezena trvale a skrývkové hmoty budou po období deponování, kdy budou tvořit
v území antropogenní tvary, využity k sanaci.
Sanace a rekultivace
V následující tabulce jsou popsány výměry ploch dle navrhovaného způsobu rekultivace
území dotčeného hornickou činností.
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Tabulka č. 17: Plochy sanace a rekultivace v DP Letov

Plocha
Těžební oblast

Manipulační plocha

Sanační práce
částečné zavážení jámy, modelace
terénu
překrytí ornicí
likvidace zpevněné plochy a příp.
staveb
terénní urovnání

překrytí ornicí
likvidace ochranného valu a deponií
terénní urovnání
Plocha deponií ornice překrytí ornicí
a ostatních skrývek
likvidace ochranného valu a deponií
(vč. ochranného valu)
terénní urovnání
překrytí ornicí
terénní urovnání
Příjezdová komunikace překrytí ornicí
překrytí ornicí
Polní cesta
obnova polní cesty
Celkem

GET s. r. o.

Rekultivační práce
orná
TTP)

půda

(příp.

orná
TTP)

půda

(příp.

orná
TTP)

půda

(příp.

2

Výměra v (m )
242 800

33 000

cca 316 000

luční společenstvo se
skupinovou
výsadbou dřevin

46 000

orná
TTP)

5 600

půda

-

(příp.

200
643 600
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění
biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících
organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a
rozmanitost ekosystémů.
Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch
v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické
stability a biologické rozmanitosti území.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability
definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle
tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody. Ochrana systému
ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ,
jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z
„předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot v území“.
Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou
vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich
prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských
limitů a záměrů. Územní plánování má klíčový význam pro naplnění kritéria společenských
limitů a záměrů. Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy na využití krajiny lze vymezení ÚSES
definitivně považovat za jednoznačné.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je znázorněn mimo jiné v koordinačním
výkresu územního plánu Podbořan, zpracovaném firmou KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o.
z roku 2010 a ve výkresu územního plánu obce Blšany ÚSES, LIMITY, OCHRANNÁ
PÁSMA, INFRASTRUKTURA zpracovaném firmou KB KRÁL s.r.o. v roce 2002.
Dle územního plánu Podbořan do jižní části navrhovaného DP Letov zasahuje nefunkční
regionální biocentrum RBC 1503 Viničný vrch a přibližně středem ve směru J – S prochází
nefunkční lokální biokoridor LBK 10/D. Toto biocentrum je také zakresleno na portálu
www.cenia.cz. ve výkresu ÚSES jako regionální biocentrum Viničný vrch (obrázek č. 17). Ve
výkresu územního plánu obce Blšany se jižně u hranice DP nachází v současnosti nefunkční
regionální biokoridor.
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Obrázek č. 16: Výřez z koordinačního výkresu územního plánu Podbořan

V rámci sanace a rekultivace bude v jižní části navrhovaného DP, v území
navrhovaném územním plánem jako regionální biocentrum, vytvořeno luční společenstvo se
skupinovou výsadbou dřevin.
V textu územního plánu obce Podbořany je návrh opatření v RBC 1503 popsán
následovně: „Biocentrum vytvořit uvedením orné půdy do klidu – převod na TTP; výsadba
dřevin na menší plochy. Změna trávobylinného společenstva na společ. teplomilných
doubrav rozvolněného hájového typu s významným podílem luk a pastvin. Nepravidelné
skupiny keřů po krajích skupin stromů, pouze domácí druhy. Min. 80 % plochy ponechat
trvale zatravněné pro bylinná společenstva, 2 × ročně sekat, nehnojit“.
Obrázek č. 17: Výkres ÚSES (Zdroj: www.cenia.cz)
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Obrázek č. 18: Výřez z výkresu ÚSES, LIMITY, OCHRANNÁ PÁSMA, INFRASTRUKTURA územního plánu
Blšany

Zvláště chráněná území, přírodní parky, NATURA 2000
V navrženém DP Letov ani v jeho nejbližším okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná
území (podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Nejbližším zvláště chráněným územím je PR Dětanský chlum, nacházející se cca 10 km
západně od zájmového území.
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění, může orgán ochrany přírody a krajiny zřídit obecně
závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které
by znamenalo zničení, poškození nebo rušení tohoto území.
Navržený DP Letov se nenachází v území přírodních parků. Nejbližšími takovými
územími jsou přírodní park Džbán (cca 3 km východně od zájmového území) a přírodní park
Doupovská pahorkatina (cca 15 km západním směrem).
Zájmové území není součástí žádné EVL ani ptačí oblasti.
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Dne 7. 9. 2010 bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje vydáno pod č.j.
2552/ZPZ/2010/ZPZ/N-1351 Stanovisko orgánu přírody k záměru „Stanovení dobývacího
prostoru Letov na ložisku Blšany 2: Hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2“
z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ve stanovisku se uvádí:

Výše uvedené stanovisko je součástí přílohy H této dokumentace.

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY, PAMÁTNÉ STROMY
Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném
znění významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
V zájmovém území se nenachází žádný významný krajinný prvek dle výše uvedeného
zákona.
Na zájmové ploše se nenachází žádný registrovaný VKP. Nejbližším registrovaným VKP
je cca 3 km severozápadně vzdálený významný krajinný prvek les Rubín. Zaregistrován byl
v roce 1993 z důvodu výskytu teplomilných rostlin a archeologického naleziště.

ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU
V předmětném území dobývacího prostoru Letov nejsou evidována území historického,
kulturního nebo archeologického významu. Není zde umístěna ani žádná zástavba.
Letov (něm. Ledau, Letau)
Nejstarší zmínka o Letově pochází z roku 1325, kdy ho král Jan Lucemburský prodal
Vyšehradskému kostelu v Praze.
Název obce pochází ze staročeského vlastního jména Leta. O starších dějinách Letova
není mnoho známo. V roce 1384 zde byl farní kostel, který za třicetileté války, v roce 1636,
spolu s celou vesnicí vyhořel. Zachráněna byla jen tři stavení. Starý kostel stával údajně v
místech dnešní zdevastované pohřební kaple. Stávající kostel Navštívení Panny Marie byl
postaven v roce 1742.
V období baroka byl Letov větší vesnicí - roku 1675 zde žilo 94 a o čtvrt století později
140 poddaných. Spolu s Podbořanským Rohozcem a Dětaní patřil do panství Široké
Třebčice. Stával zde Panský dům, který se dochoval ve značně přestavěné podobě. Stojí
před ním plastika sv. Šebestiána z roku 1717. Už roku 1743 tu byla zřízena v č.p. 20 škola.
Vrchnost v obci provozovala pivovar. Majitelé panství si zřídili v Letově své hrobky. V kostele
jsou pohřbeni příslušníci rodiny svobodných pánů z Ebenu. V roce 1817 byla před kostelem
postavena v empírovém slohu pohřební kaple, v níž byly uloženy ostatky rytířů ze
Schwarzenfeldu, kterým Letov po určitou dobu patřil.
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Obrázek č. 19: Kostel Navštívení Panny Marie v Letově

(Zdroj: http://www.podborany.net/foto/index.php?gallery=./Obce/Letov)
Obrázek č. 20: Pohřební kaple

(Zdroj: http://www.podborany.net/foto/index.php?gallery=./Obce/Letov)
Obrázek č. 21: Hřbitov na východním okraji Letova (západně od zájmového území)

Židovské osídlení je datováno od počátku 17. století. V 19. století v Letově se
židovská komunita významně rozrostla a roku 1851 tvořili židé třetinu obyvatel Letova.
Stávala tu i malá synagoga. 750 m jihovýchodně od centra obce a jihozápadně od
navrhovaného DP Letov, při polní cestě do Blšan se nachází židovský hřbitov. Byl založen
v první polovině 18. Století na ploše 1378 m2. Je zde dochováno téměř 100 náhrobků, řada
z nich z místního červeného pískovce. Hřbitov byl v minulosti devastován a většina náhrobků
je povalených a zarůstajících vegetací.
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Obrázek č. 22: Židovský hřbitov jihozápadně od zájmového území

V 60. letech 19. století se u Letova podnikaly neúspěšné pokusy těžit hnědé uhlí.
Posledním majitelem Letova před zrušením roboty byl hrabě Hugo Salm, který koupil panství
Široké Třebčice, kam Letov patřil, za 550.000 zlatých. V roce 1935 byla do obce zavedena
elektřina. Česká obecná a mateřská škola tu byla zřízena v roce 1932. Za první republiky byl
Letov z 85 % německý. Nejvíce obyvatel zde žilo v roce 1869 - celkem 451.
Blšany
První zmínka o Blšanech se objevuje v roce 1228, kdy je ves uváděna jako majetek
kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. V 2. polovině 13. století se Blšany staly majetkem
pražského arcibiskupství a ve 14. století byla farní vsí s vladyckým sídlem a tvrzí. Na
počátku 16. století se obec stala součástí majetku Lobkoviců a tehdy byla povýšena na
městečko s vlastním znakem a pečetidlem. Roku 1541 byla Bohuslavem Felixem z Lobkovic
udělena důležitá privilegia - právo vlastního soudu, právo vařit pivo, vybírat clo, obchodovat
se solí a konat týdenní a výroční jarmarky. Po smrti Bohuslava Felixe z Lobkovic v roce
1595 přecházela obec z jednoho majitele na druhého (Kolovratové, hrabata z Baden-Badenu
a posledními majiteli se stali Černínové).
Mezi významné památky patří židovský hřbitov založený roku 1863, barokní kostel sv.
Michaela Archanděla z let 1716 - 1717, barokní fara z roku 1734 a socha Sv. Jana
Nepomuckého.
Obrázek č. 23: Kostel Sv. Michaela Archanděla

Obrázek č. 24: Socha Sv. Jana Nepomuckého

Záměr je lokalizován do oblasti Žatecké pánve, kde jsou archeologické nálezy vázány
zejména na údolí Ohře a jejích přítoků. Významnou archeologickou lokalitou je vrch Rubín
(hradiště osídlené od neolitu s významnými nálezy z doby halštatské a laténské).
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ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ
Zájmové území se nachází východně od okraje zastavěného území obce Letov. Počet
obyvatel Podbořan je 6299. Výměra území náležícího k obci Podbořany je 6014 ha.

ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ, VČ. STARÝCH ZÁTĚŽÍ
V zájmovém území se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže. Nejbližší evidovanou
starou ekologickou zátěží je bývalá skládka TKO Podbořany – Pod Rumplákem u kafilérie
cca 1,2 km severovýchodně od Podbořan, západně od silnice Podbořany – Žatec. Skládka
má tvar rovnostranného trojúhelníka o délce strany cca 170 m. Na původní skládce o
maximální mocnosti 6 m vzniklo od roku 1993 těleso nově provozované skládky
(provozovatel - firma Bouška) o zhruba poloviční ploše a maximální mocnosti 11 m (prům.
mocnost 4 m). TKO, odpad z průmyslové výroby a stavební činnosti byl na skládku navážen
organizovaně, byl rozhrnován a hutněn dozerem a překrýván inertním materiálem. V
současnosti je již skládka po biologické rekultivaci – porostlá travou.

EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ
V zájmovém území se nevyskytují žádné extremní poměry (nadměrná sklonitost, větrná
eroze, extrémní průtoky a povodně apod), které by mohly ohrožovat realizaci záměru.

2. Charakteristika
dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

v

V této kapitole jsou popsány i složky a charakteristiky životního prostředí, jež záměrem
významně ovlivněny nebudou.

OVZDUŠÍ A KLIMA
Makroklimatická charakteristika
Dle Quitta (1971) se jedná o klimatickou oblast T2, která je teplá, mírně suchá a
vyznačuje se dlouhým, suchým a teplým létem, velmi krátkým, teplým až mírně teplým
přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi
krátkým trváním sněhové pokrývky.
Bližší charakteristika klimatické oblasti T 2 je uvedena níže (teploty v ºC a srážky v mm):
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných
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50 - 60
160 - 170
100 - 110
30 - 40
-2 – -3°C
18 – 19°C
8 - 9°C
7 - 9°C
90 - 100
350 - 400
200 - 300
40 - 50
120 - 140
40 – 50
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Podnebí Mosteckého bioregionu je silně ovlivněno reliéfem. Mostecká pánev je na SZ a Z
lemována věncem hor, z nichž zejména Krušné hory spadají ostře modelovaným vysokým
svahem. Při západním proudění se tak vytváří anemo-orografický systém velkého rozměru,
který do značné míry podmiňuje mimořádně silný srážkový stín. Oblast je nejteplejší v údolí
Ohře (Lenešice 8,6°C, Kada ň 8,0°C), teploty klesají k JZ (Podbo řany 7,6°C) a k úpatí hor.
Srážky se na východě pohybují kolem 480 - 500 mm, k západu však, zejména k úpatí
Doupovských hor, klesají na rekordně nízké hodnoty - Kryry 463 mm, Žatec 441 mm,
Libědice 410 mm. Nachází se zde tak nejsušší místo ČR i bývalé Rakousko - Uherské
monarchie. Pro výběžek pánve mezi Krušnými horami a Českým středohořím jsou význačné
teplotní inverze velkého rozsahu, projevující se mlhami prosycenými průmyslovými exhaláty.
Kvalita ovzduší
Oblast je celkově poměrně dobře ventilovaná, lokálně se vyskytuje území se zhoršenými
rozptylovými podmínkami. Převládající větry vanou z jihozápadu jejich průměrná rychlost je 4
- 5 m/s. Vertikální teplotní gradient je převážně normální až izotermní. Převládá proudění ve
vyšších vrstvách atmosféry, inverzní stavy se vyskytují řídce a mají krátkodobý charakter.
Déletrvající inverzní stavy se vyskytují poměrně řídce, a soustřeďují se na zimní měsíce.
Území ČR je pro základní identifikaci úrovně znečištění ovzduší rozděleno na tzv. zóny
nebo aglomerace, které MŽP hodnotí podle toho, zda v nich úrovně znečištění ovzduší
jednotlivými znečišťujícími látkami překračují horní nebo dolní meze pro posuzování
stanovené v příloze č.3 k NV č. 597/2006 Sb. Tato hodnocení MŽP jsou pravidelně,
každoročně, uveřejňována, např. ve Sdělení č. 1 a č. 8 odboru ochrany ovzduší MŽP o
hodnocení kvality ovzduší zveřejněné ve Věstníku MŽP č. 2/2009 a č. 6/2009. Dle těchto
Sdělení MŽP se záměr nenachází v oblasti s překračováním imisních limitů (není
překračován IL pro roční ani denní průměr PM10 ani oxidu dusičitého).
Přímo v posuzované lokalitě není umístěna měřící imisní stanice. V okrese Louny jsou
umístěny dvě pozaďové stanice ČHMÚ, jejichž data reprezentují přírodní, venkovské a
příměstské oblasti do okruhu do 50 km od stanice a lze je proto dobře využít k odhadu
pozadí. Jsou to stanice č. 590 a č. 1306 (Smolnice a Svojetice). Denní, měsíční, čtvrtletní a
roční imisní charakteristiky měřených znečišťujících látek na těchto stanicích za rok 2008
jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 18: Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky v okrese Louny v roce 2008

Kromě denních koncentrací PM10 nejsou v žádné imisní charakteristice překračovány
příslušné imisní limity. Právě kvůli denním imisním koncentracím PM10 byla aglomerace
spadající pod působnost stavebního úřadu v Podbořanech odborem ochrany ovzduší MŽP
vymezena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. V oblasti spadající pod působnost
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VODA
Hydrologická charakteristika
Území se z větší části nalézá v povodí Blšanky (hydrologické pořadí 1-13-03-077).
V zájmovém území se nenachází stálé povrchové toky. Menší (západní) část spadá do
sousedního povodí Doláneckého potoka (pořadí 1-13-03-025). Povrchové odvodňování
zprostředkovává bezejmenný tok, ústící u podbořanské kafilérie do Doláneckého potoka.
Hydrogeologická charakteristika
Zájmové území leží v prostoru styku hydrogeologického rajónu číslo 612 – Krystalinikum
v mezipovodí Ohře po Kadaň a rajónu č. 213 – Mostecká pánev (Olmer – Kessl, 1990).
Podle hydrogeologické dispozice by ovšem území mělo patřit spíše k blízkému rajónu 513 –
Rakovnická pánev. Specifický odtok podzemní vody z širšího okolí (Krásný, 1982) se
pohybuje v hodnotách 0,5-1 l/s/km2, což odpovídá hodnotě 0,7 l/s/km2, uváděné Křelinou
(1984). Podíl odtoku podzemní vody a srážek je kolem 5%.
Vyskytující se permokarbonské horniny kladensko - rakovnické pánve jsou velmi slabě
puklinově propustné. Propustnost bývá navíc podstatně snížená kaolinizací svrchní části
horninového profilu. Rozvlečení pelitických sedimentů a produktů kaolinizace po tektonických
poruchách vedlo k podstatnému snížení propustnosti těchto poruch. Proto ani tektonické linie
ve svrchních partiích permokarbonu nejsou predisponovanými cestami proudění podzemní
vody. Koeficient filtrace se pohybuje v řádu 10-7 m/s. Specifické vydatnosti vrtů se obvykle
pohybují kolem 0,02 l/s/m
Terciérní horniny vlastního ložiska bentonitu (tufy a tufitické jíly) jsou velmi málo
propustné, nebo téměř nepropustné. Koeficient filtrace dosahuje řádu 10-8 až 10-9 m/s.
Střední specifická vydatnost čerpacích objektů je kolem 0,003 l/s/m.
Kvartérní deluviální a sprašové hlíny mají nízkou průlinovou propustnost a zabraňují větší
infiltraci srážkových vod do podzemí.
Hladina podzemní vody nebyla při ověřování ložiska (Křelina, 1984) v průzkumných
ložiskových vrtech měřena, protože vrty byly hloubeny s jílovitým výplachem a po odvrtání se
většinou zavalily. Ze sledování ložiskových vrtů bylo možné odvodit pouze údaj, že hladina
podzemní vody v ložisku se nenachází výše než v úrovni cca 335-340 m n.m.
Generelní směr proudění podzemní vody je k východu, popř. VSV až SV, ve smyslu
úklonu předterciérního podloží. V západní části posuzovaného prostoru odtéká podzemní
voda částečně k Z až ZSZ.
Na lokalitě byly v rámci ložiskového průzkumu vystrojeny 4 hydrogeologické vrty
s následujícími parametry:
Tabulka č. 19: Parametry vrtů

Vrt č.

