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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
AIM

Automatický imisní monitoring

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

CO

Oxid uhelnatý

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

Sb.

Sbírka

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

SČVK

Severočeské vodovody a kanalizace

ČOV

Čistírna odpadních vod

STL

Střednětlaký plynovod

ČSN

Česká státní norma

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

DA

Dieselagregát

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

TNA

Těžké nákladní automobily

EIA

Hodnocení
prostředí

TUV

Teplá užitková voda

ÚP

Územní plán

EU

Evropská unie

ÚPn

Územní plán

CHKO

Chráněná krajinná oblast

ÚSES

Územní systém ekologické stability

CHOPAV

Chráněná
oblast
akumulace vod

VKP

Významný krajinný prvek

ZCHÚ

Zvláště chráněné území

k. ú.

Katastrální území

ZOV

Zásady organizace výstavby

KN

Katastr nemovitostí

ZPF

Zemědělský půdní fond

KHS

Krajská hygienická stanice

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického
tlaku A

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NL

Nerozpuštěné látky

NO2

Oxid dusičitý

NOx

Oxidy dusíku

NV

Nařízení vlády

O

Odpady kategorie ostatní

OA

Osobní automobily

OPVZ

Ochranné pásmo vodního zdroje

ORP

Obec s rozšířenou působností

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PAS

Počáteční akustická situace

PCB

Polychlorované bifenyly

PHM

Pohonné hmoty

PM2,5

Suspendované částice frakce PM2,5

PM10

Suspendované částice frakce PM10

vlivů

na

životní

přirozené
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace EIA se zabývá vymezením a posouzením možných vlivů na životní prostředí,
které mohou být způsobeny realizací hloubkových vrtů pro využití geotermální energie, které jsou
plánovány v průmyslovém areálu aktuálně nevyužívané textilky (dříve Seba Tanvald) v Tanvaldu.
Součástí posuzovaného záměru je i vlastní provoz zařízení pro získávání teplé vody z podzemí a výroby
elektřiny a tepla pro využití na povrchu – povrchová výměníková stanice a geotermální elektrárna
s kogenerační výrobou tepla.
Předmět záměru
Záměrem investora je realizace třech hloubkových vrtů pro využití geotermální energie v lokalitě Tanvald
o hloubce 4 – 5 km, jejichž pomocí bude vytvořen podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry
rock).
Vrty budou vyhloubeny postupně jednou mobilní vrtnou soupravou v průběhu cca 1 roku. Po vyhloubení
vrtů bude do podzemí vpouštěna studená voda. Jejím působením v kombinaci s hydrostatickým tlakem
vody dojde ke kontrakci hornin v okolí a následně k jejich rozpukání, které umožní cirkulaci této vody
mezi zakončením jednotlivých vrtů. Je předpokládáno, že se tato voda v podzemí ohřeje na teplotu kolem
150 °C. Tím vznikne podzemní výměník tepla.
Teplá voda z vrtů bude odváděna potrubím do sekundárního povrchového výměníku s turbínou a
generátorem elektrické energie umístěném v objektu elektrárny. Schéma celé technologie je zobrazeno na
výkresu č. 2 v příloze dokumentace č. 6 – Výkresová dokumentace. Cílem navrhované činnosti je zajistit
bezemisní výrobu elektrické energie a tepla pro vytápění továrny Seba Tanvald, objektů města Tanvald,
příp. i města Smržovka geotermální energií získanou z vody čerpané z hlubokých vrtů. Předpokládá se
rovněž i jiné využití tepelné energie v oblasti výroby, rekreace apod. K tomu bude sloužit sekundární
povrchový výměník tepla s výrobou páry pohánějící turbínu a jejím prostřednictvím i generátoru na
výrobu elektrické energie a sloužícím pro ohřev vody pro vytápění. Zařízení bude umístěno v
průmyslovém areálu závodu Seba Tanvald v blízkosti ústí vrtů. Pro instalaci těchto zařízení budou
využity a zrekonstruovány části v současnosti opuštěných objektů.
Přehled posuzovaných variant
Posuzovaný záměr je z hlediska umístění vrtů a vrtné technologie posuzován v jedné variantě. K určitým
odchylkám v projektu může dojít v celkové hloubce vrtů a distálním směřováním vrtů, které bude řízeno dle
vývoje parametrů geotermální struktury. Tyto změny však na povrchu nebudou mít žádné projevy. Tyto
případné změny však nelze pokládat za variantu záměru.
Geotermální elektrárna bude umístěna v průmyslovém areálu v blízkosti vrtů v jednom ze stávajících, pro
tyto účely zrekonstruovaných, objektů areálu. Z hlediska umístění a technologie je uvažováno s jednou
variantou. Umístění geotermální elektrárny v areálu Seba Tanvald je patrné z výkresu č. 1 v příloze č. 8 Výkresová dokumentace. Technologické schéma geotermální elektrárny je součástí výkresu č. 2 v příloze č.
8 – Výkresová dokumentace.
V předkládané dokumentaci jsou řešeny následující časové horizonty:
• Stávající stav

rok 2013

• Fáze výstavby - příprava vrtného pracoviště, realizace vrtů

2013 – 2014

• Fáze výstavby – geotermální elektrárna

2014 – 2016
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• Fáze provozu – provoz vrtů

rok 2014

• Fáze provozu – provoz vrtů a geotermální elektrárny

rok 2016

Pozn.: Z hlediska negativních dopadů na širší okolí záměru lze jako nejhorší řešenou fázi předpokládat fázi výstavby
– příprava vrtného pracoviště a realizace vrtů, kdy je předpokládán největší pohyb obslužné dopravy. Ostatní řešené
časové horizonty budou z hlediska dopravní obsluhy a s tím souvisejících negativních dopadů do širšího zájmového
území méně významné.

Umístění záměru včetně širších územně-technických vazeb
Zájmové území se nachází v Libereckém kraji, v obci Tanvald, k. ú. Tanvald, v areálu nevyužívané
textilní továrny (dříve Seba Tanvald).
Dle platného ÚPn města Tanvald se posuzovaný záměr nachází na funkční ploše „výroba a skladování –
lehký průmysl“.
Posouzení EIA
Záměr je posouzen v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohy č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec A, pod pořadové číslo 2.11
„Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální,
hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy“.
Dokumentace EIA byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 16. 11. 2012.
V dokumentaci byly zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky,
které byly uvedeny v došlých vyjádřeních.
Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v následující
kapitole.
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK OBSAŽENÝCH VE VYJÁDŘENÍCH K OZNÁMENÍ
K oznámení záměru se vyjádřily pouze následující dotčené orgány státní správy a samosprávy:
1) Ministerstvo životního prostředí – ředitel odboru ochrany ovzduší, č. j. 2457/780/12 ze dne 2. 10.
2012
2) Ministerstvo životního prostředí – ředitelka odboru ochrany vod, č. j. 2711/740/12 ze dne 8. 10.
2012
3) Ministerstvo životního prostředí – ředitel odboru geologie, č. j. 1625/660/12 ze dne 3. 10. 2012
4) Ministerstvo životního prostředí – ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, č. j. 1610/770/12 ze
dne 27. 9. 2012
5) Liberecký kraj – Ing. Jaroslav Podzimek – člen rady kraje pro resort zemědělství a životního
prostředí, ze dne 17. 10. 2012
6) Krajský úřad Libereckého kraje – ředitel, č. j. KULK 61953/2012, OŽPZ 1138/2012 ze dne 17. 10.
2012
7) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, č. j. KHSLB 20650/2012 ze dne
10. 10. 2012
8) Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, č. j. SBS 33433/2012 ze dne 26. 9.
2012
9) Česká
inspekce
životního
prostředí
–
oblastní
ČIŽP/51/IPP/1212853.001/12/LKM ze dne 4. 10. 2012

inspektorát

Liberec,

č.

j.

10) Městský úřad Tanvald – odbor stavební úřad a životní prostředí, č. j. MěÚT/17465/2012/SÚ a ŽP
ze dne 10. 10. 2012
Ministerstvo životního prostředí – ředitel odboru ochrany ovzduší, č. j. 2457/780/12 ze dne 2. 10.
2012
MŽP, odbor ochrany ovzduší považuje záměr za akceptovatelný. Konstatuje, že provoz vrtné plošiny není
považován za významný zdroj znečišťování ovzduší, v průběhu výstavby vrtů je však nutné snížit emise
tuhých znečišťujících látek na minimum.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Pro vyhodnocení záměru z hlediska znečištění ovzduší byla zpracována Rozptylová studie (příloha č. 3).
Na základě jejích výsledků lze konstatovat, že žádná z etap výstavby vrtného pracoviště nemůže
významněji ovlivnit stávající imisní situaci zájmového území. Příspěvky všech řešených znečišťujících
látek jsou malé a nevýznamné a spolu se zohledněním aktuálního imisního pozadí nezpůsobí překročení
imisních limitů daných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
V kapitole D. IV jsou uvedena obecná opatření na ochranu ovzduší.
Ministerstvo životního prostředí – ředitelka odboru ochrany vod, č. j. 2711/740/12 ze dne 8. 10.
2012
MŽP odbor ochrany vod požaduje upřesnit, jak bude naloženo s vrtným výplachem.
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Komentář zpracovatele dokumentace:
Vrtný výplach bude vznikat při samotném vrtání hloubkových vrtů. Způsob odstranění kalů, bude záviset
mimo jiné na konzistenci kalu. Vrtnou drť se zbytky výplachu, obsahujícími nebezpečné látky a baryt, je
v průběhu cirkulace výplachu navrhováno separovat a průběžně v uzavřených kontejnerech odvážet ke
zneškodnění. V případě vysokého podílu vody bude kal přepravován v cisternách, následně stabilizován a
teprve po odsazení pevné fáze případně uložen na skládku, popř. na skládku nebezpečného odpadu.
V nejbližším okolí by se mohlo jednat o zařízení AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - skládka Benátky
nad Jizerou, Gesta a. s. - Rynoltice nebo Marius Pedersen a. s. - Lomnice nad Popelkou - Bryndov.
MŽP, odbor ochrany vod upozorňuje, že v kap. B. III. 2. na str. 23 je informace o vodách, které budou
použity k vyčištění vrtů od zbytků výplachu – cca 1000 m3, a pod čarou na str. 24 je uvedeno, že se jedná
o důlní vody. Dle názoru OOV tyto vody neodpovídají definici důlních vod dle zákona č. 44/1988 Sb.,
v platném znění. S těmito vodami by mělo být nakládáno jako s vodami odpadními.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Dle § 40 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění jsou důlními vodami 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.
Zpracovatel dokumentace upřesňuje, že se v tomto případě nejedná o důlní vody, ale o odpadní vody dle §
38 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění: „Odpadní vody jsou vody použité v obytných,
průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích,
pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení
nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní
potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody
ze skládek odpadu.“
MŽP, odbor ochrany vod požaduje vypracovat havarijní plán v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách v platném znění.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V dalších fázích projektové dokumentace bude zpracován havarijní plán, který bude v souladu s § 39
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
MŽP, odbor ochrany vod sděluje, že pokud to bude nutné, budou vrty paženy i v hloubkách větších než 3
km, aby nedocházelo ke kontaktu prostředí vrtu a podzemních vod a k jejich kontaminaci.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V současné době se počítá s technologií provádění vrtů, která je uvedena ve studii „Popis provedení vrtů
z hlediska záruky bezpečnosti ochrany okolního horninového prostředí a podzemních vod“, která je
přílohou č. 7 této dokumentace. Na základě výsledků této studie lze konstatovat, že během hloubení a
provozování geotermálních vrtů nedojde k negativnímu ovlivnění podzemních vod. Zda bude nutno pažit
vrty i do větších hloubek zatím není v této fázi projektových příprav jasné. To bude upřesněno až na
základě výsledků během provádění vrtů (výsledky karotážního měření, výsledky technického stavu vrtů,
výsledky vzorků).
Podmínka pažení vrtů je součástí opatření v kapitole D. IV.
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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MŽP, odbor ochrany vod upozorňuje, že musí být zohledněny požadavky ochrany vod v souladu
s vodním zákonem a se souvisejícími právními předpisy.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V předkládané dokumentaci EIA jsou zohledněny všechny relevantní požadavky MŽP, odboru ochrany
vod na ochranu vod v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. Na ochranu povrchových a
podzemních vod jsou v kapitole D. IV. navržena ochranná opatření.
MŽP, odbor ochrany vod požaduje posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Tato podmínka je splněna předložením dokumentace v rámci procesu EIA.
Ministerstvo životního prostředí – ředitel odboru geologie, č. j. 1625/660/12 ze dne 3. 10. 2012
MŽP, odbor geologie uvádí ve svém vyjádření první část připomínek k předchozím záměrům, které
částečně platí i pro posuzovaný záměr Tanvald I. Tyto připomínky jsou sice zásadního charakteru, nemají
však přímou vazbu na vliv záměru na životní prostředí. Proto je MŽP, odbor geologie pouze uvádí, ale
podrobně se jimi nezabývá.
Připomínky se týkají pochyb o uskutečnitelnosti a ekonomické rentabilnosti předkládaného záměru. Jedná
se však o problémy týkající se především investora záměru a odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence MŽP se k nim ve svém stanovisku k záměru Dětřichov č.j. 32281/ENV/10 ze dne
16. 12. 2010 vyjádřil v tom smyslu že, tato rizika: „ jsou spojena především s rizikem pro investora
záměru, neboť v případě jejich naplnění by muselo být celé podzemní dílo zlikvidováno tak, aby se
přírodní přirozené hydraulické podmínky obnovily, a aby nedošlo k významným vlivům na životní
prostředí a veřejné zdraví“. Konkrétně mělo MŽP na mysli riziko indukované seismicity s významným
dopadem na hydrogeologické a tektonické struktury a rizika související s vytvořením podzemního
puklinového geotermálního tepelného výměníku. Zatímco problémy indukované seismicity jsou již v
záměrech Semily-Řeka, Benešov u Semil a Tanvald I diskutovány, některé nejasnosti spojené s
budováním vrtů a podzemního tepelného výměníku se objevují i v tomto záměru.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Připomínky týkající se pochyb o uskutečnitelnosti a ekonomické rentabilnosti předkládaného záměru
nejsou předmětem posuzování EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Problematika indukované seizmicity je řešena v rámci přílohy č. 5 – Geologická a hydrogeologická
studie. Autor této přílohy Mgr. Nakládal k této problematice uvádí: „V souvislosti s možností vzniku
indukované seizmicity se v Evropě často připomíná událost při přípravě podzemního výměníku tepla u
Basileje, kdy bylo zaznamenáno zemětřesení o síle 3,6 stupně Richterovy škály. Zde je však nutné
připomenout, že Basilej se nachází v aktivní seizmické oblasti. Pohyby tektonických desek v rámci právě
probíhajícího alpinského vrásnění způsobilo počátkem 15. století zemětřesení, při kterém byla Basilej
srovnána se zemí. Otřesy vzniklé při vytvářením podzemního výměníku v Basileji s epicentrem mimo
oblast vrtu by patrně vznikly i bez lidského zásahu.
Vliv postupu indukovaných seizmických vln granitovým masivem je dostatečně dokumentován v rámci
seizmického monitoringu lomu v Liberci Ruprechticích provozovaným společností Ligranit a. s. Obytné
budovy se zde nacházejí přibližně 300 m od lomové stěny. Dokumentace o seizmickém působení
clonových odstřelů s množstvím použitých trhavin ve stovkách kg je pro případné zájemce k nahlédnutí u
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provozního lomu. Seizmické účinky projektovaného hydraulického štěpení v hloubce 5 km se ani řádově
nemohou rovnat s účinkem detonace stovek kilogramů průmyslové trhaviny.
MŽP - odbor geologie namítá, že informace a popis geologických a geofyzikálních poměrů především
v kapitolách C. 1. 1. 2. a C. 2. 2. 5. jsou velmi obecné, málo konkrétní a obecnější než v základních
geologických kompendiích.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Do kapitoly C. I. 3 byly doplněny podrobné informace o geologických a geofyzikálních poměrech širšího
zájmového území posuzovaného záměru, které vycházejí z přílohy č. 5 a 6 předkládané dokumentace EIA.
MŽP, odbor geologie namítá, že citace a kritická rešerše doposud provedených geologických
průzkumných a výzkumných prací a koncepcí v daném území na základě veřejně dostupných
publikovaných i nepublikovaných prací a literatury je nedostatečná, v textu chybí uvedení citovaných
zdrojů.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Všechny použité průzkumné a výzkumné práce, které byly využity pro Geologickou a hydrogeologickou
studii (příloha č. 5), která je přílohou této dokumentace EIA, jsou v této studii citovány.
Zároveň je třeba podotknout, že pro zpracování Geologické a hydrogeologické studie byly využity
všechny relevantní podklady, které byly pro zpracovatele dostupné.
MŽP, odbor geologie namítá, že chybí doložení příkladů úspěšných zahraničních záměrů podobného
druhu realizovaných ve srovnatelných podmínkách a vyvrácení pochyb o reálnosti záměru a pochyb o
výskytu přirozených poruchových a puklinových systémů v dané hloubce.
Komentář zpracovatele dokumentace:
K problematice doložení příkladů úspěšných zahraničních záměrů zpracovatel dokumentace uvádí:
V zahraničí nebyl zatím v podobném rozsahu a ve srovnatelných podmínkách jako v případě Tanvaldu
realizován žádný záměr. Byly realizovány pouze záměry hloubkových vrtů v jiných geologických
strukturách dosahujících vyšších výkonů podzemních výměníků (např. Basilej).
V příloze č. 5 předkládané dokumentace EIA (Geologická a hydrogeologická studie) jsou uvedeny
podrobné informace o výskytu přirozených poruchových a puklinových systémů v širším okolí zájmového
území – viz kapitola 2.2.4 Tektonika.
K problematice pochyb o reálnosti záměru zpracovatel dokumentace uvádí: Na základě výsledků
geologického a hydrogeologické studie lze konstatovat, že je plánovaný záměr umístěn v území s
geologickými poměry, které jsou vhodné pro využití geotermální energie z podzemí. Jedná se o přítomnost
granitů, jejichž křehkost je vhodná pro štěpení horninového masívu pro vytvoření puklinového výměníku,
dále se také v těchto granitech nachází vyšší obsah křemene, který bude příznivě ovlivňovat hydraulické a
termodynamické parametry horninového masivu. Vyšší obsahy křemene v granitech oproti horninám
železnobrodského krystalinika podmiňují vyšší tepelnou vodivost. Navíc se v území nachází četné pukliny,
které jsou pro využití geotermální energie velmi vhodné. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze č. 5.
Je však třeba upozornit, že není účelem posuzování vlivů na životní prostředí posuzování pochyb o
reálnosti záměru. Jedná se o riziko investora.
MŽP, odbor geologie namítá, že chybí vyvrácení námitek týkajících se chybného časového
harmonogramu prací.
Komentář zpracovatele dokumentace:
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Tuto připomínku vyslovil ČBÚ i k záměru pro Geotermální elektrárnu Dětřichov. Zpracovatel
dokumentace uvádí, že se počítá s tím, že bude jeden vrt hlouben cca 10 až 16 týdnů, tzn., že všechny vrty
budou realizovány cca 1 rok.
MŽP, odbor geologie upozorňuje na absenci konkrétních zhodnocení zkušeností získaných při realizaci
vrtných prací v rámci záměru Litoměřice a zkušeností ze zahraničí.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V rámci přílohy č. 5 (Geologická a hydrogeologická studie) jsou zmíněny zkušenosti získané při realizaci
vrtných prací v Litoměřicích.
Zpracovatel dokumentace k příkladu záměru geotermálních vrtů v Litoměřicích uvádí:
V oblasti Litoměřic se nachází horniny krystalinika. Mechanické, geochemické, hydraulické a
termodynamické vlastnosti hornin krystalinika se odvíjejí od velmi nízkého obsahu křemene v základním
horninovém typu. Horniny jsou pod vlivem horninových tlaků plastické (fylit) nebo natolik houževnaté, že
výrazným způsobem komplikují vrtné práce. Další významnou vlastností hornin vulkanosedimentárních
komplexů jsou jejich nevhodné geochemické vlastnosti. Při styku hornin s vodou a kyslíkem, začnou
horninotvorné minerály hydratovat a velmi rychle se rozpadat na minerály jílové. Hydratací a větráním
na jílové minerály zvětšuje hornina svůj objem. Rychlost rozpadu horniny se úměrně zvyšuje se vzrůstající
teplotou. Větrání má velmi významný dopad na hydraulickou propustnost základních hornin
železnobrodského krystalinika. Pokud do puklin v horninách vnikne voda, dochází vlivem větrání k jejich
poměrně rychlému zacelení hydraulicky nepropustným jílem. Pro laika pozorovatelné negativní ovlivnění
hydrodynamických vlastností mělkých vrtů (teplota masivu cca 7°C) dochází už po roce provozu. Vlivem
absence křemene vykazují horniny krystalinika nízkou tepelnou vodivost a malý teplotní gradient (2°C na
100 m). Lokální přítomnost čoček až drobných poloh kvarcitů, a tektonicky přepracovaných těles původně
granitoidních hornin (Bítouchovská žula) nemohou nedostatečné tepelné parametry a nevýhodné
hydrogeologické vlastnosti masivu krystalinika plně kompenzovat. Vlivem výše popsaných vlastností
horninového masivu, lze považovat další prohlubování průzkumného vrtu v Litoměřicích za nerentabilní.
K problematice zkušeností ze zahraničních zpracovatel dokumentace uvádí: V zahraničí nebyl zatím
v podobném rozsahu a ve srovnatelných podmínkách jako v případě Tanvaldu realizován žádný záměr.
Byly realizovány pouze záměry hloubkových vrtů v jiných geologických strukturách dosahujících vyšších
výkonů podzemních výměníků (např. Basilej).
MŽP, odbor geologie upozorňuje, že chybí vyvrácení námitek k předchozím záměrům, které uváděly, že
samotné vpouštění vody do vrtů neumožní bez hydraulického vtláčení vody (resp. solného roztoku)
dostatečné narušení hornin a vytvoření oběhových cest nutných pro fungování výměníku.
Komentář zpracovatele dokumentace:
K této problematice zpracovatel dokumentace uvádí: Do vrtů bude vpouštěna studená voda, která však
bude v podzemí obohacena o minerály původem z horninového prostředí, nebo se bude mísit se silně
mineralizovanou vodou původního puklinového kolektoru. Mineralizace vody zajistí dostatečné narušení
hornin a vytvoření oběhových cest pro fungování výměníku.
Při teplotě horninového masivu cca 150°C v hloubce 4 až 5 km lze očekávat koncentraci solí v podzemní
vodě ve výši do 0,4 kg na 1 litr. Pokud se do puklinového systému bude napouštět voda o menší
koncentraci solí než je přirozená, dlouhodobě vytvořená geochemická rovnováha mezi vodou a
horninovým masivem při teplotě cca 150°C, bude docházet vlivem chemického případně i enzymatického
biochemického k rozkladu horninové matrice (živce, tmavé minerály) k obohacování méně
mineralizované vody o chemické látky. Rychlost obohacování bude závislá na koncentračním gradientu
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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prvků mezi vodou a granitem, teplotě horninového masivu, rychlosti rozpadu minerální matrice granitu a
na rychlosti proudění vody v puklinovém systému. Proto lze hlavně při provozu projektovaného zdroje
geotermální energie doporučit v podzemním tepelném výměníku nechat cirkulovat vodu s pokud možno
původní mineralizací.
MŽP, odbor geologie namítá, že v kap. B. II. 2. nejsou komentovány dříve vyslovené pochyby o
podhodnoceném množství použité studené vody a pouze 10 % ztrátách. S tím souvisí i otázka, zda bude
možné ze zdrojů podzemní vody v areálu zajistit potřebné množství vody a informace o stanovisku
vodoprávního úřadu.
V textu záměru není uvedeno, zda pro vrty v areálu je vydáno povolení k nakládání s vodami a z jakého
důvodu nemají stanovena ochranná pásma, jak je uvedeno v kap. C. 2. 2. 3.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V kapitole B. II. 2 předkládané dokumentace EIA jsou uvedena předpokládaná množství použité vody, a
to jak ve fázi výstavby, tak i ve fázi provozu posuzovaného záměru. V této fázi projektových příprav nelze
s přesností určit potřebu vody, a to zejména v souvislosti s napouštěním vody do vrtů a aktivací
podzemního puklinového tepelného výměníku. Což znamená vpuštění studené vody do vrtů v celém profilu
vrtů a jejím postupném vsaku do horninového prostředí. V této fázi projektové přípravy však není jasné,
zda bude voda čerpána pouze do jednoho vrtu nebo do dvou krajních vrtů. Toto bude záviset na rychlosti
vytvoření podzemního tepelného výměníku.
Při provozu zdroje geotermální energie bude provozován podzemní výměník s uzavřeným oběhem vody.
Případné ztráty vody z uzavřeného okruhu v odhadované výši do 20 m3 ročně (0,0006 l. s–1) mohou být
způsobeny pouze jejich únikem do otevřených puklin krkonošsko-jizerského plutonu. Tyto ztráty jsou však
k rozsahu záměru velmi malé a nevýznamné a nelze je v této fázi projektové přípravy přesně určit. Ztráty
vody budou souviset zejména s charakterem vytvořeného puklinového systému v podzemí.
V kapitole B. II. 2 jsou uvedeny možné zdroje vody pro posuzovaný záměr. V současné době má areál
povolen odběr z vodovodního řadu na odběrném místě Krkonošská 140 v rozsahu 57 m3 za den a 7,2 m3
za hodinu. Dalším zdrojem technologické vody může být i odběr z česlovny - stávající malé vodní
elektrárny Tanvald Hydro, která je napájena z řeky Desná. Bude zde možný odběr vody o objemu až 1
m3/s.
Zdrojem vody pro technologii může být i voda z řeky Kamenice, kdy by musel být řešen nákup od Povodí
Labe. Tyto uvedené zdroje vody v areálu dostatečně pokryjí potřebu vody pro posuzovaný záměr.
V kapitole H je uvedeno povolení k odběru z vodovodního řadu na odběrném místě Krkonošská 140.
Co se týká problematiky povolení k nakládání s vodami, zpracovatel dokumentace uvádí: Na základě
terénního průzkumu bylo zjištěno, že zmíněné studny jsou v současné době zasypány a překryty silnou
vrstvou navážky. Navíc se dle výsledků geologické a hydrogeologické studie předpokládá jejich znečištění
(podrobněji viz příloha č. 5). Vzhledem k tomu, se s jejich využitím pro posuzovaný záměr neuvažuje.
V území se nachází dostatek jiných zdrojů vody. Není tedy třeba řešit povolení k nakládání s vodami
z tohoto zdroje, protože nebude pro posuzovaný záměr využit.
MŽP, odbor geologie namítá, že v záměru není podrobněji popsán způsob likvidace vrtných kalů a není
diskutována námitka k předchozím záměrům, že je množství vrtných kalů, které bude nutné zlikvidovat,
podhodnoceno.
Komentář zpracovatele dokumentace:
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Vrtné kaly budou vznikat při samotném vrtání hloubkových vrtů. Předpokládá se, že z jednoho vrtu
vznikne cca 1000 až 1500 t vrtných kalů. Toto množství vychází z následující úvahy: průměr vrtu je 0,269
m, výška vrtu je 5000 m, objem válce (vrtu) je 284 m3 horniny; při vrtání vzroste objem vrtané horniny
dvakrát, tj. 568 m3 horniny na jeden vrt; tj. 852 t suchých kalů. Pokud se k vyvrtané hornině přidá voda a
zbytky výplachu, tak vznikne cca 1000 až 1500 tun vrtných kalů na jeden vrt.
Způsob odstranění kalů, bude záviset mimo jiné na konzistenci kalu. Vrtnou drť se zbytky výplachu,
obsahujícími nebezpečné látky, je v průběhu cirkulace výplachu navrhováno separovat a průběžně
v uzavřených kontejnerech odvážet ke zneškodnění. V případě vysokého podílu vody bude kal
přepravován v cisternách, následně stabilizován a teprve po odsazení pevné fáze případně uložen na
skládku, popř. na skládku nebezpečného odpadu. V nejbližším okolí by se mohlo jednat o zařízení AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. - skládka Benátky nad Jizerou, Gesta a. s. - Rynoltice nebo Marius
Pedersen a. s. - Lomnice nad Popelkou - Bryndov.
MŽP, odbor geologie upozorňuje, že v kap. B. I. 1. 9. je nutné do názvu kapitoly uvést o jaký právní
předpis se jedná a dále do tabulky doplnit jednotlivé činnosti s odpovídajícími odkazy na příslušné právní
předpisy a dbát na soulad terminologie těchto předpisů s terminologií v textu záměru a na časový sled
jednotlivých kroků. V textu kapitoly chybí zmínka o stanovení chráněného území k zabezpečení ochrany
zvláštních zásahů do zemské kůry.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Kapitola B. I. 9 předkládané dokumentace byla doplněna o přesné citace jednotlivých právních předpisů
a také o přesnou terminologii vyplývající z těchto předpisů. Činnosti byly seřazeny chronologicky, tak jak
budou probíhat v dalších stupních projektové dokumentace. Do kapitoly byla doplněna informace o
stanovení chráněného území k zabezpečení ochrany zvláštních zásahů do zemské kůry.
V kap. B. I. 1. 6. Podzemní výměník tepla je nutné na str. 14 nově formulovat poslední odstavec a
vysvětlit, co je míněno existujícími a připravovanými regulačními opatřeními. U jednotlivých kroků –
registrace nové instalace, vyhlášení ochranného pilíře a u vyhlášení ochranného pásma je nutné uvést, na
základě jakých právních předpisů budou tyto kroky učiněny a jaký bude jejich konkrétní význam. Tato
část textu musí korespondovat s kap. B. I. 1. 9.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Regulačními opatřeními jsou myšlena tato opatření: Podle již existujících nebo připravovaných
regulačních opatření bude zajištěno dle zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění stanovení průzkumného
území pro zvláštní zásah do zemské kůry, bude vypracován projekt prací v souladu se zákonem č. 62/1988
Sb., dále bude na základě průzkumu stanoveno chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry a bude
vydáno povolení příslušného báňského úřadu pro zvláštní zásah do zemské kůry. Tato opatření budou
chránit realizovanou výstavbu geotermálních vrtů, horninové prostředí před případným vyčerpáváním
zemského tepla, zajistí nezávislost dalších, nově budovaných geotermálních zdrojů a na povrchu umožní
jakoukoli jinou činnost.
Do kapitoly B. I. 9 byly doplněny informace k jednotlivým krokům v rámci připravované realizace
hloubkových vrtů, které bude nutné před zahájením prací splnit.
MŽP, odbor geologie upozorňuje, že v kap. B. III. 4. Vibrace by měla být citována jiná odpovídající
norma, norma ČSN 73 0036 byla zrušena ke dni 1. 4. 2001.
Komentář zpracovatele dokumentace:
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Norma ČSN 730036, která byla zrušena k 1. 4. 2010, byla nahrazena normou ČSN EN 1998-1
Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení. Tato informace byla do kapitoly Vibrace této
dokumentace doplněna.
MŽP, odbor geologie upozorňuje, že v kapitole C. 2. 2. 3. Povrchová voda je popis hydrologické situace
obecný a bez citované literatury. Citovaná vyhláška č. 470/2001 Sb. byla zrušena a nahrazena vyhláškou
č. 178/2012 Sb. V části Podzemní voda by mělo být uvedeno, v jak širokém okolí Tanvaldu se
nevyskytují ochranná pásma vodních zdrojů. Termín PHO by se měl používat pouze v těch případech,
kdy je termín PHO obsažen v platném rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami podle dřívějších
předpisů. Jinak se jedná o OPVZ ochranná pásma vodních zdrojů stanovená v souladu s vyhláškou č.
137/1999 Sb.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Tato kapitola je v předkládané dokumentaci EIA zařazena pod číslo C. I. 4. Kapitola C má dle názvu
„Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ obsahovat informace o stávajícím stavu povrchové
a podzemní vody v zájmovém území. To kapitola C. I. 4 dostatečně naplňuje. Výčet studií a prací, které
byly využity pro zpracování hydrologické studie a jsou uvedeny v textu této studie.
Informace o ochranných pásmech vodních zdrojů v okolí Tanvaldu je uvedena v kapitole C. I. 4.
Informaci o rozlišení termínu PHO a termínu OPVZ (ochranné pásmo vodního zdroje) bere zpracovatel
dokumentace na vědomí a v rámci předkládané dokumentace konstatuje, že není v zájmovém území ani
v nejbližším okolí záměru stanoveno žádné PHO. V širším okolí záměru se nachází řada ochranných
pásem vodních zdrojů, které jsou uvedeny na obrázku v kapitole C. I. 4 předkládané dokumentace EIA.
MŽP, odbor geologie považuje text kapitoly C. 2. 2. 5. za velmi obecný, který konkrétně nepopisuje,
nediskutuje ani nevyhodnocuje geologickou situaci, geofyzikální poměry ani specifika geotermálního
zdroje. Z textu by mělo být patrno, zda uváděné údaje o geologické stavbě a geotermálních poměrech
byly prokázány na základě geofyzikálních měření a granittektonického výzkumu v rámci tohoto projektu
a v dané lokalitě nebo na základě výsledků převzatých z prací jiných a v tom případě kterých. Tyto
informace nelze nalézt ani v kap. F.1. Literatura, archivní zprávy. Zde jsou navíc, zřejmě omylem,
citovány materiály týkající se územního rozvoje města Semily.
Za vhodné OG považuje přiložení předpokládaného geologického profilu vrtů do hloubky 5 km, případně
geologických řezů. Zmiňovaná tektonika není na obr. č. 11 zřetelná.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Na základě výsledků Geologické a hydrogeologické studie (příloha č. 5) byly doplněny podrobnější
informace o geologických, geofyzikálních poměrech zájmového území a také specifikace geotermálního
zdroje.
Z textu studie je patrné, že byla data o geologických, geofyzikálních poměrech a také specifikace
geotermálního zdroje čerpána jak na základě geofyzikálního měření (měření VDV – jedná se o
jednoduchou geofyzikální metodu pracující v pásmu velmi dlouhých vln, kdy se sleduje primární složka od
vysílače a sekundární složka indukovaná v zemi), tak i na základě výsledků prací převzatých z jiných
prací. V textu studie jsou uvedeny práce, ze kterých bylo čerpáno.
Podrobný geologický profil do hloubky 5 km bude možné doložit až po povolení zvláštního zásahu do
zemské kůry, které vydá příslušný obvodní Báňský úřad, tedy až ve fázi hloubení vrtů.
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V kapitole C. I. 3 jsou uvedeny informace o tektonických poměrech, tyto informace jsou podrobně
popsány i v příloze č. 5 předložené dokumentace.
MŽP, odbor geologie upozorňuje, že v kapitole D. 1. 4. v části Ovlivnění povrchové a podzemní vody je
nutné sladit údaj o hloubce oběhu podzemní vody (2,5 km) s údajem na str. 46 (1-1,5 km).
Komentář zpracovatele dokumentace:
Hladina podzemní vody začíná v zájmovém území v hloubce cca 6 m a může pokračovat až do hloubky
cca 10 km.
MŽP, odbor geologie upozorňuje, že v kap. D. 4 v části opatření k ochraně povrchové a podzemní vody
v předposledním opatření není jasné, jaké nebezpečí by komunikace prostředí vrtu a okolních hornin
představovala a proč je toto opatření uváděno v části týkající se podzemních vod, je-li jejich výskyt
předpokládán max. do 2,5 km.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Provádění vrtu představuje potenciální nebezpečí jak pro horninové prostředí, tak i pro podzemní vody.
Jedná se např. o: pronikání agresivních vod do vrtu, únik vrtného výplachu do horninového prostředí.
Podrobný popis provedení vrtů a jejich bezpečnost z hlediska ovlivnění horninového prostředí a
podzemních vod je uveden v příloze č. 7 této dokumentace.
Na základě výsledků této studie lze konstatovat, že během hloubení a provozování geotermálních vrtů
nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí a podzemních vod. Zda bude nutno pažit vrty i do
větších hloubek než 3 km, zatím není v této fázi projektových příprav jasné. To bude upřesněno až na
základě výsledků během provádění vrtů (výsledky karotážního měření, výsledky technického stavu vrtů,
výsledky vzorků).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje MŽP, odbor geologie následující postup. S
ohledem na řadu nejasností v textu, by bylo podle vhodné vrátit zpracovateli oznámení k jeho doplnění a
opravení sporných částí textu a jeho opětovné předložení. Teprve na základě doplněného oznámení
záměru bude podle názoru OG možné rozhodnout, zda je nutné, aby bylo provedeno posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
Již nyní však MŽP, odbor geologie předpokládá, že v obou případech budou uloženy podmínky pro další
realizaci záměru obdobné podmínkám obsaženým ve stanoviscích MŽP č.j. 32281/ENV/10 ze dne
16.12.2010 a v závěru ze zjišťovacího řízení č.j. 18234/ENV/09 ze dne 5.3.2009. Z hlediska odboru
geologie půjde především o podmínku podrobnějšího popisu geologických a hydrogeologických poměrů
a tepelného toku a vypracování projektu prací v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 239/1998 Sb.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Zpracovatel dokumentace se v rámci předkládané dokumentace EIA se všemi spornými částmi vypořádal
a doplnil jednotlivé informace do příslušných kapitol. Proto nebylo třeba oznámení doplňovat. Všechny
připomínky dotčených orgánů státní správy jsou řešeny v předkládané dokumentaci a také v rámci příloh
dokumentace.
V kapitole C. I. 3 a C. I. 4 jsou uvedeny podrobné informace o geologických a hydrogeologických
poměrech zájmového území. Podrobnější informace jsou uvedeny i v příloze č. 5.
Informace o tepelném toku jsou součástí přílohy č. 5 – Geologická a hydrogeologická studie.
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K problematice vypracování projektu prací zpracovatel dokumentace uvádí: Tato povinnost vyplývá z §
23 vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., a také z § 5 odst. b) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění.
Ministerstvo životního prostředí – ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, č. j. 1610/770/12 ze
dne 27. 9. 2012
MŽP, odbor energetiky a ochrany klimatu k předloženému záměru nemá připomínky.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Bez komentáře.
Liberecký kraj – Ing. Jaroslav Podzimek – člen rady kraje pro resort zemědělství a životního
prostředí, ze dne 17. 10. 2012
Liberecký kraj k oznámení neuplatňuje žádné zásadní připomínky. Předpokládá dodržování hlukových
limitů při realizaci vrtů. Nelze však vyloučit zhoršení subjektivního vnímání kvality spánku a vznik
obtěžování obyvatel hlukem ze záměru, zvláště u osob více senzitivních vůči hluku, jak je uvedeno v
akustické studii a hodnocení vlivů na zdraví obyvatel.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Ve všech etapách výstavby i provozu posuzovaného záměru budou splněny hygienické limity hluku, což
dokladují výsledky Akustické studie (příloha č. 2 předkládané dokumentace). Nejhorší etapou z hlediska
hluku je fáze dovozu a montáže vrtné soupravy, kdy bude intenzita dopravy dosahovat max. 25 TNA/24
hod. V této etapě jsou výsledky hlukového zatížení následující: Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A způsobené provozem obslužné staveništní dopravy záměru se v denní době pohybují
od LAeq,s = 33,5 dB do LAeq,s = 52,9 dB. V denní době (od 7 do 21 hod) bude hygienický limit hluku 65 dB
z provozu staveništní dopravy dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech. V denní době (od 6 do
7 hod a od 21 do 22 hod) bude hygienický limit hluku 60 dB z provozu staveništní dopravy dodržen ve
všech uvažovaných výpočtových bodech.
Studie hodnocení zdravotních rizik hluku je přílohou č. 4a dokumentace EIA. V této studii je vyhodnoceno
obtěžování hlukem z výstavby i provozu posuzovaného záměru. Dle výsledků této studie lze konstatovat: I
přes předpokládané trvání vrtných prací po dobu 1 roku lze konstatovat, že v případě stavební činnosti se
jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se může projevovat zejména
v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších stávajících obytných objektů. Tato
krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Krajský úřad Libereckého kraje – ředitel, č. j. KULK 61953/2012, OŽPZ 1138/2012 ze dne 17. 10.
2012
Krajský úřad Libereckého kraje upozorňuje, že v předloženém záměru chybí vyznačení rozsahu
stanoveného záplavového území vodního toku Kamenice. V rámci zpracování projektové dokumentace
požaduje jeho plné respektování.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V kapitole C. I. 4 je vyznačeno dle platného územního plánu města Tanvaldu záplavové území (záplavové
území pro Q100 a aktivní záplavová zóna). Záplavové území nebude zasahovat do plánovaných
geotermálních vrtů ani do navazující technologie (geotermální elektrárna).
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Posuzovaný záměr musí respektovat záplavové území, jehož hranice probíhá severní částí zájmového
území. Tato podmínka je součástí opatření v kapitole D. IV.
Krajský úřad Libereckého kraje upozorňuje, že v oznámení je na str. 16 a 17 uvedeno, že pro hloubení
vrtů a pro provoz bude využita voda z místních zdrojů (studní) bývalé textilky, ale chybí informace o
jejich vydatnosti a porovnání s potřebou vody k realizaci záměru.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Na základě terénního průzkumu bylo zjištěno, že zmíněné studny jsou v současné době zasypány a
překryty silnou vrstvou navážky. Nebylo tedy možné provést čerpací zkoušky, které by ověřily jejich
vydatnost. Navíc se dle výsledků geologické a hydrogeologické studie předpokládá jejich znečištění
(podrobněji viz příloha č. 5). Vzhledem k tomu, se s jejich využitím pro posuzovaný záměr neuvažuje.
V území se nachází dostatek jiných zdrojů vody. Zdrojem vody pro záměr mohou být následující zdroje:
odběr z vodovodního řadu v rozsahu 57 m3 za den, 7,2 m3 za hodinu, 2 l/s (v kapitole H je uveden souhlas
s odběrem vody), odběr z česlovny - stávající malé vodní elektrárny o objemu až 1m3/s, odběr z řeky
Kamenice.
Pro realizaci záměru se počítá s odběrem vody až 6 000 m3 po dobu, který ve špičce nemůže přesáhnout
hodnotu 40 l. s–1. Vzhledem k očekávané kontaminaci dvou studní nacházející se údajně v místě
plánovaných vrtů ropnými uhlovodíky a toxickými kovy se za výhodnější pokládá potřebu vody pokrýt z
náhonu k malé vodní elektrárně či z vodovodního řadu. Při odhadu doby budování podzemního výměníku
1 rok je průměrná spotřeba vody 0,19 l. s–1 při předpokládaném maximu do 40 l. s–1.
Výše uvedené zdroje vody tak dostatečně pokryjí potřebné množství vody pro hloubení a provoz vrtů.
Krajský úřad Libereckého kraje upozorňuje, že v kapitole Vibrace (str. 27-29) je popsána možná
indukovaná seismicita a je navržen seismický monitoring ve vytipovaných lokálních stanicích (před
zahájením vrtných prací i v průběhu). Tento monitoring nebyl zahrnut do kapitoly D. 4 Opatření k
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Požadují doplnit a tuto podmínku
zahrnout do výstupů z procesu posuzování vlivů na životní prostředí (do závěru zjišťovacího řízení,
případně do stanoviska).
Komentář zpracovatele dokumentace:
Podmínka provádění seizmického monitoringu před zahájením vrtných prací a v průběhu vrtných prací
byla zařazena do kapitoly D. IV. předkládané dokumentace.
Krajský úřad Libereckého kraje upozorňuje, že i když je v popisu záměru uvedeno, že vrty budou do
hloubky 3 km paženy, aby nedocházelo ke kontaktu prostředí vrtu s podzemní vodou, přesto doporučují z
důvodu vlivů možné seismicity zmapovat v okolí záměru podzemní zdroje vody a zvážit rozsah jejich
monitoringu (kvalita i vydatnost).
Komentář zpracovatele dokumentace:
Součástí opatření v kapitole D. IV je i toto opatření: V dalších stupních projektové dokumentace bude
nutno provést pasportizaci zdrojů podzemní vody a průběžné sledování hladin těchto zdrojů minimálně
v lokalitě, která bude v podzemí ovlivněna dočasnými kontrakcemi a vznikem dilatačních spár (tj. cca 5
km2).
Krajský úřad Libereckého kraje namítá, že údaje o četnosti přepravy vrtných kalů jsou podhodnocené,
opravené údaje by měly být promítnuty i do vlivu záměru na veřejné zdraví.
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Komentář zpracovatele dokumentace:
V rámci dokumentace EIA byl prověřen údaj o četnosti přepravy vrtných kalů. Předpokládá se, že
z jednoho vrtu vznikne 852 t suchých kalů. Pokud se k vyvrtané hornině přidá voda a zbytky výplachu, tak
vznikne cca 1000 až 1500 tun vrtných kalů na jeden vrt. V případě využití těžkých nákladních vozidel o
nosnosti 12 t, pak vychází, že pro odvoz veškerých vrtných kalů bude nutné vypravit celkem 213 TNA.
Vrtání bude probíhat kontinuálně po celý rok, z čehož lze odvodit, že do areálu přijede/odjede cca 4 až 5
TNA za týden.
Upřesněné údaje o četnosti přepravy vrtných kalů jsou promítnuty do Studie hodnocení zdravotních rizik
hluku (příloha č. 4a).
Krajský úřad upozorňuje, že v případě jakýchkoliv zemních prací zasahujících do stávajícího terénu je
stavebník povinen, dle § 22 odst. 2, platného znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
oznámit svůj záměr již v době příprav Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha,
v.v.i.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Tato podmínka je zahrnuta do kapitoly D. IV.
Krajský úřad Libereckého kraje upozorňuje, že chybí kapitola, která se týká dopravní infrastruktury, kde
by mělo být specifikováno, po jakých pozemních komunikacích se bude odehrávat přeprava materiálu pro
výstavbu vrtné soupravy a přeprava vrtných kalů. Dále zde není uvedena trasa, kam se budou vrtné kaly
odvážet, tj. které pozemní komunikace a jakým zatížením budou dotčeny.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V předkládané dokumentaci EIA je uvedena kapitola B. II. 4 – Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.
Podrobné informace k dopravě jsou uvedeny také v příloze č. 1 – Dopravní studie.
Pro přepravu materiálů pro výstavbu vrtné soupravy a pro přepravu vrtných kalů bude pravděpodobně
využita trasa z ulice Krkonošské dále na Železnobrodskou. Je však nutné zdůraznit, že definitivní volba
míst dovozu materiálů pro výstavbu vrtné soupravy a míst pro uložení vrtných kalů bude plně
v zodpovědnosti dodavatele stavby a není ji tak možno v této fázi projektových příprav se 100% určitostí
stanovit. V současné době se předpokládá, že mohou být vrtné kaly odváženy na následující skládky: AVE
CZ odpadové hospodářství s. r. o. – Benátky nad Jizerou, Gesta a. s Rynoltice, Marius Pedersen a. s. –
Lomice nad Popelkou – Bryndov, firma Ladeo Lukavec s. r. o. u Lovosic.
Krajský úřad Libereckého kraje namítá, že počet nákladních automobilů, které budou odvážet vrtné kaly,
se zdá být nízký. Za předpokladu, že z jednoho vrtu bude vytěženo cca 1 000 – 1 500 t vrtných kalů (str.
25), vrtání bude probíhat 3 měsíce (str. 14) tj. 90 dnů, vychází z tohoto předpokladu výsledná hodnota
vytěžených kalů za týden 78 – 117 t. Na str. 22 je uvedeno, že odvoz vrtných kalů bude prováděn 3x do
týdne, z čehož vyplývá, že nákladní automobil odveze 26 – 39 t vrtných kalů, což není možné při min.
hmotnosti nákladní soupravy 15 t. Z toho následně vyplývá, že celková hmotnost soupravy by činila 41 –
54 t. Požaduje doplnit o tyto parametry.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Předpokládá se, že z jednoho vrtu vznikne cca 1000 až 1500 tun vrtných kalů. Toto množství vychází
z následující úvahy: průměr vrtu je 0,269 m, výška vrtu je 5000 m, objem válce (vrtu) je 284 m3 horniny;
při vrtání vzroste objem vrtané horniny dvakrát, tj. 568 m3 horniny na jeden vrt; tj. 852 t suchých kalů.
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Pokud se k vyvrtané hornině přidá voda a zbytky výplachu, tak vznikne cca 1000 až 1500 tun vrtných kalů
na jeden vrt.
Hloubení jednoho vrtu bude probíhat cca 10 až 16 týdnů, tzn., že hloubení všech třech vrtů bude probíhat
cca 1 rok.
Pro odvoz vrtných kalů budou využívána těžká nákladní vozidla o nosnosti 12 t. Pro odvoz veškerých
vrtných kalů tak bude nutné vypravit celkem 213 TNA. Vrtání bude probíhat kontinuálně po celý rok,
z čehož lze odvodit, že do areálu přijede/odjede cca 4 až 5 TNA za týden.
Krajský úřad Libereckého kraje upozorňuje, že není uvedeno množství vstupních surovin a tím i počet
dopravních prostředků, které budou třeba na jejich přepravu do místa vrtů – z hlediska technologie
dopravy nelze počítat, že stejné dopravní prostředky zajišťující odvoz vrtných kalů budou zajišťovat i
dovoz těchto surovin.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V první fázi výstavby bude nutné v území realizovat panelovou plochu, která bude sloužit pro umístění
vrtné plošiny (cca 1000 ks panelů – 152 nákladních souprav, podsypový materiál – 6 nákladních souprav,
2 x autojeřáb, 3 x domíchávač betonu, dozery a bagry – 2 až 3 podvalníky, hydraulická ruka, řídící
kolona – 2 nákladní soupravy). Tato etapa bude trvat cca 6 týdnů. Na základě dostupných informací lze
tedy odhadnout množství vyvolané dopravy během této etapy následovně: Celkem v průběhu těchto 6
týdnů do areálu přijede cca 211 TNA. Ve špičkovém denním zatížení lze odhadnout, že přijede max. 15
TNA za 24 hodin. Dále je nutné počítat s cestami zaměstnanců (5 OA/24 hodin).
Nejvýznamnější etapou výstavby bude dovoz a montáž vrtné soupravy. Veškeré zařízení vrtné soupravy se
skládá ze stavebnicových modulů, které je možno přepravit a postavit zhruba během 7 dnů. V průběhu
této etapy lze při špičkovém zatížení předpokládat příjezd a odjezd max. 25 TNA/den. Další dopravu bude
tvořit cílová doprava zaměstnanců (cca 5 OA/24 hod).
Pro odvoz vrtných kalů budou využívána těžká nákladní vozidla o nosnosti 12 t. Odvoz vrtných kalů bude
probíhat až po etapě výstavby panelové plochy a dovozu a montáže vrtné soupravy. Pro odvoz veškerých
vrtných kalů tak bude nutné vypravit celkem 213 TNA. Vrtání bude probíhat kontinuálně po celý rok,
z čehož lze odvodit, že do areálu přijede/odjede cca 4 až 5 TNA za týden.
Krajský úřad Libereckého kraje nesouhlasí s tvrzením, že spotřeba PHM nákladního vozidla pohybujícího
se v areálu továrny bude 15 l/100 km. Průměrná spotřeba PHM u nákladních vozidel s motory EURO IV
a EURO V se pohybuje v ustáleném režimu jízdy (70-80 km/hod) dle hmotnosti nákladu mezi 25-30 litry.
V případě, že nákladní vozidlo popojíždí v areálu nebo jede nízkou rychlostí cca 5–20 km/hod, jeho
okamžitá spotřeba se pohybuje v rozmezí 35–40 l/100 km. Z tohoto důvodu nelze souhlasit s údaji, které
jsou v textu uvedeny, tj. spotřeba PHM a vyprodukované množství emisí.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V rámci předkládané dokumentace EIA došlo k aktualizovanému výpočtu Rozptylové studie (příloha č. 3).
Zpracovatel rozptylové studie počítal ve svých výpočtech s nákladními automobily s motory EURO 3,
které mají vyšší spotřebu pohonných hmot než nákladní automobily s motory EURO 4 a EURO 5.
Zároveň počítal i s nízkou rychlostí těchto automobilů (15 km/h). Na základě těchto údajů byly vypočteny
imisní příspěvky v jednotlivých etapách výstavby posuzovaného záměru (viz příloha č. 3).
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Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, č. j. KHSLB 20650/2012 ze dne
10. 10. 2012
KHS Liberec územní pracoviště Jablonec n/N upozorňuje, že bude nutné prověřit radioaktivitu vody
čerpané z podzemí a posoudit závažnost z hygienického hlediska, dle výsledků zabezpečit ochranu zdraví
před účinky tohoto záření.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Na základě konzultací s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje (MUDr. Alenou Hájkovou) bylo
zjištěno, že bude nutné prověřit zejména radioaktivitu vrtných kalů, které budou odváženy z vrtného
pracoviště přes Tanvald a další obce na některou ze skládek nebezpečného odpadu.
Tato problematika je vyhodnocena v kapitole D. I. 2 – Vliv na zdraví obyvatel. Z výsledků studie vyplývá,
že realizace záměru není spojená s významným rizikem ozáření ani pro pracovníky provádějící realizaci
vrtů, ani pro obyvatelstvo v okolí.
KHS Liberec, územní pracoviště Jablonec n/N požaduje doložit aktualizovanou studii, která zohlední
umístění záměru ve městě, u hlavní komunikace I/10, železniční trati a v blízkosti vodní elektrárny i
dalších provozovaných zdrojů, ve fázi jeho přípravy i provozu z hlediska hluku a vibrací, ve smyslu
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Součástí předkládané dokumentace EIA je Akustická studie (příloha č. 2), která splňuje výše uvedené
požadavky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Vyhodnocení vlivů záměru
na akustickou situaci je součástí kapitoly D. I. 3. Vyhodnocení záměru z hlediska vibrací je uvedeno
v kapitole B. III. 5 – Vibrace.
Dále požadují dokladovat zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s uvedenou starou zátěží
v území (poddolovaná území, opuštěná stará důlní díla, např. Příchovice u Kořenova, Zlatá Olešnice,
Návarovská a štola Bohdalovice) a možného výskytu vzniku provozních havárií.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Vyhodnocení posuzovaného záměru na veřejné zdraví z hlediska starých ekologických zátěží a provozních
havárií je uvedeno v kapitole D. I. 2 – Vliv na zdraví obyvatel.
Dále KHS upozorňuje, že chemická činidla pro úpravu výplachové vody musí být používána v souladu se
zákonem č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Tato podmínka je součástí opatření v kapitole D. IV.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, č. j. SBS 33433/2012 ze dne 26. 9.
2012
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina upozorňuje, že podmínkou pro zahájení
správního řízení o povolení zvláštních zásahů do zemské kůry je stanovení chráněného území pro zvláštní
zásahy do zemské kůry v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 a § 16 horního zákona.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina z hlediska horních předpisů nemá námitky
k předmětnému záměru a nepovažuje za nutné posoudit záměr v celém rozsahu zákona.
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Komentář zpracovatele dokumentace:
V kapitole B. I. 9 je uveden výčet navazujících rozhodnutí, které bude třeba v dalších stupních projektové
dokumentace získat. Výčet je seřazen chronologicky za sebou.
Jinak bez komentáře.
Česká
inspekce
životního
prostředí
–
oblastní
ČIŽP/51/IPP/1212853.001/12/LKM ze dne 4. 10. 2012