Terén

Hladina ustálená

Hladina ustálená

(m n.m.)

(m pod terénem)

(m n.m.)

H1

341,50

28,28

313,22

BL 120

342,57

25,19

317,38

H2

340,88

9,93

330,95

BL 121

335,76

5,53

330,23

Na všech vrtech byly provedeny ověřovací čerpací zkoušky kalovkou a nálevové
zkoušky. Na vrtech H 1 a H 2 byly provedeny dlouhodobé čerpací zkoušky (u vrtů BL 120 a
BL 121 jen krátkodobé čerpání) a odebrány vzorky vody na základní chemický rozbor.
Výsledky čerpacích zkoušek jsou v tabulce. Hladiny jsou měřeny od okraje výstroje (OB).
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Tabulka č. 20: Výsledky čerpacích zkoušek

Vrt č.

Hladina

Vydatnost

Hladina při čerp.
(m od OB)

(m od OB)

(l/s)

H1

29,67

0,04

53,20

BL 120

24,50

0,072 *

32,70

H2

3,50

0,022

26,95

BL 121

5,80

0,072 *

24,75

V období V/1983-IV/1984 bylo na uvedených 4 objektech prováděno režimní měření
kolísání hladin podzemní vody. Rozkyv hladin byl poměrně malý, pohyboval se mezi 0,75 m
a 1,0 m. Zjištěné údaje o hladinách (v metrech od okraje výstroje) jsou v tabulce.
Tabulka č. 21: Údaje o hladinách

Vrt č.

Maximum

Minimum

(m od OB)

(m od OB)

H1

28,5

29,25

BL 120

25,5

26,25

H2

10,0

11,0

BL 121

6,25

7,0

Z výsledků hydrogeologických prací vyplynulo, že ložiskové polohy se vyznačují velmi
malou propustností, navíc s nízkou dotací srážkových vod z povrchu.
Podzemní vody jsou typu Mg-Ca-HCO3-SO4, středně mineralizované. Byly zjištěny vyšší
obsahy dusitanů.

PŮDA
V Mosteckém bioregionu (1.1) jsou hlavním půdním zástupcem černozemě v různých
varietách - od typických černozemí na spraši, po vertické černozemě, smonice až pelosoly
na těžkých jílovitých podkladech; černozemě jsou často vyvinuté i na zahliněném povrchu
štěrkopísků. Při okrajích pánve se vyskytují hnědé půdy a hnědozemě. Lokálně jsou vyvinuty
úživné hnědé půdy až rankery na čedičích, pararendziny na slínovcích i nevyvinuté půdy s
přechody do rankerů na obnažených jílech a píscích. Významný rozsah mají nivní půdy,
místy zasolené, zvláště podél Srpiny. Zasolené půdy se však uplatňují i mimo nivy.
V zájmovém území nacházejí následující hlavní půdní jednotky (druhá a třetí číslice kódu
BPEJ):
Tabulka č. 22: HPJ v zájmovém území

01

Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy
středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem

04

Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv do 30 cm)
uložených na píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silně propustné půdy s
výsušným režimem

08

Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší
než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez
skeletu a ve vyšší sklonitosti
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Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší
spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší

22

Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo
písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska (Demek, 1987) náleží zájmové území do:
Provincie:

Česká vysočina

Soustava:

Krušnohorská soustava

Podsoustava:

Podkrušnohorská podsoustava

Celek:

Mostecká pánev

Podcelky:

Žatecká pánev

Okrsek:

Čeradická plošina

Čeradická plošina se nachází v jihozápadní části Žatecké pánve. Složená je
z miocénních, méně oligocenních jílů, písků a tufitů, podřadněji z třetihorních vulkanitů,
ortorul a migmatitů s pokryvy kvarterních sedimentů (spraší). Vytváří členitou pahorkatinu
s převážně erozně akumulačním reliéfem staropleistocenních říčních teras (místy s pokryvy
spraší). Na západě se uplatňuje exhumovaný třetihorní zarovnaný povrch na fosilně
zvětralém krystaliniku s kaňonovitým údolím Ohře a čedičovými suky, pleisocenní a tercierní
sedimenty porušeny kryogenními procesy, na údolních svazích četné sesuvy, erozní rýhy.
Nejvyšší bod je v Písku 397 m, významné body Homole 354 m, Rubín 352 m, Běšický
chochol 313 m.
Geologie
Vlastní podloží kaolinového ložiska tvoří tzv. rudohnědý permokarbon, reprezentovaný
především arkózovitými pískovci, arkózami s častými polohami jílovců. Rudohnědé zbarvené
horniny se střídají se šedými polohami, hlavně v nejsvrchnějších částech. Alespoň některé
šedé polohy vznikly nejspíše působením redukčních činitelů. Hranice proti nadložním
podbořanským pískovcům je brána u prvého výskytu rudohnědé barvy.
Velmi zřetelná je diagonální vrstevnatost těchto rudohnědých sedimentů. Tyto převážně
rudohnědé sedimenty vystupují na povrch v jižní části průzkumného území.
V nadloží těchto sedimentů leží na většině území šedobílé podbořanské arkózovité
pískovce různě kaolinizované, jemně až středně zrnité, taktéž premokarbonského stáří. Toto
souvrství tvoří vlastní ložiskovou polohu kaolinu. Jelikož však toto souvrství vychází na den a
území je prakticky v místech uzávěru pánvovité deprese podbořanských pískovců, je zde
mocnost celého souvrství poměrně malá – průměru 20 – 30 m, ale často je i téměř
denudováno.
Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o spodní část podbořanských pískovců jsou
poměrně časté, málo mocné jílové polohy.
Minerální složení v průměru odpovídá běžným arkózovitým pískovcům, které se vyskytují
na Podbořansku na ostatních lokalitách kaolinu (Nepomyšl, Krásný Dvůr, Vrbička, Dětaň).
Podstatným minerálem je křemen, jehož průměrný obsah se pohybuje kolem 60 – 65%,
velikost zrn kolísá od několika setin až do 1 – 2 mm, průměrná velikost je kolem 0,3 mm.
Zrna jsou v naprosté převaze dokonale zaoblená, slabě zakalená až matná, převažují zrnka
slabě průsvitná. Barva je šedá, bělošedá, zřídka tmavošedá, povrch křemenných zrn je slabě
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korodován v podobě nehlubokých dolíčků, ve kterých ulpívá kaolinitová hmota. Celkový
stupeň opracování zrn zvolna klesá se zmenšující se zrnitostí. Ve spodních částech
kaolinového profilu se objevuje narůžovělý až načervenalý křemen.
Druhým nejhojnějším minerálem se zrny zhruba o stejné velikosti je živec, který
v dokonale rozložených partiích je zcela kaolinizovaný, a jsou po něm zachovány pouze
pseudomorfózy vyplněné kaolinitem a ostatními jílovými minerály. Ve středních a
spodnějších částech kaolinizovaného profilu se postupně začínají objevovat slabě rozložené
až čerstvé živce (většinou jsou to draselné živce – ortoklas).
Základní hmota je tvořena jílovými minerály, tj. kaolinitem, jílovým slídovým minerálem a
ojediněle minerálem se smíšenou IM strukturou. V malém množství se v základní hmotě
vyskytuje prachovitý křemen.
Akcesorický je výskyt těžkých minerálů, převládá turmalín, granát, rutil, v menším
množství je přítomen staurolit, leukoxen, zirkon, limonit, geothit, siderit, ilmenit, disthen,
apatit a anataz.
Turmalín tvoří zelená až hnědozelená, ojediněle černozelená zrnka poměrně dobře
zaoblená a slabě korodovaná. Dalším častým akcesorickým minerálem jsou červenohnědá
až černá zrnka rutilu a narůžovělého granátu.
Struktura arkózovitého pískovce je psamiticky oválná,
s všesměrným uspořádáním zrn uvnitř jednotlivých vrstviček.

textura

je

vrstevnatá

Na podbořanské souvrství pak nasedá, tzv. krásnodvorské souvrství, reprezentováno jíly,
písky až slabě tmelenými pískovci malých mocností. Toto souvrství prakticky kryje v celém
rozsahu ložisko kaolinu. Maximální mocnost 23,8 m na vrtu BL 15 je tvořena při bázi jíly,
výše slabě tmelenými písky. Jedná se pravděpodobně o hluboké erozivní koryto
v podbořanských pískovcích, vyplněné tímto materiálem a probíhající mimo ložisko. Některé
polohy tohoto souvrství mohou být vhodné jako keramické kaoliny.
V průzkumném území na krásnodvorské souvrství nasedá vulkanogenní souvrství, která
je zde charakterizováno jako zelenošedé, žlutookrové, nafialovělé, psamitické až lapillové
tufy, někdy slabě biotitické, eventuálně tufitické jíly. Při bázi tohoto souvrství se vyskytují
v hlubších částech původního bazénu tufitické jíly silně písčité s kaolinitovou příměsí a tudíž
z hlediska výskytu bentonitu nezajímavé. Mocnost těchto sedimentů od JV k SZ narůstá a
maximální mocnost dosahuje na vrtu BL47 – 71,4 m.
Přibližně ve střední části tohoto souvrství se vyskytují převážně zelenošedé,
modro a žlutozelené tufy, vhodné jako kvalitní bentonity.
Nad vulkanogenním souvrstvím jsou uloženy sedimenty pětipesko – žatecké pánve
převážně v SZ části ložiska v malých mocnostech. Souvrství podložních jílů a písků není na
ložisku ani v těsném okolí vyvinuto. Spodní uhelné souvrství je vyvinuto pouze
v nejzápadnější části ložiska. Maximální mocnost byla zastižena na vrtu BL131 – 11,6 m a je
tvořena silně jílovým uhlím, šedými a černými písčitými jíly, vzácně s krystaly sádrovce.
Výše se ukládalo spodní mezislojové souvrství. Většinou je však uloženo přímo na
vulkanogenním souvrství. Proto jsou při bázi sedimenty – jíly vzniklé přeplavením
vulkanogenního souvrství a vzhledově velmi podobné. Petrograficky je však lze
charakterizovat jako montmorillonito – kaolinitové jíly.
Vrstevný sled uzavírají kvartérní hlíny a štěrky mocnosti zhruba do 10 m. Místy tvoří
hlubší úzká erozivní koryta.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Západní okraj Českého Středohoří představuje klasickou ložiskovou oblast, kde také
došlo k prvnímu využívání bentonitů v českých zemích.
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Bentonitová ložiska ve zdejší oblasti vznikla v důsledku sopečné činnosti v mladších
třetihorách, kdy docházelo k usazování vulkanogenních hornin - tufů, tufitů - sopečného
prachu a popelu do sladkovodních jezer, kde došlo k jejich přeměně v bentonity. Mocnost
tohoto souvrství se pohybuje od několika desítek do stovek metrů, spodní vrstvy jsou bohaté
na biotit, svrchní jsou bohatší na pyroxen. K zjílovatění a vzniku bentonitových ložisek
docházelo i při pozdějších výlevech lávových těles a pyroklastik. Ve spodní části zdejších
ložisek se většinou nachází modrý bentonit, následuje tmavší, šedozelený bentonit s
příměsemi uhličitanů, v horní části profilu ložisek se pak vyskytuje nejčastější zelený
bentonit, využívaný ve slévárenství. K ukládání organických sedimentů z nichž vzniklo hnědé
uhlí docházelo až později, proto bentonity tvoří většinou podloží zdejších hnědouhelných
pánví.
Řada ložisek bentonitů v oblasti Doupovských hor byla objevena teprve v posledních
letech při těžbě kaolinu, která zde probíhá již jeden a půl století. Následně byl, za účelem
nalezení ložisek bentonitu, proveden rozsáhlý vyhledávací geologický průzkum, přesto pokryl
pouze část území, v němž se ložiska předpokládají. Další průzkum se neprovádí proto, že
doposud známé zásoby bentonitu vystačí (při současné těžbě) zhruba na 500 let.
Doupovské bentonity jsou výsledkem sopečné činnosti Doupovských hor ve třetihorách a
následným zvětráváním tufitických hornin touto činností vzniklých. Mocnost bazálního
pyroklastického souvrství dosahuje místy až 150 m.
V třetihorních pánvích se nalézají ložiska montmorillonitických jílů. Vznikly geneticky
odlišnou činností nežli vulkanogenní severočeské bentonity a vyskytují se v menších
mocnostech. Tyto jíly se často zařazují k bentonitům, neboť jejich vlastnosti se vlastnostem
bentonitů (díky vysokému obsahu montmorillonitu) velmi podobají.

FAUNA A FLÓRA
Biogeografické členění
Na základě biogeografické regionalizace (Culek, a kol., 1996) spadá zájmové území do
Mosteckého bioregionu (1.1). Bioregion tvoří výraznou pánevní sníženinu ve středu
severozápadních Čech, převážně se shoduje s Mosteckou pánví, má plochu 1301 km2 a je
výrazně protažen ve směru JZ-SV. Typickou část bioregionu tvoří plošiny neogenních
sedimentů s pokryvy spraší se subxerofilními doubravami. Do těchto plošin jsou zaříznuta
mělká údolí a kotlinovité sníženiny s dubohabrovými háji a luhy a maloplošně rozšířenými
šípákovými doubravami. V minulosti se bioregion vyznačoval přítomností rozsáhlých pánví s
mokřady a jezery, dnes je charakteristická gigantická antropogenní přestavba reliéfu a
velkoplošná devastace bioty. Nereprezentativními částmi jsou náplavové kužely na úpatí
Krušných hor a pahorkatina na permu u Kryr s acidofilními doubravami, které tvoří přechod
do okolních bioregionů.
Dle členění ČR do biochor (Culek, a kol., 2003) je v zájmovém území mapována
především biochora -2RE Plošiny na spraších v suché oblasti 2. v.s.
Dle Culek a kol., (1996) Mostecký bioregion prakticky kopíruje termofytní fytogeografický
okres 2. Střední Poohří (s výjimkou malého území na jihovýchodě fytogeografického
podokresu 2a. Žatecké Poohří) a fytogeografického okresu 3. Podkrušnohorská pánev.
Vegetační stupeň je kolinní až suprakolinní.
Flóru tvoří převážně expanzívní ruderální druhy, např. třtina křovištní (Calamagrostis
epigeios), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), doplňená řadou neofytů s obdobným
chováním, jako je ječmen hřívnatý (Hordeum jubatum), slanobýl obecný (Salsola australlis),
zlatobýl obrovský (Solidago gigantea). V přirozené vegetaci je zastoupena řada exklávních
prvků reliktního charakteru, zpravidla kontinentálního ladění. K nim náleží hlaváček jarní
(Adonanthe vernalis), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), vlnice chlupatá (Oxytropis
pilosa), pelyněk pontický (Artemisia pontica), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus),
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sivěnka přímořská (Glaux maritima), v minulosti úložník pochybný (Pseudolysimachion
spurium). K typickým druhům submediteránním patří např. hrachor panonský chlumní
(Lathyrus pannonicus subsp. collinus), hadí mordec dřípatý (Podospermum laciniatum), dub
pýřitý (Quercus pubescens), tužanka tvrdá (Sclerochloa dura). Velmi omezeně jsou
zastoupeny subatlantské druhy, jako paličkovec šedavý (Corynephorus canescens),
nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis).
Fauna regionu je hercynského původu, silně ochuzená zkulturněním krajiny. Patrné jsou
západní vlivy (ropucha krátkonohá, ježek západní). Ochuzení je způsobeno především
nedostatkem lesních společenstev a velkoplošnou devastací krajiny. Specifické druhy osídlily
i výsypky (z ptáků např. linduška úhorní nebo strnad luční). V místech počátečních
rekonstrukcí nastupují sukcesní stadia závislá na charakteru a úrovni sukcese rostlinných
společenstev. Na zbytcích relativně zachovalých stanovišť přežívají ochuzená teplomilná
společenstva středočeské zvířeny, k níž patří např. měkýši trojzubka stepní a suchomilka
rýhovaná, některé druhy hmyzu, včetně středočeských endemitů (nesytka česká, krasec
trójský) nebo myšice malooká. Specifickým biotopem jsou vodní nádrže a mokřady vznikající
různým způsobem (oprámy, odkalovací nádrže), významné zejména pro hnízdění některých
druhů ptáků, jako je např. racek bouřní nebo moudivláček lužní.
Významné druhy Mosteckého regionu - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus),
myšice malooká (Apodemus microps). Ptáci: racek bouřní (Larus canus), rybák obecný
(Sterna hirundo), břehule říční (Riparia riparia), linduška úhorní (Anthus campestris), cvrčilka
slavíková (Locustella luscinioides), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), strnad luční
(Miliaria calandra). Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo calamita), mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra). Měkkýši: trojzubka stepní (Chondrula tridens), údolníček drobný
(Vallonia pulchella), ú. žebernatý (V. costata), suchomilka obecná (Helicella obvia), s.
rýhovaná (H. striata). Hmyz: nesytka česká (Pennisetia bohemica), krasec trójský
(Cylindromorphus bohemicus), srpice komárovec (Bittacus italicus).
Potenciální přirozená vegetace
Lokalita se dle Mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäslová a kol.,
2001) nachází na území výskytu černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi –
Carpinetum).
Černýšové dubohabřiny tvoří stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus
petraea) a habrem (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích
stanovištích T. platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších
listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer pseudoplatanus, mléč – A. platanoides,
třešeň – Cerasus avium). Ve vyšších nebo inverzních polohách se též objevuje buk (Fagus
sylvatica) a jedle (Abies alba). Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy
opadavých listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených porostech. Charakter bylinného
patra určují mezofilní druhy, především byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum,
Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, Lamium galeobdolon agg., Melampyrum
nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Pyrethum corymbosum, Viola
reichenbachiana aj.), méně často trávy (Festuca heterophylla, Poa nemororalis, aj.)
Aktuální stav
V době od září 2006 do července 2009 bylo na lokalitě provedeno biologické posouzení
zaměřené na zjištění současného biologického stavu lokality a zjištění výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. k zákonu č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
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Tabulka č. 23: Seznam nalezených rostlinných taxonů