inspektorát

Liberec,

č.

j.

Česká inspekce životního prostředí konstatuje, že z hlediska oddělení ochrany vod je záměr zpracován dle
platné legislativy a pokud budou dodržována všechna havarijně-bezpečnostní opatření v něm uvedená,
nebude realizace záměru představovat podstatné zvýšení rizika ovlivnění kvality povrchových a
podzemních vod. Česká inspekce životního prostředí konstatuje, že i když jsou některé v záměru
popisované chemikálie klasifikovány jako netoxické, z hlediska vodního zákona je na ně možno nahlížet
jako na látky nebezpečné vodám, a proto je třeba zabránit vniknutí většího množství těchto chemikálií do
podzemních či povrchových vod, a to jak při skladování, tak i při manipulaci.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V kapitole D. IV. je uvedena řada opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, která zabrání
zvýšení rizika negativního ovlivnění povrchových a podzemních vod.
Chemické látky budou využívány zejména během provádění vrtných prací (příprava vrtného výplachu).
Jejich výčet je uveden v kapitole B. II. 3. - Ostatní surovinové a energetické zdroje. K zabránění vniknutí
většího množství používaných chemikálií do podzemních a povrchových vod je v kapitole D. IV. navrženo
opatření. Jedná se o zapažení vrtů do minimální hloubky 3 km. Součástí kapitoly D. IV. jsou i další
opatření na ochranu povrchových a podzemních vod.
Z hlediska nakládání s odpady upozorňuje ČIŽP na povinnost původce odpadů, vést průběžnou evidenci
všech vznikajících odpadů i v případě produkce odpadů v minimálním množství. Dále jsou původci
odpadů povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za
kalendářní rok (v tomto případě lze očekávat větší produkci u odpadů vrtných kalů), zasílat každoročně
Hlášení o produkci a nakládání s odpady v elektronické podobě prostřednictvím systému ISPOP.
V případě vzniku odpadu ze skupiny 17 05 zemina, kamení a vytěžená hlušina, pokud nebude tento odpad
využit přímo v místě stavby geotermální elektrárny, lze jej předat k využití při splnění zákonem
stanovených podmínek pouze oprávněné osobě.
Dále ČIŽP doporučuje nakládat s odpady katalog. č. 20 01 21 zářivky a katalog. č. 20 01 33 baterie a
akumulátory v rámci systému zpětného odběru.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Požadavky ČIŽP na povinnosti původců odpadů (vedení průběžné evidence, hlášení o produkci a
nakládání s odpady) jsou zahrnuty do dokumentace EIA – viz kapitola D. IV.
S vytěženým materiálem - skupina 17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst),
kamení a vytěžená hlušina bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.
S odpady č. 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť a č. 20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené
pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto
baterie bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.
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Česká inspekce životního prostředí konstatuje, že bude zvýšení imisní zátěže z dopravy nevýznamné
(vyjma několika dnů v průběhu výstavby a posléze likvidace vrtného pracoviště) a pokud budou
provedena opatření ke snížení případné primární a sekundární prašnosti při výstavbě záměru (v kapitole
D. 4 oznámení je prezentováno smluvní zajištění těchto opatření) je záměr z hlediska ochrany ovzduší bez
problémů.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V rámci kapitoly D. IV. jsou ve fázi výstavby navržena opatření ke snížení prašnosti.
ČIŽP upozorňuje, že eventuální kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad
zemí větším než 80 cm nebo kácení souvislého keřového porostu o celkové ploše větší než 40 m2 je
možné realizovat na základě povolení orgánu ochrany přírody.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Realizací posuzovaného záměru nevznikne žádná potřeba kácení dřevin rostoucích mimo les, která by
vyžadovala povolení příslušného orgánu ochrany přírody.
Městský úřad Tanvald – odbor stavební úřad a životní prostředí, č. j. MěÚT/17465/2012/SÚ a ŽP ze
dne 10. 10. 2012
Městský úřad Tanvald požaduje provést geologický i hydrogeologický průzkum před i během provádění
vrtných prací, tj. dokumentaci rozšířit o posouzení vlivu záměru na geologické poměry s prověřením
možnosti ovlivnění povrchových vodních toků a podzemních vodních zdrojů (pasportizace zdrojů
podzemní vody a průběžné sledování hladin těchto zdrojů) minimálně v lokalitě, která podle
dokumentace bude v podzemí ovlivněna dočasnými kontrakcemi a vznikem dilatačních spár (tj. cca 5
km2).
Komentář zpracovatele dokumentace:
V rámci zpracování dokumentace EIA byl před zahájením vrtných prací proveden geofyzikální průzkum
širšího zájmového území, který byl jedním z podkladů pro zpracování přílohy č. 5 – Geologická a
hydrogeologická studie. Součástí přílohy č. 5 je i hodnocení hydrogeologických poměrů zájmového území.
Podrobným geologickým a hydrogeologickým průzkumem bude samotné provádění hloubkových vrtů.
Co se týká pasportizace vodních zdrojů a průběžného sledování hladin podzemních vod, tak tu bude
možné provést až v dalších stupních projektové dokumentace. Tato podmínka je součástí opatření
v kapitole D. IV.
Městský úřad Tanvald požaduje dokumentaci doplnit o postup řešení v případě, že při monitorování
vodních zdrojů bude zjištěno jejich negativní ovlivnění (vydatnost, kolísání hladiny apod.).
Komentář zpracovatele dokumentace:
Monitorování vodních zdrojů (vydatnost, kolísání hladiny podzemní vody) bude zajištěno až v dalších
stupních projektové dokumentace. V případě zjištění negativního ovlivnění podzemních vod, budou
navržena ochranná opatření.
Tato podmínka je součástí opatření v kapitole D. IV.
Městský úřad Tanvald má obavy, zda zapažení vrtného stvolu do hloubky 3,0 až 3,5 km cementovou
krustou je zárukou bezpečnosti ochrany okolního horninového prostředí a podzemních vod. Posouzení by
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měla zpracovat osoba s odbornou způsobilostí se znalostí místní lokality a se zkušenostmi pro
projektování a provádění staveb obdobného rozsahu.
V posouzení je třeba také vyhodnotit reálnost fungování puklinového výměníku a předpokladu úbytku
pouze cca 10-20 m3/rok cirkulující vody.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V rámci přílohy č. 7 – „Popis provedení vrtů z hlediska záruky bezpečnosti ochrany okolního
horninového prostředí a podzemních vod“ je uveden podrobný popis technologie vrtů s předpokládanou
technologií pažení a cementací vrtů. Z výsledků této studie vyplývá, že při navržené technologii provádění
vrtů nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí a podzemních vod.
Tuto studii vypracoval Ing. Václav Tenenko, který má zkušenosti s prováděním staveb obdobného
charakteru a disponuje osvědčením o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti báňského
projektanta dle ust. § 2, vyhlášky č. 298/2005 Sb., v platném znění a osvědčením o odborné způsobilosti
k výkonu regulované činnosti závodního dle ust. § 2, vyhlášky č. 298/2005 Sb., v platném znění. Tato
osvědčení jsou součástí přílohy č. 7 této dokumentace.
V této fázi projektových příprav není možné vyhodnotit fungování puklinového výměníku a předpoklad
úbytku vod do 20 m3 cirkulujících vod za rok. K této problematice lze v této fázi projektových příprav
konstatovat: Při provozu zdroje geotermální energie bude provozován podzemní výměník s uzavřeným
oběhem vody. Případné ztráty vody z uzavřeného okruhu v odhadované výši do 20 m3 ročně (0,0006 l. s–1)
mohou být způsobeny pouze jejich únikem do otevřených puklin krkonošsko-jizerského plutonu. Tyto
ztráty jsou však k rozsahu záměru velmi malé a nevýznamné a nelze je v této fázi projektové přípravy
přesně určit. Ztráty vody budou souviset zejména s charakterem vytvořeného puklinového systému
v podzemí. Podrobnosti k této problematice jsou uvedeny v příloze č. 5.
Městský úřad Tanvald požaduje záměr posoudit a dopracovat o opatření na ochranu vod proti znečištění
v souvislosti s prováděním vrtů, rozrušením podloží, provozem mechanizace a používáním látek
škodlivých vodám při realizaci záměru i ve fázi provozování.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Problematika posouzení vrtů na hydrogeologické charakteristiky je součástí Geologické a
hydrogeologické studie – viz příloha č. 5. V kapitole D. IV. je uvedena řada opatření na ochranu vod
proti znečištění v souvislosti s prováděním vrtů, rozrušením podloží, provozem mechanizace a používáním
látek škodlivým vodám při realizaci záměru i ve fázi provozu.
Městský úřad Tanvald, upozorňuje, že výše uvedené hodnocení by mělo sloužit následnému vypracování
podrobnější dokumentace stavby vrtů (zdůvodnění hloubky zabezpečení vrtu, zabránění kontaminace
podzemních vod, zajištění horizontálního propojení vrtů, reálné potřeby odběru vody ze studní na
pozemku bývalé továrny, návrh kontrolních monitorovacích vrtů ke sledování kvality podzemních vod,
apod.).
Komentář zpracovatele dokumentace:
Na základě výsledků uvedených v geologické a hydrogeologické studii bude možné v dalších stupních
projektové dokumentace vypracovat podrobnější dokumentaci stavby vrtů. Zásadním podkladem však
budou výsledky během samotného provádění hloubkových vrtů.
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V této fázi projektové dokumentace je zpracována studie, která popisuje technologii vrtání a s tím
související opatření proti zajištění úniků výplachu do podzemních vod. Tato studie je přílohou č. 7
předkládané dokumentace.
Městský úřad Tanvald doporučuje umístit sklady aditiv a nádrže hydraulických a provozních olejů a
maziv do stávajících budov továrny.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Sklady aditiv a nádrže hydraulických a provozních olejů budou umístěny ve stávajících budovách
v areálu. Použitelné budovy jsou součástí bývalé továrny a průmyslové výroby, na což byly v minulosti
tyto budovy kolaudovány a běžně se zde tyto činnosti provozovaly.
Městský úřad Tanvald požaduje doplnit odhad množství kalů při realizaci vrtů a způsob nakládání s nimi,
množství a složení filtrátu a další nakládání s ním. Upozorňuje, že je třeba se blíže zabývat složením a
likvidací výplachu a že uváděné vypouštění odpadních vod do kanalizace je třeba kvalitativně
specifikovat a posoudit podle platného kanalizačního řádu, tj. se spol. SČVK, a.s.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Předpokládá se, že z jednoho vrtu vznikne cca 1000 až 1500 t vrtných kalů. Toto množství vychází
z následující úvahy: průměr vrtu je 0,269 m, výška vrtu je 5000 m, objem válce (vrtu) je 284 m3 horniny;
při vrtání vzroste objem vrtané horniny dvakrát, tj. 568 m3 horniny na jeden vrt; tj. 852 t suchých kalů.
Pokud se k vyvrtané hornině přidá voda a zbytky výplachu, tak vznikne cca 1000 až 1500 tun vrtných kalů
na jeden vrt.
Způsob odstranění kalů, bude záviset mimo jiné na konzistenci kalu. Vrtnou drť se zbytky výplachu,
obsahujícími nebezpečné látky, je v průběhu cirkulace výplachu navrhováno separovat a průběžně
v uzavřených kontejnerech odvážet ke zneškodnění. V případě vysokého podílu vody bude kal
přepravován v cisternách, následně stabilizován a teprve po odsazení pevné fáze případně uložen na
skládku, popř. na skládku nebezpečného odpadu. V nejbližším okolí by se mohlo jednat o zařízení AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. - skládka Benátky nad Jizerou, Gesta a. s. - Rynoltice nebo Marius
Pedersen a. s. - Lomnice nad Popelkou - Bryndov.
Předpokládané bližší složení vrtného výplachu je součástí přílohy č. 5 – Geologická a hydrogeologická
studie. Vrtný výplach může obsahovat toxické kovy (součást minerálního zrudnění). V tomto případě bude
nutné snížit obsahy rudních minerálů s obsahy toxických kovů technickými prostředky.
Množství a kvalitu odpadních vod z posuzovaného záměru vypouštěných do kanalizace bude nutno před
zahájením výstavby záměru řešit se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Toto opatření je
součástí kapitoly D. IV.
Městský úřad Tanvald upozorňuje, že v předloženém oznámení je uváděno špičkové množství vpouštěné
vody do primárního okruhu 40 l/s, při kterém by se měla voda odebírat z vlastních studní na pozemku
bývalé továrny, a že povolení k nakládání s vodami není v současnosti vydáno, a proto odběr cca 40 l/s
není možný. Z předložené dokumentace není jednoznačně zřejmé, zda vydatnost studní na pozemku
bývalé továrny pokryje uvedenou požadovanou spotřebu.
S ohledem na výše uvedené Městský úřad Tanvald požaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001
Sb.
Komentář zpracovatele dokumentace:
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Na základě terénního průzkumu bylo zjištěno, že zmíněné studny jsou v současné době zasypány a
překryty silnou vrstvou navážky. Nebylo tedy možné provést čerpací zkoušky, které by ověřily jejich
vydatnost. Navíc se dle výsledků geologické a hydrogeologické studie předpokládá jejich znečištění
(podrobněji viz příloha č. 5). Vzhledem k tomu, se s jejich využitím pro posuzovaný záměr neuvažuje.
V území se nachází dostatek jiných zdrojů vody. Zdrojem vody pro záměr mohou být následující zdroje:
odběr z vodovodního řadu v rozsahu 57 m3 za den, 7,2 m3 za hodinu, 2 l/s (v kapitole H je uveden souhlas
s odběrem vody), odběr z česlovny stávající malé vodní elektrárny o objemu až 1m3/s, odběr z řeky
Kamenice.
Pro realizaci záměru se počítá s odběrem vody až 6 000 m3 po dobu, který ve špičce nemůže přesáhnout
hodnotu 40 l. s–1. Vzhledem k očekávané kontaminaci dvou studní nacházející se údajně v místě
plánovaných vrtů ropnými uhlovodíky a toxickými kovy se za výhodnější pokládá potřebu vody pokrýt z
náhonu k malé vodní elektrárně či z vodovodního řadu. Při odhadu doby budování podzemního výměníku
1 rok je průměrná spotřeba vody 0,19 l. s–1 při předpokládaném maximu do 40 l. s–1.
Výše uvedené zdroje vody tak dostatečně pokryjí potřebné množství vody pro hloubení a provoz vrtů.
Městský úřad Tanvald upozorňuje, že umístění záměru se nachází ve vzdálenosti menší než 50 m od
okraje lesa, což není v oznámení řešeno. Záměr by však neměl zásadně ovlivnit zájmy chráněné zákonem
č. 289/1995 Sb. o lesích.
Komentář zpracovatele dokumentace:
V předkládané dokumentaci EIA je v kapitole B. II. 4. 1 Nároky na ostatní infrastrukturu uvedeno, že se
v zájmovém území nachází ochranné pásmo lesa (50 m od hranice PUPFL).
Městský úřad Tanvald požaduje uvést do dokumentace alespoň základní informace o likvidaci vrtných
kalů – jak bude se vznikajícím odpadem nakládáno, zda se odpad bude dočasně deponovat v rámci ORP,
pokud ano, tak jak bude zabezpečen a zda jsou vytipované firmy, které by likvidaci zajistily apod.
S ohledem na množství vznikajících nebezpečných odpadů požadují posouzení záměru dle zákona č.
100/2001 Sb.
Komentář zpracovatele dokumentace:
Způsob odstranění kalů, bude záviset mimo jiné na konzistenci kalu. Vrtnou drť se zbytky výplachu,
obsahujícími nebezpečné látky, je v průběhu cirkulace výplachu navrhováno separovat a průběžně
v uzavřených kontejnerech odvážet ke zneškodnění. V případě vysokého podílu vody bude kal
přepravován v cisternách, následně stabilizován a teprve po odsazení pevné fáze případně uložen na
skládku, popř. na skládku nebezpečného odpadu. V nejbližším okolí by se mohlo jednat o zařízení AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. - skládka Benátky nad Jizerou, Gesta a. s. - Rynoltice nebo Marius
Pedersen a. s. - Lomnice nad Popelkou - Bryndov.
S deponií vrtných kalů se v rámci ORP nepočítá.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I.

Oznamovatel

ENTERGEO, SE

A. II. IČO

24217387

A. III. Sídlo

Podnikatelská 267
190 11 Praha 9

A. IV. Jméno, příjmení, sídlo a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Zbyněk Šonka
Podnikatelská 267
190 11 Praha 9 - Běchovice
tel.: +420 222 365 376
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I
Kategorie:

kategorie II
sloupec A

Pořad. číslo:

2.11 – „Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního, nebo
nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové
vrty pro zásobování vodou u vodovodů, s výjimkou vrtů pro
výzkum stability půdy“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Posuzovaný záměr se bude skládat ze třech hloubkových geotermálních vrtů o hloubce 4 – 5 km, jejichž
pomocí bude vytvořen podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry rock). Centrální vrt bude svislý,
další dva vrty budou v hloubce odkloněny od svislice a k jejich ukončení dojde ve vzdálenosti cca 300 m
od centrálního vrtu na odvrácených stranách.
První geotermální vrt bude v úseku do hloubky 3 – 3,5 km koncipován jako průzkumný pro ověření
teoretických předpokladů o geologické stavbě a vývoji tepelného toku v hloubce.
Důležitou součástí záměru bude podzemní výměník tepla, kterým bude přirozené horninové prostředí.
Vytvoření tohoto tepelného výměníku je plánováno do hloubky 4 – 5 km s tím, že podle vývoje tepelné
bilance v hloubce bude možné umístit výměník i blíže povrchu. Tvar podzemního výměníku bude mít dle
projektových předpokladů tvar nepravidelného elipsoidu o rozměrech cca 1200 x 600 m. Naplnění
podzemního výměníku bude vyžadovat jednorázovou náplň asi 100 – 200 m3 vody.
Součástí posuzovaného záměru bude i provoz zařízení pro získávání teplé vody z podzemí, výroby
elektrické energie a tepla pro využití na povrchu – povrchová výměníková stanice a geotermální
elektrárna s kogenerační výrobou tepla. Geotermální elektrárna se bude skládat z technologických celků,
které jsou patrné z následujícího schématu. Předpokládá se, že geotermální elektrárna bude mít výkon 5,5
MWe.
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Obrázek 1 Strojně technologické blokové schéma geotermální elektrárny

Zdroj: ENTERGEO, SE
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Soulad záměru s územním plánem
Dle platného ÚPn města Tanvald se posuzovaný záměr nachází na funkční ploše „výroba a
skladování – lehký průmysl“.
V kapitole H je v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění uvedeno vyjádření
příslušného stavebního úřadu z hlediska územně-plánovací dokumentace.
Obrázek 2 Výřez z platného ÚP Tanvald

Zdroj: http://www.tanvald.cz/pg.php?ID=312

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Liberecký

Obec:

Tanvald

Katastrální území:

Tanvald

Zájmové území se nachází v Libereckém kraji, v obci Tanvald, k. ú. Tanvald, v areálu
v současné době nevyužívané textilní továrny (dříve Seba Tanvald). Areál je situován na okraji
Tanvaldu mezi řekami Kamenice a Desná na jedné straně a prudkým svahem nad železniční
tratí ve směru k Šumburku.
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Obrázek 3 Umístění záměru

Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Posuzovaným záměrem jsou tři geotermální vrty hluboké 4-5 km, jejichž pomocí bude vytvořen
podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry rock). Zhlaví geotermálních vrtů bude na
povrchu vzdálené cca 10 m, v konečné hloubce pak budou krajní vrty ukončeny v horizontální
vzdálenosti asi 600 m od sebe. Jejich podzemní propojení pro cirkulující vody bude probíhat po
přirozených poruchových systémech aktivovaných tepelným a tlakovým štěpením hornin na
koncích vrtů. Aktivace uvolnění puklin pro cirkulaci vody bude posílena provedením série
horizontálních vrtů malého průměru směrovaných žádoucím způsobem z konečné úrovně
hlavních geotermálních vrtů.
Do hloubky minimálně 3 km budou vrty paženy, aby zde nedocházelo ke kontaktu prostředí
vrtu s podzemní vodou a s okolním horninovým prostředím.
Po vyhloubení vrtů bude do podzemí vpouštěna studená voda. Jejím působením v kombinaci s
hydrostatickým tlakem vody dojde ke kontrakci hornin v okolí a následně k jejich rozpukání,
které umožní cirkulaci vody mezi ukončením jednotlivých vrtů, jež se v podzemí ohřeje. Tím
vznikne primární podzemní výměník tepla.
Teplá voda z vrtů bude odváděna potrubím do sekundárního povrchového výměníku s turbínou
a generátorem elektrické energie umístěném v objektu geotermální elektrárny. Cílem
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navrhované činnosti je zajistit bezemisní výrobu elektřiny a tepla pro vytápění prostor
průmyslového areálu (bývalé Seby Tanvald), objektů města Tanvald, příp. i města Smržovka
geotermální energií získanou z vody čerpané z hlubokých vrtů. Předpokládá se rovněž i jiné
možné využití tepelné energie v oblasti výroby, rekreace, apod. K tomu bude sloužit sekundární
povrchový výměník tepla s výrobou páry pohánějící turbínu a jejím prostřednictvím poháněný
generátor pro výrobu elektrické energie a s ohřevem vody pro vytápění. Zařízení bude umístěno
ve stávajícím průmyslovém areálu v blízkosti ústí vrtů, s využitím v současnosti prázdných
objektů.
Možnost kumulace s jinými záměry
Ve fázi realizace vrtů se kumulace s obdobnými záměry v blízkosti zájmového území
nepředpokládají. Vrtných souprav vhodných pro realizaci hloubkových geotermálních vrtů není
takové množství, aby bylo možno realizovat vrty ve stejném termínu na více lokalitách.
Nejbližším obdobným plánovaným záměrem je záměr „Hloubkové vrty pro využití geotermální
energie Semily – Řeky“. Tento záměr byl však zastupiteli města Semily na základě referenda,
které proběhlo v březnu roku 2013 zatím zastaven. Zároveň s tím zastupitelstvo města Semily
rozhodlo o změně územního plánu města Semily, aby se do budoucna zamezilo výstavbě
geotermální elektrárny v katastru města Semily. Dalším obdobným záměrem v blízkosti
Tanvaldu je záměr „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil - Pod
Mošnou“. Na tento záměr byl dne 26. 9. 2012 vydán závěr zjišťovacího řízení (č. j.
81200/ENV/12) se závěrem, že záměr má významný vliv a bude dále posuzován dle zákona č.
100/2001 Sb., v platném znění.
Akustická a rozptylová studie (Příloha č. 2 a 3) vycházejí z Dopravní studie, která byla
zpracována firmou ETC, s. r. o. (příloha č. 1). Modelové výpočty v roce 2014 počítají oproti
stávajícímu stavu v roce 2013 s navýšením intenzit dopravy, které vyplývá z meziročního
nárůstu intenzit dopravy. Model dopravy v roce 2014 byl zpracován pomocí přepočtu
stávajících intenzit dopravy výhledovými koeficienty růstu dopravy pro období 2005 až 2040
pro dálnice a rychlostní silnice poskytnutých ŘSD ČR. Výhledové intenzity dopravy tak
zahrnují intenzity dopravy, které vychází z plánovaných záměrů zájmového území.

B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
Geotermální energie je nejstarší energie na Zemi. Patří mezi alternativní, částečně obnovitelné
zdroje, které nezanechávají ekologickou stopu a jsou šetrné k životnímu prostředí. Teplo
z jednoho vrtu je možné pro provoz elektrárny využívat přibližně 20 až 30 let a i poté ho lze
využívat ještě k vytápění. Obce, které využívají geotermální energii, jsou na dobré cestě
k energetické soběstačnosti – bez nákladů na dálkový přenos energie a bez rizika přetížení
přenosové soustavy. Geotermální energie se využívá ve více než 20 zemích světa (např. Velká
Británie, USA, Island, Francie, Švýcarsko, Německo).
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Jedná se o bezemisní energetické využití tepla ze zemských hlubin a provedení záměru je
v souladu s požadavky Státní energetické koncepce z roku 2004, kladoucí důraz na využívání
šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie, které minimalizují
negativní dopad na životní prostředí.
Z geologického hlediska bylo území Tanvaldu vytipováno na základě studií provedených
kolektivem vedeným Ing. Myslilem (2003, 2011), jehož činnost vedla rovněž k projektům na
využití geotermální energie v Litoměřicích a Dětřichově a na Semilsku.
Vyhloubení geotermálních vrtů a vytvoření podzemního výměníku tepla je nezbytné pro získání
tepla z hlubin Země pro bezemisní energetické využití k výrobě elektrické energie a tepla pro
vytápění nebo jiné průmyslové, sportovní či sociální využití. Pokud jde o potřebu záměru, je v
dnešní situaci uznávané hypotézy globálního oteplování, vyvolávaného nebo podporovaného
zvýšenými obsahy CO2 vznikajícího v největší míře spalováním fosilních paliv zřejmé, že
ověření a využití možností provozování ekonomicky autonomního energetického zdroje bez
exhalací CO2 a ostatních škodlivin je velmi vítaným záměrem.
Platný územní plán města Tanvald z roku 2010 počítá v souladu s Národním programem
snižování emisí (schválen 11. 6. 2007 usnesením vlády České republiky č. 630) a Programem ke
zlepšení kvality ovzduší obce Tanvald z roku 2005 s rozvojem centrálního zásobování teplem
ve městě. Rozvojové lokality pro výstavbu bytových a občanských staveb jsou situovány
v dosahu stávající, resp. navrhované sítě teplovodů. Lze proto předpokládat, že dodávky teplé
vody z geotermálních vrtů mohou být využity pro vytápění města Tanvald, příp. i města
Smržovka. V tomto případě by musel být realizován nový teplovod.
Umístění záměru
Zájmové území se nachází v Libereckém kraji, v obci Tanvald, k. ú. Tanvald, v areálu aktuálně
nevyužívané textilky (dříve Seba Tanvald). Areál je situován na okraji Tanvaldu mezi řekami
Kamenice a Desná na jedné straně a prudkým svahem nad železniční tratí ve směru
k Šumburku.
Soupis dotčených pozemků je uveden v kapitole B. II. 1.
Stručný přehled posuzovaných variant
Posuzovaný záměr je z hlediska umístění vrtů a vrtné technologie posuzován v jedné variantě.
K určitým odchylkám v projektu může dojít v hloubce a distálním směřováním vrtů, které bude
řízeno dle vývoje parametrů geotermální struktury. Tyto změny však nebudou mít žádné projevy
na povrchu. Tyto případné změny nelze pokládat za variantu záměru.
Geotermální elektrárna bude umístěna v průmyslovém areálu v blízkosti vrtů s využitím
v současnosti opuštěných objektů. Z hlediska umístění a technologie je uvažováno s jednou
variantou řešení. Umístění geotermální elektrárny je patrné z výkresu č. 1 v příloze č. 8.
Technologické schéma geotermální elektrárny je patrné z obrázku č. 1 uvedeného výše.
V předkládané dokumentaci jsou řešeny následující časové horizonty:
• Stávající stav

rok 2013

• Fáze výstavby - příprava vrtného pracoviště, realizace vrtů

2013 – 2014

• Fáze výstavby – geotermální elektrárna

2014 – 2016
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• Fáze provozu – provoz vrtů

rok 2014

• Fáze provozu – provoz vrtů a geotermální elektrárny

rok 2016

Pozn.: Z hlediska negativních dopadů na širší okolí záměru lze jako nejhorší řešenou fázi předpokládat
fázi výstavby – příprava vrtného pracoviště a realizace vrtů, kdy je předpokládán největší pohyb obslužné
dopravy. Ostatní řešené časové horizonty budou z hlediska dopravní obsluhy a s tím souvisejících
negativních dopadů do širšího zájmového území méně významné.

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Technické a technologické řešení záměru
Povrchové pracoviště vrtných prací
Popis vrtné soupravy a celého vrtného pracoviště se týká předpokládaného využití soupravy
Bentec 350 AC. Tuto soupravu je nutné pokládat za předběžnou, konkrétní vrtná souprava bude
vybrána až v dalším stupni projektové dokumentace.
Parametry jiných vrtných souprav schopných dostát nárokům pro hloubení geotermálních vrtů o
hloubce do 5 km jsou srovnatelné. Klíčovým požadavkem pro výběr soupravy bude možnost
využít pro pohon soupravy a ostatních zařízení elektromotory.
Vrtná souprava bude potřebovat vlastní pracovní prostor o rozměrech cca 200-250 m2, zpevněnou
plochu betonem o potřebné únosnosti pro vrtnou soupravu s pracovním povalem, včetně
výplachového hospodářství (výplachová čerpadla, míchačky na výplach, odkalovací nádrže s
vibračními síty, zásobní nádrže na výplach a technologickou vodu). Zbývající plocha bude využita
pro umístění dalších potřebných zařízení:
•

vrtná souprava s pracovním povalem

•

výplachové hospodářství (výplachová čerpadla, míchačky na výplach, odkalovací
nádrže s vibračními síty, zásobní nádrže na výplach a technologickou vodu)

•

sklad aditiv na přípravu a úpravu výplachu

•

nádrže pro hydraulické a jiné provozní oleje a maziva

•

buňky – sociální zařízení, kancelář, sklad drobného materiálu, údržbářská dílna,
odpočinkové prostory, zdravotní zabezpečení, odpadové hospodářství

•

protipožární zařízení

•

přívod energie, včetně měnírny

•

přívod pitné a technologické vody (alternativně řešení dovozem)

•

parkování technologických a osobních vozidel

Veškeré zařízení vrtné soupravy se bude skládat ze stavebnicových modulů. Velín vrtu bude
umístěn v komplexu vlastního vrtu. Další kryté i nekryté prostory budou sloužit jako sklady
nářadí, náhradních dílů apod. Pro umístění servisních jednotek (sklady, sociální zázemí apod.)
budou nabídnuty i objekty v areálu bývalé textilky.
Na následujícím obrázku je zobrazena vrtná souprava Bentec 350 AC.
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Obrázek 4 Vrtná souprava Bentec 350 AC

Zdroj: Entergeo, SE

Provedení vrtů
Hlavními součástmi vrtné soupravy budou: vrtný stožár s kladkostrojem a vrtný vrátek.
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Vrtný stožár soupravy Bentec 350 AC je sklopný, s ponorným motorem, o celkové výšce 52,8 m,
včetně pracovní plošiny zvýšené na úroveň 9 m nad terénem. Před započetím vrtných prací se
stožár vztyčí a ukotví. Před prvotním uvedením soupravy do chodu se provádí kolaudace soupravy
(kontrola ve smyslu bezpečnostních předpisů) a přejímka pracoviště v souladu s vyhláškou č.
239/1998 Sb. v platném znění. Energie k pohonu elektromotorů zajišťujících pohyb
technologických prvků ve vrtném stvolu a dalších zařízení vrtné soupravy, zejména kalových
čerpadel, bude odebírána ze sítě. Dieselagregáty budou potřeba jako rezerva při výpadku přívodu
elektrické energie, protože není z technologických důvodů možno přerušit na dobu více než
několika hodin vrtné práce. Práce musí probíhat v prakticky nepřetržitém provozu z důvodu
udržení výplachu v tekutém stavu – minerální látky ve výplachu (bentonit, baryt, aj.) by při delší
odstávce sedimentovaly, zatuhly a vrt znehodnotily natolik, že by se musel převrtávat. Počet
pracovníků v jedné směně bude asi 9, v noční směně může být počet snížen.
První vrt bude v úseku do hloubky 3 000 - 3 500 m koncipován jako průzkumný, pro ověření
teoretických předpokladů o geologické stavbě a vývoji tepelného toku v hloubce. Použita bude
technologie rotačního vrtání na plnou čelbu s přímým proplachem. Horninový materiál vynášený s
výplachem bude průběžně sledován. První dvě pažnicové kolony budou sloužit k oddělení
kvartérních vod a níže uložených zvodní. Ve vybraných úsecích budou odebírány vzorky vrtného
jádra. V celém průběhu vrtu bude prováděna karotáž. Další pažení se zaplášťovou cementací bude
osazeno i do hornin krystalinika. Technologie umožní i turbínové vrtání a vrtání směrových vrtů.
Jejich směr a úklon bude stanoven v závislosti na výsledcích karotážního měření. V závislosti na
geologických podmínkách se předpokládá použití výplachu na bázi bentonitů. Okamžité složení
výplachu, který se připravuje v závislosti na charakteru vrtaných hornin, bude proměnlivé.
V projektu vrtů proto budou respektovány následující požadavky:
•

První průzkumný vrt musí být již konstruován tak, aby bylo možné prohloubení do
potřebné konečné hloubky 4-5 km.

•

Konstrukce vrtu musí umožnit zacementování, nebo jiné dostatečně odolné zapažení vrtu
až do hloubky 3,5 km, jednak s ohledem na předpokládanou nižší teplotu hornin v tomto
rozmezí, která by snižovala výnos tepla z podzemního výměníku, jednak s ohledem na
potřebu uzavření zvodnění v těchto vrstvách požadované z hlediska ovlivnění
podzemních vod a obecně životního prostředí, jednak z hlediska bezpečnosti prohloubení
vrtů do požadované hloubky a dlouhodobého zajištění provozního využívání vrtů.

•

Vybrané úseky určené podle geologického vývoje budou hloubeny jádrově, což umožní
dokumentovat petrofyzikální a geotermální či jiné charakteristiky hornin.

•

Konstrukce vrtu musí zajistit minimální konečný průměr vrtného stvolu 269 mm, aby
byly umožněny tlakové a oběhové zkoušky a následné využití vrtů.

•

Projekt vrtu musí respektovat i možnost tlakového otevření či uvolnění puklinového
systému pro propojení konců sousedních vrtů podmiňující vytvoření podzemního
puklinového výměníku zemského tepla.

•

Vrty budou hloubeny jako usměrněné. Ponorný motor na konci vrtného stvolu bude řízen
počítačem podle údajů integrovaného inklinometru.

Z důvodu zajištění izolace vrtu od okolního horninového prostředí bude řídicí kolona usazena až v
hloubce asi 25 m pod terénem a zacementována pod povrch. Hermetičnost kolon bude
vyzkoušena v souladu s platnými směrnicemi.
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Pro vynášení drti se bude vrt proplachovat těžkým výplachem, což je zpravidla bentonitová
suspenze upravená zpravidla netoxickými aditivy. Cirkulaci výplachu budou zabezpečovat
dvojčinná výplachová čerpadla. Pro očišťování výplachu od vrtné drtě se budou používat vibrační
síta, hydrocyklony a centrifuga. Hustota a viskozita výplachu se bude upravovat podle vrtné
hloubky, typu hornin, velikosti částic hornin a typu vrtného nářadí. Příprava a množství výplachu
bude průběžně kontrolováno a složení výplachu upravováno dle aktuálních potřeb.
Přemístění vrtné věže do pozice umožňující vrtání dalšího vrtu se děje pozvolným skluzem bez
demontáže věže a velína vrtu s dalším integrovaným zařízením. Po ukončení vrtných prací bude
komplex vrtné soupravy demontován a odvezen. Plocha upravená jako vrtná plošina bude
uvolněna pro další využití.
Celkovou dobu pro vyhloubení vrtů lze s rezervou pro karotážní měření, odvrtání části prvního
vrtu jádrově, provedení maloprůměrových horizontálních vrtů v úrovni konce hlavního vrtu,
odstranění běžných poruch při hloubení vrtů apod. odhadnout asi na 12 měsíců. Jeden běžně
provedený vrt předpokládané hloubky bývá hlouben cca 3 měsíce. Před uvedením primárního
tepelného výměníku do provozu bude nutno provést ještě zkoušky pro stanovení jeho provozních
parametrů v trvání asi 2 měsíců.
Po dokončení všech vrtů je potřeba tepelný výměník tzv. aktivovat. Což znamená provést
dokončení všech procesů rozpukání z důvodu komunikace jednotlivých vrtů, proplach a vyčištění
všech puklin a cest proudění vody tohoto tepelného výměníku. Na základě těchto zkoušek lze poté
stanovit konečné technické parametry včetně chemických rozborů pro potřebnou demineralizaci.
Tato doba dvou měsíců byla odhadnuta orientačně, jelikož tyto zkoušky nelze přesně časově určit.
Vše obnáší zprovoznění čerpací techniky, laboratorní měření všech parametrů a blíže neurčenou
spotřebu vody. Jedná se o uzavřený okruh vody, s potřebným doplňováním.
Předpokládané pažení vrtů
V souvislosti s technologií provádění vrtů se předpokládá následující pažení vrtů. Podrobnosti
jsou uvedeny v příloze č. 7 této dokumentace.
Řídicí pažnicová kolona: dává vrtu prvotní směr a řídí vrtnou kolonu v počátcích její práce,
vyztužuje interval kvartérních uloženin a chrání vrt před závalem. Bude zahloubena pod kvartérní
uloženiny přes navětralou část liberecké žuly a usazena do pevné nezvětralé horniny.
Předpokládaná hloubka bude do cca 12-20 m (dle zastižených poměrů).
Úvodní pažnicová kolona: chrání vrt před přítokem vody z vrstev a proti únikům výplachu do
horninového prostředí. Slouží pro nasazení preventrů a nese případné další pažnicové kolony.
Tato část bude hloubena za pomoci vrtného výplachu. Po dovrtání potřebné hloubky (ověření
vzorky a karotáží) po zkalibrování vrtu bude osazena úvodní pažnicová kolona opatřená
centrátory, které zaručí vyplněné celého kruhového prostoru mezikruží mezi pažnicí a stěnou vrtu.
Vzhledem k uvažované funkci vrtu, kdy bude při provozu předpokládaná teplota na ústí do 1800°
C, bude použita cemetová směs odolná teplotám cca 2000° C, předběžně hlinitanový cement API
třídy G – H s reologickými přísadami.
Technická pažnicová kolona: zabezpečuje dovrtání vrtu do projektované hloubky. Zpevňuje a
izoluje různé geologické formace, předchází komplikacím a haváriím ve vrtu. Za příznivých
podmínek ji lze využít jako kolonu těžební. Může být vytažena na povrch nebo osazena jako liner.
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Technologický postup je shodný jako u úvodní pažnicové kolony. O jejím osazení se rozhoduje na
základě celkového vyhodnocení poznatků z průběhu prací, především vzorků a karotážního
měření. Předpokládaná hloubka bude do 2 – 3 000 m (dle zastižených poměrů).
Těžební pažnicová kolona: slouží k provoznímu využití vrtů, může být osazena jako liner, může
být nahrazena technickou kolonou. Může a nemusí být cementována – rozhodují zastižené poměry
a uživatelské požadavky.
Podzemní výměník tepla
Podzemním výměníkem bude přirozené horninové prostředí. V oblasti projektovaného
podzemního výměníku se předpokládá zvýšené rozpukání hornin v tektonických poruchách, které
jsou vhodnými trajektoriemi pro výstup hlubinného tepla a umožňují rovněž předpoklad snazšího
vyvolání cirkulace vody v podzemním výměníku. Vytvoření podzemního tepelného výměníku je
projektováno do hloubkové zóny 4-5 km s tím, že podle vývoje tepelné bilance v hloubce bude
možné umístit výměník poněkud blíže povrchu, což by snížilo náklady na vrtání a později na
čerpání vody z výměníku na povrch. Zásadní podmínkou pro vznik podzemního výměníku je jeho
situování v horninách žulového typu s pravidelným systémem přirozeného rozpukání.
Podzemní výměník bude vznikat postupně v důsledku vpouštění chladné vody do podzemí, která
ochladí horniny v sousedství s následkem jejich dočasné kontrakce. Po následném prohřátí dojde k
opětovné expanzi doprovázené vznikem dilatačních spár, což spolu s hydrostatickým tlakem
vodního sloupce ve vrtu povede k dalšímu pronikání chladné vody do puklin a k dalšímu
rozpraskání horninového masívu v hloubce a usnadnění cirkulace vody mezi jednotlivými vrty.
Ohřátá voda bude čerpána na povrch s možností využití její energie již od počátku provozu
podzemního výměníku.
Tvar podzemního výměníku bude mít dle projektových předpokladů hloubkový rozsah od 4 000
do 5 000 m. Tvarem půjde o nepravidelný elipsoid o rozměrech cca 1200 x 600 m. Injekční část
centrálního vrtu bude projektována mezi 3500–5000 m s plochou 38,2 m2. Čerpací části krajních
vrtů budou projektovány v rozmezí 4000–5000 m s plochou 38,2 m2. Při výpočtech účinnosti
podzemního výměníku se vychází z rozevření puklin do 1 mm a předpokladu puklinatosti 1-3%
objemu hornin tvořících průtočný systém. Styčné plochy vody jako media přenosu energie s
horninou tak budou vytvořeny na ploše 100 000 m2.
Naplnění podzemního výměníku bude vyžadovat jednorázově náplň asi 100 - 200 m3 vody. K
tomu je nutno připočítat vodu k naplnění vrtných stvolů cca 300 m3 vody na jeden vrt. Napouštění
bude probíhat postupně podle rychlosti vytvoření podzemního geotermálního výměníku. Celkové
množství potřebné vody ovlivní rozhodnutí, zda vsakovací vrty budou dva nebo jeden. Voda bude
cirkulovat v uzavřeném okruhu. Roční ztráty vody z něj se předpokládají do 10 % celkového
množství vody v podzemním výměníku, tedy max. 20 m3. To však bude záviset na charakteru
podzemního puklinového systému.
V projektu podzemního výměníku se předpokládá provedení řady zkoušek na ověření podzemního
oběhu (dokončení všech procesů rozpukání z důvodu komunikace jednotlivých vrtů, proplach a
vyčištění všech puklin a cest proudění vody tohoto tepelného výměníku) a je počítáno také s
modelovým řešením na prokázání všech parametrů i časových relací projektovaného využití
geotermálního tepla pro výrobu elektrické energie.
Podle již existujících nebo připravovaných regulačních opatření bude zajištěno dle zákona č.
62/1988 Sb., v platném znění stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry,
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bude vypracován projekt prací v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., dále bude na základě
průzkumu stanoveno chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry a bude vydáno povolení
příslušného báňského úřadu pro zvláštní zásah do zemské kůry. Tato opatření budou chránit
realizovanou výstavbu geotermálních vrtů, horninové prostředí před případným vyčerpáváním
zemského tepla, zajistí nezávislost dalších, nově budovaných geotermálních zdrojů a na povrchu
umožní jakoukoli jinou činnost.
Povrchový výměník tepla s elektrárnou
Povrchový výměník tepla bude umístěn ve strojovně geotermální elektrárny. Energie přehřáté
vody čerpané z vrtů získaná geotermálním ohřevem se bude předávat do okruhu turbogenerátoru,
ve kterém bude pracovním mediem místo vody silikonový olej. Za turbogenerátorem bude další
tepelný výměník, kde se bude zbytkové teplo předávat do horkovodního okruhu. Zbytkové teplo
bude využíváno v maximální možné míře (předehřevy výměníků). Je však nutno počítat s tím, že
se nepodaří využít celou tepelnou kapacitu výměníku, takže zbývající teplo bude odváděno do
chladicího okruhu. Toto zbytkové teplo bude mařeno v chladičích. Schéma geotermální elektrárny
je uvedeno ve výkrese č. 2 přílohy č. 8 – Výkresová dokumentace.
Projekt povrchového výměníku a celého systému využití geotermálního tepla včetně chlazení není
v této fázi přípravy záměru ještě zcela jasný, konečné úpravy budou učiněny až podle výsledků
geotermálních vrtů a finálních zjištěných parametrů.
Před novým vpouštěním do oběhu podzemního výměníku bude voda po průchodu sekundárním
výměníkem čištěna filtrací, aby se zbavila případných minerálních příměsí z hornin. Filtrát bude
shromažďován v nádrži a periodicky odvážen k likvidaci.
Zásady organizace výstavby
V době zpracování dokumentace nebyly k dispozici podrobné ZOV. Ty budou navrženy a
detailně vypracovány až po vybrání zhotovitele stavby.
Před instalací vrtné soupravy bude třeba připravit betonovou plochu, na které bude vrtná
souprava umístěna. V současném stavu projektových příprav se uvažuje o zpevnění plochy
pomocí betonových panelů, které jsou k dispozici v areálu. Následně bude montována vrtná
souprava. Následovat bude etapa samotného vrtání. Jak již bylo uvedeno výše, hloubkové vrty
budou vyhloubeny postupně jednou mobilní vrtnou soupravou v průběhu jednoho roku.
Navazovat bude výstavba geotermální elektrárny (předpokládané zahájení v roce 2014). Bude se
jednat o výstavbu klasické paroplynové technologie, která bude napojena na stávající
infrastrukturu továrního komplexu bývalé Seby Tanvald. Pro umístění technologie bude
pravděpodobně využita stávající betonová plocha, která zůstane po vrtné soupravě. V rámci
pravděpodobné rekonstrukce přístavku na parcele 69/2 bude umístěno celé turbosoustrojí, které
bude na společném rámu. Následovat bude připojení chladičů, které musí být cca 5 m nad zemí.
Finální a detailní systém elektrárny bude znám až po výsledcích a vyhodnocení možností
získané energie z realizovaných vrtů.
Příjezdové a odjezdové trasy
Příjezdové a odjezdové trasy obslužné staveništní dopravy jsou uvedeny v kap. B. II. 4. Nároky
na dopravní a jinou infrastrukturu.
Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
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Staveniště je třeba zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak,
aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí stavby, ohrožování bezpečnosti provozu
na veřejných komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k
vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem.
Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí. Oplocení nesmí ohrožovat
bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné
komunikace, musí se označit také reflexními značkami a za snížené viditelnosti také osvětlit
výstražnými světly.
Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky
sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry.
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení
povrchů ploch staveniště, zejména vozovek a smývání cizorodých látek do povrchových
vodních toků, či aby se zamezilo průsaku těchto látek do spodních vod.
Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném
nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu.
Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány,
aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí.
Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem,
otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru
danou příslušným právním předpisem (viz opatření vyplývající z Akustické a Rozptylové studie
– Příloha č. 2 a č. 3).