Český název

Latinský název

pýr plazivý

Agropyron repens

řebříček obecný

Achillea millefolium agg.

kerblík lesní

Anthriscus sylvestris

pelyněk černobýl

Artemisia vulgaris

lebeda rozkladitá

Atriplex patula

měrnice černá

Ballota nigra

sveřep bezbranný

Bromus inermis

sveřep jalový

Bromus sterilis

srha laločnatá

Dactylis glomerata

bělotrn kulatohlavý

Echinops sphaerocephalus

srpek obecný

Falcaria vulgaris

kostřava žlábkatá

Festuca rupicola

jahodník trávnice

Fragaria viridis

jasan ztepilý

Fraxinus excelsior

svízel syřišťový

Galium verum

kuklík městský

Geum urbanum

chmel otáčivý

Humulus lupulus

třezalka tečkovaná

Hypericum perforatum

sléz lesní

Malva sylvestris

jitrocel prostřední

Plantago media

mochna plazivá

Potentilla reptans

slivoň švestka

Prunus domestica

trnovník akát

Robinia pseudacacia

růže šípková

Rosa canina

hlaváč žlutavý

Scabiosa ochroleuca

kopřiva dvoudomá

Urtica dioica

Během průzkumu byly nalezeny 2 druhy zvláště chráněných bezobratlých živočichů
(mravenec Formica pratensis a čmelák Bombus sp.). Zaznamenán byl výskyt 21 druhů
obratlovců. Šest z nich (ještěrka obecná, křepelka polní, pěnice vlašská, slavík obecný,
strnad luční, ťuhýk obecný) patří mezi druhy zvláště chráněné.
Před započetím realizace záměru bude požádáno o výjimku z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny v platném znění.
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EKOSYSTÉMY
Zájmové území je tvořeno převážně agroekosystémem. Ze srovnání současného stavu
lokality s potenciální přirozenou vegetací a z výskytu bioindikačních druhů vyplývá, že
většina lokality je antropogenně silně ovlivněné území s převahou eurytopních druhů.
Biologicky hodnotné jsou pouze porosty dřevin vyskytující se na západním okraji
posuzované plochy.

KRAJINA
Pro každou z charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní, historickou) v dotčeném
krajinném prostoru, resp. v jednotlivých místech krajinného rázu, jsou v Posouzení vlivů na
krajinný ráz (viz příloha č. 7, Trojánková 2010) specifikovány charakteristické znaky a
hodnoty, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu. Jedná se buď o prostou přítomnost
prvků a jevů nebo jejich prostorové a estetické uplatnění.
Terén je rovinatý až mírně zvlněný. Krajina je rurální, intenzívně zemědělsky využívaná a
to i přes horší klimatické podmínky s vláhovým deficitem tvořeným stínem Doupovských hor.
Historie osídlení je zde vázána na hospodaření s půdou a jejími produkty, od období
průmyslové revoluce pak doplněnou průmyslovým zpracováním produkce (pivovary,
cukrovary). V současné době jsou chmelnice v rámci dotčeného krajinného prostoru (DoKP)
zastoupeny pouze na jeho jihovýchodě nad údolím Blšanky; v minulosti bylo rozšíření
chmelnic mnohem větší,
Území DoKP je totálně odlesněné. Projevuje se zde nedostatek vyšší i střední zeleně,
stejně tak jako nedostatek vodních útvarů. Cestní síť je nedostatečná, krajina je špatně
prostupná.
Samotný dotčený krajinný prostor je výrazně monotónní, tvořený velkými ploškami. Dělící
linie jsou tvořeny převážně pouze komunikacemi s doprovodnou zelení – převážně ovocné
stromy, případně, sezónně, rozdílnými zemědělskými kulturami. Krajinná mozaika je velmi
hrubá až neznatelná. Širší krajina však působí relativně harmonicky a to i přes nedostatek
vysokých přírodních či kulturních hodnot.
Měřítko je výrazně horizontální. Samotný DoKP postrádá výraznější dominantu, přírodní
či kulturní, avšak umístění záměru v rámci DoKP je dominantní – na plochách relativně
převýšených vůči okolním nejbližším plochám DoKP.

OBYVATELSTVO
Záměr je lokalizován mimo zastavěná území obcí. Nejbližším sídlem je Letov na okraji
jehož zastavěného území je záměr lokalizován.
Letov je součástí obce Podbořany.
Statistické údaje (Zdroj: http://mesta.obce.cz/)
Statut: Město
Počet částí: 13
Katastrální výměra: 6014 ha
Počet obyvatel: 6185
Z toho v produkt. věku: 3854
Průměrný věk: 35
Pošta: Ano
Škola: Ano
Zdravotnické zařízení: Ano
Policie: Ano
Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano
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Výměra samotného k.ú. Letov je 477,97 ha.

HMOTNÝ MAJETEK
V zájmovém území se nachází tento hmotný majetek nespecifikovaných vlastníků:
- pozemky – jedná se převážně o zemědělské pozemky, některé z nich budou záměrem
přímo dotčeny,
- pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 toky – jedná se o celky
na dotčených pozemcích.
K realizaci záměru budou dlouhodobě využívány veřejné komunikace, které jsou buď
majetkem obcí nebo krajů. Dále bude využívána jiná nezbytná infrastruktura (el. sítě,
telekomunikační sítě apod.).
Realizací záměru vznikne dlouhodobý hmotný majetek – těžebna bentonitů a po
ukončení záměru rekultivované plochy.

CHARAKTER MĚSTSKÉ ČTVRTI, FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA PŘÍMĚSTSKÉ ZÓNY
Jak již bylo výše uvedeno, záměr je lokalizován mimo zastavěná území obcí.

OCHRANNÁ PÁSMA
Středem ložiska Blšany 2, severně od navrhovaného DP, prochází silnice III. třídy
Podbořany – Letov č. 22110. Silnice má dle zákona 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, dle platného znění stanovené ochranné pásmo 15 m od osy vozovky, nebo
od osy přilehlého jízdního pásu. S tímto ochranným pásmem je uvažováno již při výpočtu
zásob, kde blok pod silnicí je veden jako vázaný z důvodu ochranného pilíře silnice.
V prostoru ochranného pásma nesmí být prováděna těžební činnost, ani nesmí být
deponovány žádné skrývky, výklizy či surovina.
Na východní straně ložiska se nachází elektrické vedení 22kV. Do prostoru ložiska nijak
významně nezasahuje. Jeho ochranné pásmo je stanoveno dle zákona 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon). Ochranné pásmo u napětí do 22kV je stanoveno na 7
m od krajního vodiče vedení na obě jeho strany.
Poblíž vrtu BL – 31, přibližně ve směru SZ – JV, prochází trasa místního vodovodu ve
správě Severočeských vodovodů a kanalizací.
Podle Základní mapy a přehledu veřejně prospěšných staveb (M 1 : 50 000), která byla
zpracována v rámci 2. změny a doplňků ÚPN VÚC Severočeské hnědouhelné pánve K.
Beránkem a kol. (2001) prochází po jižním okraji zájmového územím ve směru SV – JZ
VVTL plynovod. Toto zařízení má podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
stanovené ochranné pásmo 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu.
Situování záměru ve variantě „Projektová“ zohledňuje tato ochranná pásma.
Na ložisku bylo rozhodnutím OBÚ Most ze den 25.6.1991 (č.j. 625/91/II) stanoveno
CHLÚ Blšany, společné pro ložisko bentonitu Blšany 2 i ložisko kaolinu Blšany.

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Jednou z hlavních zásad ochrany životního prostředí je zásada, že území nesmí být
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení, přičemž podle §12 zákona č.
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17/1992 Sb. „přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty
stanovené zvláštními předpisy“. Území bychom mohli dle kritéria překračování únosného
zatížení členit na dva typy území, a to zatížené nad míru únosného zatížení a nezatížené
nad míru únosného zatížení. Zájmové území, za které považujeme plochu navrhovaného DP
Letov a blízké okolí, lze na základě předešlého hodnocení současného stavu životního
prostředí označit za nezatížené, tedy s dobrou kvalitou.
Širší dotčené území lze označit za převážně nezatížené nad únosnou míru.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů působících
v důsledku realizace záměru. Vlivy, které byly na základě klasifikace jednotlivých kritérií
významnosti vyhodnoceny z hlediska významnosti jako nepříznivé, jsou vyjmenovány
v Souhrnu na závěr této kapitoly. Pro vyhodnocení významnosti jednotlivých vlivů byla
využita „Metodika k vyhodnocování vlivů dobývání na životní prostředí“ (BAJER A KOL., 2001).

1. VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ VLIVY
Vlivy na veřejné zdraví
Pro vyhodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví bylo zpracováno Hodnocení vlivů na
veřejné zdraví (Zemancová, 2010), které je přílohou č. 5 této dokumentace. Z tohoto
hodnocení dále uvádíme:
„Realizací posuzovaného záměru nedojde k překračování imisních limitů platných pro
oxid dusičitý NO2, suspendované částice PM10, benzen ani CO. Imisní příspěvky z provozu
projektované těžebny a expediční dopravy jsou velmi nízké a výsledné hodnoty průměrných
ročních koncentrací těchto polutantů ovzduší zůstanou bezpečně pod úrovní platných
legislativně stanovených limitů.
Charakterizace rizika pro nekarcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu
relativního rizika, které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých syndromů
u exponované a neexponované populace. Na základě takto provedeného kvantitativního
výpočtu bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí
na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a prevalence chronických
respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným průměrným
ročním koncentracím PM10 se v důsledku působení těchto prahových nox takřka nezmění,
posuny prevalencí se pohybují v úrovních maximálně tisícin procenta. Při kvantitativním
výpočtu rizika pomocí HI (Hazard Index) u škodlivin NO2 a PM10 bylo prokázáno, že nárůst
rizika spojený s provozem těžebny v navrhovaném DP Letov je zcela zanedbatelný.
Charakterizace rizika pro karcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu
pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci při
celoživotní expozici hodnocené škodlivině (benzen). Z provedeného výpočtu vyplývá, že
akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika z expozic benzenu
vyjádřená pro ČR přijatým imisním limitem, která má hodnotu 3E-05, není v hodnocené
lokalitě překračována a realizací posuzovaného záměru se tato situace nijak nezmění. Po
zahájení hornické činnosti v navrhovaném DP Letov nedojde na základě vyčíslených imisí
průměrných ročních koncentrací benzenu oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci.
Vlivem skrývkových prací, provozu strojů a zařízení pro těžbu suroviny nebude po většinu
doby těžby v navrženém dobývacím prostoru Letov dosaženo prahových hodnot
prokázaných účinků hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném
venkovním prostoru u objektů Letova ani Blšan. Při provádění skrývky ornice
v severozápadní části dobývacího prostoru existuje riziko zasažení hodnot hluku do oblasti
izofon s prokázanými negativními účinky v oblasti obtěžování hlukem, a to u jednoho objektu
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Letova č.p. 69, který je však v současné době v dezolátním stavu a neobydlený. Vyčíslená
hladina hluku u tohoto objektu v max. úrovni 52,7 dB však s rezervou splní limity pro hluk ze
stavební činnosti. Vzhledem k dočasnosti provádění skrývky ornice a zřizování deponií
v tomto nejnepříznivějším postavení v řádu dnů až týdnů a při dodržování navržených
opatření ke snížení hluku lze vlivy akustického tlaku z provozu těžebny souhrnně hodnotit
jako nevýznamné.
Realizace posuzovaného záměru není spojena s významnou změnou (nárůstem) hladiny
hluku z dopravy v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech
staveb v okolí využívané komunikace I/27. Příspěvky akustických imisí z dopravy vyvolané
těžbou v DP Letov dosahují v blízkosti komunikace I/27 v Blšanech hodnot 0,17 dB, což není
úroveň rozpoznatelná lidským sluchem (2 – 3 dB). Těžbou vyvolaná doprava proto
akustickou situaci v okolí expediční trasy nijak nezmění. Platné limity hluku dané národní
legislativou však u této komunikace nejsou dodrženy ani po připočtení korekce na starou
zátěž, tedy LAeq,16h = 70 dB. Díky tomu mohou obyvatelé zasažených objektů (zejména
senzitivní osoby) pociťovat nepříznivé účinky hluku ve škále od mírného přes silné
obtěžování, poruchy komunikace řečí až po kardiovaskulární poruchy a sluchové postižení.
Znovu je však třeba předeslat, že tuto situaci v posuzovaném území nezpůsobí expedice
materiálu z navrhovaného DP Letov, tato nepříznivá situace je dána vysokou intenzitou
dopravy na komunikaci č. I/27 obecně a jejím vedením zástavbou obce Blšany. Projektovaný
obchvat zástavby Blšan, který je v současnosti ve schvalovacím procesu, je vhodným
a dokonce jediným možným řešením této nepříznivé situace.
Souhrnně lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z pohledu možného ovlivnění
veřejného zdraví dobře přijatelný, neboť neúnosně nezhorší zátěž dotčené populace
hlukem ani šířením polutantů ovzduší. Hornická činnost v navrhovaném dobývacím
prostoru Letov nezpůsobí v obytném území překračování zdravotně přijatelných
hodnot hlukové zátěže ani škodlivin v ovzduší. Realizace záměru přináší prakticky
nezměněný expoziční scénář imisím hluku a polutantů ovzduší a tudíž lze ve výhledu
očekávat, že se v souvislosti s realizací tohoto záměru stávající úroveň rizika
poškození veřejného zdraví nezmění.“
Sociálně ekonomické vlivy
Podle UNEP (2002) mohou být sociální vlivy rozděleny do čtyř základních skupin:
▪

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

▪

Kulturní vlivy – změny v sdílených zvycích, tradicích a hodnotových systémech
(např. jazyk, oblečení, náboženství a rituály) 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 (well being), pocitu bezpečí nebo sounáležitosti a vnímání příležitostí
(výhod) nebo rizik.

Vlivy z prvních tří kategorií ve významném nebo větším než malém rozsahu nejsou podle
názoru zpracovatele dokumentace pravděpodobné.
Socio-psychologické vlivy záměr může vyvolat v průběhu těžby ložiska, 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 těžby,
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mohou být za určitých předpokladů tyto vlivy kladné. Vzhledem k neurčitostem v hodnocení
tohoto okruhu vlivů ve fázi po ukončení hornické činnosti, nejsou potenciální kladné vlivy v
hodnocení výsledné významnosti uvažovány.
Funkční využití území dozná na jeho části podstatné a trvalé proměny a to zejména ve
fázi provozu záměru. Po ukončení těžební činnosti bude převážná část území navrácena
svému původnímu využití – návrat do ZPF – v jižní části území bude vytvořen základ
biocentra.
Oznamovatel je jednou z největších těžebních firem v Česku s vysokým standardem
péče o zaměstnance, a proto svým zaměstnancům může garantovat trvalé sociální jistoty.
V souladu s ustanovením § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon) v platném znění, bude těžební společnost ročně odvádět Obvodnímu
báňskému úřadu platby za každý i započatý hektar plochy dobývacího prostoru ve vymezení
na povrchu. Tuto úhradu převede Obvodní báňský úřad obci, na jejímž území se DP bude
nacházet.
V souvislosti s dočasným odnětím dotčených pozemků ze ZPF bude stanovena výše
ročních odvodů do doby navrácení daných pozemků zpět zemědělskému půdnímu fondu.
Část odvodů (40%) bude opět příjmem rozpočtu obce, na jejímž k.ú. se odnímaná půda
nachází, zbytek (60%) bude příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.
Poplatek, který je příjmem obce, může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci.
Firma bude také pravidelně odvádět platby z každé tuny vydobytého nerostu báňskému
úřadu dle § 32a zákona č. 44/1988 Sb. resp. podle vyhlášky č. 617/1992 Sb., o
podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů ve
znění pozdějších předpisů. Z této částky připadne 75% obci, na jejímž katastrálním území
bude těžba probíhat, zbylá část 25 % je příjmem státnímu rozpočtu ČR, ze kterého mohou
tyto prostředky být účelově použity pouze k nápravě škod na životním prostředí způsobených
dobýváním výhradních i nevýhradních ložisek.
Sociálně – ekonomické vlivy lze souhrnně, zejména díky vzniku nových pracovních
míst, hodnotit spíše příznivě.