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení přípravy vrtného pracoviště a vrtných prací:

2013

Termín dokončení přípravy vrtného pracoviště a vrtných prací:

2014

Termín zahájení výstavby geotermální elektrárny

2014

Termín dokončení výstavby geotermální elektrárny

2016

Pozn.: Určení termínů projektové přípravy a realizace stavby je závislé na kladném projednání
jednotlivých fází dokumentace k územnímu a ke stavebnímu řízení v rámci časových možností,
které jsou dány zákonem a způsobem vlastního řízení. Stavba bude zahájena po obdržení
právoplatného stavebního povolení a ukončení výběru zhotovitele stavby.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Liberecký

Obec:

Tanvald
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Tanvald

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
V souvislosti s vrtnými pracemi bude postup navazujících rozhodnutí následující.
•

Rozhodnutí o stanovení průzkumného území dle § 4 a 4a, zákona č. 62/1988 Sb., v platném
znění – vydává Ministerstvo životního prostředí, příslušný odbor výkonu státní správy

•

Rozhodnutí o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry dle § 16 19 zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění a dle vyhlášek č. 78/1988 Sb. a 364/1992 Sb., v
platném znění - vydává Ministerstvo životního prostředí, příslušný odbor výkonu státní
správy

•

Rozhodnutí o povolení zvláštního zásahu do zemské kůry dle § 11 zákona č. 61/1988 Sb.,
v platném znění a dle § 5 odst. c) a § 6 a přílohy č. 9, 10 a 12 vyhl. č. 104/1988 Sb., v
platném znění – vydává příslušný obvodní báňský úřad

V souvislosti s výstavbou navazující technologie (geotermální elektrárny) bude postup
navazujících rozhodnutí následující.
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění) – vydává pověřený stavební úřad

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad
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B. II. Údaje o vstupech

B. II. 1. Půda
Trvalý zábor
Záměr je podle výpisu z katastru nemovitostí situován v katastrálním území Tanvald.
Plánovaný záměr je umístěn na pozemcích, na kterých je v současné době umístěn bývalý
průmyslový areál SEBA Tanvald. Dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí
vedeny jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří.
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou, jejich druh, rozloha a vlastník dle výpisu z katastru
nemovitostí jsou uvedena v následující tabulce.
Tabulka 1 Přehled dotčených pozemků dle KN – trvalý zábor
Parcela č.

Druh pozemku

Výměra [m2]

Vlastník

110/11

ostatní plocha

6380

GIVERNY, a. s., náměstí 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5

2009

ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha

905

GIVERNY, a. s., náměstí 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5

1252

GIVERNY, a. s., náměstí 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5

37

GIVERNY, a. s., náměstí 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5

815

GIVERNY, a. s., náměstí 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5

69/2
987
110/12

Pozn.: Společnost ENTERGEO, SE má souhlas společnosti GIVERNY, a. s. k realizaci záměru na jejich
pozemcích. Tento souhlas je součástí kapitoly H.

Dočasný zábor
S dočasným záborem půdy se nepočítá.
Bilance zeminy
Výkopové zeminy budou vznikat v souvislosti s budováním základů pro jednotlivé prvky
technologie, jako jsou výměníky a chladiče a také v souvislosti se zabudováním řídící jednotky,
která bude zabudována pod povrchem. Přesná bilance výkopů zeminy bude určena až v dalších
stupních projektové dokumentace.
V případě znečištění výkopku nebezpečnými látkami bude postupováno v souladu s platnou
legislativou.
ZPF, PUPFL
Realizací záměru nedojde k záboru pozemků ZPF ani PUPFL.
Chráněná území
Na území posuzovaného záměru se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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B. II. 2. Voda
Fáze výstavby
Pitná voda
Posuzovaný záměr bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě města Tanvaldu. Pitná voda
bude spotřebovávána zaměstnanci vrtného pracoviště, a to v množství 1 890 litrů denně (70 litrů
na osobu a směnu, počet pracovníků 9 ve 3 směnách) po celou dobu trvání vrtných prací,
celkem do 700 m3 za dobu realizace vrtů.
Technologická voda
Technologická voda ve fázi výstavby bude spotřebována při realizaci vrtných prací, a to
především pro výrobu vrtného výplachu. Pro vodní hospodářství na vrtu bude zdrojem vody
nádrž, umístěná na pracovní plošině.
V současné době má průmyslový areál, kde bude umístěn posuzovaný záměr povolen odběr
z vodovodního řadu na odběrném místě Krkonošská 140 v rozsahu 57 m3 za den a 7,2 m3 za
hodinu (viz kapitola H).
Dalším možným zdrojem technologické vody může být i nádrž o objemu cca 40 m3, která je
umístěna ve stráni nad železniční tratí. Do této nádrže byla v minulosti čerpána voda ze dvou
studní, které jsou umístěny v blízkosti plánovaných hloubkových vrtů. Tato voda byla v době
provozu areálu potom zpětně čerpána do areálu. Současný stav studní, nádrže i propojovacího
potrubí je však neznámý, jelikož není desítky let v provozu a nebyla provedena žádná revize ani
prohlídka jejich stavu.
Dalším zdrojem technologické vody může být i odběr z náhonu česlovny - stávající malé vodní
elektrárny Tanvald Hydro, která je napájena z řeky Desná. Bude zde možný odběr vody o
objemu až 1 m3/s.
Zdrojem vody pro technologii může být i voda z řeky Kamenice, kdy by musel být řešen nákup
od Povodí Labe.
Jako rezerva načerpané vody poslouží vodárenské nádrž bývalé továrny, která je umístěna
v jedné ze stávajících budov v areálu.
Technologická voda bude spotřebovávána jako hlavní součást vrtného výplachu v množství
desítek až stovek litrů denně. V této spotřebě je také zahrnuta voda, která bude využívána k
přípravě cementové kaše pro utěsnění pažnicových kolon. Po dokončení každého z vrtů bude z
vrtného stvolu odčerpán výplach a prostor bude vyčištěn vodou od jeho zbytků. Pro dokonalé
vyčištění vrtu bude třeba počítat s využitím dalších až 1 000 m3 vody.
Při zahájení provozu podzemního výměníku tepla, spočívajícím ve vpuštění studené vody do
dvou krajních vrtů (nebo pouze do jednoho vrtu) v celém profilu vrtů a jejím postupném vsaku
do horninového prostředí, lze předpokládat potřebu asi 300 m3 vody na každý napouštěný vrt a
100-200 m3 vody pro naplnění podzemního výměníku. Voda bude cirkulovat v uzavřeném
okruhu. Roční ztráty vody z tohoto okruhu se předpokládají do 10 % celkového množství vody
v podzemním výměníku, tedy max. 20 m3 vody. To však bude záležet na charakteru
podzemního puklinového systému.
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Celkové množství technologické vody pro vyhloubení geotermálních vrtů a zprovoznění
podzemního geotermálního výměníku nepřesáhne 4 000 m3, nelze však vyloučit navýšení až k 6
000 m3. Špičkové množství vpouštěné vody do primárního okruhu nepřesáhne 40 l/s.
Při výstavbě geotermální elektrárny bude potřeba vody záviset na rozsahu stavebních prací,
které však nejsou v této fázi projektové dokumentace zatím známy, ale toto množství nebude
rozhodující a zatěžující pro životní prostředí. V každém případě ji lze pokládat oproti spotřebě
vody pro výplach a napouštění vody do vrtů za účelem vzniku podzemního výměníku za malou
a nevýznamnou. Potřeba vody pro výstavbu geotermální elektrárny bude určena až v dalších
stupních projektové dokumentace.
Fáze provozu
Pitná voda
Posuzovaný záměr bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě města Tanvaldu. Ve fázi
provozu bude pitná voda spotřebovávána zaměstnanci vrtného pracoviště a také geotermální
elektrárny. Bude se jednat o spotřebu v množství 70 l na osobu a směnu (třísměnný provoz).
V současné době není znám celkový počet pracovníků vrtného pracoviště a geotermální
elektrárny. Spotřeba vody tak bude upřesněna až v dalších stupních projektové dokumentace.
Požární voda
Požární vodu bude v případě potřeby možno odebírat z vodovodního řadu v areálu. Záměr může
být napojen na požární řad stávajícího areálu, nebo na přivaděč malé vodní elektrárny.
Technologická voda
Pro potřeby technologií (provoz vrtů a geotermální elektrárny) bude využívána voda ze zdrojů,
které jsou uvedeny ve fázi výstavby.
Ve fázi provozu povrchového výměníku bude voda po předání tepla dalšímu médiu
recirkulována a znovu vpouštěna do podzemního výměníku (cirkulace bude řešena čerpáním
ohřáté vody, nikoliv vháněním studené vody pod tlakem). Ztráta vody v primárním okruhu v
podzemí a tomu odpovídající potřeba doplnění se předpokládá po ustálení poměrů podzemního
výměníku v množství cca 10-20 m3 ročně.
Množství vody v chladicím okruhu sekundárního povrchového výměníku bude řádově menší a
ve srovnání s množstvím vody v primárním okruhu a jeho očekávaných fluktuacích
zanedbatelné.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Nároky na suroviny
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby (realizace vrtů) bude hlavní spotřeba surovin vázána na přípravu vrtného
výplachu. Jeho základem bude bentonitová suspenze s barytem jako zatěžkávadlem, upravená
netoxickými činidly.
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Pro úpravu výplachu se podle aktuální geologické situace ve vrtu používá řada chemických, u
moderních souprav s ponornými motory, zpravidla netoxických činidel. U souprav s hlubokým
dosahem se zpravidla jedná o:
a) upravené přírodní suroviny
Bentonit – aktivovaný jílový minerál, inertní, používaný ve výplachu v rozmezí 5 - 8%
objemových a tvořící základ výplachové suspenze; je hygienicky nezávadný, na vrtu
uskladňován v PE vacích, nebo papírových pytlích; chemicky za běžných podmínek nereaguje,
je netoxický, ekologicky nezávadný.
Baryt – minerál BaSO4 , zvaný též těživec, o specifické hmotnosti 4,5 g/cm³, určený ke zvýšení
specifické hmotnosti výplachu (běžné horninové minerály mají hustotu kolem 2,6 g/cm³); užívá
se v množství 10 -15 % váhových. Chemicky za běžných podmínek nereaguje, je hygienicky
nezávadný a na vrtu je dočasně uskladňován v PE vacích; je netoxický, ekologicky nezávadný.
b) chemická činidla pro úpravu výplachové, případně i cementové suspenze
KMC – karboxymethylcelulóza je sodná sůl celulózy užívaná jako antifiltrant v koncentraci 2 4% objemových (používá se též v pracích prostředcích); ve vodě je slabě toxická.
Dralig – draselná sůl huminových kyselin v koncentraci 1 - 2% objemových, užívaný jako
ztekucovadlo výplachové suspenze; přechodně skladován v papírových pytlích uložených v
kovovém kontejneru; je netoxický, ekologicky nezávadný.
KCl – chlorid draselný v koncentraci 5 - 8 % objemových, užívaný jako inhibitor K+ iontů; jde o
tutéž látku, která je používána jako draselné hnojivo v zemědělství, na vrtu skladována v PE
vacích; je netoxický, ekologicky nezávadný.
BDC Defoamer 791 – odpěňovač (koncentrace 0,1 - 0,2 %) neobsahuje žádné substance
nebezpečné pro zdraví nebo životní prostředí; z ekologického hlediska je ale třeba zabránit jeho
pronikání do vody, jejíž kvalitu může ovlivnit.
Kortan – sulfovaný polyfenolický kondenzát je ztekucovadlo používané jednorázově pro úpravu
výplachu po cementacích, v koncentraci do 0,5 % objemových; obsahuje řadu chemikálií,
jejichž vzájemné poměry snižují původní nebezpečnost – přesto je klasifikován jako mírně až
středně toxická látka nebezpečná pro vody (toxicita pro ryby se udává LC50 = 275 mg/l 24 hod.
Modicide 340 – baktericidní přípravek zabraňuje tvorbě bakterií ve výplachových suspenzích a
pracovních kapalinách (koncentrace 0,1 - 0,2 %); při úniku by mohl být nebezpečný pro životní
prostředí svým antibakteriálním působením.
Modipol EHV – sodná karboxymetylcelulóza užívaná jako vysokoviskózní antifiltrant (v
koncentraci do 1 %); není ekologicky nebezpečný.
Modipol CMC LV – víceiontový celulózový polymer užívaný jako nízkoviskózní antifiltrant do
výplachových suspenzí (koncentrace 1 - 3 %); není ekologicky nebezpečný.
Modivis 900 – Xanthan gum (polysacharid) užívaný k úpravám rheologických vlastností
výplachových suspenzí (koncentrace 0,2 – 0,4 %); není ekologicky nebezpečný.
KOH – hydroxid draselný, užívá se ke snížení kyselosti (tj. zvýšení pH) výplachových suspenzí,
čehož se dosahuje reakcí KOH s vazbou K+ a skupiny OHs kyselinotvornými ionty; tento
proces snižujeaž eliminuje nebezpečnost KOH jako silné žíraviny; přesto jde o látku
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nebezpečnou jak z hygienického hlediska, tak pro životní prostředí; toxicita pro ryby je LC50 =
240 µg/l 96 hod, fytotoxicita 230 µg/l 21 týdnů; nutno zabránit proniknutí do vody.
NaOH – hydroxid sodný, užití a vlastnosti obdobné jako u KOH; toxicita pro ryby je LC50 = 240
µg/l 96 hod, toxicita pro řasy EC50 = 765 µg/l 30 dnů.
Soda bicarbona – hydrogenuhličitan sodný, zvaný někdy též jedlá soda; užívá se k snižování
obsahu Ca ve výplachu a snižování jeho pH (koncentrace 0,1 - 0,2 %).
Při zastižení teplot ve vrtu vyšších než 120°C budou používány speciální výplachy:
Tepelně stabilizované polymery – speciální modifikované škroby.
Bezchromový upravený lignosulfát vyrobený z čisté lignosulfátové hmoty; teplotně
stabilizované ztekucovadlo, které vytváří optimální rheologické vlastnosti vrtných výplachů; dá
se rovněž použít na úpravu filtrace bez ovlivnění tokových vlastností vrtných výplachů.
Použitá činidla nejsou při velké hloubce vrtání, použitém množství a zajištění jejich úniku na
povrchu nebezpečná pro životní prostředí díky rychlému rozkladu škodlivých složek.
Jejich proniknutí do podzemních vod bude i tak bezpečně bránit zapažení prvních 3 km stvolů
vrtů. Na povrchu bude s vrtnými kaly nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Ve fázi výstavby vznikne i potřeba pohonných hmot.
Co se týká výstavby geotermální elektrárny, bude zařízení technologie kompletně dovezeno a na
místě pouze montováno.
Ve stávající fázi projektové přípravy stavby nelze odpovědně stanovit zdroje surovin a materiálů
ve fázi výstavby ani jejich přesná množství. Přesná množství budou uvedena v dalších fázích
projektové dokumentace po vybrání zhotovitele stavby.
Fáze provozu
Specifickou látkou užívanou jako médium v sekundárním výměníku tepla bude silikonový olej
v množství asi 100 kg, který je běžně používaný v domácnostech i v kosmetice.
Nároky na energetické zdroje
Elektrická energie
Ve fázi výstavby bude spotřebovávána elektrická energie především pro realizaci hloubkových
vrtů. Vrtná souprava bude vybrána tak, aby bylo možné zajistit pohon a funkci všech jejích
agregátů a zařízení na elektrický proud, jehož dostatečně kapacitní rozvody v areálu existují.
Příkon motorů vrtné soupravy Bentec 350 AC je 1 150 kW, motory kalových čerpadel mají
příkon 1 200 kW. Elektrická energie bude odebírána přes vysokonapěťový transformátor u malé
vodní elektrárny. Celková spotřeba elektrické energie se dá předpokládat okolo 20 500
MWh/rok.
Ve fázi výstavby bude spotřebovávána elektrická energie i pro potřebu osvětlení vrtného
pracoviště a staveniště geotermální elektrárny.
Množství odebrané elektrické energie ve fázi výstavby bude upřesněna v dalších fázích
projektové dokumentace.
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Ve fázi provozu bude pohon veškerých agregátů v povrchovém tepelném výměníku a
elektrárně, včetně osvětlení zajišťován elektrickou energií ze sítě. Čerpadla pro obsluhu
primárního okruhu – podzemního výměníku budou mít dle dosavadních předpokladů
instalovaný příkon 161 kW, pro ostatní zařízení bude instalován příkon 27 kW.
Geotermální elektrárna bude sama zdrojem elektrické energie, která bude v napěťové hladině
6,3 kV převáděna v rozvodně vysokého napětí na distribuční hladinu 35,0 kV a přenášena
kabelovou smyčkou do distribučního rozvodu.
Vytápění
Posuzovaný areál bude vytápěn pomocí elektrické energie.

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající intenzity automobilové dopravy v roce 2013
Intenzity dopravy na přilehlých komunikacích byly stanoveny na základě dopravního
průzkumu, který proběhl 18. 3. 2013 firmou European Transportation Consultancy, s. r. o. a na
základě dostupných údajů ze sčítání ŘSD (rok 2010).
Intenzity zaznamenané v době průzkumu byly ve většině profilů průzkumu mírně vyšší, než
vyplývá z dostupných údajů ŘSD (celostátní sčítání dopravy 2010). Tento rozdíl může být
způsoben buď nárůstem dopravy mezi lety 2010 a 2013, pravděpodobnější je však, že jsou
rozdíly způsobeny odlišným umístěním sledovaných profilů. Umístění profilů sledovaných ŘSD
není přesně známo a udávané intenzity většinou představují delší úseky. Při lokálním sčítání
obzvláště ve městech, kde mají významný vliv místní vazby, pak může vykazovat dané místo
vyšší zátěž. V daném případě může jako příklad sloužit úsek silnice I/10, ul. Krkonošská,
okružní křižovatkou a mezi výjezdem z obchodní zóny (Penny, Lidl), kde je zakázáno levé
odbočení. Na tomto úseku dochází vlivem otáčení vozidel přes okružní křižovatku k lokálnímu
nárůstu dopravy (velké množství cest se zde projeví dvakrát), což je efekt, který nemohl při
jiném umístění profilu při sčítání ŘSD být zaznamenán.
Z výše uvedených důvodů jsou využívány pouze údaje zjištěné průzkumem. Ty představují
z hlediska dopravního zatížení horší výchozí stav.
Intenzity dopravy ve stávajícím stavu v roce 2013 jsou patrné z následující tabulky a obrázku.
Tabulka 2 Intenzity dopravy ve stávajícím stavu v roce 2013
Č.

Jméno

24 hod

Charakter
VV

OV

LNV TNV

1 Železnobrodská
2
Hlavní

I

5000

4275

290

435

I

6000

5420

348

232

3

Krkonošská 1

I

13200 12200 400

600

4

Areálová

M

1400

72

108

1220

5

Krkonošská 2

I

12250 11350 360

540

6

Obchodní zóna

M

3400

10

3380

10
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VV

všechna vozidla

OV

osobní vozidla z VV

LNV

lehká nákladní vozidla z VV

TNV

těžká nákladní vozidla z VV

Obrázek 5 Grafické znázornění – intenzity dopravy ve stávajícím stavu v roce 2013

Pozn.:Vytvořeno dle podkladu dopravního průzkumu ze dne 18. 3. 2013 a údajů ŘSD
Legenda:

Stávající intenzity železniční dopravy v roce 2013
Provoz vlaků osobní přepravy na posuzovaných tratích byl zjištěn z aktuálních jízdních řádů
společnosti České dráhy, a. s. Provoz nákladních vlaků byl převzat z podkladů od SŽDC.
Intenzity železniční dopravy jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 3 Intenzity železniční dopravy

Železniční trať

Intenzita vlaků v Tanvaldu

Intenzita vlaků v Tanvaldu

v denním období (6-22 h)

v nočním období (6-22 h)

Os+Sp

R

N

Os+Sp

R

N

Velké Hamry – Tanvald

24

9

0

7

0

2

Smržovka – Tanvald

48

0

0

10

0

4
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Pozn.: OS - osobní vlaky, SP – spěšné vlaky, R – rychlíky, N – nákladní vlaky

Fáze výstavby
Příjezdové a odjezdové trasy
Staveniště bude napojeno jedním vjezdem a výjezdem do ulice Krkonošská. Obslužná
staveništní doprava bude vedena obousměrně ulicí Krkonošskou.
Dopravní trasy pro dopravu vybourané sutě, ostatních materiálů a hmot do míst skládek a z míst
zdrojů navrhne a projedná zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.
Intenzity dopravy ve fázi výstavby
Z hlediska dopravní obsluhy lze výstavbu záměru rozdělit do několika etap. Úvodní etapu
výstavby bude charakterizovat výstavba zpevněné plochy, která bude sloužit pro umístění vrtné
plošiny. Za běžných podmínek bude trvat sestavení vrtné plošiny cca 6 týdnů, během kterých
bude do areálu nutno přivézt materiál pro stavbu i nutnou mechanizaci.
Na základě dostupných informací lze odhadnout množství vyvolané dopravy během těchto 6
týdnů následovně:
•

125 TNA/6 týdnů – doprava 1000 ks panelů pro vrtné pracoviště,

•

75 nákladních souprav (12 m3) – doprava podsypového materiálu,

•

2 ks autojeřábu,

•

3 ks domíchávače betonu,

•

2 až 3 ks podvalníků – dovoz dozerů a bagrů,

•

2 nákladní soupravy – zabudování řídící kolony.

Celkem tedy v průběhu těchto 6 týdnů do areálu přijede cca 211 těžkých nákladních vozidel. Při
špičkovém denním zatížení lze odhadnout, že přijede maximálně 15 těžkých nákladních vozidel
za 24 hodin. Dále je nutné počítat s cestami zaměstnanců (osobní automobily), vedení stavby či
stavebního dozoru. Toto množství lze odhadnout na maximálně 5 příjezdů/24 h.
Další etapou výstavby je dovoz a montáž vrtné soupravy. Veškeré zařízení vrtné soupravy bude
možné přepravit a postavit na určeném místě zhruba během 7 dnů. V průběhu této etapy
výstavby se předpokládá příjezd následujícího počtu vozidel:
•

95 nákladních souprav – převoz soupravy a technologických celků,

•

2 ks jeřábů, 2 nákladní soupravy,

•

doprava pracovníků – 2 dodávky za den,

V průběhu výstavby vrtného pracoviště lze při špičkovém zatížení předpokládat příjezd a odjezd
max. 25 TNA denně. Další dopravu bude tvořit doprava zaměstnanců (dodávky). Další příjezdy
budou tvořit cesty vedení stavby či stavebního dozoru. Předpokládá se tedy, že do areálu přijede
celkem 5 osobních vozidel denně (tedy 10 pohybů OA).
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Další etapou výstavby bude samotný průběh vrtných prací. Realizace vrtů bude trvat cca 1 rok.
V průběhu provádění vrtů bude nákladní dopravu tvořit především nutný dovoz materiálu, vody,
chemikálií a odvoz vrtných kalů. Pro odvoz veškerého vytěženého materiálu (vrtné kaly) bude
nutné vypravit celkem 213 TNA. Vrtání bude probíhat kontinuálně po celý rok, z čehož lze
odvodit, že do areálu přijede/odjede zhruba 4 – 5 TNA/týden.
Dále bude v této etapě nutno dovézt spotřební materiál pro stavbu. Toto zásobování bude tvořit
cca 3 nákladní soupravy/24 h. Do areálu dále přijede a odjede i 10 osobních automobilů
(zaměstnanci, vedení stavby, stavební dozor).
Intenzity dopravy ve fázi demontáže a odvozu vrtné soupravy
Po skončení vrtných prací bude třeba demontovat a odvézt vrtnou soupravu. Doba demontáže se
bude pohybovat kolem 5 dnů. Předpokladem je, že bude intenzita dopravy obdobná jako
intenzita dopravy ve fázi výstavby zpevněné plochy pro umístění vrtné soupravy, tj. 15 příjezdů
TNA za 24 hodin a 5 příjezdů osobních vozidel/24 hodin.
Fáze provozu
Intenzity dopravy ve fázi provozu
Ve fázi provozu se doprava omezí pouze na cílové cesty zaměstnanců areálu (do 10 příjezdů
OA/24 hod) a nepravidelných cest zásobování (svoz odpadu).
Řešení dopravy v klidu
Parkování a odstavování vozidel se bude odehrávat přímo v areálu na volných zpevněných
plochách. V období provozu by mělo být v areálu vyhrazeno zhruba 6 parkovacích stání pro
zaměstnance geotermální elektrárny.
B. II. 4. 1 Nároky na ostatní infrastrukturu
Ochranná pásma
V zájmovém území se nacházejí následující ochranná pásma:
•

ochranné pásmo STL plynovodu,

•

ochranné pásmo vodovodu,

•

ochranné pásmo kanalizace,

•

ochranné pásmo elektrorozvodu,

•

ochranné pásmo železnice,

•

ochranné pásmo lesa (50 m od hranice PUPFL).

Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi budou vytyčeny před zahájením stavebních prací.
Ponechané inženýrské sítě budou předepsaným způsobem chráněny před poškozením. Stavební
práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po
předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Všechny zásahy stavby do popsaných
ochranných pásem budou v rámci zpracování projektové dokumentace stavby řádně
vypořádány.
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Na stávajících inženýrských sítích nebudou budovány pozemní objekty zařízení staveniště,
ukládán žádný materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy.
Přeložky a rušení inženýrských sítí/zásah do hmotného majetku
Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku. V souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru
bude pravděpodobně nutné rekonstruovat některé stávající budovy, dále budou odstraněny
některé stávající zpevněné plochy.

– E K O L A group, spol. s r. o. –
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Za účelem vyhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří
samostatnou Přílohu č. 3 předkládané dokumentace.
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru je možné definovat následující bodové, liniové
a plošné zdroje znečištění ovzduší.
Výstavba panelové plochy pro vrtnou soupravu
Liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší této etapě výstavby bude obslužná staveništní doprava
na jednotlivých úsecích komunikací.
V následující tabulce je uvedena emisní bilance staveništní dopravy ve fázi výstavby panelové
plochy pro vrtnou soupravu.
Tabulka 4 Bilance emisí – staveništní doprava – výstavba panelové plochy pro vrtnou
soupravu – NOx, benzen
NOx
-1

Benzen
-1

-1

-1

komunikace

g/m.s

kg/km.den

t/km. rok

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

Úsek 1

2,7748E-06

0,0665953

0,0019979

2,539E-08

0,0006093

1,828E-05

Úsek 2

4,99417E-08

0,0011986

3,596E-05

3,083E-10

0,0000074

2,22E-07

Úsek 3

2,72486E-06

0,0653967

0,0019619

2,508E-08

0,0006019

1,806E-05

Úsek 4

4,52415E-06

0,1085795

0,0032574

4,096E-08

0,000983

2,949E-05

Úsek 5

1,12369E-07

0,0026969

8,091E-05

6,938E-10

1,665E-05

4,995E-07

Tabulka 5 Bilance emisí – staveništní doprava – výstavba panelové plochy pro vrtnou soupravu –
PM10 + SP, PM2,5
PM10 + SP

PM2,5

komunikace

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

Úsek 1

4,531E-07

0,010875

0,0003263

2,429E-07

0,005829

0,0001749

Úsek 2

1,53E-08

0,0003672

1,102E-05

8,201E-09

0,0001968

5,905E-06

Úsek 3

4,378E-07

0,0105078

0,0003152

2,347E-07

0,0056322

0,000169

Úsek 4

6,941E-07

0,0166585

0,0004998

3,72E-07

0,008929

0,0002679

Úsek 5

3,443E-08

0,0008262

2,479E-05

1,845E-08

0,0004428

1,329E-05

Tabulka 6 Bilance emisí – staveništní doprava – výstavba panelové plochy pro vrtnou soupravu –
CO, benzo(a)pyren
CO
komunikace

-1

g/m.s

Benzo(a)pyren
-1

kg/km.den

-1

t/km. rok

-1

g/m.s
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CO
-1

komunikace

Benzo(a)pyren
-1

g/m.s

kg/km.den

-1

-1

t/km. rok

kg/km.den-1

g/m.s

t/km. rok-1

Úsek 1

5,50439E-06

0,1321053

0,0039632

6,227E-14

1,495E-09

4,484E-11

Úsek 2

8,45083E-08

0,0020282

6,085E-05

7,117E-15

1,708E-10

5,124E-12

Úsek 3

5,41988E-06

0,1300771

0,0039023

5,515E-14

1,324E-09

3,971E-11

Úsek 4

8,58552E-06

0,2060525

0,0061816

4,25E-14

1,02E-09

3,06E-11

Úsek 5

1,90144E-07

0,0045635

0,0001369

1,601E-14

3,843E-10

1,153E-11

Umístění jednotlivých silničních úseků je uvedeno v příloze oznámení č. 3, na straně 15 a 16
(Rozptylová studie).
Plošné zdroje
Plošný zdroj v rámci předkládaného záměru je představován pohyby TNA a pohyby OA a
staveništní technikou (autojeřáby, rypadlo, dozer). Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje
parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad: 1 minuta
volnoběhu = ujetí 1 km.
V následující tabulce je uvedena emisní bilance plošných zdrojů.
Tabulka 7 Emisní bilance plošných zdrojů – TNA a OA
NOx
-1

g.s
Plošný zdroj

Benzen
-1

kg.den

0,008753113 0,5041793

-1

t. rok

0,0151254

-1

g.s

8,447E-05

PM10 + SP
-1

g.s
Plošný zdroj

0,001522

-1

kg.den

0,0876687

g.s
Plošný zdroj

0,022807326

t. rok-1

0,0048653

0,000146

PM2,5
-1

t. rok

0,0026301

-1

g.s

0,0008158

CO
-1

kg.den-1

kg.den-1

t. rok-1

0,0469904

0,0014097

Benzo(a)pyren
-1

kg.den

1,313702

-1

t. rok

0,0394111

-1

g.s

3,764E-11

kg.den-1

t. rok-1

2,168E-09

6,504E-11

Tabulka 8 Emisní bilance plošných zdrojů – staveništní technika
NOx
-1

g.s
Plošný zdroj

0.187166667

Benzen
-1

kg.den

5.3904

-1

-1

t. rok

g.s

kg.den-1

t. rok-1

0.161712

0.0001

0.00288

0.0000864

PM10
-1

g.s
Plošný zdroj

0.0184033

PM2,5
-1

kg.den

0.530016

-1

t. rok

0.0159005

-1

g.s

0.0098642

kg.den-1

t. rok-1

0.2840886

0.0085227
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Etapa dovozu a montáže vrtné soupravy
Liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší této etapě výstavby bude obslužná staveništní doprava
na jednotlivých úsecích komunikací.
V následující tabulce je uvedena emisní bilance staveništní dopravy ve fázi dovozu a montáže
vrtné soupravy.
Tabulka 9 Bilance emisí – staveništní doprava – dovoz a montáž vrtné soupravy – NOx, benzen
NOx
-1

Benzen
-1

-1

-1

komunikace

g/m.s

kg/km.den

t/km. rok

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

Úsek 1

4,58305E-06

0,1099933

0,00077

4,205E-08

0,0010093

7,065E-06

Úsek 2

4,99417E-08

0,0011986

8,39E-06

3,083E-10

0,0000074

5,18E-08

Úsek 3

4,53311E-06

0,1087947

0,0007616

4,174E-08

0,0010019

7,013E-06

Úsek 4

7,42981E-06

0,1783155

0,0012482

6,763E-08

0,001623

1,136E-05

Úsek 5

1,12369E-07

0,0026969

1,888E-05

6,938E-10

1,665E-05

1,166E-07

Tabulka 10 Bilance emisí – staveništní doprava – dovoz a montáž vrtné soupravy – PM10 + SP,
PM2,5
PM10 + SP
-1

-1

PM2,5
-1

-1

komunikace

g/m.s

kg/km.den

t/km. rok

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

Úsek 1

7,425E-07

0,017819

0,0001247

3,98E-07

0,009551

6,686E-05

Úsek 2

1,53E-08

0,0003672

2,57E-06

8,201E-09

0,0001968

1,378E-06

Úsek 3

7,272E-07

0,0174518

0,0001222

3,898E-07

0,0093542

6,548E-05

Úsek 4

1,133E-06

0,0271945

0,0001904

6,073E-07

0,0145763

0,000102

Úsek 5

3,443E-08

0,0008262

5,783E-06

1,845E-08

0,0004428

3,1E-06

Tabulka 11 Bilance emisí – staveništní doprava – dovoz a montáž vrtné soupravy – CO,
benzo(a)pyren
CO

Benzo(a)pyren

komunikace

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

Úsek 1

9,10355E-06

0,2184853

0,0015294

9,785E-14

2,349E-09

1,644E-11

Úsek 2

8,45083E-08

0,0020282

1,42E-05

7,117E-15

1,708E-10

1,196E-12

Úsek 3

9,01904E-06

0,2164571

0,0015152

9,074E-14

2,178E-09

1,524E-11

Úsek 4

1,40956E-05

0,3382945

0,0023681

6,375E-14

1,53E-09

1,071E-11

Úsek 5

1,90144E-07

0,0045635

3,194E-05

1,601E-14

3,843E-10

2,69E-12

Umístění jednotlivých silničních úseků je uvedeno v příloze č. 3 této dokumentace, na straně 15
a 16 (Rozptylová studie).
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Plošné zdroje
Plošný zdroj v rámci předkládaného záměru je představován pohyby TNA a pohyby OA. Pro
výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro
volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km.
V následující tabulce je uvedena emisní bilance plošných zdrojů.
Tabulka 12 Emisní bilance plošných zdrojů – TNA a OA
NOx
-1

g.s

Plošný zdroj

Benzen
-1

kg.den

0.014476863 0.8338673

-1

-1

t. rok

g.s

0.0058371

0.0001396

PM10 + SP

Plošný zdroj

t. rok-1

0.0080413

5.629E-05

PM2,5

g . s-1

kg.den-1

t. rok-1

g . s-1

kg.den-1

t. rok-1

0.0025123

0.1447087

0.001013

0.0013466

0.0775638

0.0005429

CO
-1

Benzo(a)pyren
-1

g.s
Plošný zdroj

kg.den-1

kg.den

0.037351701

2.151458

-1

-1

t. rok

g.s

0.0150602

5.646E-11

kg.den-1

t. rok-1

3.252E-09

2.276E-11

Etapa vrtání
Liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší této etapě výstavby bude obslužná staveništní doprava
na jednotlivých úsecích komunikací.
V následující tabulce je uvedena emisní bilance staveništní dopravy ve fázi vrtání.
Tabulka 13 Bilance emisí – staveništní doprava – etapa vrtání – NOx, benzen
NOx
-1

Benzen
-1

-1

-1

komunikace

g/m.s

kg/km.den

t/km. rok

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

Úsek 1

1,02898E-06

0,0246955

0,0090139

9,104E-09

0,0002185

7,975E-05

Úsek 2

9,98833E-08

0,0023972

0,000875

6,167E-10

0,0000148

5,402E-06

Úsek 3

9,29096E-07

0,0222983

0,0081389

8,488E-09

0,0002037

7,435E-05

Úsek 4

1,78413E-06

0,042819

0,0156289

1,525E-08

0,000366

0,0001336

Úsek 5

2,24738E-07

0,0053937

0,0019687

1,388E-09

0,0000333

1,215E-05

Tabulka 14 Bilance emisí – staveništní doprava – etapa vrtání – NOx, benzen
PM10 + SP
-1