2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
Změny v čistotě ovzduší
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že v okolí DP nedojde k podstatné změně
současných imisních charakteristik území a že se imisní zátěž okolí nezvýší nad stanovené
limity. Výpočty nebylo prokázáno překročení krátkodobých ani průměrných ročních
koncentrací. V nejbližším okolí v místech obytné zástavby činí přírůstky ročních průměrných
koncentrací pro PM10 a NO2 maximálně setin µg/m3 a kvalita ovzduší tak bude určována
stávajícím pozadím v zájmové oblasti. Lze předpokládat, že také se změnou polohy místa
těžby v uvedeném zájmovém území během celkové plánované doby těžby bude docházet v
prostoru těžby a nakládky suroviny k imisním příspěvkům sledovaných polutantů
v uvedeném rozsahu. To znamená, že znečištění ovzduší nepřekročí pro roční průměrné
koncentrace NO2 hodnotu 15 µg/m3, pro PM10 hodnotu 22 µg/m3 a pro benzen hodnotu 2
µg/m3. Platné imisní limity pro průměrnou roční koncentraci PM10, NO2 a jiných látek
nebudou vlivem provozu těžebny překračovány, její provoz přispěje k celkovým imisním
koncentracím malou měrou a neznamená negativní ovlivnění území nad únosnou mez.
Z hlediska platných pravidel pro ochranu ovzduší lze v daném území předložený záměr
připustit. Těžební činnost se na kvalitě ovzduší v okolí neprojeví takovým způsobem, který by
znamenal nebezpečí překročení stanovených imisních limitů pro základní znečišťující látky.
Ze zjištěných a vypočtených údajů lze konstatovat, že záměr lze v posuzované lokalitě,
z hlediska dopadů na ovzduší, realizovat v té míře, v jaké je předložen k posouzení.
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Rozptylovou studií nebyly zjištěny skutečnosti, které by, z hlediska dopadů na kvalitu
ovzduší, bránily realizaci tohoto záměru.
Změny mikroklimatu
Je důvodné předpokládat, že posuzovaný záměr těžby v DP Letov neovlivní
charakteristické klima dané oblasti. Vlivem poklesu terénu po těžbě suroviny nelze vyloučit
mírnou lokální změnu fyzikálních charakteristik mikroklimatu (teplota, vlhkost apod.),
omezenou na přímo dotčenou plochu, případně její nejbližší okolí. Tato plošně omezená
změna mikroklimatu nemůže mít významný dopad na zájmovou lokalitu.

3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vlivy hluku
Realizace záměru není spojena s významným nárůstem hladiny hluku z dopravy
v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb v
okolí dotčených komunikací.
Zástavba v obci Blšany je v těsné blízkosti komunikace I/27. Vypočtené hodnoty
hlukových imisí zde při realizaci záměru dosahují až 74,1 dB. Příspěvek hluku z nákladních
automobilů obsluhujících těžebnu k celkovému hluku z ostatní dopravy projíždějící po
dotčené veřejné komunikaci I. třídy je pouze 0,12 - 0,14 dB, a tedy prakticky zanedbatelný,
nerozpoznatelný a spíše teoretický.
Hygienický limit pro hluk z dopravy je překračován i po korekci na starou hlukovou zátěž.
To je způsobeno celkovým dopravním zatížením a historicky danou polohou komunikace
uvnitř intravilánu obce a nesouvisí tedy s realizací záměru. Tuto situaci, která však nebude
způsobena ani významně ovlivněna realizací záměru, zlepší až realizace akce „Silnice I/27
v úseku Žiželice – MÚK R6 Kolešov“, která komplexně řeší dopravu mezi Žatcem a budoucí
silnicí R6, pomocí přeložky trasy mimo zastavěné území obcí včetně města Blšany.
I přes současnou neexistenci obchvatu však lze z akustického hlediska záměr akceptovat
vzhledem k naprosto nevýznamné změně hluku z dopravy.
Dále byl v hlukové studii hodnocen hluk z provozu (skrývka ornice, ostatní skrývka, těžba,
expedice suroviny).
Akustický vliv provozu těžebny a dopravy v areálu byl posouzen vzhledem k nejbližší
obytné zástavbě.
Posouzení bylo provedeno v několika výpočtových modelech dle prováděné činnosti a
poloze nasazené mechanizace.
Ve výpočtových modelech nebylo zjištěno překročení hygienických limitů, ať už
pro stavební činnost (65 dB – pouze v případě krátkodobé skrývky ornice), tak pro
hluk z provozoven (50 dB), i když stroje pracují v mezní poloze, tzn. na hranici
plánované hornické činnosti na povrchu terénu a jejich provoz není v rámci pracovní
doby časově korigován.
Nicméně jelikož výpočetní model nepostihuje, a ani nemůže postihnout, všechny polohy
zdrojů hluku, je zde doporučení týkající se části deponie I v blízkosti Letova, kde by mohlo
s uvažováním určité míry nejistoty k dosažení hygienického limitu pro hluk z provozu dojít.
Doporučeno je tuto část deponie do vzdálenosti 200 m od v současnosti neobydleného
domu č.p. 69 využívat pouze po vyčerpání ostatních skrývkových kapacit, tedy deponií II a
III. a zbylého prostoru deponie I. Využívání předmětné části deponie I, v případě že dům
bude opraven a znovu obýván, bude možno pouze v případě nového kontrolního
akustického posouzení.
Z hlediska celkové významnosti je vliv hluku hodnocen jako nevýznamný.
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Vlivy vibrací
Realizace záměru není spojena s významnými emisemi vibrací. Vliv záměru je v tomto
ohledu nevýznamný.
Biologické vlivy
Pozornost je třeba věnovat deponiím ornice a rekultivovaným plochám. Je třeba
kontrolovat přítomnost invazních druhů rostlin a v případě zjištění jejich nežádoucího výskytu
přijmout opatření k jejich omezení či likvidaci.

4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Podrobněji se vlivy na povrchové a podzemní vody zabývá RNDr. I. Koroš v
Hydrogeologickém posouzení, které je přílohou č. 3 této dokumentace.
Vliv na povrchové vody
Záměr bude mít vliv na povrchový odtok v místě otvírky ložiska. Zde v současné době
dochází k zasakování vod na terénu, po otvírce ložiska budou srážkové vody v této ploše
vnikat do lomu a stávat se vodami důlními. Po zahloubení pod úroveň hladiny podzemní
vody bude nutné vybudovat v nejnižším místě čerpací jímku a z ní vody odvádět směrem
k příslušné vodoteči. Důlní vody budou odváděny k západu, do bezejmenného přítoku
Doláneckého potoka (jižně od obce Letov). Pro umístění čerpací jímky bude rozhodující
místo otvírky. V průběhu těžby bude třeba přesouvat čerpací jímku k severní části ložiska,
neboť zde je úroveň báze těžby nejníže.
Vliv na podzemní vody
Těžba zasáhne do režimu proudění podzemních vod. V okolí ložiska se vytvoří deprese
hladiny podzemní vody, jež bude vzhledem k nízké propustnosti hornin dosahovat do
vzdálenosti max. desítek metrů od okraje DP.
V okolních obcích Blšany a Letov se nacházejí trvale obydlené nemovitosti. V přilehlé
části obce Letov se domovní studny nenacházejí. V minulosti existovala studna u starého
hřbitova jižně od Letova. Studna však byla po výstavbě nového hřbitova zasypaná. Nový
hřbitov studnu nemá. Pro zásobování vodou využívají obce veřejný vodovod.
V blízkosti ložiska byl v minulosti vyhlouben vrt v zemědělském objektu u Letova
(označení „VRT“, Kněžek, 1966). Vrt byl hluboký 141 m a zastihl od 3 do 133 m terciérní jíly,
jílovce, tufity. Pod nimi byly zastiženy permské jílovce. Hladina podzemní vody byla
zastižena v hloubce 65,0 m a po odvrtání se nacházela 6,8 m pod terénem. Čerpací
zkouškou byly ověřeny na jinak deficitní území poměrně značné přítoky 0,53 l/s při snížení
hladiny na 56,60 m. Voda byla silně mineralizovaná (905 - 848 mg/l), s vyšším obsahem Fe
(0,33 až 0,1 mg/l) a obsahy dusičnanů 60,0 – 18,0 mg/l.
V jz. okolí ložiska se nachází studna ST-1 u samoty Hartová. Studna je podle sdělení
majitele hluboká 37 m. V dokumentaci Domácího (1971) je uváděná hloubka studny 34,4 m
a hladina v úrovni 32,3 m. Mineralizace vody ve studni dosahovala hodnoty 977 mg/l.
Samota je napojena na veřejný vodovod z Podbořan a studna je pouze záložním jímacím
objektem.
Vlivy zahloubení se při těžbě budou projevovat v okolí celého dobývacího prostoru,
v závislosti na úrovni zahloubení. Protože se v blízkém okolí navrženého DP nenacházejí
zdroje vody veřejného zásobování, nebude hrozit vážnější střet vodohospodářských zájmů.
Vliv by neměl dosahovat ke studni samoty Hartová. Částečné ovlivnění jímacího vrtu
zemědělského objektu v Letově však není vyloučeno.
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5. VLIVY NA PŮDU
Zábor ZPF
Vliv záměru na zemědělský půdní fond bude významný. Hornickou činností v rámci
dobývacího prostoru budou dotčeny pozemky náležející ZPF o výměře cca 64 ha. Část
dotčených ploch v dobývacím prostoru nebude po jeho ukončení dle návrhu sanace a
rekultivace plnit zemědělské funkce, nýbrž bude rekultivována na trvalý travní porost
s rozptýlenou výsadbou dřevin – část biocentra. 46 % dotčených zemědělských pozemků
náleží do I třídy ochrany ZPF (viz obr. 7). Naopak 41 % patří do IV a V třídy ochrany.
Návrh DP Letov byl zmenšen oproti ploše předchozího souhlasu o 595 873,5 m2. Z této
vynechané plochy tvořily významnou část ZPF s I. a II. třídou ochrany. Vyloučeny byly tedy
především plochy s kvalitní zemědělskou půdou.
Postup záboru zemědělské půdy bude po počátečním rychlejším postupu cca 2 ha za
rok.
Vliv na zemědělskou půdu je vzhledem k ploše záboru a kvalitě půdy hodnocen
z hlediska velikosti jako významně nepříznivý. Z hlediska celkové významnosti ho však lze
hodnotit jako nepříznivý. Významnost vlivu snižují tyto faktory:
1. Součástí rekultivačních prací bude zemědělská rekultivace, většina plochy DP bude
navrácena zpět do ZPF
2. Územní plán navrhuje v jižní části DP vznik biocentra na zemědělské půdě. Těžební
záměr a provedená rekultivace povedou k vytvoření tohoto biocentra.
Zábor PUPFL
Záměr nebude představovat zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Vliv záměru na zábor PUPFL je nulový.
Vliv na čistotu půd
Za běžných provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd. Při
provádění skrývkových prací nesmí dojít ke znečištění půdy ropnými látkami. Za předpokladu
dodržování správných pracovních postupů a pokynů, týkajících se provozu strojového parku,
a dodržení opatření a postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných látek),
záměr nevytváří předpoklad pro kontaminaci zemědělských půd nebo jiných zemin.
Vliv záměru na čistotu půd je nevýznamný.

6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Těžba v navrhovaném DP Letov bude mít vliv na horninové prostředí i na nerostné
zdroje, což vyplývá z povahy těžební činnosti.
Vliv záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje není možné hodnotit nepříznivě
z toho důvodu, že záměr zamýšlí zásoby nerostné suroviny ložiska využívat hospodárně
v souladu s ustanoveními horního zákona. Vliv na horninové prostředí z hlediska velikosti i
celkové významnosti je hodnocen jako nevýznamný.

7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů
V rámci Biologického posouzení záměru (Véle, 2009) bylo v území identifikováno 8 druhů
zvláště chráněných druhů živočichů.
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Tabulka č. 24: Seznam nalezených zvláště chráněných živočichů

český název
ještěrka obecná
mravenec
čmelák
strnad luční
ťuhýk obecný
křepelka polní
pěnice vlašská
slavík obecný

latinský název
Lacerta agilis
Formica pratensis
Bombus sp.
Miliaria calandra
Lanius collurio
Coturnix coturnix
Sylvia nisoria
Luscinia
megarhynchos

395/92
SO
O
O
KO
O
SO
SO

přímé ovlivnění
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne

O

O – taxon zařazený ve vyhlášce 395/92 Sb. v kategorii ohrožený druh
SO – taxon zařazený ve vyhlášce 395/92 Sb. v kategorii silně ohrožený druh
KO – taxon zařazený ve vyhlášce 395/92 Sb. v kategorii kriticky ohrožený druh
Výskyt čmeláků rodu Bombus byl zaznamenán na okraji remízku poblíž polní cesty.
Hnízdo čmeláků nalezeno nebylo. Realizací záměru nebudou ovlivněni, neboť jejich biotop
nebude narušen. Čmeláci se vyskytují v blízkém i širším okolí záměru.
Hnízdo mravence Formica pratensis bylo nalezeno na severním okraji remízku, poblíž
skládky odpadu. Aktivita dělnic byla velmi nízká, což svědčí o špatném stavu hnízda.
Mravenci rodu Formica nebudou záměrem nijak ovlivněni.
Ještěrka obecná byla nalezena na okraji remízku na straně přivrácené ke
starému židovskému hřbitovu. Plocha výskytu se nachází za hranicí DP, minimálně 20 m od
území určeného k těžbě. Val budovaný na okraji těžebního prostoru bude zmírňovat nepřímé
vlivy, kterými by mohly být ještěrky ovlivňovány. Výskyt ještěrek byl zaznamenán i v širším
okolí záměru. Literárně je podložen z obce Podbořany (Mikátová a kol. 2001).
Hnízdění křepelky polní bylo zaznamenáno v poli poblíž vedení vysokého napětí. Pokud
bude skrývka půdy provedena mimo dobu výskytu křepelek (tj. v době od konce září do
poloviny dubna) nedojde k usmrcení ani poškození vyskytujících se jedinců. Lokální
populace však ovlivněna bude, neboť dojde ke ztrátě vhodného stanoviště. Hnízdění
křepelek na Podbořansku je literárně podloženo (Šťastný a kol. 2006).
Hnízdění ťuhýka obecného bylo zaznamenáno v porostech keřů rostoucích u polní
cesty vedoucí podél západního okraje DP. Záměr nezpůsobí zánik vhodného stanoviště a
pravděpodobně ani snížení potravní nabídky. Nepřímo by však mohl ťuhýky ovlivňovat
zvýšeným hlukem. Výskyt ťuhýků byl potvrzen i v širším okolí záměru. Jako potvrzený ho
uvádí i Šťastný a kol. (2006).
Hnízdění slavíka obecného bylo zaznamenáno v remízku, který leží mimo území určené
k těžbě. Během realizace záměru by mohl být ovlivněn zvýšeným hlukem. Hnízdění slavíků
v širším okolí záměru je prokázáno (Šťastný a kol. 2006)
Na stejné ploše bylo zaznamenáno i hnízdění strnada lučního. Obdobně jako předešlé
druhy mohou být i strnadi ovlivněni zvýšeným hlukem. Strnadi luční hnízdí i v širším okolí
záměru. Šťastný a kol. (2006) uvádí hnízdění v daném faunistickém čtverci jako
pravděpodobné.
V remízku bylo zaznamenáno také hnízdění pěnice vlašské. Ovlivněna může být pouze
nepřímo (emise hluku). Její výskyt v území lze považovat za ojedinělý, neboť během
terénních prací nebyla zaznamenaná ani v okolí záměru. Rovněž Šťastný a kol. (2006)
hnízdění pěnice vlašské z daného faunistického čtverce neuvádějí.
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Ze srovnání současného stavu lokality s potenciální přirozenou vegetací a z výskytu
bioindikačních druhů vyplývá, že většina lokality je antropogenně silně ovlivněné území
s převahou eurytopních druhů. Biologicky hodnotnější jsou porosty dřevin vyskytující se na
západním okraji navrhovaného DP. V zájmovém území bylo nalezeno 8 druhů zvláště
chráněných živočichů. Pouze křepelka polní bude záměrem přímo ovlivněna, neboť její
hnízdění bylo zaznamenáno přímo v prostoru určenému k těžbě. Strnad luční, ťuhýk obecný,
pěnice vlašská a slavík obecný budou pravděpodobně ovlivněny zvýšeným hlukem. Ptáci
jsou schopni bez poškození sluchového ústrojí krátkodobě přečkat kontinuální působení
hluku o síle až 110 dB (Doolong, Poper 2007). Ovlivnění ptáků však nastává již při hluku o
síle 44 dB (Waterman a kol. 2004). Následkem hluku může docházet ke stresování ptáků,
ale zejména ke změnám zpěvu tj. zkracování písní, změně frekvence, hlasitosti apod.
(Slabbekoorn, Peet 2003, Brumm 2004, Fulleret
a kol. 2007). Na druhou stranu
Slabbekoorn, Peet (2003) poukazují na skutečnost, že ptáci mění charakter zpěvu
v závislosti na prostředí, v němž se nacházejí. To znamená, že jsou schopni se adaptovat na
chronický antropogenní hluk, aniž by museli opouštět zasažená stanoviště (Bayne et al.
2008).
Likvidace, poškození stromů a porostů rostoucích mimo les
Vliv záměru je z tohoto hlediska nulový, podmínečně (rekultivace) pozitivní.
Likvidace, poškození lesních porostů
V rámci realizace záměru nedojde k likvidaci či poškození lesních porostů.
Vliv je z tohoto hlediska nulový.
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
V rámci realizace záměru nedojde k negativnímu ovlivnění prvků ÚSES a VKP. V rámci
sanace a rekultivace bude v jižní části zájmového území vybudován základ pro biocentrum.
Vliv je možné hodnotit jako pozitivní.