-1

PM2,5
-1

-1

komunikace

g/m.s

kg/km.den

t/km. rok

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

Úsek 1

1,829E-07

0,00439

0,0016024

9,804E-08

0,002353

0,0008589

Úsek 2

3,06E-08

0,0007344

0,0002681

1,64E-08

0,0003936

0,0001437

Úsek 3

1,523E-07

0,0036556

0,0013343

8,164E-08

0,0019594

0,0007152
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PM10 + SP
-1

-1

PM2,5
-1

-1

komunikace

g/m.s

kg/km.den

t/km. rok

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

Úsek 4

2,907E-07

0,006977

0,0025466

1,558E-07

0,0037397

0,001365

Úsek 5

6,885E-08

0,0016524

0,0006031

3,69E-08

0,0008857

0,0003233

Tabulka 15 Bilance emisí – staveništní doprava – etapa vrtání – CO, benzo(a)pyren
CO
-1

Benzo(a)pyren
-1

-1

-1

komunikace

g/m.s

kg/km.den

t/km. rok

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

Úsek 1

2,01085E-06

0,0482605

0,0176151

3,558E-14

8,54E-10

3,117E-10

Úsek 2

1,69017E-07

0,0040564

0,0014806

1,423E-14

3,416E-10

1,247E-10

Úsek 3

1,84184E-06

0,0442041

0,0161345

2,135E-14

5,124E-10

1,87E-10

Úsek 4

3,39583E-06

0,0815

0,0297475

3,188E-14

7,65E-10

2,792E-10

Úsek 5

3,80288E-07

0,0091269

0,0033313

3,203E-14

7,686E-10

2,805E-10

Umístění jednotlivých silničních úseků je uvedeno v příloze oznámení č. 3, na straně 15 a 16
(Rozptylová studie).
Plošné zdroje
Plošný zdroj v rámci předkládaného záměru je představován pohyby TNA a pohyby OA. Pro
výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro
volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km.
V následující tabulce je uvedena emisní bilance plošných zdrojů.
Tabulka 16 Emisní bilance plošných zdrojů – TNA a OA
NOx
-1

g.s
Plošný zdroj

0,003196852

Benzen
-1

kg.den

0,1841387

-1

t. rok

0,0672106

-1

g.s

3,109E-05

PM10 + SP
-1

g.s
Plošný zdroj

0,0005684

-1

kg.den

0,0327373

g.s
Plošný zdroj

0,009253715

t. rok-1

0,0017907

0,0006536

PM2,5
-1

t. rok

0,0119491

-1

g.s

0,0003046

CO
-1

kg.den-1

kg.den-1

t. rok-1

0,0175472

0,0064047

Benzo(a)pyren
-1

kg.den

0,533014

-1

t. rok

0,1945501

-1

g.s

2,823E-11

kg.den-1

t. rok-1

1,626E-09

5,935E-10

Fáze provozu
Ve fázi provozu bude rozhodujícím zdrojem znečištění ovzduší provoz dieselagregátu.
Bude se jednat o diesel 750 kVA–600 kW. Zdroj lze specifikovat následujícími
charakteristikami:
Objem spalin:

119,9 m3/min

Teplota spalin:

635° C
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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emise (g/kWh)

Hmotnostní toky emisí (g/hod)

(pro jeden diesel)

(pro jeden diesel)

NOx

7,422 g/kWh

4453,0 g/hod

CO

1,033 g/kWh

619,8 g/hod

PM10

0,128 g/kWh

76,8 g/hod

B. III. 2. Odpadní vody
Fáze výstavby
Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou,
konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod
bude upřesněno nejpozději ve stupni DSP.
Splaškové vody
Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v místě
zařízení staveniště. Je možno očekávat vznik cca 700 m3 splaškových vod za celou dobu
hloubení vrtů při okamžitém maximálním množství 3,97 l/s a předpokladu spotřeby do 70 l na
jednoho zaměstnance denně.
Splaškové odpadní vody budou vypouštěny do stávající kanalizace napojené na čistírnu
odpadních vod v Tanvaldu.
Dešťové /spodní vody
Spodní voda
Hladina podzemní vody v zájmovém území začíná v hloubce cca 6 m a může pokračovat až do
hloubky cca 10 km. Hladina spodní vody tedy bude zasahovat do plánovaných geotermálních
vrtů.
Aktivní oběh podzemních vod mělkého oběhu lze očekávat do hloubek v řádech prvních stovek
metrů. Po ukončení hloubení průzkumného vrtu dojde k jeho vystrojení pažnicí až do hloubky
minimálně 3 km a mezikruží bude zacementováno. To znamená, že do puklinového systému v
okolí vrtu pronikne navíc „cementové mléko“, které utuhne a zabrání kontaminaci spodních
vod.
Dešťová voda
Dešťové odpadní vody ze zpevněných ploch (panelová plocha pro umístění vrtné soupravy)
budou odváděny jako dosud do stávající kanalizace. Před odvedením do kanalizace budou vody
předčištěny lapačem olejových látek pro zachycení případného znečištění.
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Technologické odpadní vody
Při hloubení vrtů budou vznikat odpadní vody, které budou obsažené ve vyčerpaných vrtných
kalech, které zbudou po recyklaci a vyčištění vrtného výplachu. Jejich množství bude odpovídat
menší části množství vody spotřebované na přípravu výplachu, která se odhaduje na 400-500
m3.
Voda, která nebude vracena do přípravy výplachu, však nebude z kalů oddělována jako odpadní
voda, ale bude společně s kaly odvážena jako odpad. Technologické odpadní vody v pravém
slova smyslu, tedy při hloubení vrtů, vznikat nebudou.
Pro vyčištění vrtů od zbytků výplachu s minerální drtí před jejich propojením podzemním
výměníkem tepla se předpokládá potřeba až 1 000 m3 vody. Zpočátku budou čištěny od
minerální drti jako výplach. Po úvodním předčištění se předpokládá již jen mírné znečištění a
vody budou vypouštěny do kanalizace a dále budou vedeny do ČOV v Tanvaldu.
Fáze provozu
Splaškové vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat v souvislosti s provozem sociálního zázemí vrtného
pracoviště a geotermální elektrárny. Tyto splaškové vody budou vedeny do stávající kanalizace
v areálu. Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat potřebě pitné vody.
Dešťové vody
Ve fázi provozu vrtného pracoviště a geotermální elektrárny budou dešťové odpadní vody
odváděny do stávající kanalizace. Před odvedením do kanalizace budou vody předčištěny
lapačem olejových látek umístěným u zpevněných ploch pro zachycení případného znečištění.
Technologické odpadní vody
Při provozu geotermální elektrárny bude vznikat technologická odpadní voda čerpaná
z podzemního výměníku tepla. Půjde spíše o kaly, které budou obsahovat výlučně anorganické
minerální složky a sraženiny vznikající z rozpuštěných minerálů. Složení kalů nelze předem
přesněji odhadnout, bude nutno je stanovit a kontrolovat analýzami.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a navazujícími
a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následující kapitole jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
přípravy a odstranění vrtné plošiny, v průběhu hloubení vrtů a ve fázi výstavby a provozu
geotermální elektrárny. U předpokládaných druhů odpadů je uváděn způsob jejich využití či
odstranění.
Odpady vznikající ve fázi přípravy vrtné plošiny
V předchozích kapitolách bylo řečeno, že se předpokládá využití vrtné soupravy typu Bentec
350 AC. Tato vrtná souprava potřebuje vlastní pracovní prostor o rozměrech cca 200 až 250 m2,
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bezprostředně pod soupravou zpevněný betonem o potřebné únosnosti. Veškeré zařízení vrtné
soupravy se skládá ze stavebnicových modulů, které je možno přepravit a postavit na určeném
místě během 5 dnů při použití 60 jízd nákladních vozidel (jedná se tedy o časově velmi krátkou
fázi v realizaci celého záměru). Velín vrtu je umístěn v komplexu vlastního vrtu. Další kryté i
nekryté prostory slouží jako sklady nářadí, náhradních dílů apod. Předpokládá se, že jako
servisní jednotky (sklady, sociální zázemí) poslouží také stávající objekty v areálu bývalé
textilky.
Za účelem umístění vrtné soupravy bude nutné zpevnit podložní plochu betonovými panely.
Nejsou vyloučeny ani zemní práce malého rozsahu kvůli uložení prefabrikovaných elementů
komplexu vrtu, popř. výstavba jednoduchých podpůrných konstrukcí, zídek apod. Lze tedy
očekávat vznik v současnosti blíže nespecifikovaných odpadů ze skupiny 17 05 - Zemina
(včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina a odpadní beton
katalogového čísla 17 01 01. Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu přípravy vrtné
plošiny je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a orientační odhad jejího množství
bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Předpokladem je, že vzhledem
k charakteru záměru vznikne pouze nevýznamné množství výkopové zeminy. V případě, že
zemina nenajde přímé uplatnění v místě vzniku, lze ji nabídnout k využití subjektům, které jsou
k jejímu přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny. V případě znečištění zeminy
nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej) se bude jednat o nebezpečný odpad 17 05 03, který
by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak by měl být uložen
na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci přípravy vrtné plošiny může dále vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude
shromažďován na zpevněných plochách, popř. ve vanových kontejnerech a následně recyklován
či ukládán na skládku.
Provozem nákladních vozidel a stavební techniky mohou teoreticky vznikat „vyjeté“ a
upotřebené oleje (skupina 13). Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 –
Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje.
Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele techniky. Odpadní oleje patří podle
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití
se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami; původci
těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Sociální zázemí se šatnami, toaletami a umývárnou bude pravděpodobně samostatnou součástí
komplexu vrtné plošiny a bude možné ho napojit na stávající vodovodní síť v areálu bývalé
textilky. Pokud by byly využívány chemické toalety, pak odpad z chemických toalet (20 03 04)
bude odstraňován podle použité technologie (zajišťováno smluvně). Kategorii odpadu musí
podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na základě vyloučení nebo
potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Odpady vznikající ve fázi hloubení vrtů
Ve fázi hloubení vrtů bude produkce odpadů spojená s činností vrtné soupravy, jejích hnacích
agregátů a s trvalou přítomností pracovníků.
Bude se jednat především o horninovou drť separovanou z výplachu - druh odpadu 01 05 Vrtné
kaly a jiné odpady (01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu, 01 05 07 Vrtné kaly
a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06; v kategorii N pak druh
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odpadu 01 05 05 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky a 01 05 06 Vrtné kaly a další vrtné
odpady obsahující nebezpečné látky).
V kapitole B. II. 3. předkládané dokumentace (Surovinové zdroje) jsou specifikovány jednotlivé
látky, které se používají při úpravě výplachu podle aktuální geologické situace ve vrtu (tyto
látky budou přítomny ve vrtných kalech). Nejčastěji budou používány upravené přírodní
suroviny bentonit a baryt, které jsou z ekologického hlediska nezávadné. Zčásti se ale bude
jednat o látky pro životní prostředí potenciálně nebezpečné. Při manipulaci a používání těchto
látek je nezbytné dbát veškerých pokynů obsažených v bezpečnostních a technických listech
jednotlivých přípravků. Jedná se především o následující chemická činidla:
karboxymethylcelulóza (slabě toxická ve vodním prostředí), odpěňovač BDC Defoamer 791
(může nepříznivě ovlivnit kvalitu vody), kortan (středně toxická látka pro vodní prostředí),
modicide 340 (silné antibakteriální působení), hydroxid draselný a hydroxid sodný. Zásadní
podmínkou, jejíž plnění je vyžadováno jak při uvádění vrtné plošiny do provozu, tak při
kontrolách provozu prováděných obvodním báňským úřadem, je uzavřenost výplachového
cyklu, zabezpečení jeho přípravy před úniky mimo vrtné pracoviště a při přepravě vrtných kalů.
Co se týká množství vrtných kalů, lze průměrně očekávat vznik 1000 až 1500 t kalů na jeden
vrt; celkově tedy kolem 4500 t kalů. Způsob odstranění kalů bude záviset mimo jiné na
konzistenci kalu. Vrtnou drť se zbytky výplachu, obsahujícími nebezpečné látky a baryt, je
v průběhu cirkulace výplachu navrhováno separovat a průběžně v uzavřených kontejnerech
odvážet ke zneškodnění. V případě vysokého podílu vody bude kal přepravován v cisternách,
následně stabilizován a teprve po odsazení pevné fáze případně uložen na skládku, popř. na
skládku nebezpečného odpadu. V nejbližším okolí by se mohlo jednat o zařízení AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. - skládka Benátky nad Jizerou, Gesta a. s. - Rynoltice nebo Marius
Pedersen a. s. - Lomnice nad Popelkou - Bryndov.
Údržbou vrtného agregátu a provozem nákladních vozidel mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené
oleje (skupina 13). Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 Odpadní
hydraulické oleje, podskupiny 13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje a podskupiny
13 07 Odpady kapalných paliv (13 07 01 Topný olej a motorová nafta). Konkrétní zařazení do
druhu odpadu je závislé na výběru uživatele techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají
odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami; původci těchto
odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Podskupina odpadů 15 01 v sobě zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se
zásobováním v průběhu vrtných prací. Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové,
dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové
tlakové nádoby (15 01 10 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní
specifikace převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá
na výběru konkrétního dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány
přednostně k následnému využití, recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými
látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno
jako s nebezpečným odpadem.
V této fázi realizace záměru se na pracovišti může vyskytnout řada odpadů z kategorie 17
Stavební a demoliční odpady. Při vlastní realizaci cementace pažnicových kolon v průběhu
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vrtání mohou být odpadem i zbytky cementu, případně zlomky nevyužitého zatvrdlého
cementu; jde vesměs o druhy odpadů v kategorii 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika.
Dá se očekávat také vznik odpadů podskupiny 17 02 Dřevo, sklo a plasty (např. izolační fólie).
V průběhu vrtných prací je možné předpokládat odpad v podobě zničeného vrtného nářadí nebo
poničenou výstroj vrtu. Jde o odpady kategorie 17 04 Kovy (včetně jejich slitin), především o
druh odpadu 17 04 05 Železo a ocel, popř. 17 04 07 Směsné kovy. Tyto druhy odpadů je možné
plně recyklovat, budou předávány oprávněné osobě podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,
v platném znění.
Ve fázi vrtných prací bude vznikat druh odpadu 20 03 01 – směsný komunální odpad. Množství
vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním a odděleným
sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02) a plasty (20
01 39). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do barevně odlišených nádob umístěných v místě
shromažďování dopadu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech na
směsný komunální odpad umístěných v rámci vyhrazených místností pro uložení odpadu.
Z provozu administrativního úseku mohou vznikat upotřebené, nefunkční zářivky a výbojky
(zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 20 01 21 N). Nefunkční zářivky se budou skladovat
v určené místnosti a odvoz k některé z firem zabývajících se odstraněním tohoto odpadu bude
zajišťován dle potřeby. Podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění se povinnost
zpětného odběru vztahuje mj. i na výbojky a zářivky.
Upotřebený toner z tiskáren a kopírovacích zařízení doporučujeme zařadit do druhu 20 01 27 N,
nebo 20 01 28 v případě, že nebezpečné látky neobsahuje. Toner bude částečně recyklován
specializovanými firmami. Nakládání s použitými tonery budou zajišťovat oprávněné
organizace, které vydají původci odpadu osvědčení o odstranění.
V důsledku skončení životnosti elektrických a elektronických zařízení by dále mohly vznikat
odpady 20 01 35 N nebo 20 01 36 v závislosti na přítomnosti nebezpečných látek. Jedná se
zejména o upotřebenou výpočetní techniku a audiovizuální techniku. Dle odpadového zákona
patří elektrická a elektronická zařízení mezi „vybrané výrobky“ a po využití se stávají odpady.
Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Taková zařízení budou v první
fázi nabídnuta k odprodeji, poté budou zařazena do systému odděleného sběru elektroodpadu
(odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů na
místě k tomu výrobcem určeném).
Vyřazené akumulátory a baterie mohou být původcem odpadu zařazovány rovněž do skupiny 20
– komunálních odpadů, a to do druhů 20 01 33 N, 20 01 34. Baterie a akumulátory patří podle
zákona
o odpadech mezi „vybrané výrobky“ a po využití mezi odpady. Nakládání s nimi je v zákoně
upraveno speciálními podmínkami. K oddělenému sběru baterií bude na určeném místě
umístěno speciální sběrné místo/kontejner.
Tabulka 17 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi hloubení vrtů
Kód druhu
odpadu
01
01 05

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů
a kamene
Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
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Kód druhu
odpadu
01 05 04
01 05 05
01 05 06
01 050 7
13
13 01
13 02
13 07
13 07 01
15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11
17
17 01
17 01 01
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 03
17 04
17 04 05
17 04 07
20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 21
20 01 27
20 01 28
20 01 33
20 01 34
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Název odpadu
Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů
uvedených ve skupinách 05, 12 A 19)
Odpadní hydraulické oleje
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Odpady kapalných paliv
Topný olej a motorová nafta
Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a
ochranné oděvy jinak neurčené
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob
Stavební a demoliční odpady
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
Dřevo, sklo a plasty

Kategorie
odpadu
O
N
N
O

N
N
N
N

O
O
O
O
O
O
O
O
N
N

O
O

Dřevo
Plasty
Kovy (včetně jejich slitin)

O
O

Železo a ocel
Směsné kovy
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16
06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

O
O
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20 01 39
20 01 40
20 03
20 03 01

Kategorie
odpadu
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené
N
pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23
O
a 20 01 35
O
Plasty
O
Kovy
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad
O

20 03 03

Uliční smetky

20 01 35
20 01 36

Název odpadu

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpady vznikající ve fázi odstranění vrtné plošiny
Vzhledem ke skutečnosti, že veškerá zařízení vrtné plošiny jsou prefabrikována, likvidace
pracoviště bude znamenat pouze demontáž a odvoz jednotlivých modulů. Na místě plošiny
zůstane zpevněná betonová plošina, kterou bude možné dále využívat. Není možné vyloučit
vznik malého množství demoličních odpadů z případných podpůrných konstrukcí, zídek apod.
Jednalo by se tak o skupinu odpadů 17 - demoliční/stavební odpad, který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, umělých hmot, apod. S veškerými
stavebními odpady je nutno nakládat dle Metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání
s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Větší kusy
využitelných materiálů budou vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17.
Vznik nebezpečných odpadů se ve fázi demontáže plošiny neočekává, přesto však v případě
jejich vzniku bude nezbytné shromažďovat je na vyhrazených místech odděleně, ve speciálních
nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu, zabezpečených tak, aby
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z
uložených odpadů. Uvedené odpady budou předávány k externímu odstranění oprávněné osobě,
která má oprávnění k nakládání s tímto druhem odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., § 4 a § 12.
Bližší specifikaci těchto odpadů bude možno stanovit až v navazujících stupních projektových
příprav, konkrétně po výběrovém řízení na dodavatele předpokládané vrtné soupravy Bentec
350 AC.
Odpady vznikající ve fázi výstavby geotermální elektrárny
Objekt geotermální elektrárny bude umístěn v existujících budovách bývalé textilky;
předpokládá se tak rekonstrukce stávajících budov. Některé technologie budou umístěny mimo
budovy.
Přesný přehled odpadů bude možné stanovit až po výběru dodavatele stavby elektrárny.
V následujících odstavcích je uveden teoreticky možný přehled vznikajících odpadů ve fázi
výstavby (přesněji řečeno demolicí a rekonstrukcí stávajících budov).
V průběhu výstavby budou vznikat zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů. V této skupině
mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie a materiálů. Pokud
již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v uzavíratelných
nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní odpady
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08 01 12, 08 02 01, 08 02 02 lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán
na skládku NO. Předpokládá se rovněž vznik odpadů 08 04 09 – Odpadní lepidla a těsnící
materiály obsahující organická rozpouštědla. Jedná se o nebezpečný odpad, který bude
odstraněn oprávněnou osobou (specializovanou firmou).
Při zpracování kovových materiálů při rekonstrukci může vznikat odpad 12 01 01 Piliny a třísky
železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování.
Použitím stavebních strojů mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Z provozu kompresorů
mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné
odpady podskupiny 13 01 Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 Odpadní motorové,
převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební
techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi
„vybrané výrobky“, po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno
speciálními podmínkami. Předpokladem je, že údržba techniky bude prováděna u
specializované firmy (tj. mimo staveniště). Případné upotřebené oleje vzniklé na staveništi
budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě.
Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jde o odpad 14 06 02
N, 14 06 03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně
odváženy k recyklaci či odstranění některé z oprávněných osob, popř. odstraněny ve spalovně
nebezpečných odpadů.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu
demolice. Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní,
směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“. Kromě toho mohou vznikat
obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N),
které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace převažujících druhů
odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému
využití, recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné
složky zbaveny, nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady podskupiny 15 02 mohou vznikat během demolic v omezené míře. Jedná se o absorpční
činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými
látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem
shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou sběrné nádoby, které budou současně
transportním obalem. Odpad bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby
odvážen k odstranění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně
využíván jako vytříděný odpad.
Dále se očekává odpad typu opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat
v souvislosti s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě.
Kromě toho vhodné odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona
č. 185/2001 Sb. v platném znění „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato
činnost bude zajišťována dodavateli, obměna pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný
akumulátor, 16 06 01 N). Akumulátory patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. mezi
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„vybrané výrobky“ a po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno
speciálními podmínkami. Vzhledem k tomu, že stavební činnost bude zajišťována dodavateli, dá
se předpokládat, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy. Výměna
nefunkčních autobaterií bude probíhat mimo staveniště.
Demoliční/stavební odpad (skupina 17) bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních
prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. S veškerými stavebními odpady
je nutno nakládat dle Metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze
stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb.
Větší kusy využitelných materiálů budou vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů
stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděny by měly být rovněž možné nebezpečné odpady.
Bude vznikat odpad podskupiny 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika. Odpad na bázi betonu,
pokud není znečištěn nebezpečnými látkami (asfalty, oleje, atd.), bude recyklován.
Odpad kategorie 17 01 02 Cihly je rovněž možné nabídnout k recyklaci firmami zabývajícími se
danou činností (oprávněné osoby).
Naopak odpad kategorie 17 01 03 Tašky a keramické výrobky bude uložen na skládku.
Bude vznikat stavební odpad kategorie 17 02 01 Dřevo. Nakládání s dřevěným odpadem
z výstavby se předpokládá následovně. Dřevo se přednostně vytřídí tak, aby mohlo být
opakovaně používáno. Následně bude nabídnuto k dalšímu využití, např. po štěpkování může
dřevo vstupovat do odpadu ze zeleně (kompost). V případě nezájmu trhu bude dřevo
energeticky využito ve spalovně.
Z nebezpečných odpadů se v odpadu z rekonstrukce mohou v ojedinělých případech vyskytovat
zbytky izolačních materiálů obsahující dehet (17 03 03 N) a dále stavební materiály obsahující
azbest, popř. jiné nebezpečné látky (17 06 05 N). Kromě toho jsou za nebezpečný odpad
považovány i ostatní odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí např. do druhu (17
02 04 N). Pokud takové odpady na stavbě vzniknou, budou předány oprávněné osobě a uloženy
na skládce nebezpečných odpadů. Před odstraněním azbestu, nebo materiálu obsahující azbest
ze stavby (v případě prokázání jeho výskytu v dalších fázích projektových příprav), nebo její
části, musí být vypracován plán prací na základě požadavků uvedených v NV č. 361/2007 Sb.,
kterým se stanoví mimo jiné podmínky ochrany zdraví při práci s azbestem. Na základě
Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., je nutné zpracovat pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Při pracích s materiály obsahující azbest a s odpady z nich vzniklých je nutné
postupovat ve smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.
V rámci rekonstrukce a výstavby bude pravděpodobně realizováno odpojení, zaslepení či
zrušení řady inženýrských sítí. Předpokládá se vznik odpadní mědi (17 04 01), odpadních kovů
(17 04 05, 17 04 07), směsných kovů (17 04 09), kabelů (17 04 11), blíže nespecifikované
množství izolačních materiálů, drobné množství plastů a skla. Železo a ocel (17 04 05) mohou
vznikat při rozebírání nosných konstrukcí. Odpadní kovy budou vytříděny a odvezeny do
sběrného dvora. Ocelové válcové profily je možné použít po odzkoušení materiálu
autorizovanou zkušebnou pomocí trhacích zkoušek.
Zemina z výkopů a terénních úprav v rámci výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem
17 05 04. Výkopová zemina bude v souladu s požadavky platného zákona o odpadech nejprve
nabídnuta příslušné městské části či jiným podnikatelským subjektům k využití (např. pro
rekultivace, výstavbu protihlukových zemních valů, apod.). V případě, že nebude zeminu
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možno dále využít, bude odvezena na skládku. Konečný výběr skládky odpadů však bude
proveden zhotovitelem stavby.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude
shromažďován na staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán
na skládku odpadu. Nebezpečný odpad bude přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu
určených (předán oprávněné osobě), jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V neposlední řadě bude vznikat odpad skupiny 20 Komunální odpady, včetně složek
z odděleného sběru.
Použité pracovní oděvy (20 01 10 Oděv, 20 01 11 Textilní materiál) budou využity jako čistící
hadry a zbytek bude nabídnut k recyklaci.
Z provozu zařízení staveniště může vznikat drobný odpad s katalogovým číslem
20 03 01 Směsný komunální odpad. Jeho množství bude závislé především na počtu pracovníků
činných na stavbě. Vzniklý směsný komunální odpad bude tříděn, zejména papír a lepenka
(20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39).
Nebezpečné odpady se ve fázi výstavby geotermální elektrárny neočekávají, přesto však
v případě jejich vzniku bude nezbytné shromažďovat je na vyhrazených místech odděleně, ve
speciálních nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených
tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku
škodlivin z uložených odpadů. Uvedené odpady budou předávány k externímu odstranění
oprávněné osobě, která má oprávnění k nakládání s tímto druhem odpadů dle zákona č.
185/2001 Sb., § 4 a 12.
Tabulka 18 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi rekonstrukcí a výstavby
elektrárny
Kód druhu
odpadu
08
08 01
08 02
08 04
12
12 01
12 01 01
12 01 03
12 01 13
13
13 01
13 02
14
14 06

Název odpadu
Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot,
lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot
(včetně keramických materiálů)
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů
(včetně vodotěsnicích výrobků)
Odpady ze sváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
Piliny a třísky železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Odpady ze svařování
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů
uvedených ve skupinách 05, 12 A 19)
Odpadní hydraulické oleje
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí a hnací média (kromě odpadů
uvedených ve skupinách 07 a 08)
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a
aerosolů
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Kód druhu
odpadu
14 06 02
14 06 03
15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11
15 02
15 02 02
15 02 03
16
16 01
16 01 03
16 06
16 06 01
17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 03
17 03 03
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 05
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Název odpadu
Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a
ochranné oděvy jinak neurčené
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené
pod číslem 15 02 02
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a
odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
Pneumatiky
Baterie a akumulátory
Olověné akumulátory
Stavební a demoliční odpady
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
Uhelný dehet a výrobky z dehtu
Kovy (včetně jejich slitin)
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Zinek
Železo a ocel

– E K O L A group, spol. s r. o. –

Kategorie
odpadu
N
N

O
O
O
O
O
O
O
O
N
N

N
O

O
N

O
O
O
N
O

O
O
O
N
N
O
O
O
O

68

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Kód druhu
odpadu
17 04 07
17 04 09
17 04 11
17 05
17 05 04
17 06
17 06 04
17 06 05
17 09
17 09 03
17 09 04
20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 39
20 02
20 03
20 03 01
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Název odpadu
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená
hlušina
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály obsahující azbest
Jiné stavební a demoliční odpady
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Plasty
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad

Kategorie
odpadu
O
N
O

O
O, N
O
N
N
O

O
O
O
O
O

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Množství vznikajícího odpadu
V tomto stupni projektových příprav není specifikován celkový objem odpadů. Přesné množství
vznikajících druhů odpadů bude známo až po určení zhotovitele stavby a bude vycházet
z konkrétně použitých technologií použitých při rekonstrukcích a výstavbě.
Finální místa odstranění vzniklého odpadu
Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka, spalovna) a místa, kam bude odpad odvážen za
účelem využití (např. recyklace), budou rovněž určena až dodavatelem stavby.
Obecně lze konstatovat, že vybourané materiály budou přímo na staveništi tříděny. Kovový
materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton a cihelné zdivo budou odvezeny k recyklaci,
ostatní materiály budou (v případě, že je není možné jinak využít) odváženy na vhodné skládky,
které určí dodavatel stavby.
Nebezpečné odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech odděleně ve speciálních
nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin
z uložených odpadů. Uvedené odpady budou předávány k externímu odstranění oprávněné
osobě, která má oprávnění k nakládání s tímto druhem odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., § 4 a
12.
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Odpady vznikající ve fázi provozu geotermální elektrárny
Při provozu elektrárny bude vznikat především specifický odpad z úpravny vody čerpané
z podzemního výměníku tepla. Půjde o kaly obsahující výlučně anorganické minerální složky a
sraženiny vznikající z rozpuštěných minerálů. Složení kalů nelze předem přesněji odhadnout,
bude nutno je stanovit analýzami a dle výsledků zatřídit. Kaly budou usazovány v sedimentační
nádrži, odhad celkové roční produkce kalů je asi 5 tun. Jejich odstranění bude probíhat v
souladu se zákonnými předpisy v závislosti na jejich složení a zařazení dle Katalogu odpadů. S
největší pravděpodobností se bude jednat o odpady skupiny 19 09 Odpady z výroby vody pro
spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely.
Specifický odpad bude dále vznikat při výměnách teplonosného média, kterým bude silikonový
olej, běžně používaný v domácnostech i v kosmetice. Tento odpad bude zařazován do skupiny
odpadů 13 03 08 Syntetické izolační a teplonosné oleje N. Odpadní oleje patří podle zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, po využití se stávají
odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto
odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Nejdůležitějším požadavkem je povinnost shromažďovat odpadní oleje odděleně a zajistit, aby
nebyly následně znečištěny jinými látkami.
Dále budou vznikat běžné druhy komunálního odpadu a dalších skupin odpadů vznikající v
souvislosti s činností obsluhy elektrárny. Skladba a množství těchto odpadů budou srovnatelné s
produkcí odpadů z kanceláří živnostenského podniku. Předpokládají se následující druhy
odpadů.
Z obslužné dopravy záměru mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Jedná se převážně
o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 Odpadní hydraulické oleje, podskupiny 13 02 Odpadní
motorové, převodové a mazací oleje či podskupiny 13 05 Odpady z odlučovačů oleje. Odpadní
oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“,
po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami.
Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o
odpadech.
Při údržbě objektu budou vznikat znečištěné hadry (15 02 02 nebo 15 02 03), odpadní obaly
všeho druhu (podskupina 15 01), např. prázdné nádoby od čisticích prostředků (15 01 10), resp.
prázdné spreje (15 01 11).
V rámci provozu elektrárny bude vznikat druh odpadu 20 03 01 – směsný komunální odpad.
Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním a
odděleným sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02) a
plasty (20 01 39). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do barevně odlišených nádob umístěných
v místě shromažďování dopadu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech
na směsný komunální odpad umístěných v rámci vyhrazených místností pro uložení odpadu.
Z provozu administrativního úseku budou vznikat upotřebené, nefunkční zářivky a výbojky
(zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 20 01 21 N). Nefunkční zářivky se budou skladovat
v určené místnosti a odvoz k některé z firem zabývajících se odstraněním tohoto odpadu bude
zajišťován dle potřeby. Podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění se povinnost
zpětného odběru vztahuje mj. i na výbojky a zářivky.

– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Upotřebený toner z tiskáren a kopírovacích zařízení doporučujeme zařadit do druhu 20 01 27 N,
nebo 20 01 28 v případě, že nebezpečné látky neobsahuje. Toner bude částečně recyklován
specializovanými firmami. Nakládání s použitými tonery budou zajišťovat oprávněné
organizace, které vydají původci odpadu osvědčení o odstranění.
V důsledku skončení životnosti elektrických a elektronických zařízení by dále mohly vznikat
odpady 20 01 35 N nebo 20 01 36 v závislosti na přítomnosti nebezpečných látek. Jedná se
zejména o upotřebenou výpočetní techniku a audiovizuální techniku. Dle odpadového zákona
patří elektrická a elektronická zařízení mezi „vybrané výrobky“ a po využití se stávají odpady.
Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Taková zařízení budou v první
fázi nabídnuta k odprodeji, poté budou zařazena do systému odděleného sběru elektroodpadu
(odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů na
místě k tomu výrobcem určeném).
Vyřazené akumulátory a baterie mohou být původcem odpadu zařazovány rovněž do skupiny 20
– komunálních odpadů, a to do druhů 20 01 33 N, 20 01 34. Baterie a akumulátory patří podle
zákona
o odpadech mezi „vybrané výrobky“ a po využití mezi odpady. Nakládání s nimi je v zákoně
upraveno speciálními podmínkami. K oddělenému sběru baterií bude na určeném místě
umístěno speciální sběrné místo/kontejner.
Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03
uliční smetky. Odpad bude odvážen na skládku.
Tabulka 19 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi provozu elektrárny
Kód druhu
odpadu
13
13 01
13 02
13 05
13 03
13 03 08
15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 07
15 01 10
15 01 11
15 02
15 02 02
15 02 03

Název odpadu
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů
uvedených ve skupinách 05, 12 A 19)
Odpadní hydraulické oleje
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Odpady z odlučovačů oleje
Odpadní izolační a teplonosné oleje
Syntetické izolační a teplonosné oleje
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné
oděvy jinak neurčené
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02
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Název odpadu

20 01 39
20 01 40
20 03
20 03 01

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
Detergenty obsahující nebezpečné látky
Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06
03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené
pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a
20 01 35
Plasty
Kovy
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad

20 03 03

Uliční smetky

20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 21
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 33
20 01 34
20 01 35
20 01 36

Kategorie
odpadu

O
O
O
O
N
N
O
N
O
N
O
N
O
O
O
O
O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Systém nakládání s odpady ve fázi provozu
Nakládání s odpady ve fázi provozu bude probíhat klasickým způsobem. Kontejner na směsný
odpad bude umístěn přímo u objektu elektrárny; plasty, papír, sklo a tetrapaky budou
shromažďovány odděleně. Nebezpečné odpady budou shromažďovány jen na vyhrazených
místech odděleně, ve speciálních nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto
účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými
odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Uvedené odpady budou předávány
k externímu odstranění oprávněné osobě, která má oprávnění k nakládání s tímto druhem
odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., § 4 a 12.
Prostor na kontejnery s odpadem je nutné umístit na přístupném místě v bezprostřední
návaznosti na komunikaci. Směsný komunální odpad i jednotlivé základní vytříděné složky
budou shromažďovány v kontejnerech o objemu 120 až 1 100 l.
Při nakládání s odpady je nezbytné vycházet ze systému, který funguje ve městě Tanvald. Svoz
odpadů zde zajišťuje A. S. A., spol. s r.o. Liberec. Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka,
spalovna) a místa kam bude odpad odvážen za účelem využití (např. recyklace) budou určena až
v následujících fázích projektových řízení.
Obecné požadavky na nakládání s odpady ve všech fázích realizace záměru
Povinnosti původců odpadů jsou stanoveny v § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění:
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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a)

odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b)

zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,

c)

odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle
§ 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,

d)

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností (platí především v případě vrtných kalů),

e)

shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií,

f)

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

g)

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem
o odpadech a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení
obsahující PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po
dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

h)

umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním
s odpady,

i)

zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním
předpisem a zajišťovat jeho plnění,

j)

vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se
zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

k)

ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,

l)

platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveným v tomto
zákoně.