8. VLIVY NA KRAJINU
Hodnocení je převzato z přílohy č. 7 – Posouzení vlivů na krajinný ráz (TROJÁNKOVÁ,
2010):
Klasifikace znaků krajinného rázu v DoKP a vyhodnocení vlivů
Posouzení bylo provedeno pro fázi vlastní realizace záměru a pro stav, který nastane po
ukončení realizace záměru.
V období aktivní těžby

Běžná

Význačná

Jedinečná

Cennost
Doplňující

Spoluurču
-jící

Zásadní

Význam
Negativní

Neutrální

Znaky a hodnoty

Pozitivní

Projev

Míra vlivu
(velikost zásahu)

Přírodní charakteristika
Plochý, mírně svažitý reliéf
DoKP
Převaha zemědělsky
využívaných ploch
Absence vodních útvarů
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x

x

x

x

středně silný

x

x

x

slabý

x

x

žádný

x
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Antropické ovlivnění
přírodních poměrů

x

Nízká ekologická stabilita
území

x

Běžná

Význačná

Jedinečná

Cennost
Doplňující

Spoluurču
-jící

Zásadní

Význam
Negativní

Neutrální

Znaky a hodnoty

Pozitivní

Projev

ČÁST D

x

x

x

x

Míra vlivu
(velikost zásahu)

středně silný
(posilující)
středně silný
(posilující)

Nepřítomnost ZCHÚ

x

x

x

žádný

ÚSES – dle funkčnosti

x

x

x

žádný

x

x

slabý

x

x

žádný

x

žádný

Kulturní a historická charakteristika
Dlouhodobý charakter a
způsob hospodaření
Chmelnice (jen okrajově)

x
x

Vysídlená krajina

x

x

x

Nízká hustota osídlení

x

x

x

žádný

Minimální industrializace
území

x

x

x

slabý

x

středně silný
(související se
změnou reliéfu)

x

x

slabý

x

x

žádný

x

x

x

žádný

x

x

Estetické hodnoty, prostorové vztahy a měřítko
Převážně horizontální
měřítko

x
x

Otevřenost prostoru (i vně)
Absence plošných
vegetačních prvků v DoKP
Přítomnost liniových prvků doprovodná vegetace
komunikací
Malá ovlivněnost
vertikálního měřítka
nepřírodními vlivy

x

x

středně silný
(odvalové
hospodářství)

x

Zkulturnění krajiny

x

x

x

slabý

Nepřítomnost přírodních i
kulturních dominant v DoKP

x

x

x

slabý

x

středně silný –
posilující
(odvalové
hospodářství)

Relativně dominantní
umístění lokality záměru
v rámci DoKP

x

x

V rámci identifikace znaků a hodnot krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru
nebyly v předmětném DoKP identifikovány žádné zásadní znaky či hodnoty jedinečného
projevu.
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Jako spoluurčující znak významné cennosti byla v rámci kulturní a historické
charakteristiky identifikována vysídlenost krajiny a převážně horizontální měřítko krajiny.
Záměr nebude mát na tento znak žádný vliv a to ani ve fázi provozu ani ve fázi po ukončení
činnosti a následné sanaci a rekultivaci
Jako středně silný, posilující byl vyhodnocen vliv záměru v období aktivní těžby
v případech následujících znaků a hodnot, které byly vyhodnoceny jako negativní:
•

Antropické ovlivnění přírodních poměrů

•

Nízká ekologická stabilita území

•

Převážně horizontální měřítko

•

Malá ovlivněnost vertikálního měřítka nepřírodními vlivy

•

Relativně dominantní umístění lokality záměru v rámci DoKP

S realizací záměru jsou spojeny významné terénní úpravy a s nimi související zásahy do
krajiny. Ve všech výše uvedených případech je vliv způsoben doprovodnou činností
těžebních prací a to odvalovým hospodářstvím. Pro minimalizaci a kompenzaci těchto vlivů
je navržena řada účelných opatření, jejichž plnění je jednou ze základních podmínek
akceptovatelnosti záměru z hlediska ochrany krajinného rázu.
Hlavním kompenzačním opatřením bude kvalitně provedená sanace a rekultivace.
V období po ukončení aktivní těžby, po sanaci a rekultivaci

Běžná

Význačná

Jedinečná

Cennost
Doplňující

Spoluurču
-jící

Zásadní

Význam
Negativní

Neutrální

Znaky a hodnoty

Pozitivní

Projev

Míra vlivu
(velikost zásahu)

Přírodní charakteristika
Plochý, mírně svažitý reliéf
DoKP
Převaha zemědělsky
využívaných ploch

x

x

x

x

slabý

x

x

x

slabý

x

x

žádný

x

x

slabý

x

x

pozitivní –
vytvoření TTP
s rozptýlenou
výsadbou dřevin
jako základ
biocentra

x

x

žádný

x

pozitivní –
vytvoření TTP
s rozptýlenou
výsadbou dřevin
jako základ
biocentra

x

Absence vodních útvarů
Antropické ovlivnění
přírodních poměrů

x

Nízká ekologická stabilita
území

Nepřítomnost ZCHÚ

ÚSES – dle funkčnosti

x

x

x

x

Kulturní a historická charakteristika
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Dlouhodobý charakter a
způsob hospodaření
Chmelnice (jen okrajově)

x
x
x

Běžná

Význačná

Jedinečná

Cennost
Doplňující

Spoluurču
-jící

Zásadní

Význam
Negativní

Neutrální

Znaky a hodnoty

Pozitivní

Projev

ČÁST D

Míra vlivu
(velikost zásahu)

x

x

slabý

x

x

žádný

x

žádný

Vysídlená krajina

x

x

Nízká hustota osídlení

x

x

x

žádný

Minimální industrializace
území

x

x

x

žádný

x

žádný

x

slabý

x

x

pozitivní –
vytvoření TTP
s rozptýlenou
výsadbou dřevin
jako základ
biocentra

x

x

x

žádný

x

x

Estetické hodnoty, prostorové vztahy a měřítko
Převážně horizontální
měřítko

x

x
x

Otevřenost prostoru (i vně)

Absence plošných
vegetačních prvků v DoKP

Přítomnost liniových prvků doprovodná vegetace
komunikací
Malá ovlivněnost
vertikálního měřítka
nepřírodními vlivy

x

x

x

žádný

Zkulturnění krajiny

x

x

x

slabý

Nepřítomnost přírodních i
kulturních dominant v DoKP

x

x

x

žádný

Relativně dominantní
umístění lokality záměru
v rámci DoKP

x

x

x

slabý

V rámci hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz v období po ukončení těžební činnosti v
území, tj. po provedené sanaci a rekultivaci, nebyly identifikovány žádné silné ani středně
silné vlivy. Rozsah vlivů se nachází ve škále slabý – žádný – pozitivní. Pozitivní vlivy souvisí
s úspěšně provedenou sanací a rekultivací území převážně zpět na zemědělskou půdu ale i,
a to zejména, vytvoření nového přírodě blízkého prvku v krajině – trvalý travní porost
s rozptýleným porostem nelesní zeleně jako základ biocentra v jižní části DP Letov.
Podle definice §12 v zákoně č. 114/1992 Sb.:
Vliv navrhovaného záměru na:
přírodní charakteristiku a hodnoty

GET s. r. o.
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kulturní a historickou charakteristiku

slabý

žádný

estetické hodnoty

středně silný

žádný až pozitivní

Zásahy do krajinného rázu, zejména
vliv záměru
povolování a umisťování staveb,
mohou
být
prováděny
pouze
s ohledem na zachování:
ve fázi realizace
VKP
žádný
ZCHÚ
kulturních dominant krajiny
harmonického
v krajině

měřítka

a

vztahů

po ukončení
žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

středně silný

slabý

Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru vyplynulo, že v období těžby, po dobu
maximálně 20 let, dojde v území vymezeném dotčeným krajinný prostorem k určitému snížení
hodnot krajinného rázu. Hlavním kompenzačním opatřením musí být kvalitně provedená
sanace a rekultivace.
Vyhodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot) krajinného rázu
v dotčeném krajinném prostoru po ukončení sanace a rekultivace území dle Souhrnného
plánu sanace a rekultivace (Popková, 2010) dokládá, že v této fázi záměr nesníží nepřípustně
a trvale současnou kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru.
Na základě výše uvedeného a s ohledem na absenci jedinečných a marginálnímu
zastoupení význačných znaků krajinného rázu ve vymezeném dotčeném krajinném prostoru
je uvažovaný záměr možné z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle § 12
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, za realizování výše uvedených opatření,
považovat za únosný.

9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Záměr může do jisté míry ovlivnit stav a tržní hodnotu tohoto majetku:
- pozemky – jedná se převážně o zemědělské pozemky, některé z nich budou záměrem
přímo dotčeny,
- stavby – komunikace, elektrické vedení
- pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky – jedná se o celky na
dotčených pozemcích.
K realizaci záměru budou dlouhodobě využívány veřejné komunikace, které jsou buď
majetkem obcí nebo krajů. Dále bude využívána jiná nezbytná infrastruktura (el. sítě,
telekomunikační sítě apod.). Realizací záměru vznikne dlouhodobý hmotný majetek – těžebna
bentonitů a po ukončení záměru rekultivované plochy (orná půda, trvalé travní porosty
s porosty nelesní zeleně).
S ohledem na tržní povahu popisovaných majetků – s výjimkou veřejných komunikací –
jejichž cena je stanovována na základě vztahu nabídky a poptávky, nejsou vlivy na hmotný
majetek hodnoceny a priori negativně.
Realizace záměru nepředstavuje vliv na kulturní památky.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
V následující tabulce je uvedeno vyhodnocení vlivů z hlediska jejich celkové významnosti.
Výsledný koeficient je v souladu s použitou metodikou výsledkem následujících kritérií:
velikost vlivu, časový rozsah vlivu, reverzibilita vlivu, citlivost území, výrazné negativní vlivy
přesahující státní hranice, významný zájem veřejnosti, obcí, dotčených orgánů státní správy;
nejistoty a neurčitosti v predikci vlivů, realizovatelná možnost ochrany. U některých vlivů, u
nichž to považujeme za nezbytné, je v poznámce odůvodněna hodnota výsledného
koeficientu celkové významnosti či uveden odkaz na možná opatření, po jejichž realizaci
dosáhne uvedený koeficient výsledné hodnoty.
Tabulka č. 25: Vyhodnocení velikosti a celkové významnosti vlivů

VELIKOST
CELKOVÁ
VLIVU
VÝZNAMNOST
SPECIFIKACE VLIVU
(kritérium
(výsledný
POZNÁMKA
významnosti koeficient
velikost vlivu)
významnosti)
VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ VLIVY
Vlivy na veřejné zdraví
0
0
expoziční scénář dotčené
populace se nezmění
Sociálně ekonomické vlivy
1
1
vznik nových pracovních míst
VLIVY NA OVZDUŠÍ
Změny v čistotě ovzduší
0
0
příspěvky imisí polutantů ovzduší
jsou velmi nízké
Změna mikroklimatu
0
0
ovlivnění mikroklimatu pouze
v ploše těžebny a jejím nejbližším
okolí
VLIVY NA VODY
Vliv na povrchové vody
-1
-3
Vliv na podzemní vody
-1
-3
Protože se v blízkém okolí
navrženého DP nenacházejí
zdroje vody veřejného
zásobování, nebude hrozit
vážnější střet vodohospodářských
zájmů. Vliv by neměl dosahovat
ke studni samoty Hartová.
Částečné ovlivnění jímacího vrtu
zemědělského objektu v Letově
však není vyloučeno.
VLIVY NA PŮDU, ÚZEMNÍ A GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
Zábor ZPF
-2
-5
půdy nejvyšší bonity, částečná
kompenzace rekultivací
Zábor PUPFL
0
0
Vlivy na čistotu půd
0
0
Vliv na horninové prostředí
0
0
v území
VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Vliv na vzácné a chráněné
-1
-4
negativní vliv na 8 druhů zvláště
druhy rostlin a živočichů
chráněných živočichů; navržena
zmírňující opatření
Likvidace, poškození
0
0
stromů a porostů dřevin
rostoucích mimo les
Likvidace, poškození
0
0
lesních porostů
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Likvidace, zásah do prvků
ÚSES a VKP

1

Vlivy hluku

-1

Vlivy vibrací
Biologické vlivy

0
0

1
FYZIKÁLNÍ VLIVY
-2

ČÁST D

po rekultivaci - založení prvku
ÚSES
vysoké akustické pozadí pro hluk
z dopravy, v okolí expediční trasy
nárůst hluku pouze o 0,12 - 0,14
dB, kompenzační opatření pro
hluk z provozu

0
0
nutnost managementu deponií
VLIVY NA KRAJINU
Změny reliéfu krajiny
0
0
Vlivy na krajinný ráz
0
0
VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Vliv na hmotný majetek
0
0
Vliv na kulturní památky
0
0
Vliv na geologické a
0
0
paleontologické památky
VLIVY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Vlivy spojené se změnou v
0
0
dopravní obslužnosti
Vlivy spojené se změnou
0
0
funkčního využití krajiny
Vlivy na rekreační využití
0
0
území

POUŽITÁ STUPNICE PRO HODNOCENÍ
Velikost vlivu
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný vliv
příznivý vliv

-2
-1
0 - -1
1

Celková významnost vlivu (číselný rozsah)
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-8
-4
0
1

-13
-7
-3
3

Žádné vlivy nebyly ve výsledné významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového
rozsahu vlivu, reverzibility vlivu, citlivosti území a možnostmi ochrany) vyhodnoceny jako
významně nepříznivé.
Jako nepříznivé byly vyhodnoceny vlivy na zemědělský půdní fond a zvláště chráněné
druhy živočichů.
Z hlediska výsledné významnosti byly jako příznivé vyhodnoceny sociální a ekonomické
vlivy.
Přeshraniční vlivy se vzhledem k umístění záměru a jeho charakteru a kapacitě
nepředpokládají.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Množství nebezpečných látek umístěných v zařízení bude menší než 2 % množství
nebezpečných látek uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. v části 1 sloupci 1
tabulky I nebo tabulky II. Z toho vyplývá, že se na společnost nebudou vztahovat povinnosti
navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B podle zákona, pouze
zpracovat protokol o nezařazení objektu.
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Těžba v navrhovaném dobývacím prostoru Letov nebude znamenat významné riziko
vzniku havárií s následnými dopady na složky životního prostředí. Problematika možnosti
vzniku havárií bude řešena havarijním plánem, který bude před zahájením těžby zpracován.
Havarijní plán stanovuje postup ohlášení havárie a povinnosti a úkoly jednotlivých
pracovníků pískovny při jejím odstraňování. V souvislosti s provozem těžebny může dojít
k havarijním situacím níže vyjmenovaným. K jednotlivým havarijním situacím budou
vypracovány příslušné dokumenty řešící jejich prevenci, odstranění a likvidaci.
Tabulka č. 26: Předvídatelné druhy havárií a související dokumenty řešící jejich prevenci, odstranění a
likvidaci

Předvídatelné druhy havárií

Související dokumenty

Provozní nehody (havárie) a poruchy Havarijní plány
technických zařízení - mechanické narušení
technického nebo elektro zařízení může být
zdrojem pracovního úrazu. Předcházení
havarijnímu stavu spočívá v pravidelných
prohlídkách technického stavu všech
mechanismů a elektrických zařízení, v
dodržování bezpečnostních předpisů při
manipulaci s nimi a v udržování pořádku na
pracovišti.
Pracovní úrazy
Požáry

Pokyny pro první pomoc
Pro případ vzniku požáru bude vypracována
požární poplachová směrnice a požární
evakuační plán. S těmito dokumenty budou
všichni pracovníci prokazatelně seznámeni.

Sesuvy zemin a hornin - a by nedošlo Pokyny k odstranění a likvidaci mimořádné
k sesuvu zemin a hornin, musí být události (havárie) při sesuvu materiálu nebo
dodržovány předepsané sklony, výšky, šířky zasypání mechanismů
a další parametry (svahů, etáží, provozních
komunikací a aj).
Úniky ropných produktů - Únik pohonných Plán opatření pro případ ropné havárie
hmot, popř. mazadel z mechanizmů do (havarijní plán)
horninového prostředí a podzemních vod by
znamenal
obecné
ohrožení
kvality
podzemních vod, a proto musí být
okamžitým zásahem zabráněno šíření
znečištění v podzemní vodě. Způsob
postupu musí být zakotven v havarijním
plánu a musí být neustále připraveny
prostředky k zneškodnění havarijního stavu
a odstranění jeho následků. Pracovníci
těžebny musí být k tomu odborně vyškoleni.
Dopady na okolí
Z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za nejzávažnější případný únik
ropných látek a popřípadě vznik požáru (znečištění ovzduší). S ohledem na velmi nízkou
propustnost nadloží ložiska je riziko znečištění podzemních vod nízké. Dopad úniku ropných
látek i ostatních předvídatelných druhů havárií je omezen zejména na vlastní prostor lomu a
jeho zařízení. Za havárii se v případě úniku ropných látek nejedná, pokud unikne pouze
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nepatrné množství těchto látek (úkapy) nebo je vzhledem k místu úniku bezpečně vyloučeno
znečištění nebo poškození složek životního prostředí. K úniku ropných látek může dojít i
přímo z mechanizace využité pro práce v lomu a v době jejich odstavení mimo pracovní
dobu. Plochy pro manipulaci s ropnými látkami budou zabezpečeny tak, aby dešťové vody
z těchto ploch byly odvedeny přes odlučovač ropných látek.
Postup při likvidaci havárií bude řešit havarijní plán. Preventivní opatření budou
vyjmenována v příslušných pracovních postupech a řádech.
Preventivní opatření
Zaměstnanci budou během doplňování pohonných hmot sledovat zda nedochází
k úniku ropných látek do okolního prostředí. Tankování bude probíhat na zpevněné ploše.
Všichni zaměstnanci budou prokazatelně seznámeni s příslušným provozním řádem a
havarijním plánem.
Odstavná plocha pro mechanizaci používanou v lomu bude zpevněná, pod každým
strojem bude umístěna záchytná odkapová vana. Při tankování bude taktéž pod palivem
doplňovaný stroj umístěna záchytná vana. Pokud dojde k úkapům ropných látek (nafta,
oleje) mimo záchytné vany, budou okamžitě likvidovány posypem materiálů sajících nebo
vázajících ropné látky (např. Vapex, písek, piliny). Pokud byl úkap způsoben technickou
závadou na stroji, bude neprodleně odstraněna popř. po dobu nezbytnou před opravou bude
pod místo úkapu umístěna záchytná vana. Dle provozního řádu bude prováděna denní
kontrola technického stavu veškeré mechanizace.
V areálu úpravny budou zpevněné a pojížděné plochy odvodněny přes lapoly.
Za důležité preventivní opatření je třeba považovat i používání ekologických (lehce
odbouratelných) olejů, zejména na přírodní příp. syntetické bázi (např. hydraulických,
mazacích). Používání těchto olejů vyhovuje převážné většině strojů a zařízení, oleje lze
považovat za ekologicky šetrné výrobky. Obzvláště důležité je použití těchto olejů a mazadel
u strojů staršího data výroby.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Sanace a rekultivace
Kvalitně provedená sanace a rekultivace vydobytého území je základním kompenzačním
opatřením.
Těžba bude probíhat postupně a následně budou prováděny sanační a rekultivační
práce. V předpolí těžby mohou být pozemky obhospodařovány stávajícím způsobem a za
zády těžby bude prováděna sanace a následná rekultivace dotčeného území.
V případě zavezení těžební jámy na původní kótu terénu bude tato plocha upravena do
původního stavu a určena k zemědělské rekultivaci na ornou půdu. Vzhledem k podstatnému
úbytku hmot (vytěžení suroviny) je úplné zavezení těžební jámy závislé na množství
dostupného vhodného materiálu. Skrývkové materiály vlastního ložiska poskytnou výplň pro
přibližně dvě třetiny vytěženého prostoru. Předpokladem je tedy zavážení těžební jámy
s dotací jiného vhodného výplňového materiálu z předpokládaných nově otevřených lomů
v okolí.
V druhém případě, kdy nebude možné zajistit dostatečné množství (cca 1 600 000 m3)
vhodného výplňového materiálu dojde k sanačním úpravám vycházejících z bilance objemů
vlastního skrývkového materiálu. V rámci sanačních prací bude dno vytěženého prostoru
zavezeno ostatní skrývkou na kótu cca 340 – 348 m n. m., tak aby kopírovalo stávající reliéf
území. Terén v místě vytěženého prostoru tedy klesne o cca 11,0 m. Veškeré svahy těžební
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jámy budou zavezeny ostatní skrývkou do projektovaného mírného sklonu 1 : 7 (cca 8°),
který umožní zpřístupnění všech pozemků zemědělské technice a jejich obhospodařování.
Skrývkové a výklizové hmoty budou z plochy těžby či z dočasných deponií v rámci
sanačních prací přemisťovány do vytěžených a sanovaných úseků těžebny, kde budou
v potřebné mocnosti rozprostřeny.
V celé ploše těžebního prostoru budou sanační práce zakončeny navezením ornice ve
vrstvě minimálně 40 cm a urovnáním výsledného terénu. Po provedení výše popsaných
sanačních prací a následné biologické rekultivaci bude možno celé území navrátit do ZPF a
zemědělsky využívat.
Veškeré účelové komunikace budou v závěru sanačních prací odstraněny a rekultivovány
na ornou půdu jako okolní pozemky. K zpřístupnění rekultivovaných pozemků postačí
nezpevněná stávající zemědělská (polní) komunikace ze silnice I. třídy č. 27 a ve východní
části DP. Dotčená část této polní cesty nacházející se v DP (cca 100 m) bude v rámci
sanačních prací obnovena.
Na závěr všech sanačních prací budou provedeny demoliční práce všech povrchových
objektů včetně montovaných unimobuněk, které budou složit jako expedice, kanceláře, šatny
a sociální zařízeni. Dále dojde k likvidaci veškerých zpevněných ploch určených k nakládce
suroviny, parkování techniky a automobilů. Objekty budou po ukončení těžby rozebrány,
odvezeny a odepsány. Základy všech demolovaných objektů, budou odstraněny nejméně 30
cm pod úroveň terénu a překryty (zavezeny) zeminou. Rovněž budou zlikvidovány
manipulační zpevněné plochy a zpevněné komunikace v těchto plochách, které budou
rozryty, odvezeny, dále pak překryty ornicí a rekultivovány.
Veškeré výše zmíněné práce budou provedeny běžnými stroji pracujícími v pískovně.
Z důvodu předpokládaného dočasného vyjmutí ploch ze ZPF před těžbou a předpokladu
jejich navrácení v převážné ploše původnímu zemědělskému užívání po provedení sanace a
rekultivace dojde v rámci zemědělské rekultivace k osevnímu postupu, jež znovu umožní
následné pěstování běžných polních plodin.
Cílem zemědělské rekultivace je znovunavrácení úrodnosti deponované ornice tak, aby
mohla být opětovně využívána jako plnohodnotná „živá“ půda. Důležité je propojení
podložních zemin s povrchovou vrstvou ornice z hlediska vláhového - podpora kapilární
vzlínavosti – což může trvat i několik let. Základem pro obnovu kvality půdy s dostatečným
množstvím humusu je nezbytné provedení melioračního zemědělského osevního postupu,
jehož součástí je i optimální hnojení zeminy (ornice) organickými hnojivy.
V SPSR je vycházeno ze zkušeností s již realizovanými rekultivacemi v jiných těžebnách
po celé ČR. Navržený pětiletý meliorační osevní postup je možno po dohodě se zemědělci
hospodařícími na pozemcích a znajícími detailně místní poměry upřesnit a pozměnit dle
daných termínů zahájení prací ve vazbě na termíny dokončení sanačních prací, velikosti
jednotlivých rekultivovaných ploch a případně nutnosti propojit několik po sobě zahajovaných
rekultivací do jednoho shodně obdělávatelného bloku.
Po dokončení výše popsaných sanačních prací dojde v jižní části DP, v území
navrhovaném územním plánem jako regionální biocentrum, k vytvoření trvalého travního
porostu lučního charakteru a provedení skupinové výsadby autochtonních druhů dřevin. Při
zakládání této části regionálního biocentra je nezbytná úzká spolupráce s příslušným
orgánem ochrany přírody a krajiny a to nejen ohledně založení tohoto nového prvku ÚSES,
ale i v otázkách jeho následného managementu.
Co nejdříve po urovnání terénu a navezení vrstvy ornice v rámci sanačních prací bude v
celé této ploše o výměře cca 46 100 m2 vyseta travní směs na široko, což omezí šíření
plevelů a erozi půdy nepokryté porostem.
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Druhy travní směsi doporučované k výsevu v této ploše jsou následující: Alopecurus
pratensis (psárka luční), Anthoxanthum odoratum (tomka vonná), Arrhenatherum elatius
(ovsík vyvýšený), Dactylis glomerata (srha laločnatá), Festuca pratensis (k. luční), F. rubra
(k. červená), Poa. pratensis (l. luční), Holcus lanatus (medyněk vlnatý), Trifolium repens
(jetel plazivý), etc. Množství vysévané travní směsi bude cca 250 kg/ha. Osetí travním
semenem je vhodné provádět v březnu - dubnu nebo v červenci - srpnu.
Výše navrhované druhové složení travní směsky neurčuje přesné složení vysévané
směsi, ale naznačuje základní možnou druhovou kompozici pro danou lokalitu.
Dále je účelné na vybrané plochy lokální dosetí semen rostlin z místních sběrů nebo
mulčování travou pokosenou v květu z lokality v okolí, která by byla pro to vhodná. V případě
mulčování travou pokosenou v květu z blízké lokality je vhodná spolupráce s místním
orgánem ochrany přírody či botanikem, který by tuto lokalitu vytipoval a určil.
Z těchto několika vybraných ploch (ohnisek) se předpokládá šíření semen trav a bylin
těchto rostlin do okolí. Předpokládáme, že travní porost bude po několika letech velmi blízký
porostům v okolí a nepůvodní druhy travin a druhy, pro které nebudou tyto prostory ideální,
postupně zaniknou.
Trávník v okolí skupinové výsydby dřevin bude nutno v dalších letech udržovat kosením
(2 x ročně) a likvidací invazních druhů rostlin, případně druhů méně vhodných (bělotrn
kulový, celík kanadský, lopuch, atp.). Hnojení trávníku nebude prováděno.
Dřeviny (stromy a keře) budou vysazovány v nepravidelných skupinách až hloučcích.
Keře budou vysázeny v menších skupinkách po krajích skupin stromů. Výsadba dřevin
nebude prováděna v pravidelném sponu. Přesné dodržení vzdálenosti mezi dřevinami není
ani účelné ani nutné, porost s většími nepravidelnostmi se spíše přiblíží stavu porostu ve
volné přírodě. Spon u stromů bude přibližně 1 x 1 m (1 ks/m2) a u keřů bude přibližně 1 x 0,5
m (2 ks/m2).
Skupiny dřevin budou zaujímat max. 20 % této plochy, což odpovídá výměře cca 9 200
m2. Na této ploše bude vysázeno 7 360 ks stromů a 1 840 ks keřů. Stromy budou při
výsadbě zastoupeny z 80 % a keře ve 20 %. Výsadba sazenic stromů se uskuteční do
předem vyhloubených 35 x 35 cm velkých jamek, u keřů pak do 25 x 25 cm velkých jamek.
Pro výsadby v daných podmínkách méně hodnotných antropogenních půdních substrátů
je vhodnější preferovat obalované sazenice před sazenicemi prostokořenými. V případě
založení části regionálního biocentra v rámci rekultivace DP Letov jsou doporučeny
obalované sazenice, jde o sazenice výšky 0,3 až 0,4 m (keře přiměřeně menší) zapěstované
v blízké školce. Vybraná školka by měla pěstovat sazenice z vhodného genetického
materiálu pro rekultivaci v dané oblasti.
Nejvhodnějším obdobím k výsadbě sazenic je podzim, přestože podzimní výsadba je při
vysokých srážkách do těžkých půd méně příznivá než jarní. Nevýhodou podzimní výsadby je
možnost poškození nebo úplného zničení sazenic zvěří v zimním období, z tohoto důvodu se
doporučuje aplikace ochrany proti okusu zvěří nátěrem Morsuvinu. Vhodné je vysazovat
sazenice ihned po ukončení nezbytných terénních úprav.
Při zvolené rekultivaci nebude využíváno plošné hnojení, ale využije se efektivnější a
úspornější způsob přihnojování jednotlivých sazenic stromků a keřů přímo do jamky. Vhodné
je použití hnojiva Silvamix ve formě tablet. Jejich účinnost je při rozpouštění pozvolná a
dlouhodobá, na sazenici bude přidáno při výsadbě i dosadbě 2 ks tablet Silvamixu. Aby
mohly sazenice využít živin ideálně, musí být hnojeno Silvamixem přímo do dna jamky. Při
doplňování dřevin za uhynulé v následujících třech letech bude též hnojeno Silvamixem
v množství 2 tablety na sazenici.
Po založení porostu bude následovat péče o dřeviny, která bude spočívat v likvidaci
konkurenční buřeně, v kypření půdy kolem sazenic, v ochraně před okusem zvěří, před
škodlivým hmyzem a podle potřeby ve vylepšování kultur po případném úhynu včetně
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přihnojení. Péče je plánována min. na 3 roky, ideální by však bylo intenzivně pečovat o
sazenice 5 let. Vzhledem k aktuálním extrémním podmínkám je předpokládaný nezdar
zalesnění uvažován 30%.
V případě vznesených požadavků ze strany dotčených orgánů státní správy, majitelů
pozemků, zástupců samosprávy aj. na modifikaci terénu, jiné způsoby sanace a rekultivace
atd., budou tyto návrhy zohledněny a zapracovány ve vyšším stupni projektové
dokumentace, tj. v plánu sanace a rekultivace, který bude nedílnou součástí POPD k řízení o
povolení hornické činnosti.
Podrobněji je způsob sanace a rekultivace popsán v souhrnném plánu sanace a rekultivace
(POPKOVÁ, 2010), který je přílohou č. 6 této dokumentace.

Ovzduší a veřejné zdraví
Vlivy na změnu čistoty ovzduší z provozu těžebny a související automobilové dopravy a
s tím související ovlivnění veřejného zdraví je hodnoceno jako nevýznamné – těžební činnost
neovlivní zásadním způsobem celkovou kvalitu ovzduší v zájmovém území a nebude
příčinou překračování imisních limitů. I přesto jsou navržena opatření vedoucí k dalšímu
snížení potenciálně nepříznivých vlivů na imisní situaci:
▪

Skrývkové práce nesmí být prováděny za nepříznivých atmosférických podmínek,
kdy jsou povrchy prašné a dochází k nadměrnému prášení.

▪

Všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v řádném
technickém stavu a v čistotě.

▪

Zpevněné plochy vč. příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny a
v bezesrážkových dnech, kdy povrchy zcela oschnou, budou pravidelně kropeny.

▪

Kola automobilů na výjezdu z expedice budou očištěna tak, aby se zabránilo
znečišťování příjezdové komunikace a veřejných komunikací.

▪

Nákladní automobily, které budou odvážet surovinu, budou zaplachtovány
(zodpovídá dopravce).

Hluk a veřejné zdraví
Imise hluku v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech
staveb budou v době realizace záměru pod platným hygienickým limitem a nebude tedy
nutné přijímat další zásadní protihluková opatření. Pro pozitivní ovlivnění akustické situace je
navrženo:
▪

Používat moderní stroje a zařízení s příznivými akustickými charakteristikami.

▪

Všechny mechanismy v areálu udržovat v dokonalém technickém stavu, provádět
jejich pravidelnou kontrolu z hlediska zvýšené hlučnosti při opotřebení některých
součástí.

▪

Část deponie I. do vzdálenosti 200 m od v současnosti neobydleného domu č.p.
69 využívat pouze po vyčerpání ostatních skrývkových kapacit, tedy deponií II a
III. a zbylého prostoru deponie I. Využívání předmětné části deponie I, v případě
že dům bude opraven a znovu obýván, bude možno pouze v případě nového
kontrolního akustického posouzení.

Povrchové a podzemní vody
▪

GET s. r. o.

Kontrola vlivu těžby na vodní režim sledováním na definovaných jímacích
objektech (vrt v zemědělském objektu u Letova - označení „VRT“, Kněžek, 1966 a
studna ST-1 u samoty Hartová) v intervalech min. 1x ročně.
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▪

V průběhu otvírky a těžby zaznamenávat množství čerpaných důlních vod
alespoň v měsíčních kubaturách

▪

Odebírat vzorky důlních vod před jejich vypouštěním za podmínek, stanovených
vodoprávním úřadem.

▪

Vypouštění důlních vod provádět v souladu s podmínkami
příslušným vodoprávním úřadem a správcem vodního toku

stanovenými

Vlivy na půdu – zemědělský půdní fond
▪

Žádosti o vynětí aktuálně dotčené půdy ze ZPF průběžně podávat v dostatečném
předstihu před zahájením těžby na těchto pozemcích, roční zábor zemědělské
půdy bude činit cca 2 ha (v počátečních fázích otvírky více).

▪

Humózní vrstvy půdy skrývat odděleně, samostatně deponovat a průběžně
využívat k rekultivačním pracím. Preferovat okamžitý převoz skryté ornice na
vytěženou plochu k využití pro rekultivaci před jejím deponováním.

▪

Při dočasném uložení ornice na deponie dodržovat veškeré zásady proti
znehodnocení (zaplevelení, vyplavení humózních látek, eroze, zcizování)
dočasně uložené humózní půdy.

▪

O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným
využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy
vést protokol – přehledný pracovní deník, v němž budou uvedeny všechny
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání
těchto zemin a který bude k dispozici pro kontrolní orgány ochrany ZPF.

▪

Zajistit v průběhu těžby přístup na okolní zemědělsky využívané pozemky v DP
Letov

▪

Koordinovat těžební postupy s vlastníky/nájemci pozemků, kteří na dotčených
půdách hospodaří.

▪

Nebezpečí havarijních situací v době provádění skrývkových prací minimalizovat
vhodným zabezpečením strojů proti úniku ropných látek a dodržováním správných
pracovních postupů a pokynů, týkajících se provozu mechanizace, dodržovat
bezpečnostní opatření, pravidelnou a preventivní údržbu veškeré mechanizace,
průběžně modernizovat strojový park apod.

▪

V případě havárie postupovat dle havarijního plánu.

Fauna
▪

Skrývku ornice provádět v době od konce září do poloviny dubna

▪

Vytvořit porost dřevin – jižní část DP – základ budoucího biocentra

▪

Na části plochy zavést extenzivní hospodaření – jižní část DP – základ budoucího
biocentra

Krajina
▪

V souladu s ustanovením §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. zažádat před
zahájením hornické činnosti o souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do
krajinného rázu.

▪

Skrývkové práce realizovat mimo vegetační a mimo hnízdní období. Zábory
nových ploch a průběžné skrývky provádět s ohledem na klimatické podmínky v
tom kterém roce tak, aby dosud neskryté pozemky mohly být do poslední chvíle
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obhospodařovány a nedocházelo ke znehodnocení plodin a zvýšenému ohrožení
přítomných živočichů.
▪

Zajistit možnost řádného zemědělského hospodaření na netěžených plochách ve
stanoveném DP Letov do doby jejich záboru k hornické činnosti, zábory pozemků
provádět v nezbytném rozsahu před těžbou tak, aby tento zábor odpovídal tempu
těžebního postupu (nezabírat více než je nezbytně nutné).

▪

Průběžně provádět sanace a rekultivace ploch uvolněných z hornické činnosti již
v době těžby.

▪

Zvoleným způsobem rekultivace dojde k eliminaci projevu těžby v území a
začlenění vytěženého lomu do okolního prostředí.

▪

Při provádění rekultivačních prací zakládáním trvalých travních porostů a vzrostlé
zeleně dbát na původnost výsadbového materiálu.

▪

Kontrolovat přítomnost invazních druhů rostlin na deponiích skrývkových
materiálů a v případě zjištění jejich nežádoucího výskytu přijmout opatření k jejich
omezení či likvidaci.

Odpady
▪

Dodržovat všechny povinnosti původců odpadů ustanovené v § 16 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, tzn. usilovat o předcházení vzniku
odpadů, vyprodukované odpady shromažďovat a zařazovat podle jednotlivých
druhů a kategorií, zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením nebo
únikem, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi atd.

▪

Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných
ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci realizace
záměru, které budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v
souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.

▪

Z důvodů minimalizace celkového množství odpadů i produkci odpadů
nebezpečných preferovat dodavatele výrobků a služeb (servis mechanismů,
výměny pneumatik, olej apod.), kteří zajišťují zpětný odběr.

▪

Smluvně zajišťovat odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti.

▪

K sanačním pracím nevyužívat odpady (inertní materiály) z jiných lokalit.

Hmotný majetek a kulturní památky
▪

Ohlásit provádění všech zemních prací příslušnému orgánu státní památkové
péče tři týdny před jejich realizací za účelem umožnění archeologického dozoru.

▪

V případě nalezení geologických, paleontologických nebo archeologických nálezů
při provádění zemních veškeré práce okamžitě zastavit a o nálezu spravit
příslušný úřad; v tomto smyslu budou proškoleni všichni zaměstnanci těžebny.

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí (v aktuálním znění).
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Prognózování a hodnocení vlivů pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem
na životní prostředí bylo prováděno za použití „Metodiky k vyhodnocování vlivů dobývání
nerostů na životní prostředí“ (BAJER A KOL., 2001) a metodou analogie z obdobných záměrů.
Vlastnímu hodnocení dopadů na životní prostředí předcházelo získání informací a ucelení
poznatků o současném stavu životního prostředí v dotčeném území i jeho širším okolí
obecně i v souvislosti s řešenou problematikou, a to z různých zdrojů. Jednalo se o tyto
zdroje: odborná literatura, mapové podklady (administrativní, tématické mapy), platná
legislativa, úřední dokumenty (rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy), interní
dokumenty oznamovatele (provozní předpisy, plány, směrnice, protokoly, certifikáty, hlášení,
smluvní dokumenty), podklady a dokumenty odborných institucí, odborné studie zpracované
pro účely oznámení, volně dostupné publikované údaje (internet), informace z průzkumu a
měření v terénu, údaje poskytnuté obcemi a údaje poskytnuté oznamovatelem.
HLUK
V akustické studii, která hodnotí hluk z dopravy a hluk z provozu samotné těžebny, byla
hluková situace po zahájení realizace záměru modelována ve výpočetním programu LimA
7812-B (Stapelfeldt ingenieurgesellschaft mbH). Výpočet hluku ze silniční dopravy byl
proveden dle Francouzské národní výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTUCSTB). Metoda popisuje detailní postup výpočtu hladiny hluku, které jsou v blízkosti ulic
způsobeny dopravou, s přihlédnutím k meteorologickým datům, které budou mít vliv na šíření
zvuku. Parametry hlukových emisních dat jsou zakotveny v „Guide du bruit“ s přizpůsobením
k zavedení korektur, které berou v úvahu odlišnost povrchu vozovek. Výpočet hluku z
průmyslových zdrojů byl proveden dle ISO 9613-2 „Akustika – Snižování šíření venkovního
hluku, Část 2: Obecné výpočetní metody“. Tyto normové výpočetní postupy patří mezi
dočasné doporučené výpočetní metody dle Směrnice EU pro hodnocení a řízení hluku
ovlivňujícího životní prostředí („DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 25 June 2002 relating to the assesment and management of
enviromental noise“). Metoda NMPBRoutes-96 je jako národní výpočtová metodika
používána mj. ve Francii, Španělsku, Itálii, Belgii, Portugalsku a Řecku. V Česku je tato
metodika legislativně zakotvena pro použití při strategickém hlukovém mapování vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb.
Hlukové imise jsou v akustické studii vyjádřeny pomocí ekvivalentních hladin akustického
tlaku numericky - hodnotami v zadaných referenčních bodech a graficky - plošným
rozložením průběhu křivek – izofon resp. hlukových pásem.
OVZDUŠÍ
Výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší byl proveden podle Metodického pokynu
odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů
„SYMOS 97“ se zahrnutím Dodatku č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší
MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS ´97“ (věstník MŽP,
částka 4/2003).
Použitá metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na
průřezu kouřové vlečky (statistická teorie turbulentní difúze), umožňuje výpočet
znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, plošných a liniových zdrojů a
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů. Pro každý referenční bod umožňuje metodika
výpočet krátkodobých i ročních průměrných koncentrací znečišťujících látek, doby překročení
zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok a určení maximálně
dosažitelných koncentrací a podmínek, za jakých se mohou vyskytovat.
DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ PODKLADY
Pro posouzení příspěvku obslužné dopravy k celkové dopravě na okolních komunikacích
byly opatřeny intenzity automobilové dopravy na silnicích I/27, II/221 v Blšanech. Tato data
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pochází z celostátního sčítání dopravy v roce 2005, které provádí Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD).
VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health Risk Assessment) je postup, který využívá
všech dostupných údajů (dle současného vědeckého poznání) pro určení faktorů, které
mohou za určitých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní účinky. Dále odhaduje rozsah
expozice určitému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé
skupiny dotčené populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních
rizik vyplývajících z uvedených zjištění. Součástí hodnocení je také diskuse úrovně nejistot,
které jsou spjaty s tímto procesem.
Hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř kroků (Provazník, 2000):
1. určení (identifikace) nebezpečnosti – tj. jak a za jakých podmínek může faktor
nepříznivě
ovlivnit zdraví,
2. charakterizace nebezpečnosti – popis kvantitativních vztahů mezi dávkou a rozsahem
nepříznivého účinku,
3. hodnocení expozice – cesty vstupu do organismu, popis velikosti, četnosti a doby
trvání
expozice dané populace sledovanému faktoru,
4. charakterizace rizika – integrace dat získaných v předchozích krocích, tj. určení
pravděpodobnosti, s jakou by došlo k některému z hodnocených poškození zdraví a
analýza nejistot celého procesu hodnocení.
Základními podklady o předpokládané expozici pro hodnocení zdravotních rizik byly
výsledky modelových výpočtů rozptylové a hlukové studie.
Hodnocení zdravotních rizik je provedeno dle autorizačních návodů AN/14/03 Státního
zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik v souladu se zákonem č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ
Biologické hodnocení lokality bylo prováděno v letech 2006, 2007 a 2009. Průzkum
území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Inventarizační průzkumy byly provedeny na území určeném ke stanovení dobývacího
prostoru a v jeho blízkém okolí. Přítomnost bezobratlých živočichů byla zjišťována pomocí
individuálního sběru, zemních pastí a smýkání vegetace. Místa průzkumu byla vybrána tak,
aby byly podchyceny všechny ekosystémy nacházející se v zájmové lokalitě, příp. gradienty
mezi nimi. Průzkum bezobratlých byl zaměřen na zvláště chráněné a vzácné druhy.
Přítomnost obratlovců byla zaznamenávána pomocí krátkodobě umístěných pastí, vizuálně,
akusticky a pomocí pobytových znaků.
Zaznamenávány byly i přeletující druhy ptáků.
VLIVY NA VODY
Zpracování údajů o podzemní vodě a vodním režimu bylo provedeno z podkladů
předchozích ložiskových a jiných geologických průzkumů. Z údajů z ložiskových vrtů byla
zkonstruována mapa hydroizohyps.
VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ
Pro zpracování hodnocení vlivu na krajinný ráz byla použita metodika „Posouzení vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, tzv. metoda

GET s. r. o.

Strana 84 (celkem 102)

DOKUMENTACE
STANOVENÍ DP LETOV A HČ PROVÁDĚNÁ NA LOŽISKU BLŠANY 2

ČÁST D

prostorové a charakterové diferenciace území“ autorů I. Vorla, R. Bukáčka, P. Matějky, M.
Culka a P. Skleničky. Tato metodika zavádí postupy, které využívají metody používané
v architektonické a krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků hodnocení a
objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů. Díky tomu je tato metodika použitelná ve
většině případů posuzování vlivů záměrů na krajinný ráz. Metoda posouzení vlivu
navrhovaného záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany takových charakteristik,
znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými atributy přírodní a estetické kvality
krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících. Další princip metody spočívá v tom, že
celkový problém hodnocení se rozkládá na dílčí, samostatně řešitelné kroky. 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.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Při posuzování vlivů záměru byly využity všechny dostupné podstatné informace o
současném stavu životního prostředí na lokalitě, další informace a podklady byly
shromážděny pomocí vlastních průzkumů provedených v rámci zpracování dokumentace.
V jednotlivých studiích jsou uvedeny údaje o nejistotách nebo samostatné kapitoly
analyzující nejistoty při zpracování studií. Nejistoty plynou z použitých metodik, přístrojového
vybavení, dostupných podkladů nebo výpočetních postupů.
Hluk

V akustické studii byl výpočet šíření hluku (útlumu) z vlastního provozu těžebny založen
na postupech uvedených v normě ČSN ISO 9613-2. Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je
stanoven odhad přesnosti +/- 3 dB.
Výpočet hluku z dopravy je provedený podle Francouzské národní výpočetní metody
NMPBRoutes-96 (SETRA-CERTU-CSTB). Výsledky získané dle této metodiky spadají do
třídy přesnosti II (+/-2 dB).
Modelování je pro odhad dlouhodobé expozice hluku vhodnější než výsledky samotného
měření hluku, které sice poskytují přesné údaje, avšak jsou závislé na momentální situaci a z
hlediska dlouhodobé expozice nemusí poskytovat dostatečně validní a reprezentativní
podklady. Výpočtové modely v akustické studii mohou být ovlivněny počtem a umístěním
reprezentativních referenčních bodů. Referenční body v akustické studii byly vybrány při
terénním průzkumu území, jsou cíleně umístěny u nejvíce exponovaných objektů s
vědomím, že v ostatních částech území bude situace příznivější. Díky tomu je hodnocení
expozice konzervativní ve smyslu vědomého nadhodnocení průměrné expozice.
Vlivy na ovzduší

Rozptylová studie byla zpracována za použití matematického modelu Symos´97, který je
referenční metodou pro modelování znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních
zdrojů.
Hodnoty v rozptylové studii jsou tedy získané rovněž matematickým modelováním. I přes
podstatné přiblížení skutečnému stavu jde pouze o vyhodnocení odborného odhadu imisní
zátěže dané lokality. Matematický model svou podstatou znamená zjednodušení těch dějů v
atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek, a proto jsou vypočtené výsledky nutně
zatížené chybou a nedají se interpretovat zcela striktně.
Stejně tak stabilitní větrná růžice pro zpracování rozptylové studie byla stanovena pomocí
odborného odhadu, který vypracoval ČHMÚ Praha, útvar ochrany čistoty ovzduší, oddělení
modelování a expertiz.
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Klimatické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší
časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se
může od průměru značně lišit.
Protože výpočty byly provedeny na straně bezpečnosti, emise škodlivin ze zdrojů mohou
být mírně nadhodnoceny.
Dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb. je pro vybrané znečišťující látky
stanovena nejistota modelování programem SYMOS 97 následující tabulkou.

Veřejné zdraví

Každé hodnocení zdravotních rizik je do určité míry zatíženo nejistotami, které vyplývají z
použitých dat a postupů. Tyto nejistoty je třeba mít na vědomí při dalším používání výsledků
hodnocení.
Hlavními zdroji nejistot při hodnocení expozic chemickým škodlivinám jsou:

▪

Absence dat o stávajícím imisním pozadí v dotčené lokalitě: do výpočtu byly
zahrnuty i hodnoty imisního pozadí (průměrné roční koncentrace) zjištěné na
reprezentativních monitorovacích stanicích - tyto imisní hodnoty nemusí
vystihovat přesně reálnou situaci v posuzované lokalitě.

▪

Vyhodnocení rizika karcinogenního účinku s využitím jednotky karcinogenního rizika:
jednotka karcinogenního rizika pro benzen, benzo(a)pyren byla odvozená
z epidemiologické studie profesionálně exponovaných osob (ze studií na zvířatech);
vycházelo se z obecné hypotézy, že neexistuje prahová hodnota, pod níž by bylo
riziko rakoviny nulové; pro extrapolaci dat z této studie do oblasti expozičních
koncentrací byl použit lineární model, který vede k nadhodnocení skutečného rizika
hodnocených látek.

▪

Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisních příspěvků
hodnocených látek z provozu záměru a byla uvažována nepřetržitá expozice
obyvatelstva těmto imisním koncentracím, čímž dochází k nadhodnocení reálného
rizika. Na druhé straně nebyl uvažován vliv pobytu osob v jiných prostředích – např.
na pracovišti (zejména při práci v riziku) apod.

▪

Absence bližších informací o exponované populaci (citlivé skupiny populace a jejich
velikost, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území).

▪

Omezení disperzního modelu SYMOS, kvalita dat do modelu vstupujících,
meteorologické údaje a jejich platností pro modelované území atd.

▪

Použitá data o účincích látek, tj. nejistoty experimentálně získaných dat, výsledků
epidemiologických studií, chyb při stanovení doporučených – referenčních hodnot atd.

▪

Ve studii hodnocení vlivů na veřejné zdraví byl hodnocen očekávaný běžný provoz
záměru, nebyly hodnoceny nestandardní situace a havarijní stavy.

Hlavními zdroji nejistot při hodnocení expozic hluku jsou:
▪

GET s. r. o.
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▪

Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně
platné vzhledem k rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti jedinců a vlivem
konkrétních místních podmínek.

▪

Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (např. citlivé skupiny populace,
jejich velikost a věková skladba, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v
zájmovém území, dispoziční řešení domů a bytů).

Vlivy na flóru a faunu
U botanického a zoologického průzkumu byly nejistoty minimalizovány vhodně
zvoleným termínem terénních prací a počtem návštěv. Zpracování posudku probíhalo
v době od září 2006 do července 2009. Mimo jiné i na základě výsledků biologického
průzkumu došlo ke zmenšení původně navrhovaného dobývacího prostoru. Vzhledem
k tomu, že zmenšení DP bylo aplikováno převážně do ploch orné půdy, kde byl předchozím
biologickým průzkumem pouze jeden chráněný druh – křepelka polní, v roce 2010 nebyl
tento průzkum dále aktualizován. Biologický průzkum, který je zařazen jako příloha č. 4 této
dokumentace, se tedy vztahuje na území širší než je projektová verze tohoto záměru. I když
toto může být poněkud matoucí, i vzhledem k použití původních názvů, tj. DP Blšany
namísto nově DP Letov, biologický průzkum je z hlediska potřeb posouzení vlivu záměru na
flóru a faunu naprosto relevantní. V úvodu, před vlastním textem biologického posouzení
záměru, je znovu podáno vysvětlení.
V návaznosti na výše uvedené nejistoty a neurčitosti hodnocení vlivů záměru
uvádíme, že posouzení vlivů bylo provedeno s dostatkem znalostí o řešeném území a
navrhovaném záměru. Případné nedostatky ve znalostech a neurčitosti týkající se
konkrétních technických řešeních nejsou takového charakteru, že by bylo
znemožněno s potřebnou pravděpodobností vlivy záměru na životní prostředí a
veřejné zdraví předpovědět a navrhnout odpovídající a účinná opatření k jejich snížení
nebo vyloučení. K ověření některých, zejm. modelových, predikcí, je navržen
monitoring příslušných vlivů. Predikce vlivů byla provedena s nezbytnou mírou
konzervativních předpokladů. To znamená, že předpověď vlivů je na straně
bezpečnosti, výše specifikované vlivy záměru budou spíše nabývat rozsahu a
významnosti menší než je uváděno na základě výpočtů a modelových předpokladů.
Uvedené nejistoty a neurčitosti nemají vliv na formulaci celkových závěrů hodnocení
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Údaje podle částí B, C, D, .F, G a H jsou uváděny v přiměřeném rozsahu pro každou
oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru.
Navrhované stanovení dobývacího prostoru Letov a následná hornická činnost na ložisku
bentonitu Blšany 2 je uvažováno pouze v jedné projektové variantě.
Původně uvažované, avšak po vyhodnocení střetů zamítnuté varianty (plošná výměra DP
a rozložení dopravních směrů pro expedici), jsou uvedeny v kapitole 5 této dokumentace.
Předmětem celého textu dokumentace je tedy srovnání nulové a projektové varianty.
Varianta nulová popisuje současný stav lokality (agrokultura), tedy stav v případě
nerealizace posuzovaného záměru. Nulová varianta není variantou záměru, ale pouze
referenčním stavem sloužícím k porovnávání současného stavu v území a vlivů souvisejících
s navrhovanou činností v tomto území.
Vzhledem k tomu, že nebyl u záměru identifikován žádný významně nepříznivý vliv je
možno konstatovat, že obě varianty jsou v otázce vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví
obdobné a při realizaci varianty projektové nedojde k významným změnám v ovlivnění
současného stavu životního prostředí v daném území.
V rámci hodnocení vlivů záměru na životní prostředí bylo prokázáno, že s realizací
záměru tak jak je předkládán nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví
takového rozsahu a významnosti, jež by vylučovaly realizaci záměru.
Negativní vlivy v období provádění záměru lze očekávat u vlivů na půdu a faunu. Rozdíly
mezi variantami ve významnosti dalších vlivů nejsou příliš velké z důvodu značného zatížení
území dopravou a to i v situaci nulové varianty a s tím související zatížení území hlukem s
negativním dopadem na veřejné zdraví. Některé vlivy jsou naopak podmínečně hodnoceny
jako pozitivní, a to v období ukončení záměru a provedení sanace a rekultivace.
S dodržením opatření navržených za účelem snížení, kompenzace či eliminace
nepříznivých vlivů je možné záměr hodnotit jako přijatelný z hlediska dopadu na životní
prostředí a veřejné zdraví.

F. ZÁVĚR
Záměrem je stanovení dobývacího prostoru Letov a hornická činnost prováděná na
ložisku Blšany 2. Hornická činnost zde bude představována těžbou bentonitu (ložisko Blšany
2) v maximálním objemu 160 tis. tun ročně.
V prostoru ložiska bylo rozhodnutím OBÚ Most ze dne 25.6.1991 (č.j. 625/91/II)
stanoveno CHLÚ Letov (bentonit, kaolin).
Dne 10.6.2009 byl MŽP udělen předchozí souhlas (530/518/09-Ra-UL) k podání návrhu
na stanovení DP Blšany.
Oproti tomuto předchozímu souhlasu byl v průběhu posuzování rozsah záměru a
tím i dobývacího prostoru zmenšen z následujících důvodů:
-

vynechání ochranných pásem produktovodu a elektrického vedení
ochrana ZPF
ochrana nelesní zeleně
ochrana židovského hřbitova
ochrana zvláště chráněných druhů živočichů

GET s. r. o.
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Touto redukcí rozsahu záměru bylo zároveň vyhověno Doporučení OPVŽP MŽP č.j.:
3264a/OPVŽP/02 ze dne 12.7. 2002 jehož obsahem je nutnost omezení nově posuzovaných
záměrů na dobu reálně vyhodnotitelnou, tj. maximálně 20 let.
Předkladatelem záměru je společnost Sedlecký kaolin a.s.
Úkolem této dokumentace bylo vyhodnotit vlivy záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví. Dokumentace je zpracována v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o
posuzováním vlivů na životní prostředí v platném znění.
S realizací hornické činnosti v rámci navrhovaného DP Letov jsou spojeny negativní vlivy na
životní prostředí, které je nezbytné eliminovat nebo snížit přijetím níže specifikovaných opatření.
Přijetí těchto opatření je podmínkou pro vydání souhlasného stanoviska k záměru. Počet
podmínek je cca 30, přičemž některé z nich vyjadřují pro různé fáze záměru a ve vztahu k dílčím
vlivům tytéž požadavky:

Pro fázi přípravy
•

Skrývku ornice provádět v době pouze od konce září do poloviny dubna

•

Zažádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o udělení souhlasu s odnětím půdy
ze ZPF.

•

Zažádat o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů podle
ustanovení § 56, odst. 1 a odst. 3 z ustanovení § 50, odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a změn.

•

Pro zabezpečení řízení provozu zpracovat soubor dokumentů, kde budou zohledněna i
rizika negativního vlivu na životní prostředí a budou zde technická opatření spočívající
v jejich minimalizaci. Jedná se například o tyto dokumenty: (Organizační řád, Příručka
jakosti, Dopravní řád, Plán preventivní údržby, Provozní řád, Havarijní plán, Řád
prohlídek technických zařízení)

•

Před zahájením skrývkových prací oznámit záměr provádět veškeré zásahy v terénu
Archeologickému ústavu AV ČR a jemu nebo oprávněné organizaci umožnit provedení
záchranného archeologického výzkumu.

•

Projednat potřebu a možnost sledování hladiny ve vrtu zemědělského objektu.

•

V souladu s ustanovením §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. zažádat před zahájením
hornické činnosti o souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do krajinného rázu.

•

V průběhu stavby bude staveniště udržováno v takovém stavu, aby nedocházelo k
nadměrnému prášení.

•

Kola automobilů vyjíždějící ze stavby budou před vjezdem na veřejné komunikace očištěna

Pro fázi provádění záměru
•

Ornice skrývat odděleně, samostatně deponovat a průběžně využívat k rekultivačním pracím.
Preferovat okamžitý převoz na vytěženou plochu k rekultivaci. Pokud to bude technicky
možné skrývat a deponovat samostatně podorničí.

•

Pokud bude ornice dočasně uložena na deponiích a v protihlukových valech, dodržovat
veškeré zásady a opatření proti znehodnocení (zaplevelení, vyplavení humózních látek,
eroze) dočasně uložené humózní půdy.

•

Skrývkové práce realizovat mimo vegetační a mimo hnízdní období. Zábory nových ploch a
průběžné skrývky provádět v období od října do dubna s ohledem na klimatické podmínky
v tom kterém roce, tak aby dosud neskryté pozemky mohly být do poslední chvíle
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obhospodařovány a nedocházelo ke znehodnocení plodin a zvýšenému ohrožení přítomných
živočichů.
•

Část deponie I. do vzdálenosti 200 m od v současnosti neobydleného domu č.p. 69 využívat
pouze po vyčerpání ostatních skrývkových kapacit, tedy deponií II a III. a zbylého prostoru
deponie I. Využívání předmětné části deponie I, v případě že dům bude opraven a znovu
obýván, bude možno pouze v případě nového kontrolního akustického posouzení.

•

Všechny mechanismy a nákladní automobily udržovat v bezvadném technickém stavu a
v čistotě.

•

Nákladní automobily, které budou odvážet surovinu, budou zaplachtovány (zodpovídá
dopravce).

•

V těžebně umístit prostředky pro urychlenou likvidaci případné kontaminace zeminy ropnými
uhlovodíky.

•

V souvislosti s realizací záměru musí být dodržovány všechny povinnosti původců odpadů
ustanovené v § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. To znamená
usilovat o předcházení vzniku odpadů, vyprodukované odpady shromažďovat a zařazovat
podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením
nebo únikem, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi atd.

•

Z důvodů minimalizace celkového množství odpadů i produkci odpadů nebezpečných
preferovat dodavatele výrobků (zářivky, galvanické články) a služeb (servis mechanismů,
výměny pneumatik, olejů apod.), kteří zajišťují zpětný odběr.

•

Používat moderní stroje a zařízení s příznivými akustickými charakteristikami.

•

Všechny mechanismy v areálu udržovat v dokonalém technickém stavu, provádět jejich
pravidelnou kontrolu z hlediska zvýšené hlučnosti při opotřebení některých součástí.

•

Kontrola vlivu těžby na vodní režim sledováním na definovaných jímacích objektech (vrt
v zemědělském objektu u Letova - označení „VRT“, Kněžek, 1966 a studna ST-1 u samoty
Hartová) v intervalech min. 1x ročně.

•

V průběhu otvírky a těžby zaznamenávat množství čerpaných důlních vod alespoň
v měsíčních kubaturách

•

Odebírat vzorky důlních vod před jejich vypouštěním za podmínek, stanovených vodoprávním
úřadem.

•

O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím,
uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol –
přehledný pracovní deník, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro
posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin a který bude k dispozici pro
kontrolní orgány ochrany ZPF.

•

Zajistit v průběhu těžby přístup na okolní zemědělsky využívané pozemky v DP Letov.

•

Koordinovat těžební postupy s vlastníky/nájemci pozemků, kteří na dotčených půdách
hospodaří.

•

Nebezpečí havarijních situací v době provádění skrývkových prací minimalizovat vhodným
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek a dodržováním správných pracovních postupů
a pokynů, týkajících se provozu mechanizace, dodržovat bezpečnostní opatření, pravidelnou
a preventivní údržbu veškeré mechanizace, průběžně modernizovat strojový park apod.

•

V případě havárie postupovat dle havarijního plánu.

•

Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci realizace záměru, které
budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou
v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.
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V případě nalezení geologických, paleontologických nebo archeologických nálezů při
provádění zemních veškeré práce okamžitě zastavit a o nálezu spravit příslušný úřad; v
tomto smyslu budou proškoleni všichni zaměstnanci těžebny.
Pro fázi ukončení záměru

•

Průběžně s ukončováním těžby na jednotlivých místech v těžebně, realizovat sanační a
rekultivační práce v souladu se Souhrnným plánem sanace a rekultivace.

•

Vytvořit porost dřevin – jižní část DP – základ budoucího biocentra

•

Na části plochy zavést extenzivní hospodaření – jižní část DP – základ budoucího
biocentra

•

Zvoleným způsobem rekultivace dojde k eliminaci projevu těžby v území a začlenění
vytěženého lomu do okolního prostředí.

•

Při biologické rekultivaci dbát na původnost výsadbového materiálu.

•

Po ukončení hornické činnosti demontovat a odvézt veškeré technologické a technické
zařízení.

•

K sanačním pracím nevyužívat odpady (inertní materiály) z jiných lokalit.

Přestože těžební záměry jsou vždy určitým způsobem kolizní s ochranou životního
prostředí, jsou vlivy záměru stanovení DP Letov a následná hornická činnost na výhradním
ložisku bentonitu Blšany 2 v kontextu současné i budoucí zátěže území hodnoceny jako
přijatelné. Záměr nezvyšuje zátěž území významným způsobem.
Na základě komplexního posouzení všech vlivů záměru na životní prostředí a
veřejné zdraví je záměr stanovení DP Letov a hornická činnost na výhradním ložisku
bentonitu Blšany 2 při respektování výše uvedených opatření ke snížení negativních
vlivů navržen k realizaci.

GET s. r. o.

Strana 91 (celkem 102)

DOKUMENTACE
STANOVENÍ DP LETOV A HČ PROVÁDĚNÁ NA LOŽISKU BLŠANY 2

G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

ČÁST H

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Posuzovaným záměrem je stanovení dobývacího prostoru Letov a hornická činnost
prováděná na ložisku Blšany 2, představovaná zde těžbou bentonitů. Předkladatelem
záměru je společnost Sedlecký kaolin a. s.
Zájmové území je ze severní strany ohraničeno silnicí III. třídy č. 22110. Lokalita se
nachází při západním okraji sídla Letov v nadmořské výšce kolem 350 m. Území je
v současné době využíváno k zemědělské výrobě.
Navrhovaný dobývací prostor Letov je oproti vydanému předchozímu souhlasu MŽP
1 239 463 m2 značně redukován, má plošnou výměru 643 600 m2 a respektuje
•
•
•
•
•

ochranná pásma produktovodu a elektrického vedení
ochranu ZPF
ochranu nelesní zeleně
ochranu židovského hřbitova
ochranu zvláště chráněných druhů živočichů

Touto redukcí rozsahu záměru bylo zároveň vyhověno Doporučení OPVŽP MŽP č.j.:
3264a/OPVŽP/02 ze dne 12.7. 2002 jehož obsahem je nutnost omezení nově posuzovaných
záměrů na dobu reálně vyhodnotitelnou, tj. maximálně 20 let.
Vlastní exploatace ložiska bentonitu v rámci navrhovaného DP Letov bude prováděna na
ploše 242 800 m2. Ostatní výměra navrhovaného dobývacího prostoru bude využita ke
zřízení lomových komunikací, technologicko-administrativní plochy, k provozování
odvalového hospodářství a jako manipulační prostor.
V ploše určené k vlastní těžbě se dle výpočtu zásob nachází 1 631 250 m3, tj. 2 900 000 t
vytěžitelných zásob bentonitu, které budou při průměrné roční výši těžby 145 tis. t/rok těženy
po dobu 20 let.
Veškerým těžebním pracím budou předcházet postupné skrývkové práce s následným
využitím odděleně skrytých horizontů zemin v rámci sanace a rekultivace území. Pokud
nebudou skrývky využity okamžitě, dojde k jejich uložení odděleně dle jednotlivých typů
zemin na dočasné deponie, které budou zároveň plnit funkce ochranných valů. Teprve
následně bude možné využívání jednotlivých postupně skrytých ploch v DP ke svým účelům
tj. k provádění hornické činnosti.
Surovina se bude těžit v etážích o celkové maximální výšce jedné etáže 5 m.
Navrhována je těžba s využitím pásových rýpadel, kolových nakladačů a terénních
nákladních automobilů nebo dumperů.
Surovina bude rozrušována rýpadlem nebo čelním kolovým nakladačem. Při obtížnějších
těžebních podmínkách v lomu může pásové rýpadlo pracovat v součinnosti s pásovým
buldozerem. Natěžená surovina bude nakládána na dumpery, které ji budou dopravovat na
manipulační plochu umístěnou západně od příjezdové cesty. Zde bude surovina krátkodobě
umístěna na deponie a tříděna dle jednotlivých typů. Na manipulační ploše budou zřízeny
zpevněné dočasné komunikace, které umožní příjezd silničních nákladních automobilů
(kamionů). Na kamiony bude surovina nakládána kolovým nakladačem. Silniční nákladní
vozidla tak nebudou pojíždět po nezpevněných a znečištěných plochách a proto nebudou po
výjezdu z DP znečišťovat veřejné komunikace. Přesto je doporučeno na výjezdu z lomu na
silnici III/22110 instalovat oklepové rošty.
Expedice bentonitu do úpravny k dalšímu využití bude prováděna výhradně nákladní
automobilovou dopravou po síti veřejných komunikací. Trasa expedičních automobilů
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vychází z předpokladů oznamovatele. Automobily budou vyjíždět z lomu na silnici III/22110
v prostoru mezi Letovem a silnicí I/27, dostatečně daleko od obytné zástavby Letova (> 700
m). Po této silnici pojedou výhradně na východ k silnici I/27, po které budou pokračovat
k jihu k silnici I/6. Po silnici I/6 bude surovina přepravována k úpravě do existujících
zpracovatelských závodů oznamovatele v Sadově nebo v Božičanech v Karlovarském kraji.
K zajištění odvozu 145 tis. tun bentonitu během 250 pracovních dnů v roce za použití
nákladních automobilů s nosností 28 t bude intenzita vyvolané dopravy činit 21 silničních
nákladních automobilů denně, tedy 42 jízd těžkých nákladních automobilů denně po výše
popsané trase po veřejných komunikacích.
Po ukončení těžby bude území rekultivováno z převážné části zpět na ornou půdu, pouze
v J části zájmového území bude vytvořen porost vyšší a střední rozptýlené zeleně jako
základ pro biocentrum.
Záměr je předkládán v jedné projektové variantě, jejíž realizace znamená stanovení DP
Letov a hornickou činnost prováděno na ložisku Blšany 2 způsobem stručně popsaným výše.
Pro komplexní posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví bylo kromě
této dokumentace zpracováno 7 samostatných odborných studií (příloh):
•
•
•
•
•
•
•

Akustická studie (vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci)
Rozptylová studie (vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší)
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (na základě výsledků akustické a rozptylové
studie)
Biologické posouzení záměru (zahrnující zoologický a botanický průzkum)
Hydrogeologické posouzení otvírky a těžby ložiska bentonitu Blšany 2
Souhrnný plán sanace a rekultivace navrhovaného dobývacího prostoru Letov
(návrh úpravy a využití území po ukončení hornické činnosti)
Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz

K omezení a snížení potenciálních záporných vlivů záměru na životní prostředí byla
navržena konkrétní opatření a podmínky (kapitoly D. IV a F). Při realizaci těchto opatření
nebude vliv záměru na životní prostředí a veřejné zdraví nepříznivý.
Jako nejvýznamnější byly identifikovány následující vlivy:
•
•
•

významně nepříznivý vliv: vyhodnocen nebyl
jako nepříznivý vliv byl vyhodnocen: zábor ZPF a vliv na vzácné a zvláště
chráněné druhy živočichů
příznivé vlivy: sociální důsledky

Ostatní vlivy jsou z hlediska celkové významnosti po přijetí opatření k jejich zmírnění či
kompenzaci hodnoceny jako nulové či nevýznamné.
Těžba nerostných surovin, jakožto specifická lidská činnost, ve své podstatě koliduje se
zájmy ochrany životního prostředí. V současné době si nelze představit takový záměr těžby,
který by s sebou nenesl některé nepříznivé vlivy na životní prostředí. Na základě posouzení
předkládaného záměru je možné konstatovat, že posuzovaný záměr „Stanovení dobývacího
prostoru Letov a hornická činnost prováděná na výhradním ložisku Nepomyšl“ je vzhledem k
rozsahu souvisejících vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví za předpokladu splnění
navržených podmínek pro jeho realizaci únosný.
Kromě navržených opatření je samozřejmostí postup a konání v souladu s platnou
legislativou. Další podmínky jsou zakotveny ve vydaných platných rozhodnutích příslušných
orgánů státní správy.
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H. PŘÍLOHY
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace:
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Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možného ovlivnění evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 SB., o ochraně
přírody a krajiny
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Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k podání
dobývacího prostoru Blšany

návrhu na stanovení
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