Dále je žádoucí, aby při stavební činnosti byly používány postupy, které jsou plně v souladu
zejména s požadavky § 10 a § 11 zákona č. 185/201 Sb., o odpadech a změně některých dalších
zákonů ve znění pozdějších předpisů, zaměřené na předcházení vzniku odpadů a přednostní
využívání odpadů.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s
nimi dle § 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb., a v případě produkce více než 100 kg
nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle
§ 39, odst. 2.
Odpad bude na staveništi tříděn. Dále bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo
do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady
dále využity (stavební recyklát, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost
před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze
osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.
Ke shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel vrtné plošiny/stavby potřebné
podmínky.
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti,
pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby.
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Provozovatel záměru bude nakládat se vznikajícím odpadem v souladu se schváleným Plánem
odpadového hospodářství Libereckého kraje tak, aby splnil všechny relevantní cíle a opatření
v dokumentu obsažené.
Odvoz odpadu bude provádět smluvně zajištěná oprávněná osoba (resp. firma) k nakládání s
odpady.
Shrnutí
Produkci odpadů lze očekávat ve všech fázích realizace záměru. Přesné množství některých
druhů odpadů není možné v současné fázi projektových příprav specifikovat. Většina těchto
údajů bude známa až po určení dodavatele vrtné plošiny, zhotovitele stavby a po určení
technologie výstavby elektrárny. Minimalizace veškerých odpadů souvisí s úsporou investičních
nákladů.
V rámci realizace posuzovaného záměru bude vznikat relativně velké množství vrtných kalů.
Při správném nakládání s tímto druhem odpadu by ovšem nemělo dojít k ohrožení životního
prostředí.
Lze konstatovat, že celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska
celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Zdroje hluku lze v souvislosti s navrženým záměrem očekávat ve fázi výstavby i provozu.
Fáze výstavby
Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha
staveniště. Jde tedy o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a
odvoz materiálů vytvářejí pak svým provozem liniové typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
První etapou výstavby bude etapa výstavby panelové plochy pro vrtnou soupravu. V rámci této
etapy lze při výstavbě panelové plochy předpokládat provoz 2 autojeřábů, 1 rypadla a 1
kolového dozeru a nákladních automobilů. V následujícím přehledu jsou uvedeny akustické
parametry stavebních strojů při výstavbě panelové plochy.
Tabulka 20 Akustické vlastnosti použitých strojů – výstavba panelové plochy
Stavební stroj

Hladina akustického
výkonu LWA (dB)

Autojeřáb

102

Dozer

110

Rypadlo

105

Další etapou výstavby bude dovoz a montáž vrtné soupravy. Z hlediska hluku se jedná o
nejvýznamnější etapu výstavby. Provoz staveništní dopravy bude dosahovat max. 25 těžkých
nákladních vozidel a 5 osobních vozidel v denní době.
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Poslední etapou výstavby bude samotné provádění vrtných prací, kdy lze v průběhu vrtání
geotermálních vrtů předpokládat provoz vrtné plošiny Bentec 350 AC Euro Ring. Jde o soubor
strojů a zařízení, který obsahuje vrtnou soupravu, čerpadla, odkalovač a další mechanismy.
Podle podkladů výrobce nepřekročí ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m
od plošiny 80 dB. Dále se v této etapě výstavby počítá s provozem nákladních automobilů.
Fáze provozu
Ve fázi provozu bude hlavním zdrojem hluku v území geotermální elektrárna a malá vodní
elektrárna, která se v území nachází již ve stávajícím stavu. Provoz posuzované geotermální
elektrárny může ovlivnit akustickou situaci v okolí především hlukem od ventilátorů chladících
jednotek. Ve výpočtu je maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednoho ventilátoru
LPA,1m = 60 dB. Další zdroj hluku, který může ovlivnit akustickou situaci v zájmovém území, je
žaluzie od strojovny se soustrojím turbína-generátor. Ve strojovně lze dle podkladů od
zadavatele předpokládat hladinu akustického tlaku v 1 m od soustrojí turbína-generátor LPA,1m =
95 dB. Je však počítáno se zatlumením tohoto zařízení tak, aby ve venkovním prostoru ve
vzdálenosti 1 m od žaluzie byla hladina akustického tlaku max. LPA,1m = 75 dB. Dalším zdrojem
hluku bude i záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát), který bude umístěn v objektu
kotelny.
V následující tabulce jsou uvedeny stacionární zdroje hluku v zájmovém území včetně
uvažovaného akustického parametru.
Tabulka 21 Popis stacionárních zdrojů hluku záměru

Označení
zdroje

Doba provozu

Počet
zdrojů

Popis

v
areálu

malé
1

vodní

elektrárny.

Hladina

akustického tlaku a umístění žaluzie
bylo zjištěno při měření hluku (viz
příloha č. 2)

MVE 2

1

Hladina akustického
tlaku ve vzdálenosti

480/60

6 m od žaluzie

(nepřetržitě)

LPA,6m = 60,7 dB

tlaku ve vzdálenosti

480/60

akustického tlaku a umístění dveří bylo

2 m od dveří

(nepřetržitě)

zjištěno při měření hluku (příloha č. 2)

LPA,2m = 60,6 dB

vodní

elektrárny.

Hladina

vodní

elektrárny.

Hladina

akustického tlaku a umístění žaluzie
č. 2)

7

uvažovaná ve

malé

bylo zjištěno při měření hluku (příloha

MVE 4

zdroje

Hladina akustického

malé
1

období

Dveře u stávajícího objektu česlovny

Žaluzie u stávajícího objektu česlovny
MVE 3

v denním/nočním

výpočtu (min)
Žaluzie u stávajícího objektu česlovny

MVE 1

Uvažovaný
akustický parametr

Hladina akustického
tlaku ve vzdálenosti

480/60

3,8 m od žaluzie

(nepřetržitě)

LPA,3,8m = 67 dB

Žaluzie nebo okna u objektu MVE.

Hladina akustického

Hladina akustického tlaku a umístění

tlaku ve vzdálenosti

žaluzií a oken bylo zjištěno při měření

2 m od zdroje
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Doba provozu

Počet
zdrojů

Popis

v

Uvažovaný

v denním/nočním

akustický parametr

období

zdroje

areálu

uvažovaná ve
výpočtu (min)

hluku (příloha č. 2)

LPA,2m = 59,8 dB
Maximální hladina

GE 1

20

Ventilátor chladící jednotky umístěné
5 m nad terénem.

akustického tlaku ve

480/60

vzdálenosti 1 m od
ventilátoru

(nepřetržitě)

LPA,1m = 60 dB

GE 2

1

Žaluzie ze strojovny, ve které bude

Hladina akustického

umístěno soustrojí turbína-generátor.

tlaku ve vzdálenosti

480/60

1 m od žaluzie

(nepřetržitě)

Výška

žaluzie

nad

terénem

byla

stanovena na 10,5 m.

LPA,1m = 75 dB

Odvětrání dieselagregátu přes žaluzii.
GE 3

1

DA bude zajišťovat chod posuzované
elektrárny pouze jako záložní zdroj.
DA bude umístěn v objektu kotelny.

Komín na střeše kotelny pro odvod
GE 4

1

spalin ze strojovny dieselagregátu. DA
bude

zajišťovat

chod

posuzované

elektrárny pouze jako záložní zdroj.

Maximální hladina
akustického tlaku ve

480/60

vzdálenosti 1 m od
žaluzie

(nepřetržitě)

LPA,1m = 68 dB
Maximální hladina
akustického tlaku ve

480/60

vzdálenosti 1 m od
komínu

(nepřetržitě)

LPA,1m = 72 dB

Na následujícím obrázku je patrné rozmístění jednotlivých uvažovaných stacionárních zdrojů
hluku.
Obrázek 6 Rozmístění stacionárních zdrojů hluku záměru
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B. III. 5. Vibrace
Ve fázi realizace vrtů budou vznikat vibrace působené rotačním pohybem vrtné hlavice, tyto
vibrace však budou bezpečně absorbovány okolním horninovým prostředím.
Specifickým jevem při realizaci geotermálních vrtů je možný vznik quasi seizmických vibrací
(indukované seizmicity), vznikajících ochlazením hornin způsobeným pronikající vpouštěnou
studenou vodou hlavně při iniciaci činnosti podzemního výměníku. Ochlazení vede ke kontrakci
hornin a následně k jejich rozpukání po opětném prohřátí. Otřesy, vznikají jen v prvních fázích
provozu podzemního výměníku, a neměly přesáhnout, ani dosáhnout, intenzity seizmických
otřesů vnímatelných lidmi na povrchu.
Dle mapy zpracované Geofyzikálním ústavem České akademie věd nejsou v dotčené oblasti
předpokládány jevy označované jako přírodní rizikový faktor (dynamický geohazard) s
magnitudem 3, které by zvyšovaly pravděpodobnost vzniku otřesů.
Skutečný vývoj seizmické situace sice nelze s jistotou predikovat, je však možno poukázat na
skutečnost, že otřesy s magnitudem 3 vznikly za dosavadní dobu realizace geotermálních
podzemních výměníků i hlubinného štěpení hornin pro uvolnění zemního plynu jen v případech
situování vrtů a manipulace hornin v podzemí pouze ve známých zemětřesných zónách v
podhůří Alp (Basilej) nebo amerického pásemného pohoří Rocky Mountains (Kalifornie).
Zde je nuté připomenout, že Basilej se nachází v aktivní seizmické oblasti. Pohyby tektonických
desek v rámci právě probíhajícího alpinského vrásnění způsobilo počátkem 15. století
zemětřesení, při kterém byla Basilej srovnána se zemí. Otřesy vzniklé při vytvářením
podzemního výměníku v Basileji s epicentrem mimo oblast vrtu by patrně vznikly i bez
lidského zásahu.
Vliv postupu indukovaných seizmických vln granitovým masivem je dostatečně dokumentován
v rámci seizmického monitoringu lomu v Liberci Ruprechticích provozovaným společností
Ligranit a. s. Obytné budovy se zde nacházejí přibližně 300 m od lomové stěny. Dokumentace o
seizmickém působení clonových odstřelů s množstvím použitých trhavin ve stovkách kg je pro
případné zájemce k nahlédnutí u provozního lomu. Seizmické účinky projektovaného
hydraulického štěpení v hloubce 5 km se ani řádově nemohou rovnat s účinkem detonace stovek
kilogramů průmyslové trhaviny.
Podle ČSN EN 1998-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení se také posuzovaná
lokalita nenalézá v seismicky aktivní oblasti 4, ale spadá do oblasti seismicky klidné.
V této souvislosti bude třeba kolem vrtů geotermální energie vybudovat monitorovací systém a
stanice kontinuálního seizmického měření. Místa ke kontinuálnímu měření seizmické aktivity
budou vybrána po vytvoření dokumentace technického stavu objektů v okolí místa
projektovaného záměru.
Vlastní provoz geotermální elektrárny nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý
vliv na okolí.

B. III. 6. Záření radioaktivní
Radioaktivita granitoidů je v porovnání s jinými typy hornin obvykle zvýšená. Granitoidní
horniny krkonošsko-jizerského plutonu nejsou výjimkou. Je to však těleso velmi litologicky
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heterogenní a z toho důvodu jsou i rozdílné obsahy radioaktivních prvků. V následující tabulce
jsou uvedeny průměrné obsahy K, U, Th v krkonošsko-jizerských granitech na základě
statistického hodnocení vybraného datového souboru 206 vzorků.
Tanvald se nachází v okrajových partiích krkonošsko-jizerského plutonu s velmi malým
obsahem radioaktivních izotopů.
Tabulka 22 Průměrné obsahy K, U, Th na základě statistického hodnocení vybraného datového
souboru vzorků:
počet

K

U(Ra)

Th

Typ granitu

vzorků

[% K]

[ppm eU]

[ppm Th]

jizerská žula

87

průměr

3,31

7,79

21,74

0,36

fojtská žula

6

průměr

3,84

8,02

22,43

0,36

liberecká žula

71

průměr

3,62

8,11

22,24

0,36

tanvaldská žula

24

průměr

3,88

10,10

9,73

1,04

harachovská žula

18

průměr

4,00

13,60

24,02

0,57
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládaného oznámení je proveden výčet nejzávažnějších
environmentálních charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „Hloubkové vrty pro
využití geotermální energie Tanvald I“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
byly vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o.,
květen 2013), Rozptylová studie (ECO-ENVI-CONSULT, květen 2013), Geologická a
hydrogeologická studie (Mgr. Petr Nakládal, červen 2013), Tíhové modelování na profilu
Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem (Miligal, s. r. o., květen 2013).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru je možné vytýčit následující
nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území:
•

Hluk

•

Znečištění ovzduší

•

Horninové prostředí

•

Podzemní voda

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Hlavními zdroji hluku v území jsou ve stávajícím stavu: automobilová doprava na okolní
komunikační síti (silnice I/10 a I/14), železniční doprava na trati Železný Brod - Tanvald, objekt
malé vodní elektrárny.
V zájmové lokalitě bylo provedeno dne 18. 4. 2013 měření stávající hlukové zátěže. Měření
akustické situace sloužilo k ověření výpočtového modelu. Měření probíhalo na třech lokalitách.
První lokalitou byla ulice Krkonošská. Místo měření P1 bylo zvoleno v chráněném venkovním
prostoru stavby č. p. 220 v ulici Krkonošská. Druhou lokalitou byl objekt česlovny malé vodní
elektrárny v zájmovém areálu bývalé továrny Seba Tanvald. Zde bylo měřeno na třech místech.
Poslední lokalitou měření počáteční akustické situace bylo okolí malé vodní elektrárny
v zájmovém areálu Seba Tanvald. Místa měření jsou zobrazena v příloze č. 2, této dokumentace.
Současně s měřením počáteční akustické situace bylo provedeno obousměrné sčítání
automobilové dopravy v ulici Krkonošská.
V následující tabulce je uveden souhrn výsledků měření v ulici Krkonošská.
Tabulka 23 Souhrn výsledků měření v ulici Krkonošská

Místo měření

Naměřená hodnota (LAeq)

P1 – Krkonošská č. p. 220

69,3

V následující tabulce je uveden souhrn výsledků měření u objektu česlovny.
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Tabulka 24 Souhrn výsledků měření u objektu česlovny

Místo měření

Naměřená hodnota (LAeq)

S1

60,7

S2

60,6

S3

67,0

V následující tabulce je uveden souhrn výsledků měření u vodní elektrárny.
Tabulka 25 Souhrn výsledků měření u vodní elektrárny

Místo měření

Naměřená hodnota (LAeq)

S4

59,8

S5

55,8

Pro posouzení počáteční akustické situace v roce 2013 byl vytvořen výpočtový model
v programu CadnaA version 4.3.
V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve
stávajícím stavu v roce 2013. Výpočet byl proveden pro výpočtové body znázorněné na
následujícím obrázku. Popis výpočtových bodů je uveden v Akustické studii, která tvoří Přílohu
č. 2 předkládané dokumentace. Intenzity automobilové a železniční dopravy ve stávajícím stavu
v roce 2013 jsou uvedeny v příloze č. 1 této dokumentace.
Obrázek 7 Situace rozmístění výpočtových bodů
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Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T pro rok 2013- PAS – automobilová doprava
Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
Výp. bod

Výška bodu nad terénem [m]

Stávající stav
Den

Noc

2,5

45,5

39,5

9,0

46,5

40,5

2,5

46,3

40,4

9,0

47,4

41,5

2,5

46,4

40,5

9,0

47,5

41,6

2,5

47,8

41,9

9,0

48,9

43,0

2,5

46,8

40,9

9,0

48,7

42,9

2,5

49,2

43,4

9,0

50,3

44,5

2,5

54,2

48,3

11,5

55,6

49,7

2,5

65,7

59,7

11,5

63,2

57,2

2,5

57,5

51,6

11,5

60,3

54,4

5,5

69,2

62,8

5,5

66,1

60,3

9,0

65,3

59,5

V5

5,5

67,1

61,3

V6

9,0

66,2

60,4

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

V1

V2
V3
V4

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy
na pozemních komunikacích se ve stávajícím stavu v denní době pohybují od LAeq,16h = 45,5 dB do LAeq,16h
= 69,2 dB a v noční době od LAeq,8h = 39,2 dB do LAeq,8h = 62,8 dB.
Hygienický limit hluku z automobilové dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na starou
hlukovou zátěž (70/60 dB, den/noc) je výpočtově dodržen u výpočtových bodů S1 až S7, V1 a V2.
K překračování hygienického limitu výpočtově dochází v nočním období ve výpočtových bodech V3
až V6.

– E K O L A group, spol. s r. o. –

81

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Dokumentace EIA dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Tabulka 27 Vypočtené hodnoty LAeq,T pro rok 2013- PAS – stacionární zdroje
Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
Výp. bod

Výška bodu nad terénem [m]

Stávající stav
Den

Noc

2,5

33,2

33,2

9,0

37,7

37,7

2,5

32,5

32,5

9,0

37,5

37,5

2,5

30,4

30,4

9,0

32,8

32,8

2,5

31,3

31,3

9,0

33,4

33,4

2,5

23,6

23,6

9,0

29,7

29,7

2,5

23,3

23,3

9,0

29,2

29,2

2,5

≤ 25

≤ 25

11,5

≤ 25

≤ 25

2,5

≤ 25

≤ 25

11,5

≤ 25

≤ 25

2,5

≤ 25

≤ 25

11,5

≤ 25

≤ 25

5,5

≤ 25

≤ 25

5,5

≤ 25

≤ 25

9,0

≤ 25

≤ 25

V5

5,5

≤ 25

≤ 25

V6

9,0

25,5

25,5

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

V1

V2
V3
V4

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené provozem stacionárních zdrojů
se ve stávajícím stavu v denní době pohybují do LAeq,8h = 37,7 dB a v noční době do LAeq,1h = 37,7 dB.
Hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku (50/40 dB, den/noc) je dodržen ve všech
výpočtových bodech.
Tabulka 28 Vypočtené hodnoty LAeq,T pro rok 2013- PAS – železniční doprava
Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
Výp. bod

S1

Výška bodu nad terénem [m]

2,5

Stávající stav
Den

Noc

44,6

41,3
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Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
Výp. bod

Výška bodu nad terénem [m]

Stávající stav
Den

Noc

9,0

45,5

42,1

2,5

45,7

42,4

9,0

46,3

43,1

2,5

47,7

44,3

9,0

50,0

46,6

2,5

49,0

45,7

9,0

51,3

48,0

2,5

50,5

47,1

9,0

52,4

49,0

2,5

51,8

48,4

9,0

52,9

49,5

2,5

39,6

36,8

11,5

42,7

39,6

2,5

41,5

38,1

11,5

44,9

41,5

2,5

36,8

34,0

11,5

40,9

37,8

5,5

41,4

38,7

5,5

40,2

37,1

9,0

42,0

39,1

V5

5,5

46,4

43,3

V6

9,0

55,8

52,7

S2

S3

S4

S5

S6

S7

V1

V2
V3
V4

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu železniční dopravy se ve
stávajícím stavu v denní době pohybují od LAeq,16h = 36,8 dB do LAeq,16h = 55,8 dB a v noční době od
LAeq,8h = 34,0 dB do LAeq,8h = 52,7 dB.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Podle Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (Quitt, 1971) se nižší části Jizerských hor
nachází v mírně teplých oblastech MT 4 a MT 7, vyšší části se nachází v chladné oblasti CH 7.
V následující tabulce jsou uvedeny charakteristiky klimatu za rok 2012 z meteorologické stanice Liberec.
Tabulka 29 Charakteristiky klimatu za rok 2012
Charakteristika
Průměrná roční teplota vzduchu

Liberec
7,5 °C

– E K O L A group, spol. s r. o. –

83

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Průměrný roční úhrn srážek

Dokumentace EIA dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

873 mm

Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro
danou oblast. Ve výpočtu rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice zpracovaný Českým
hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).
Tabulka 30 Větrná růžice

Zdroj: ČHMÚ

Kvalita ovzduší
Pro informaci o stávající imisní situaci v zájmovém území byly využity výsledky měření ze stanic
automatického imisního monitoringu (AIM). Informace byly čerpány z dat tabelárních
ročenek ČHMÚ 2011. Dále byly také využity pětileté průměry (rok 2007 až 2011) ve čtvercové síti 1 x 1
km podle požadavků zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném
znění.
Data z tabelárních ročenek ČHMÚ 2011:
Pro informaci o stávající imisní situaci v zájmovém území byly využity výsledky měření z nejbližších
stanic automatického imisního monitoringu (AIM) - Frýdlant – Údolí, Liberec – město, Radimovice.
Informace byly čerpány z dat tabelárních ročenek ČHMÚ 2011.
Výsledky měření imisního pozadí z dat tabelárních ročenek ČHMÚ 2011 jsou uvedeny v následujících
tabulkách.
Tabulka 31 Imisní pozadí benzo(a)pyrenu
Stanice AIM
ČHMÚ 1611 Liberec - město

2011
IHr (ng.m-3)
1,6

IHr – průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. V zájmovém území se nevyskytují průměrné roční
koncentrace benzo(a)pyrenu překračující imisní limit 1 ng.m-3.
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Tabulka 32 Imisní pozadí benzenu
Stanice AIM
ČHMÚ 1016 Liberec - město

2011
IHr (µg.m-3)
1,8

IHr – průměrné roční koncentrace benzenu. V zájmovém území se nevyskytují průměrné roční
koncentrace benzenu překračující imisní limit 5 µg.m-3.
Tabulka 33 Imisní pozadí CO
Stanice AIM
ČHMÚ 1016 Liberec - město

2011
IHk 8HOD (µg.m-3)
2053,1

IHk 8HOD – maximální osmihodinová koncentrace CO. V zájmovém území se nevyskytují maximální
osmihodinové koncentrace CO překračující imisní limit 10 000 µg.m-3.
Tabulka 34 Imisní pozadí NO2
Stanice AIM
ČHMÚ 1018 Frýdlant - Údolí
ČHMÚ 1016 Liberec - město
ČHMÚ 1307 Radimovice

2011
IHk
IHr
(µg.m-3)
(µg.m-3)
37,7
7,8
111,9
25,1
20,8

IHr – průměrné roční koncentrace NO2. V zájmovém území se nevyskytují průměrné roční koncentrace
NO2 překračující imisní limit 40 µg.m-3.
V případě IHk – maximální hodinové koncentrace NO2. V zájmovém území se nevyskytují maximální
hodinové koncentrace NO2 překračující imisní limit 200 µg.m-3.
Tabulka 35 Imisní pozadí suspendovaných prachových částic PM2,5
2011
Stanice AIM
IHr (µg.m-3)
ČHMÚ 1016 Liberec - město
22,2

IHr – průměrné roční koncentrace suspendovaných prachových částic PM2,5. V zájmovém území se
nevyskytují průměrné roční koncentrace PM2,5 překračující imisní limit 25 µg.m-3.
Tabulka 36 Imisní pozadí suspendovaných prachových částic PM10
2011
Stanice AIM
IHd
IHr
(µg.m-3)
(µg.m-3)
ČHMÚ 1018 Frýdlant - Údolí
27,1
7,8
ČHMÚ 1016 Liberec - město
62,0
25,1
ČHMÚ 1307 Radimovice
20,8

IHr – průměrné roční koncentrace suspendovaných prachových částic PM10. V zájmovém území se
nevyskytují průměrné roční koncentrace PM10 překračující imisní limit 40 µg.m-3.
IHd – maximální denní koncentrace PM10. Na stanici v Liberci bylo zaznamenáno překročení imisního
limitu maximálních denních koncentrací PM10 (50 µg.m-3).
Pětileté průměry ČHMÚ
Následující přehled uvádí rozsah hodnot v prostoru záměru:
oxid dusičitý – 11,5 až 13,2 µg.m-3
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částice PM10 – 17,8 až 19,9 µg.m-3
benzen – 1,0 až 1,1 µg.m-3
benzo(a)pyren – 0,45 až 0,79 ng.m-3
částice PM2,5 – 13,6 až 15,8 µg.m-3
Jak je patrné, není imisní limit ve stávajícícm stavu překračován pro žádnou hodnocenou škodlivinu.
Podrobné vyhodnocení vlivu na ovzduší je uvedeno v kap. D. I. IV. Vlivy na ovzduší a klima.

C. I. 3 Geologické a geofyzikální poměry
Údaje o geologické stavbě zájmového území byly čerpány ze studie „Tíhové modelování na profilu
Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem“, která byla zpracována firmou Miligal, s. r. o v květnu
2013. Tato studie je přílohou dokumentace č. 6. Dále bylo také čerpáno z Geologické a hydrogeologické
studie (Mgr. Petr Nakládal, červen 2013). Tato studie je přílohou č. 5 předkládané dokumentace.
Geologická mapa České geologické služby v měřítku 1: 50 000 zachycuje jižní okraj plutonu v okolí
Tanvaldu i jeho širší okolí podél modelovaného profilu. Majoritní horninou plutonu je porfyrický středně
zrnitý biotitický granit až granodiorit (tzv. liberecká žula - kilometráž 60 až 78 km). Při jižním okraji
plutonu je tento granit lemován středně zrnitým musoviticko-biotitickým granitem (km 59,6-60), který je
označován jako tanvaldská žula.
Starší komplexy metamorfitů jižních Krkonoš a železnobrodského krystalinika (původně sedimentárněvulkanické sekvence) vystupují na jihu od krkonošsko – jizerského plutonu. Nejprve je to proterozoická
velkoúpská skupina (km 57,8-59,6), dále k jihu následuje paleozoikum reprezentované mladší
ponikelskou skupinou stáří ordovik-silur (km 48-57,8) a svrchnoproterozoickou až ordovickou skupinou
radčickou (km 47-48 km). Jižněji odtud je krystalinikum překrýváno svrchnopaleozoickými souvrstvími
karbonu a permu podkrkonošské pánve o celkové mocnosti přesahující 1,5 km.
Podobně také na svém severním okraji je krkonošsko-jizerský pluton lemován tzv. jizerským blokem
metamorfitů. Při severní hranici plutonu vystupuje nejprve pásmo fylitů až svorů (km 78 – 80,6), dále
k severu však již převládají jizerské ortotuly, které se místy střídají s metagranity. V blízkosti státní
hranice s Polskem okrajově vystupuje Zwidowský zbřidličnatělý granodiorit. Oblast na sever od plutonu
se generelně vyznačuje poněkud většími mocnostmi kenozoického sedimentárního pokryvu i lokálními
výskyty vulkanitů.
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Obrázek 8 Geologická mapa – 1. část (jižní)

Zdroj: Tíhové modelování na profilu Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem (RNDr. Jiří Sedlák,
Brno, květen 2013)
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Obrázek 9 Geologická mapa – 2. část (severní)

Zdroj: Tíhové modelování na profilu Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem (RNDr. Jiří Sedlák,
Brno, květen 2013)
Legenda:
2

fluviální sedimenty – hlína, písek, štěrk

4

organické sedimenty – slatina, rašelina, hnilokal
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6

deluviální hlinito-kamenité sedimenty

7

deluviální kamenito-blokové sedimenty

8

eolické sedimenty, spraš, sprašová hlína

11

fluviální sedimenty, písek, štěrk

15

fluviální sedimenty hlavní terasy, písek, štěrk

17

vodně ledovcové sedimenty sealského zalednění

32

sodalitický fonolit

44

nefelinit olivinický

70

spodní perm, prosečenské souvrství, pískovec, arkóza, tuf, tufit

72

spodní perm, vrchlabské souvrství, aleuropelit, pískovec

75

spodní perm, vrchlabské souvrství, prachovec, jílovec, pískovec

77

svrchní karbon, semilské souvrství, aleuropelit, pískovec, konglomerát

79

svrchní karbon, kumburské, syřenovské a semilské souvrství, konglomerát, pískovec

80

svrchní karbon, bazaltandezit, andezitový tuf, tufitická brekcie, aglomerát

111

drobnozrnný aplitický granit

112

středně zrnitý biotitický granit

113

porfyrický biotitický hrubozrnný granit

114

porfyrický středně zrnitý biotitický granit až granodiorit

116

středně zrnitý muskoviticko-biotitický granit /tzv. tanvaldská žula/

125

chlorit-sericitický fylit (ponikelská skupina)

126

vápenec krystalický, dolomit krystalický (ponikelská skupina)

130

grafit-sericitický fylit (ponikelská skupina)

133

sericitický kvarcit (ponikelská skupina)

144

biotiticko muskovitický hrubozrnný metagranit

147

biotiticko muskovitická plástevnatá ortorula

148

plástevnatá okatá rula

149

kataklastický, zčásti zbřidličnatělý biotitický granodiorit (zawidowský)

150

laminovaná, drobně okatá migmatitická rula /tzv. niská rula/

152

fylit (radčická skupina)

156

zelená břidlice (radčická skupina)

169

zelenošedý chlorit-muskovitický albitický svor až fylit (velkoúpská skupina)

170

šedý sericiticko muskovitický albitický fylit, svor (velkoúpská skupina)

171

muskovitický kvarcit (velkoúpská skupina)
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175

erlán (velkoúpská skupina)

176

grafitický svor (velkoúpská skupina)
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Na základě výsledků studie „Tíhové modelování na profilu Syřenov – Tanvald – Nové Město pod
Smrkem“, která byla zpracována firmou Miligal, s. r. o. v květnu 2013 (Příloha č. 6) lze geologické
struktury v okolí záměru charakterizovat následovně.
První a nejvýznamnější geologickou strukturou je krkonošsko-jizerský pluton (jeho jizerská část). Toto
mohutné těleso, vystupující podél modelového řezu na povrch v délce 18,5 km a dosahující hloubky až 8
km, má relativně malou hustotu 2,63 g.cm-3 a proto vytváří výraznou tíhovou depresi až -40 mGal.
Druhou výraznou hustotně kontrastní geologickou strukturu představují komplexy metamorfitů jižních
Krkonoš (především fylitů, svorů, metavulkanitů) o průměrných hustotách 2,76 až 2,80 g.cm-3. V ní (jako
hustotní jádro) se nachází na povrch nevystupující těleso metabazitů. Na modelovém řezu je situováno
v hloubkovém intervalu 0,7 – 3,8 km a jeho hustota je 2,97 g.cm-3. V místě jeho výskytu nabývá
Bouguerova anomálie hodnoty okolo 0 mGal.
Třetí, relativně méně výraznou geologickou strukturou je jizerský blok metamorfitů vystupující na sever
od plutonu. V tomto bloku převládají ortoruly (hustota 2,66 g.cm-3) a hodnoty tíhových anomálií se zde
pohybují v rozmezí -25 mGal až -36 mGal.
V j. okolí Tanvaldu, kde dochází ke styku první a druhé struktury (tj. plutonu a jihokrkonošského
krystalinika) existuje nejstrmější tíhový, a tím i hustotní gradient. Území 1 km jihovýchodně od Tanvaldu
je určitým tektonickým uzlem v rámci studovaného území.
Hlavním a nejdůležitějším výsledkem studie „Tíhové modelování na profilu Syřenov – Tanvald – Nové
Město pod Smrkem“, která byla zpracována firmou Miligal, s. r. o. v květnu 2013 (Příloha č. 6) je
interpretovaný tvar hlubinného kontaktu krkonošsko-jizerského plutonu s jihokrkonošským krystalinikem
v okolí Tanvaldu. Pluton zde upadá pod metamorfity generelně k jihu pod úhlem cca 63 stupňů. Na
úrovni - 8000 m n. m. se tak kontakt granitoidů s metamorfity nachází na kilometráži 54 km modelového
řezu.
Na následujícím obrázku je zobrazen tíhový řez, který charakterizuje umístění a mocnosti jednotlivých
geologických struktur.
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Obrázek 10 Tíhový řez Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem

Zdroj: Tíhové modelování na profilu Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem (Miligal, s. r. o., květen 2013)
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Tektonické poměry
Tektonické poměry zájmového území jsou podrobně řešeny v rámci přílohy č. 5 – Geologická a
hydrogeologická studie.
Území kolem Tanvaldu je tvořeno třemi litologicky i geochronologicky odlišnými celky,
železnobrodským krystalinikem, granitoidy krkonošsko-jizerského masívu a sedimenty kvartéru.
Tektonické deformace kvartérních sedimentů nebyly prokázány, nelze je však vyloučit. Ve zbylých dvou
celcích jsou poněkud odlišné projevy tektonických procesů. Zatímco na stavbu krystalinika měly
rozhodující vliv deformace duktilní, které se odehrávaly současně s metamorfními procesy v hloubi
zemské kůry, pozdně tektonický krkonošsko-jizerský masiv prodělal jen slabé variské duktilně-křehké
deformace v době svého vmístění. Permské horniny, kromě obtížně doložitelných variských křehkých
deformací, byly intenzivně deformovány podél lužické poruchy během saxonské tektogeneze, v období
křídy a terciéru.
V rámci geologického mapování oblasti kolem Tanvaldu byly popsány některé zlomové linie.
Dominantními zlomovými strukturami jsou zlomy sudetského směru tj. SZ–JV. Jejich vznik patrně
souvisí se vznikem lužického zlomového pásma, které je jejich hlavním reprezentantem. Ještě dnes je
seismicky aktivním. Toto zlomové pásmo bylo během mesozoika a terciéru několikrát reaktivováno.
Pohyby na něm měly v různých obdobích různý charakter. V období svrchní křídy šikmé horizontální
posuny znamenaly pokles dna křídové pánve a sedimentaci větších mocností křídy. Později se pohyb
změnil v kompresní (přesmyk). Došlo k překocení křídových uloženin a výzdvihu permokarbonských
sedimentů a exhumaci krystalinika. Terciérní aktivita na zlomu je doložena výlevy pliocenních vulkanitů
na severním svahu Kozákova. V rámci popisovaného systému zlomů byly zjištěny a geofyzikálně
lokalizovány další zlomy tohoto směru. Jsou na nich situovány drobné čedičové sopouchy a místy se
v jejich blízkosti vyskytuje i křemenná žilovina a křemičité sintry. Jeden z významných poklesových
zlomů směru SZ–JV dislokuje k jihu se uklánějící hranici tanvaldského granitu a železnobrodského
krystalinika. Směr posunu této hranice indikuje výzdvih východní kry a tím obnažení hlubších částí
železnobrodského krystalinika na východ od tohoto zlomu. Zlom východo–západního směru omezuje
severně od Držkova tektonickou šupinu metabazitů železnobrodského komplexu.
Protože celé město Tanvald leží na krkonošsko-jizerském plutonu, vznikly první otevřené pukliny v místě
projektovaného zdroje geotermální energie už v průběhu tuhnutí granitového tělesa. Tyto pukliny o šířce
v řádech 0,1 až 1 mm podmíněné smršťováním pozvolně chladnoucí horniny rozdělují masiv do poměrně
pravidelných bloků. Další tentokrát pouze teoretickou puklinovou dislokací geneticky spjatou s
krkonošsko-jizerským plutonem je jeho kontakt s železnobrodským krystalinikem. Je velmi
pravděpodobné, i když pro to nejsou přímé důkazy, že mechanicky málo odolný kontakt krkonošskojizerského plutonu s železnobrodským krystalinikem byl v minulosti oživen mladšími tektonickými
pohyby.
C. I. 4 Voda
Povrchová voda
Hydrologické zařazení
Zájmovým územím protéká řeka Desná, západně od areálu Seba Tanvald protéká řeka Kamenice.
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Oblast je odvodňována řekou Kamenicí (číslo hydrologického pořadí 1-05-01-070 a 1-05-01-064) a jejím
přítokem, řekou Desnou (číslo hydrologického pořadí 1-05-01-069). Řeka Kamenice a její přítoky jsou
součástí povodí vyššího řádu 1-05-01 Jizera pod Kamenici.
Přirozený povrchový odtok srážkových vod je antropogenně ovlivněn existencí zástavby a dalších
zpevněných povrchů a komunikací, resp. kanalizací.
Záplavové území
Severní část zájmového území leží v aktivní záplavové zóně a v záplavovém území pro Q100 ve smyslu
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. Toto záplavové území však nebude nezasahovat do
plánovaných geotermálních vrtů, ani do navazující technologie (geotermální elektrárna).
Obrázek 11 Umístění posuzovaného záměru z hlediska záplavového území

Zdroj: www.tanvald.cz
Legenda:

Podzemní voda
Hladina a vydatnost podzemní vody
Z regionálního hlediska náleží zájmové území dle Vyhlášky č. 5/2011 o vymezení hydrogeologických
rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů
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zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod do hydrogeologického rajonu č. 6414 „Krystalinikum
Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery“ se stejnojmenným útvarem podzemních vod č. 64140.
Mělké domovní studny v Tanvaldu a jeho okolí zachycují podzemní vodu proudící v kolektoru
přípovrchového rozpojení horninového masivu, údolní suťové prameny, nebo odebírají vodu z údolních
náplavů Kamenice a jejich přítoků. Pouze vrtané studny do horninového masivu jímají podzemní vodu
puklinových kolektorů.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Ochranná pásma vodních zdrojů
Záměrem nebudou dotčena žádná ochranná pásma vodních zdrojů.
V nejbližším okolí Tanvaldu se vyskytují ochranná pásma vodních zdrojů, znázorněná na následujícím
obrázku.
Obrázek 12 Ochranná pásma vodních zdrojů v okolí města Tanvald

Zdroj: http://heis.vuv.cz
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru. Jsou uvedeny jak složky životního prostředí, u kterých je předpoklad, že
budou ovlivněny, tak i složky, k jejichž ovlivnění nedojde.
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde určitým způsobem k ovlivnění
následujících složek ŽP, nikoliv však významně:
•

Krajinný ráz/charakter městské části,

•

Kulturní památky a hmotný majetek,

•

Území historického a archeologického významu,

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo,

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje,

•

Půda,

•

Územní systém ekologické stability (ÚSES),

•

Významné krajinné prvky,

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy,

•

Flóra, fauna,

•

NATURA 2000,

•

Soulad s ÚP.

Lze však konstatovat, že výstavba a provoz posuzovaného záměru nebude představovat významné
negativní ovlivnění výše uvedených složek. Významnost vlivu posuzovaného záměru na dané složky je
možné hodnotit jako přijatelnou, nezhoršující zásadním způsobem environmentální charakteristiky
dotčeného území a jeho širšího okolí.

C. II. 1 Krajinný ráz/charakter městské části
Záměr je situován na východním okraji města Tanvald, u soutoku řeky Černá Desná a Kamenice. Jedná
se o starý průmyslový areál textilní továrny Seba Tanvald s řadou nevyužívaných budov a zpevněných
ploch. Na okraji areálu vede železniční trať č. 035 Železný Brod – Tanvald. V nevyužívaném areálu se
nachází funkční malá vodní elektrárna.
V okolí areálu Seba Tanvald se nachází stávající obytná zástavba, autobusové nádraží, obchodní centrum,
veřejné komunikace a zeleň.
Zájmové území posuzovaného záměru je silně antropogenně ovlivněno. Původní harmonické měřítko,
geomorfologie terénu a prostorové vztahy byly v důsledku realizace průmyslového areálu zcela
přeměněny. Nelze tedy v pravém slova smyslu hovořit o krajině, ale spíše o charakteru městské části.
Na následujících obrázcích je patrné stávající využití posuzovaného území.
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Obrázek 13 Ukázka stávajícího stavu využití areálu Seba Tanvald

C. II. 2 Kulturní památky a hmotný majetek
Kulturní památky
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné nemovité kulturní památky.
Hmotný majetek
Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku. V souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru budou
stavebně upraveny některé stávající budovy a budou odstraněny některé stávající zpevněné plochy.
Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi budou vytyčeny před zahájením stavebních prací.
Ponechané inženýrské sítě budou předepsaným způsobem chráněny před poškozením. Stavební práce
a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po předchozím souhlasu
správce sítě a podle jeho podmínek.

C. II. 3 Území historického a archeologického významu
Území historického významu
První zmínka o dřevařské osadě na levém břehu Kamenice pochází z druhé poloviny 16. století, kdy byla
pravděpodobně součástí Smržovky; samostatnou vsí se stal začátkem 17. století. První písemná zmínka o
obci pochází z roku 1611.
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Území archeologického významu
Zájmové území není zahrnuto mezi archeologické lokality.

C. II. 4 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Zájmové území se nachází v městě Tanvald. Podle údajů Českého statistického úřadu bylo k 31. 12. 2011
evidováno v Tanvaldu celkem 6 706 obyvatel. Hustota osídlení je tedy vysoká, dosahuje 558,5 obyvatel
na km2.

C. II. 5 Horninové prostředí a přírodní zdroje
V zájmovém území se nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací
prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Rovněž se v území
nenalézají žádná poddolovaná území.
V okolí zájmového území se vyskytují četná stará důlní díla. Štola Zlatá Olešnice je od posuzovaného
záměru vzdálena cca 3 km. Jedná se o staré důlní dílo, kde byla v minulosti těžena železná ruda. Dalším
starým důlním dílem je štola Lhotka u Zlaté Olešnice, ve které se v minulosti těžila také železná ruda.
Tato lokalita je od záměru vzdálena cca 6 km. Štola Bohdalovice je od záměru vzdálena cca 2,5 km, těžila
se zde v minulosti železná ruda. Stará důlní díla u Příchovic sloužila v minulosti k těžbě radioaktivních
surovin a jsou od záměru vzdálena cca 3 km. Poddolované území Zlatá Olešnice – Návarovská je od
zájmového území vzdálena cca 3 km.
Dva sesuvy registrované Geofondem ČR se nacházejí na území Tanvaldu u silnice č. 10. Nejsevernější
sesuv má registrační číslo 7597 a označení Smržovka, je pokládán za již stabilizovaný. Jako potenciální
jsou označeny oba zbývající – prostřední č. 7598 „Šumburk nad Desnou“ a č. 6220 „Velké Hamry“.
Obrázek 14 Sesuvná území v okolí posuzovaného záměru

Zdroj: www.geology.cz
Pozn.: Bodové sesuvy jsou označeny modrým trojúhelníkem
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Radioaktivita
Údaje o radioaktivitě horninového prostředí zájmového území byly čerpány ze studie „Vlivy na veřejné
zdraví – problematika radiační zátěže“, která je přílohou dokumentace (příloha č. 4b). Jedním z podkladů
pro tuto studii byla bakalářská práce „Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu“, kterou
zpracoval Tomáš Černík na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v roce 2012.
V této práci byla hodnocena radioaktivita jednotlivých typů granitů krkonošsko-jizerského plutonu. Jako
petrografické typy byly vyčleněny: jizerský granit, liberecký granit, fojtský granit, tanvaldský granit a
harrachovský granit. Ke každému typu byly přiřazeny výsledky stanovení radioaktivních prvků vybrané z
literárních údajů. Tyto datové soubory byly dále statisticky zpracovány. Do statisticky hodnoceného
souboru bylo celkem zařazeno 206 vzorků.
Liberecký granit s jizerským granitem jsou makropetrograficky asi nejvíce podobné a v terénu hůře
rozlišitelné. Liberecký typ je ve srovnání s jizerským mírně draselnější (3,62 % oproti 3,31 % u
jizerského granitu). Liberecký granit má také mírně vyšší obsahy U i Th oproti jizerskému typu.
Fojtský granit až granodiorit má navzdory zvýšenému podílu tmavých minerálů podobné obsahy
radioaktivních prvků jako okolní liberecký a jizerský granit. To hovoří nejen o prostorové ale i o
geochemické spřízněnosti těchto typů granitu.
Nejradioaktivnějším typem je harrachovská žula. Obsahy Th má víceméně podobné ostatním typům, ale
výrazně vyšší obsahy má v případě K a U. Obsah uranu byl v jednom případě dokonce 40 ppm.
Zcela odchylná je žula tanvaldská. Oproti ostatním sledovaným typům má obrácený poměr U/Th a to 1,04
oproti 0,36 až 0,54 u ostatních typů. Tato žula je podle jiných autorů však odlišná i geneticky.
V následující tabulce jsou uvedeny průměrné obsahy K, U, Th v krkonošsko-jizerských granitech na
základě statistického hodnocení vybraného datového souboru vzorků:
Tabulka 37 Průměrné obsahy K, U, Th v krkonošsko-jizerských granitech
Počet

K

U (Ra)

Th

vzorků

[% K]

[ppm eU]

[ppm Th]

Jizerská žula

87

3,31

7,79

21,74

0,36

Fojtská žula

6

3,84

8,02

22,43

0,36

Liberecká žula

71

3,62

8,11

22,24

0,36

24

3,88

10,10

9,73

1,04

4,00

13,60

24,02

0,57

Typ granitu

Tanvaldská
žula
Harrachovská
žula

18

U/Th

Zájmové území se nachází v oblasti vysokého radonového rizika.
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Obrázek 15 Klasifikace radonového rizika

Zdroj: http://mapy.geology.cz/radon

C. II. 6 Půda
Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou všechny dotčené pozemky zařazeny jako druh zastavěná plocha a
nádvoří a ostatní plocha.
V zájmovém území bylo dne 3. 5. 2013 odebráno celkem pět vzorků zemin, a to z části zájmového území,
kde jsou plánovány geotermální vrty. Fotodokumentace míst odběru jednotlivých vzorků je uvedena
v příloze č. 5 této dokumentace. Pro odběr vzorků byly využity stávající propady zemin, výkopy a
přirozený výchoz hornin krkonošsko-jizerského plutonu. Vlastní odběry vzorků byly přizpůsobeny stavu
odběrových míst a respektovali požadavky zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 376/2001
Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Vzorky zeminy odebrané z výchozu hornin krkonošsko-jizerského plutonu (vzorek 1) reprezentují
přirozené výskyty sledovaných ukazatelů v ploše projektovaného hloubení vrtů pro zdroj geotermální
energie. Dalším místem vytypovaným pro analýzu zemin byl výkop pro položení inženýrských sítí
(vzorek 2). Odebraný materiál byl totožného původu jako v případě vzorku 1, a to zvětralé eluvium
krkonošsko-jizerského granitu. Jakost navážek v místě dočasné deponie využívané komunálními službami
města Tanvald dokumentoval vzorek 3. Ve vzorku 4 byly zastiženy zbytky starého skladovaného uhlí,
přesypaného stavební sutí. Na odběrovém protokolu ze vzorku 5 je zřejmé, že analýza zeminy poskytne
informace o jakosti navážek pod příjezdovou komunikací do oblasti projektovaného hloubení vrtů pro
zdroj geotermální energie.
Výsledky analýz odebrané zeminy jsou patrné z následující tabulky.
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Tabulka 38 Výsledky analýz odebraných vzorků zemin

Z porovnání výsledků chemických analýz s limity přílohy zpravodaje 8/1996 a vyhlášky 294/2005 Sb.,
v platném znění je zřejmé, že odebrané vzorky zemin jsou významně kontaminovány ropnými a patrně
také i polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Kontaminace s velkou pravděpodobností pochází z
překrytého starého úložiště uhlí.
S pohledu limitů toxických prvků z přílohy zpravodaje 8/1996 je plocha projektovaného hloubení vrtů
navíc kontaminovaná olovem. Zvláště vzorek 5 vykazuje zvýšený obsah toxických kovů, jako jsou
berylium, kadmium, měď, nikl a zinek, které jsou často používány v průmyslových produktech.
Mezideponie odpadu používaná komunálními službami města Tanvald vykazuje pouze zvýšený obsah
arzenu a rtuti.
Z pohledu platné vyhlášky 294/2005 Sb. nesplňuje žádný odebraný vzorek zemin parametry pro ukládání
odpadu na povrch terénu. V případě vzorku 1 se však jedná patrně o přirozený obsah arzenu.
Proto bude třeba s vytěženou zeminou nakládat v souladu s Vyhl. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

C. II. 7 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
V území dotčeném záměrem, ani v jeho blízkém okolí, se nenacházejí žádné prvky ÚSES dle odst. 1a § 3
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, ať již místní, regionální či nadregionální úrovně.

C. II. 8 Významné krajinné prvky (VKP)
V zájmovém území posuzovaného záměru se nenachází žádný významný krajinný prvek daný § 3 písm.
b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
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V zájmovém území se nenachází ani žádný významný krajinný prvek dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

C. II. 9 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Město Tanvald leží u jižního okraje chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory.
Na území dotčeném záměrem se nenachází žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12
a § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná
stavba nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění rovněž nedojde.

C. II. 10 NATURA 2000
Dle vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje (odboru životního prostředí a zemědělství) ze dne 22. 4.
2013 (č. j. KULK 26138/2013) nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry posuzovaný záměr
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

C. II. 11 Flóra
Fytogeografické členění
Z hlediska fytogeografického členění ČR
fytogeografickém okrsku 92 c – Černá Studnice.

se

území

nachází

v

Českém

oreofytiku

ve

Potenciální přirozená vegetace
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují v zájmovém území
potenciální přirozenou vegetaci Bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli- Fagetum).
Kategorizace území podle Katalogu biotopů ČR
Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 –
Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských
objektů.
Aktuální vegetace zájmového území
Botanický průzkum zájmového území byl proveden 3. 5. 2013. Průzkum proběhl pouze v zájmovém
území plánovaného záměru.
Velkou část zájmového území tvoří navážky, zpevněné plochy a stávající budovy. Proto se zde nachází
sporadická vegetace, kde byl vyloučen výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle Vyhlášky č. 395/1992
Sb., v platném znění.
Na lokalitě byly identifikovány pouze běžné druhy rostlin bez větší floristické hodnoty s významným
zastoupením ruderálních druhů, typických pro městské a příměstské biotopy.
V následujících přehledech je uveden výčet zjištěných druhů bylin v zájmové lokalitě.
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Byliny
Agropyron repens
Achillea millefolium
Arctium tomentosum
Artemisia vulgaris

pýr plazivý
řebříček obecný
lopuch plstnatý
pelyněk černobýl

Atriplex patula

lebeda rozkladitá

Bellis perennis

sedmikráska obecná

Chelidonium majus

vlaštovičník větší

Lamium album

hluchavka bílá

Taraxacum officinale

smetánka lékařská

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

C. II. 12 Fauna
Biogeografické členění
Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Jizerskohorském bioregionu
(Culek, 1996).
Aktuální fauna zájmového území
Navrhovaný záměr se nachází v nevyužívaném průmyslovém areálu, v území zcela přeměněném
člověkem, jehož charakter prakticky vylučuje možnost osídlení náročnějšími druhy živočichů.
Toto prostředí ovlivňuje specifických způsobem rovněž druhovou skladbu a početnost populací mnoha
živočišných druhů. V posuzovaném území není evidován výskyt žádných kriticky/silně ohrožených či
ohrožených druhů živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
V zájmovém území byl v průběhu 3. 5. 2013 proveden orientační zoologický průzkum se zaměřením na
případný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů dle Přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění.
V lokalitě navrhovaného záměru byl zaznamenán výskyt běžných druhů živočichů žijících ve městě;
v ruderalizovaných trávnících byly pozorovány druhy jako hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a páskovka
hajní (Cepaea nemoralis). Z avifauny byl zaznamenán výskyt holuba domácího (Columba palumbus),
kosa černého (Turdus merula), sýkory koňadry (Parus major), straky obecné (Pica pica), sojky obecné
(Garrulus glandarius) a dalších synantropních druhů. Ze savců je pravděpodobně možné očekávat výskyt
hlodavců jako myš domácí (Mus musculus) či potkan obecný (Ratus norvergicus); v průběhu průzkumu
však nebyly tyto druhy pozorovány.
Ze zoologického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné ji z tohoto důvodu chránit.
K negativnímu zásahu do biotopu žádného zvláště chráněného druhu nedojde.
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Shrnutí
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění na
lokalitě zaznamenány nebyly, vzhledem k jejímu charakteru nejsou ani očekávány. Nepředpokládá se, že
by realizace záměru mohla mít na flóru faunu zájmového území významnější negativní vliv.

C. II. 13 Soulad s územním plánem
Posuzovaný záměr je v souladu s platným územním plánem města Tanvald. Vyjádření příslušného
stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je součástí kapitoly H.

C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Záměr je situován na východním okraji města Tanvald, u soutoku řeky Desná a Kamenice. Jedná se o
starý průmyslový areál Seba Tanvald s řadou nevyužívaných budov a zpevněných ploch.
V území dotčeném záměrem, ani v jeho blízkém okolí, se nenacházejí žádné prvky ÚSES dle odst. 1a § 3
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, ať již místní, regionální či nadregionální úrovně.
V zájmovém území posuzovaného záměru se nenachází žádný významný krajinný prvek daný § 3 písm.
b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
V zájmovém území se nenachází ani žádný významný krajinný prvek dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Na území dotčeném stavbou se nenachází žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12
a § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění na
lokalitě zaznamenány nebyly, vzhledem k jejímu charakteru nejsou ani očekávány. Nepředpokládá se, že
by realizace záměru mohla mít na flóru faunu zájmového území významnější negativní vliv.
Plánovaný záměr je umístěn na pozemcích, na kterých je v současné době umístěn průmyslový areál
SEBA Tanvald. Dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a
zastavěná plocha a nádvoří.
V zájmovém území nepřekračují průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu imisní limit 1 ng.m-3. a
nejsou překračovány ani průměrné roční koncentrace benzenu pro imisní limit 5 µg.m-3. Maximální
osmihodinové koncentrace CO nepřekračují imisní limit 10 000 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace
NO2 nepřekračují imisní limit 40 µg.m-3. V zájmovém území se nevyskytují ani maximální hodinové
koncentrace NO2 překračující imisní limit 200 µg.m-3 a ani průměrné roční koncentrace PM2,5 překračující
imisní limit 25 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace PM10 překračující imisní limit 40 µg.m-3.
Na stanici v Liberci, která však není pro zájmové území reprezentativní, bylo zaznamenáno překročení
imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 (50 µg.m-3).
Pro vyhodnocení stávající kvality ovzduší dle údajů MŽP a ČHMÚ byla využita i polygonová vrstva
udávající ve čtvercové síti s rozlišením 1 × 1 km průměrné hodnoty imisní zátěže jednotlivých
znečišťujících látek za období let 2007 – 2011.
Následující přehled uvádí rozsah hodnot v prostoru záměru:
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oxid dusičitý – 11,5 až 13,2 µg.m-3
částice PM10 – 17,8 až 19,9 µg.m-3
benzen – 1,0 až 1,1 µg.m-3
benzo(a)pyren – 0,45 až 0,79 ng.m-3
částice PM2,5 – 13,6 až 15,8 µg.m-3
Imisní limit je splněn pro všechny hodnocené škodliviny.
Zájmovým územím protéká řeka Černá Desná, západně od areálu Seba Tanvald protéká řeka Kamenice.
Severní část zájmového území leží v aktivní záplavové zóně a v záplavovém území pro Q100 ve smyslu
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. Toto záplavové území však nebude nezasahovat do
plánovaných geotermálních vrtů, ani do navazující technologie (geotermální elektrárna).
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2013 je provoz na komunikační síti (silnice I/10 a
I/14) a železniční doprava na trati Železný Brod – Tanvald. Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy na pozemních komunikacích se v denní době
pohybují od LAeq,16h = 45,5 dB do LAeq,16h = 69,2 dB a v noční době od LAeq,8h = 39,2 dB do LAeq,8h = 62,8
dB. Hygienický limit hluku z automobilové dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na starou
hlukovou zátěž (70/60 dB, den/noc) je výpočtově dodržen u výpočtových kontrolních bodů S1 až S7, V1
a V2. K překračování hygienického limitu výpočtově dochází v nočním období ve výpočtových bodech
V3 až V6. Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu železniční dopravy se
ve stávajícím stavu v denní době pohybují od LAeq,16h = 36,8 dB do LAeq,16h = 55,8 dB a v noční době od
LAeq,8h = 34,0 dB do LAeq,8h = 52,7 dB. Hygienický limit hluku z železniční dopravy na dráhách s korekcí
na starou hlukovou zátěž (70/65 dB, den/noc) je výpočtově dodržen u výpočtových kontrolních bodů.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D. I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Během výstavby záměru i provozu vzniknou nové pracovní příležitosti.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Narušení faktorů pohody obyvatelstva
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru může dojít k potenciálnímu ovlivnění především těchto
faktorů, které mají vliv na pohodu obyvatel:
•

zvýšení hladiny akustického tlaku,

•

vliv starých ekologických zátěží,

•

vliv provozních havárií,

•

radioaktivita vrtných kalů.

Posouzení vlivu záměru na akustickou situaci na základě zpracované Akustické studie je podrobně
rozebráno v kapitole D. I. 3 této dokumentace.
Období výstavby záměru může být z hlediska faktoru pohody obyvatelstva po přechodnou dobu
zatěžující. Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby (případně i demolic) je možné očekávat především
v souvislosti s dopravou a montáží vrtné soupravy, dopravou a odvozem materiálu na stavbu, či
v souvislosti s hlukem ze stavební a demoliční činnosti. Ojediněle tak může docházet i k vyššímu výskytu
pocitů rozmrzelosti místního obyvatelstva, a to především v době nejhlučnějších fází výstavby, např.
v etapě dovozu a montáže vrtné soupravy. Jedná se však o velmi krátkodobé projevy.
K narušení faktoru pohody vlivem provozu záměru může docházet v souvislosti s vlivy záměru na
akustickou situaci.
Narušení faktorů pohody obyvatelstva se vzhledem k velikosti příspěvku záměru k celkové akustické
situaci však nepředpokládá. Toto tvrzení vychází ze závěru kapitoly D. I. 3.
Vyhodnocení vlivů na zdraví obyvatelstva z hlediska starých ekologických zátěží (chemických látek),
provozních havárií a radioaktivity vrtných kalů je uvedeno níže v této kapitole.
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Vliv na zdraví obyvatel
Hluk – vlivy na zdraví obyvatelstva
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny
organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo
zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. V zemích EU a ostatních vyspělých zemích
představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné
procento populace. Za dostatečně prokázané obecné nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti
považováno poškození sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém
a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na imunitní a hormonální systém,
vlivů na mentální zdraví.
Působení hluku v prostředí je ovšem nutné posuzovat i například z hlediska možnosti ztížené komunikace
řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění
pohody lidí.
WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody
a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. Proto jsou i v naší legislativě, konkrétně v nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací taxativně specifikovány
limitní hladiny pro venkovní i vnitřní prostory a právě tyto limity jsou hodnotami, při jejichž
překračování by mohlo docházet k výše uvedeným vlivům na populaci. Je nutné si uvědomit, že při
stanovování rizika možného ovlivnění populace nadměrným hlukem, by bylo nutné vycházet především
z celkové dlouhodobé zátěže populace v průběhu dne, tzn. z její zátěže v pracovním i mimo pracovním
prostředí.
Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na
lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:
•

poškození sluchového aparátu - je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na
výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku A a doby trvání (v letech) expozice,

•

zhoršení komunikace řečí - v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých
důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti,

•

nepříznivé ovlivnění spánku - se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací
délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku,

•

ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku - byly prokázány v řadě
epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak
přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze
a ischemické choroby srdeční,

•

vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví - nepředpokládá se, že by hluk mohl být
přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo
urychlit rozvoj latentních duševních poruch,

•

nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem - zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je plnění
úkolů spojených s nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy,

•

obtěžování hlukem - vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání.
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Hodnocení expozice a charakterizace rizika
V akustické studii je jako první posouzen stávající stav v roce 2013 (tzv. PAS – počáteční akustická
situace), kdy je hodnocena hluková zátěž stávající zástavby v okolí uvažované stavby z automobilové
dopravy po přilehlých komunikacích a také ze železniční dopravy na trati Železný Brod – Tanvald.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se z automobilové dopravy pro stávající stav
pohybují v rozmezí LAeq = 45,5 dB do LAeq= 69,2 dB v denní době a v noční době LAeq = 39,2 dB do LAeq
= 62,8 dB.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se z železniční dopravy pro stávající stav pohybují
v rozmezí LAeq = 36,8 dB do LAeq= 55,8 dB v denní době a v noční době LAeq = 34,0 dB do LAeq = 52,7
dB.
Dále byla v akustické studii hodnocena výhledová celková akustická situace v zájmovém území
z provozu automobilové dopravy, železniční dopravy a z provozovaných stacionárních zdrojů hluku
v zájmovém území.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se pro celkový výhledový stav bez záměru pohybují
v rozmezí od LAeq = 48,3 dB do LAeq = 69,4 dB v denní době a v noční době LAeq = 43,9 dB do LAeq = 63,0
dB.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se pro celkový výhledový stav se záměrem pohybují
v rozmezí od LAeq = 48,5 dB do LAeq = 69,4 dB v denní době a v noční době LAeq = 44,4 dB do LAeq = 63,0
dB.
Kvalitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet
z prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním
prostoru, které se dnes považují za dostatečně prokázané, resp. omezeně prokázané. Tyto prahové
hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na
individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části
populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní a
noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě v okolí záměru) ve
sledované lokalitě – objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 39 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice - denní doba: 6,00-22,00 h
LAeq,16h [dB]
Nepříznivý účinek

< 50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí 2/
Ischemická choroba srdeční včetně infarktu
myokardu
Zhoršená komunikace řečí
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice - denní doba: 6,00-22,00 h
LAeq,16h [dB]
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
Počet
Varianta

posuzovaných
objektů

Výpočtový bod S1 – S7
7

5

1

1

0

0

0

Výhledový stav bez záměru

7

5

1

1

0

0

0

Výhledový stav se záměrem

7

5

1

1

0

0

0

Železniční doprava

7

4

3

0

0

0

0

6

0

0

0

1

5

0

Výhledový stav bez záměru

6

0

0

0

1

5

0

Výhledový stav se záměrem

6

0

0

0

1

5

0

Železniční doprava

6

5

0

1

0

0

0

7

1

5

1

0

0

0

7

1

5

1

0

0

0

6

0

0

0

1

5

0

6

0

0

0

1

5

0

PAS

Výpočtový bod V1 – V6
PAS

Celková akustická situace
výpočtový bod S1 – S7
Výhledový stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem
Celková akustická situace
výpočtový bod V1 – V6
Výhledový stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem
1/

přímá expozice hluku v interiéru,

2/

prokázané účinky především pro expozici leteckému hluku

Z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době není mezi stávající situací (PAS) a
výhledovými stavy bez a se záměrem významný rozdíl.
Posouzení výpočtových bodů (objektů) S1 – S7 (bytové domy a rodinné domy v ulicích Popelnická,
Vančurova a Žákova)
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Silniční doprava:
Celkem pět objektů leží v pásmech pod 50 dB, kde se nepředpokládají nepříznivé účinky hluku.V každém
stavu se jeden objekt nachází v pásmu mírného obtěžování hlukem, jeden objekt v pásmu silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí.
Železniční doprava:
Celkem čtyři objekty leží v pásmu pod prahovými hodnotami nepříznivých účinků hluku. Tři objekty leží
v pásmu mírného obtěžování.
Posouzení výpočtových bodů (objektů) V1 – V6 (bytové domy a rodinný dům v ulicích Železnobrodská,
Žákova, Hlavní a Krkonošská)
Silniční doprava:
Ve všech posuzovaných stavech celkem šest objektů leží v pásmech nad 60 dB, kde lze očekávat silné
obtěžování hlukem, zhoršenou komunikaci řečí, obyvatelé jsou vystaveni zvýšenému riziku onemocnění
ischemickou chorobou srdeční.
Železniční doprava:
Objekty jsou oproti výpočtovým bodům S1 – S7 méně exponovány hluku ze železniční dopravy, pět
objektů je v pásmech do 50 dB, pouze jeden objekt se nachází v pásmech prokázaných nepříznivých
účinků hluku, exponovaní obyvatelé mohou pociťovat silné obtěžování, zhoršenou komunikaci řečí.
Kumulativní působení zdrojů hluku (silniční, železniční doprava, stacionární zdroje hluku):
Mezi stavem bez záměru a se záměrem není z hlediska prahových účinků hluku rozdíl.
Výpočtové body S1 – S7 (bytové domy a rodinné domy v ulicích Popelnická, Vančurova a Žákova):
oproti stavu pouze se silniční dopravou dochází k posunu čtyř objektů do pásma nad 50 dB do oblasti
mírného obtěžování, jeden objekt je pásmu silného obtěžování a vnímání zhoršené komunikace řečí.
Výpočtové body V1 – V6 (bytové domy a rodinný dům v ulicích Železnobrodská, Žákova, Hlavní a
Krkonošská), (převažující vliv silniční dopravy na blízkých komunikacích): situace z hlediska přiřazení
pásmům prokazatelných nepříznivých účinků hluku je shodná se stavem při působení pouze silniční
dopravy. Tato skutečnost je ovlivněna již stávající akustickou situací, rozdíl při posouzení celkové
akustické situace ze všech zdrojů hluku působícím v posuzovaném území ve stavu bez záměru a se
záměrem byl zjištěn do 0,2 dB ve stavu se záměrem oproti stavu bez záměru. Změny ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v desetinách dB jsou u hluku z dopravy subjektivně prakticky nerozlišitelné a lze je
hodnotit jako akusticky nevýznamné.
Tabulka 40 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22,00 – 6,00 h
LAeq,8h [dB]
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Psychické poruchy 1/
Hypertenze a IM 1/
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ a léků na spaní
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22,00 – 6,00 h
LAeq,8h [dB]
Pocit mírného obtěžování hlukem
Počet
Varianta

posuzovaných
objektů

Výpočtové body S1 – S7
7

0

6

1

0

0

0

Výhledový stav bez záměru

7

0

6

1

0

0

0

Výhledový stav se záměrem

7

0

6

1

0

0

0

Železniční doprava

7

1

2

4

0

0

0

6

0

0

0

1

1

4

Výhledový stav bez záměru

6

0

0

0

1

1

4

Výhledový stav se záměrem

6

0

0

0

1

1

4

Železniční doprava

6

3

2

0

1

0

0

7

0

0

5

2

0

0

7

0

0

4

3

0

0

6

0

0

0

1

1

4

6

0

0

0

1

1

4

PAS

Výpočtové body V1 – V6
PAS

Celková akustická situace
Výpočtové body S1 – S7
Výhledový stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem
Výpočtové body V1 – V6
Výhledový stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem

Z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době není mezi stávající situací (PAS) a
výhledovými stavy bez a se záměrem rozdíl.
Posouzení výpočtových bodů (objektů) S1 – S7 (bytové domy a rodinné domy v ulicích Popelnická,
Vančurova a Žákova)
Silniční doprava:
Všech sedm posuzovaných objektů leží v pásmech nad 40 dB v noční době, kde obyvatelé pociťují
minimálně mírného obtěžování hlukem, udávají zvýšené užívání sedativ a léků na spaní. Ve všech
stavech jsou tři objekty v noční době pod prahovou hodnotou 42 dB pro objektivně prokázanou zvýšenou
frekvenci pohybů ve spánku, subjektivní pocit rušení spánku a problémy s nespavostí.
Železniční doprava:
V pásmech nad 40 dB leží celkem šest objektů (zvýšené užívání sedativ a léků na spaní, subjektivně
vnímaná horší kvalita spánku), jeden objekt je v pásmu mírného obtěžování hlukem.
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Posouzení výpočtových bodů (objektů) V1 – V6 (bytové domy a rodinný dům v ulicích Železnobrodská,
Žákova, Hlavní a Krkonošská)
Silniční doprava:
Všech šest objektů leží v pásmech nad 50 dB. Většina objektů leží v pásmech, kdy obyvatelé dotčených
objektů jsou vystaveni vlivem působení hluku teoreticky zvýšenému riziku onemocnění ischemickou
chorobou srdeční včetně infarktu myokardu. Tyto účinky stejně jako případný vliv hluku v nočních
hodinách na rozvoj psychických poruch exponovaných osob jsou ale v současném stupni poznání
považovány za omezeně prokázané. Počet exponovaných objektů je ovlivněn již stávající akustickou
situací. V nočních hodinách nebude provozována doprava související se záměrem.
Železniční doprava:
Objekty jsou oproti bodům S1 – S7 shodně jako v denní době méně exponovány hluku
ze železniční dopravy.
Celkem čtyři objekty se nacházejí pod prahovou hodnotou 42 dB pro objektivně prokázanou zvýšenou
frekvencí pohybů ve spánku, subjektivní pocit rušení spánku a problémy s nespavostí, u obyvatel dvou
objektů lze očekávat mírné obtěžování, pouze jeden objekt se nachází v pásmu nad 50 dB, kdy jsou
obyvatelé dotčených objektů vystaveni vlivem působení hluku teoreticky zvýšenému riziku onemocnění
ischemickou chorobou srdeční včetně infarktu myokardu.
Kumulativní působení zdrojů hluku (silniční, železniční doprava, stacionární zdroje hluku):
Mezi stavem bez záměru a se záměrem není z hlediska prahových účinků hluku významný rozdíl.
Příspěvek záměru je v desetinách dB (do 0,5 dB), tento rozdíl je subjektivně prakticky nerozlišitelný a lze
je hodnotit jako akusticky nevýznamný.
Výpočtové body S1 – S7 (výpočtové body v blízkosti záměru a železniční trati): v obou stavech (bez
záměru a se záměrem) jsou všechny posuzované objekty v pásmech, kde exponovaní obyvatelé udávají
subjektivně vnímanou horší kvalitu spánku a zvýšenému užívání sedativ a léků na spaní, dva objekty ve
stavu bez záměru, tři objekty ve stavu se záměrem se nacházejí v pásmu nad 50 dB s teoreticky zvýšenou
pravděpodobností onemocnění ischemickou chorobou srdeční včetně infarktu myokardu. Oproti působení
pouze silniční dopravy dochází k posunu šesti objektů do vyšších pásem nad 45 dB.
Výpočtové body V1 – V6 (převažující vliv silniční dopravy na blízkých komunikacích): situace z
hlediska přiřazení pásmům prokazatelných účinků hluku je shodná s výhledovým stavem pouze se
silniční dopravou. Tato skutečnost je ovlivněna již stávající akustickou situací, v noční době nebude
provozována doprava související se záměrem.
Pozn. Posouzení kumulativních účinků více zdrojů hluku bylo provedeno pouze informativně pro účely
posouzení jednotlivých stavů. V současné době nejsou k dispozici závazné vztahy pro posouzení účinku
hluku z kumulativního působení všech druhů nebo více druhů dopravy současně.
Shrnutí
Z hlediska kvalitativní charakterizace zdravotních účinků hluku není mezi stavem bez záměru a
stavem se záměrem významný rozdíl. Realizací záměru nedochází k významnému zvýšení procenta
obtěžovaných obyvatel, počet obyvatel subjektivně rušených ve spánku u stávající zástavby je
shodný ve stavu bez záměru a se záměrem (obslužná doprava nebude v noční době provozována).
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Vlivem výstavby záměru nedochází k navýšení relativního rizika kardiovaskulárních onemocnění u
stávajících objektů. Ve výhledovém stavu s realizací záměru je pravděpodobnost onemocnění
shodná s výhledovým stavem bez záměru.
Z výše uvedeného vyhodnocení je patrné, že vlivem provozu posuzovaného záměru nedojde
negativnímu ovlivnění zdraví obyvatelstva zvýšeným hlukem. Akustická situace se ve výhledovém
stavu nijak významně oproti akustické situaci ve stávajícím stavu nezmění. Vlivem záměru nedojde
k významnému navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví vlivem hluku pro obyvatele
stávající zástavby.
Znečištění ovzduší – vlivy na zdraví obyvatelstva
Fáze výstavby
Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší ve fázi výstavby jsou výstupy rozptylové
studie (příloha č. 3), která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí plánovaného záměru.
Jako emisní zdroje jsou hodnoceny zdroje emisí, související s výstavbou posuzovaného záměru. Byly
vyhodnoceny tyto etapy: etapa výstavby panelové plochy, etapa dovozu a montáže vrtné soupravy, etapa
samotného vrtání.
Oxid dusičitý
Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu dusičitého je
možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou koncentraci NO2 200 µg/m3, neboť spolehlivě
prokázané první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto citlivé části populace,
byly zjištěny až při koncentraci cca 2 x vyšší.
Nejbližší monitorovací stanice AIM pro rok 2011 nesignalizují překračování imisních limitů pro tuto
škodlivinu z hlediska hodinového aritmetického průměru. Ve všech řešených etapách výstavby nedojde
při sečtení s vypočteným příspěvkem k překročení imisního limitu 200 µg.m-3, což je koncentrace která
nebude znamenat žádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo přilehlých objektů.
Oxid uhelnatý
U oxidu uhelnatého se vypočtený imisní příspěvek k maximálním osmihodinovým koncentracím CO
v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 224,0 µg.m-3, v bodech výpočtové sítě do 782,2 µg.m-3,
což je řádově pod doporučeným limitem, který vychází ze známých nepříznivých účinků této škodliviny.
Imisní pozadí maximálních osmihodinových koncentrací CO se v zájmovém území pohybovalo do 2 054
µg.m-3, což při sečtení s vypočteným příspěvkem nezpůsobí s velkou rezervou překročení imisního limitu
10 000 µg.m-3, což je koncentrace, která nebude znamenat žádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo
přilehlých objektů.
Suspendované částice PM10
Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM10 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,13
µg.m-3, v bodech výpočtové sítě do 2,04 µg.m-3. Imisní příspěvek k maximálním denním koncentracím
PM10 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 4,5 µg.m-3, v bodech výpočtové sítě do 13,8
µg.m-3.
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Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního aritmetického
průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50 µg. m-3 (avšak s možností
překročení této koncentrace 35 krát za kalendářní rok).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nesignalizuje
překračování ročního imisního limitu, u 24 hodinových koncentrací lze zaznamenat epizody překračování
limitní 24 hodinové koncentrace.
Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací za roky 2007 až 2011 v zájmovém území pohybují do 20 µg.m-3. Podle téhož hodnocení je
PM10 – 36. nejvyšší hodnota 24 hod. průměrné koncentrace v zájmovém území do 32,7 µg.m-3.
Nejvyšší imisní příspěvky PM10 budou v porovnání s imisním limitem nízké a při sečtení s aktuálním
imisním pozadím nezpůsobí žádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo v okolí posuzovaného záměru.
Suspendované částice PM2,5
Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM2,5 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,07
µg.m-3, v bodech výpočtové sítě do 1,09 µg.m-3. Pro PM2,5 je stávající platnou legislativou stanoven
imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru hodnotou 25 µg.m-3.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nesignalizuje
překračování ročního imisního limitu.
Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací za roky 2007 až 2011 v zájmovém území pohybují v rozpětí 13,6 až 15,8 µg.m-3.
Nejvyšší imisní příspěvky PM2,5 budou v porovnání s imisním limitem nízké a při sečtení s aktuálním
imisním pozadím nezpůsobí žádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo v okolí posuzovaného záměru.
Benzen
Imisní příspěvek k ročním koncentracím benzenu se pohybují hluboko pod hodnotou imisního limitu
(max. do 0,002 µg.m-3).
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro roční
aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nesignalizuje
překračování ročního imisního limitu.
Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací za roky 2007 až 2011 v zájmovém území pohybují do 1,1 µg.m-3.
Nejvyšší imisní příspěvky benzenu budou v porovnání s imisním limitem nízké a při sečtení s aktuálním
imisním pozadím nezpůsobí žádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo v okolí posuzovaného záměru.
Benzo(a)pyren
Imisní příspěvek k ročním koncentracím benzenu se pohybují hluboko pod hodnotou imisního limitu
(max. do 0,000002 µg.m-3).
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro roční
aritmetický průměr benzo(a)pyrenu 1 ng.m-3.
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Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM (stanice Liberec –
město) sice signalizuje překračování ročního imisního limitu a avšak vzhledem k situování nejbližších
stanic AIM je nelze označit za zcela reprezentativní.
Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací za roky 2007 až 2011 v zájmovém území pohybují v rozpětí 0,45 až 0,79 ng.m-3.
Nejvyšší imisní příspěvky benzo(a)pyrenu budou v porovnání s imisním limitem nízké a při sečtení
s aktuálním imisním pozadím nezpůsobí žádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo v okolí posuzovaného
záměru.

Provoz
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech dokumentace, ve fázi provozu byl řešen provoz
navrženého dieselagregátu.
Výpočet byl proveden pro NO2, PM10, CO.
Oxid dusičitý
Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu dusičitého je
možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou koncentraci NO2 200 µg/m3, neboť spolehlivě
prokázané první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto citlivé části populace,
byly zjištěny až při koncentraci cca 2 x vyšší.
Nejbližší monitorovací stanice AIM pro rok 2011 nesignalizují překračování imisních limitů pro tuto
škodlivinu z hlediska hodinového aritmetického průměru.
Ve fázi provozu (provoz dieselagregátu) nedojde při sečtení s vypočteným příspěvkem k překročení
imisního limitu 200 µg.m-3, což je koncentrace která nebude znamenat žádné zdravotní riziko pro
obyvatelstvo přilehlých objektů.
Oxid uhelnatý
U oxidu uhelnatého se vypočtený imisní příspěvek k maximálním osmihodinovým koncentracím CO
v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 10,2 µg.m-3, v bodech výpočtové sítě do 0,38 µg.m-3, což
je řádově pod doporučeným limitem, který vychází ze známých nepříznivých účinků této škodliviny.
Imisní pozadí maximálních osmihodinových koncentrací CO se v zájmovém území pohybovalo do 2 054
µg.m-3, což při sečtení s vypočteným příspěvkem nezpůsobí s velkou rezervou překročení imisního limitu
10 000 µg.m-3, což je koncentrace, která nebude znamenat žádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo
přilehlých objektů.
Suspendované částice PM10
Imisní příspěvek k maximálním denním koncentracím PM10 se v referenčních bodech mimo síť
pohyboval do 0,88 µg.m-3, v bodech výpočtové sítě do 0,72 µg.m-3.
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska 24hodinového
aritmetického průměru hodnota 50 µg.m-3.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM signalizuje u 24
hodinových koncentrací epizody překračování limitní 24 hodinové koncentrace.
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Nejvyšší imisní příspěvky PM10 budou v porovnání s imisním limitem nízké a při sečtení s aktuálním
imisním pozadím nezpůsobí žádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo v okolí posuzovaného záměru.
Hodnocení zdravotních rizik – vliv imisní zátěže
V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální zdroj zdravotních
rizik pro obyvatele v okolí považovat znečišťující látky emitované do ovzduší.
Z hlediska potenciálního zdravotního rizika jsou proto vyhodnoceny výsledky rozptylové studie, které
uvádějí imisní příspěvek NO2, PM10, PM2,5, CO, benzen a benzo(a)pyrenu. Je přitom použita metoda
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment), využívající postupy zpracované Americkou
agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ze
kterých vychází i Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik
č. j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka a metodické materiály hygienické služby k hodnocení
zdravotních rizik v ČR.
Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívaná především při přípravě podkladů ke stanovení
přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví
hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity jejich výskytu v prostředí.
Standardní postup hodnocení zdravotního rizika zahrnuje čtyři základní etapy:
1. Identifikace nebezpečnosti - výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu informací o jejich
nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za kterých se mohou uplatnit.
2. Charakterizace nebezpečnosti - stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze známého vztahu
dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad míry rizika.
3. Hodnocení expozice - zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u dané populace
včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin populace.
4. Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry zdravotního
rizika v konkrétním případě exponované populace jako pravděpodobnosti možného zdravotního
poškození.
Neopomenutelnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, kterými je každé hodnocení rizika
zatíženo a které je třeba vzít do úvahy při posouzení a řízení rizika.
Hodnocení expozice
Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové studie (příloha č.
3), která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí plánovaného záměru.
Rozptylová studie hodnotí imisní příspěvek výstavby i provozu záměru. Jako emisní zdroje jsou
hodnoceny zdroje emisí, související s posuzovaným záměrem. Výpočet je proveden pro pravidelnou síť
referenčních bodů a dále pro body mimo pravidelnou síť, které reprezentovaly obytné objekty v okolí
záměru. Výstupem výpočtů jsou průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, benzenu, NO2, PM2,5 a
PM10. Krátkodobé koncentrace jsou podkladem k hodnocení rizika akutních nepříznivých účinků. Tyto
koncentrace však představují maximum, které může být v jednotlivých výpočtových bodech rozptylové
studie teoreticky dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek.
Spolehlivější je výpočet průměrných ročních koncentrací, které jsou podkladem k hodnocení rizika
chronických toxických, eventuelně pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví.
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Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší nezbytné
zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních zdrojů.
Nejbližší stanice AIM nesignalizují možnost překračování imisního limitu z hlediska ročního
aritmetického průměru NO2, nedochází k překračování hodinového aritmetického průměru NO2. Pětileté
aritmetické průměry pro NO2 za roky 2007 až 2011 nesignalizují překračování imisního limitu pro roční
aritmetický průměr této škodliviny (11,5 -13,2 µg.m-3). Maximální hodinové koncentrace NO2 se na
nejbližších stanicích AIM v roce 2011 pohybovaly v rozmezí 37,7 až 111,9 µg/m-3.
Imisní pozadí PM10 (roční aritmetický průměr) bylo na nejbližších stanicích AIM naměřeno v roce 2011
od 7,8 – 25,1 µg.m-3 (limit je 40 µg.m-3).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM sice signalizuje
překračování ročního imisního limitu avšak vzhledem k situování nejbližších stanic AIM (stanice Liberec
– město) je nelze označit za zcela reprezentativní. V zájmovém území se však pravděpodobně budou
vyskytovat koncentrace benzo(a)pyrenu, které nebudou překračovat cílový imisní limit.
Imisní pozadí průměrných ročních koncentrací benzenu dle nejbližší stanice AIM se v zájmovém území
pohybovalo v roce 2011 do 1,8 µg.m-3 (limit je 5 µg.m-3).
Imisní pozadí průměrných ročních koncentrací PM2,5 dle nejbližší stanice AIM se v zájmovém území
pohybovalo do 22,2 µg.m-3 (limit je 25 µg.m-3).
Celkově lze při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru též použít
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
okolní obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se
tedy z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší
obytné zástavby.
Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je kromě nejistoty spojené s odhadem
imisního pozadí i skutečnost, že hodnocené složky imisí patří k častým a významným škodlivinám i ve
vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším. Další důvod je ten, že
koncentrace ve vnějším ovzduší jsou podkladem vztahů získaných z epidemiologických studií, které jsou
při hodnocení rizika používány.
Oxid dusičitý
Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu dusičitého je
možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou koncentraci NO2 200 µg/m3, neboť spolehlivě
prokázané první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto citlivé části populace,
byly zjištěny až při koncentraci cca 2 x vyšší.
Imisní pozadí škodliviny NO2 se v zájmovém území pohybuje v rozmezí od 37,7 do 111,9 µg.m-3, což při
sečtení s vypočteným příspěvkem nezpůsobí s rezervou překročení imisního limitu 200 µg.m-3, což je
koncentrace která nebude znamenat žádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo přilehlých objektů.
Oxid uhelnatý
U oxidu uhelnatého se vypočtený imisní příspěvek k maximálním osmihodinovým koncentracím CO
v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 10,2 µg.m-3, v bodech výpočtové sítě do 0,38 µg.m-3, což
je řádově pod doporučeným limitem, který vychází ze známých nepříznivých účinků této škodliviny.
Imisní pozadí maximálních osmihodinových koncentrací CO se v zájmovém území pohybovalo do 2 054
µg.m-3, což při sečtení s vypočteným příspěvkem nezpůsobí s velkou rezervou překročení imisního limitu
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10 000 µg.m-3, což je koncentrace, která nebude znamenat žádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo
přilehlých objektů.
Suspendované částice PM10
Při charakterizaci rizika možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 lze vycházet ze závěrů
Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000.
Od této doby byla sice publikována řada nových poznatků o účincích pevných částic v ovzduší na zdraví,
které však jen potvrzují nepříznivé účinky, projevující se zvýšenou nemocností a úmrtností obyvatel na
kardiovaskulární a respirační onemocnění, a to již při nízké úrovni expozice hluboko pod současnými
imisními limity. Převládá proto názor, že u této škodliviny je třeba vycházet z představy o bezprahovém
účinku.
Přesný mechanizmus účinku, ani hlavní faktory, které jej ovlivňují, dosud nejsou spolehlivě objasněny.
Kromě velikosti částic, která je zřejmě dominantní, se uvažuje zejména o obsahu některých těžkých kovů
a polyaromatických uhlovodíků.
Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární dohad
z epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní průměrné koncentrace
PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento nárůst denní průměrné koncentrace PM10
spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se zvýšením počtu
hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují neprodleně nebo se
zpožděním 1-3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší lidé, kojenci a osoby
s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního systému.
Imisní příspěvky maximálních denních koncentrací PM10 posuzovaného záměru: V zájmovém území se
budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 13,8 µg.m-3, a to v etapě samotného provádění
vrtů. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním limitem a imisním pozadím malé a málo
významné a nebudou mít vliv na zdraví obyvatel přilehlých obytných objektů.
Suspendované částice PM2,5
Imisní příspěvky k ročním koncentracím PM2,5 ze záměru: V zájmovém území se budou vyskytovat
nejvyšší imisní příspěvky záměru do 1,09 µg.m-3. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním
limitem a imisním pozadím malé a málo významné.
Benzen
Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen. Kvantitativní
hodnocení rizika karcinogenního účinku této látky je proto součástí standardního postupu hodnocení
zdravotních rizik z dopravy.
Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, nejsou hodnoceny krátkodobé
maximální koncentrace a hodnocení rizika je založeno na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na
základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.
Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost zvýšení výskytu
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny.
Výpočet této míry pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR - Individual Lifetime Cancer
Risk) se provádí pomocí tzv. jednotky karcinogenního rizika (UCR - Unit Cancer Risk), udávající
karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci z ovzduší.
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Současná úroveň znečištění ovzduší zájmového území benzenem se pohybuje v rozmezí hodnot kolem
1,8 µg/m3.
Této koncentraci benzenu by podle jednotky karcinogenního rizika WHO (6*10-6) odpovídalo při
celoživotní expozici navýšení karcinogenního rizika ILCR 1,08*10-5.
Rozptylová studie udává pro zájmové území příspěvek k průměrné roční koncentraci do 0,002 µg/m3,
čemuž odpovídá karcinogenní riziko ILCR 1,2*10-8.
Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie považována hodnota
ILCR = 1*10-6, tj. zvýšení individuálního celoživotního rizika onemocněním rakovinou o jeden případ na
1 000 000 exponovaných osob, prakticky s ohledem na přesnost výpočtu lze však považovat za
akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6.
Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem se pohybuje v přijatelných hodnotách a vlastní
imisní příspěvek hodnoceného záměru je nevýznamný.
Podle vývoje poznatků o mechanizmu karcinogenního účinku benzenu je navíc pravděpodobné, že
současně používaný kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím UCR dle WHO je
nadhodnocený a skutečné riziko je nižší.
Analýza nejistot
Každé hodnocení zdravotních rizik je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami, danými spolehlivostí
použitých dat, referenčních hodnot, expozičními faktory, odhady chování exponované populace, apod.
Proto je jednou z neopominutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s ním
spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.
V daném případě hodnocení zdravotních rizik imisí škodlivin v ovzduší v okolí plánovaného záměru jsou
nejistoty spojeny jak s výchozími daty o expozici, tak i s použitými referenčními koncentracemi a závěry
epidemiologických studií, které odrážejí současný, ještě stále neúplný stav poznání působení některých
látek na zdraví člověka. Konkrétně se jedná hlavně o tyto oblasti:
1.

Nejistoty spojené se vstupními daty i výstupy rozptylové studie, které vycházejí z předběžných
podkladů, které se budou dále upřesňovat ve fázi další projektové přípravy. Nejistotou je též zatíženo
vlastní modelování úrovně imisní expozice. Vysoká je nejistota modelování imisních koncentrací
suspendovaných částic, neboť současné imisní rozptylové modely nezohledňují všechny emisní
faktory, podílející se na výsledných imisích.

2.

Nejistoty ve znalosti imisního pozadí v dané lokalitě. Z hlediska hodnocení celkové expozice imisím
v ovzduší je tato nejistota nejvýznamnější.

3.

Hodnocení expozice bylo provedeno pro běžnou populaci a konzervativní expoziční scénář,
předpokládající trvalou expozici nejvyšším vypočteným imisním hodnotám škodlivin v referenčních
bodech rozptylové studie situovaných u nejbližší okolní obytné zástavby. Ve vztahu k průměrné
úrovni expozice obyvatel tedy jde o odhad expozice vědomě nadnesený, který je horní hranicí reálné
situace. V případě hodnocených složek imisí je ovšem třeba uvažovat i s možností expozice obyvatel
z jiných zdrojů ve vnitřním prostředí domů a bytů.

4.

Nejistoty vycházející z neznalosti bezpečné prahové koncentrace nepříznivých účinků oxidu
dusičitého a suspendovaných částic PM10 a použití vztahů mezi dávkou a účinkem ze zahraničních
epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z jiného prostředí s jinou skladbou znečištěného
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ovzduší a populace s jinými zvyklostmi může vést ke zkreslení výsledků. Je to však nezbytný postup,
neboť použitelná tuzemská data o vztahu dávka-účinek nejsou k dispozici.
5.

Nejistoty spojené s odvozením použitých referenčních nebo doporučených hodnot z databází US
EPA, WHO a dalších institucí, dané současným stupněm poznání o účinku těchto látek na zdraví
člověka, které se stále doplňuje a může vést ke změnám těchto hodnot.

Vliv na zdraví obyvatel – staré ekologické zátěže a provozní havárie
Problematiku hodnocení lze rozdělit na dvě části. V první části hodnocení je uvedeno vyhodnocení vlivu
starých ekologických zátěží v okolí záměru na zdraví obyvatel. Ve druhé části hodnocení je uvedeno
vyhodnocení vlivu případných provozních havárií na zdraví obyvatel.
Vyhodnocení vlivu starých ekologických zátěží na zdraví obyvatel
Na základě požadavku Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 10. 10. 2012 (č. j. KHSLB
20650/2012) bylo provedeno vyhodnocení vlivu na zdraví obyvatel v souvislosti se starými ekologickými
zátěžemi (poddolovaná území, opuštěná stará důlní díla – např. Příchovice u Kořenova, Zlatá Olešnice,
Návarovská a štola Bohdalovice). Štola Zlatá Olešnice je od posuzovaného záměru vzdálena cca 3 km.
Jedná se o staré důlní dílo, kde byla v minulosti těžena železná ruda. Dalším starým důlním dílem je štola
Lhotka u Zlaté Olešnice, ve které se v minulosti těžila také železná ruda. Tato lokalita je od záměru
vzdálena cca 6 km. Štola Bohdalovice je od záměru vzdálena cca 2,5 km, těžila se zde v minulosti železná
ruda. Stará důlní díla u Příchovic sloužila v minulosti k těžbě radioaktivních surovin a jsou od záměru
vzdálena cca 3 km. Poddolované území Zlatá Olešnice – Návarovská je od zájmového území vzdálena
cca 3 km.
Výše uvedené staré ekologické zátěže se nachází zcela mimo posuzované území a tudíž je nelze v rámci
hodnocení rizik na zdraví obyvatel v rámci posuzovaného záměru hodnotit.
V zájmovém území byla zjištěna kontaminace zemin ropnými látkami, polycyklickými aromatickými
uhlovodíky, olovem a toxickými kovy (arzen, rtuť, beryllium, kadmium, měď, nikl a zinek). Z pohledu
platné vyhlášky 294/2005 Sb. nesplňuje žádný odebraný vzorek zemin parametry pro ukládání odpadu na
povrch terénu.
V průběhu těžby a odvážení kontaminované zeminy tak bude třeba zabránit kontaktu zeminy s osobami
nacházejícími se v areálu záměru. Při manipulaci s kontaminovanou zeminou bude třeba dodržovat
zásady ochrany zdraví při práci, stanovené pro provádění sanací v území starých ekologických zátěží
(nejíst, nepít, nekouřit, používat předepsané ochranné pracovní pomůcky).
Vyhodnocení vlivu provozních havárií na zdraví obyvatel
V souvislosti s vyhodnocením vlivů provozních havárií na zdraví obyvatel je třeba upozornit, že pro toto
vyhodnocení neexistuje žádné osvědčení o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.
Neexistuje ani žádný metodický postup, na jehož základě by se daná problematika dala řešit.
Vyhodnocení je tak provedeno pouze komentářem.
Jak je uvedeno v kapitole D. III. lze v souvislosti s hloubením vrtů počítat zejména s haváriemi
technického charakteru: utržení vrtného nářadí, příchvat nářadí, pád cizího tělesa do vrtu, havárie při
karotáži, ztráta vrtného výplachu, zával vrtu. Tyto havárie nebudou mít žádný vliv na zdraví obyvatel.
Mezi další možné havárie patří požár na vrtném pracovišti, nebo únik maziv či hydraulických olejů z
vrtné soupravy, nebo obslužných dopravních prostředků. K zamezení jejich vzniku budou vypracovány
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preventivní bezpečnostní předpisy, které budou respektovány pracovníky vrtného pracoviště a na
případnou likvidaci bude zpracován a schválen havarijní plán vrtné soupravy. V souvislosti
s předpokládaným dodržováním bezpečnostních předpisů na vrtném pracovišti se nepředpokládají
v souvislosti s požárem a únikem maziv významné negativní vlivy na zdraví obyvatel.
Realizace prací na vrtné soupravě bude řízena techniky a pracovníky s osvědčeními a způsobilostmi
vydanými pro tuto činnost příslušným báňským úřadem, popř. dalšími institucemi. Kvalifikace těchto
pracovníků je hlavním předpokladem dodržování předpisů a nařízení při provozování vrtné soupravy. Na
každé vrtné soupravě bude veden vrtný deník, do něhož se zapisuje podrobný sled prací včetně příkazů a
opatření vedoucích pracovníků. Každý den bude souprava kontrolována z několika stupňů vedoucích
pracovníků – od vrtmistra, přes zodpovědného směnového technika až po týdenní kontroly
bezpečnostního technika, resp. vedoucích pracovníků firmy, která práce bude realizovat.
Výsledky kontrol a pokyny k odstranění nedostatků budou uváděny do vrtného deníku. Během provádění
vrtných prací budou možné kontroly inspektorů dozorujícího báňského úřadu. Na vrtném pracovišti
budou v dostatečném počtu a kvalitě hasicí přístroje a zásoby absorpčních látek pro likvidaci úniků
motorových paliv a olejů.
Při rekonstrukci objektů továrny a instalaci zařízení geotermální elektrárny může dojít ke vzniku běžných
havárií malého rozsahu, spíše nehod bez následků pro životní prostředí a zdraví obyvatel.
Při provozu geotermální elektrárny nehrozí riziko havárií ohrožujících životní prostředí a zdraví obyvatel.
Přenosným médiem bude voda, čerpadla budou poháněna elektrickou energií. Podzemní systém cirkulace
vody nebude tlakový, ale ohřátá voda bude čerpána. Sekundární výměník, ve kterém bude přenosným
tepelným médiem silikonový olej, bude příslušným způsobem zabezpečen proti možnému úniku do
prostředí. Navíc se jedná o netoxickou látku, která je běžně používána v kosmetickém průmyslu. V této
souvislosti tedy nehrozí žádné riziko pro zdraví obyvatel.
Vliv radioaktivity na zdraví obyvatel
V souvislosti s vyhodnocením radioaktivity vznikajících vrtných kalů během provádění vrtů na veřejné
zdraví byla zpracována Studie vlivů na veřejné zdraví – problematika radiační zátěže, která je přílohou č.
4b.
Bylo vyhodnoceno případné radiační riziko z hloubení geotermálních vrtů a nakládání s vrtnými kaly pro
pracovníky vrtného pracoviště a pro obyvatelstvo v okolí posuzovaného záměru. Hodnocení vlivů na
zdraví obyvatel bylo zpracováno dle metodiky SÚJB. Tato metodika je uvedena v příloze č. 4b.
Hodnocení rizika pro lidské zdraví
Pro hodnocení expozice definuje platná právní úprava ve vyhlášce SÚJB č. 307/2002 Sb. systém limitů
sloužících k omezování ozáření osob (§ 19 odst. 1).
V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané hodnoty efektivní dávky pro pracovníky vrtného
pracoviště:
Tabulka 41 Předpokládané hodnoty efektivní dávky pro pracovníky vrtného pracoviště
Fond pracovní doby při vrtných pracích za rok (h)
1500

Odhad efektivní dávky (mSv)

průměrné údaje

0,439

konzervativní odhad

1,05
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Jak vyplývá z výše uvedené tabulky i za konzervativních předpokladů, tak by celková efektivní dávka pro
pracovníky zaměstnané na vrtném pracovišti neměla přesáhnout 1 mSv tj. cca 5 % z limitní hodnoty pro
současné zevní a vnitřní ozáření 20 mSv (podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., v platném znění - § 22, odst.
3).
V nejbližších sídelních útvarech (Tanvald) se neprojeví vliv lokality z hlediska vnějšího ozáření a Rn.
Rovněž se zde neuplatňuje expoziční cesta ingescí vody. Jediná expoziční cesta, která zde teoreticky
přichází v úvahu je inhalace prachu s obsahem směsi dlouhodobých radionuklidů uran – radiové řady
emitujících záření alfa. Tato cesta však s ohledem na skutečnost, že vrtné kaly jsou neustále zvodněné,
nepřichází v úvahu.
Shrnutí – vliv radiační zátěže
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik lze konstatovat, že realizace záměru není spojená
s významným rizikem ozáření ani pro pracovníky vrtného pracoviště, ani pro obyvatelstvo v okolí
plánovaného záměru.
I když byly použity velmi konzervativní předpoklady, výsledek v žádném případě nepřekročil tyto meze,
v podstatě je na úrovni běžné fluktuace přírodních hodnot radioaktivity.
Použitá metodika, limity, výpočty i další podrobné charakteristiky jednotlivých přírodních radionuklidů
jsou uvedeny v příloze č. 4.
Závěr – vlivy na zdraví
Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze říci, že vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu je malý. Vlivem
provozu posuzovaného záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění zdraví obyvatelstva
zvýšeným hlukem. Akustická situace se ve výhledovém stavu nijak významně oproti akustické
situaci ve stávajícím stavu nezmění.
Imisní příspěvky všech hodnocených škodlivin budou velmi malé a nebudou znamenat významné
navýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo zájmového území.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik – problematika radiační zátěže lze
konstatovat, že realizace záměru není spojená s významným rizikem ozáření ani pro pracovníky
vrtného pracoviště, ani pro obyvatelstvo v okolí plánovaného záměru.
Co se týká vlivu starých ekologických zátěží na zdraví obyvatel, tak lze konstatovat, že výše
uvedené staré ekologické zátěže se nachází zcela mimo posuzované území a tudíž je nelze v rámci
hodnocení rizik na zdraví obyvatel v rámci posuzovaného záměru hodnotit.
Případné provozní havárie budou mít zanedbatelný vliv na zdraví obyvatel. Bude se jednat spíše o
technické havárie, které nebudou mít žádný vliv na zdraví obyvatel.
Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze tedy konstatovat, že je vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu
malý a daný záměr lze považovat za akceptovatelný.

D. I. 3. Vlivy na akustickou situaci
Pro vyhodnocení hluku ve fázi výstavby a provozu záměru byla zpracována samostatná Akustická studie,
která tvoří Přílohu č. 2 předkládané dokumentace.
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Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru staveb
a venkovním chráněném prostoru se od 1. listopadu 2011 posuzuje podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Použití citovaného nařízení vlády vyplývá z
dikce zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve
znění pozdějších předpisů.
Z nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají následující hygienické limity pro chráněný venkovní prostor
staveb.
Tabulka 42 Hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění
Den

Noc

LAeq,16h
70 dB

LAeq,8h
60 dB

Den

Noc

LAeq,16h
70 dB

LAeq,8h
65 dB

Den

Noc

LAeq,8h
50 dB

LAeq,1h
40 dB

Silniční doprava
hluk z dopravy na pozemních komunikacích s korekcí pro starou hlukovou
zátěž

Železniční doprava
hluk z železniční dopravy na dráhách s korekcí pro starou hlukovou zátěž

Stacionární zdroje
hluk z provozu stacionárních zdrojů záměru

Stavební činnost

hluk z výstavby záměru

700–2100
LAeq,s
65 dB

2100–2200
600–700
LAeq,s
60 dB

2200–600
LAeq,s
45 dB

Pozn.: Denní doba (den) je uvažována v časovém intervalu 600–2200 hod a noční doba (noc) v intervalu 2200–
600 hod

Použitý software
Pro výpočet akustické situace v území byl použit program CadnaA version 4.3.
Výpočtové body
Pro zhodnocení akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb byly v území umístěny
charakteristické výpočtové body ve vzdálenosti 2 m od fasády chráněných stávajících okolních objektů.
Charakteristické výpočtové body byly rozmístěny podél dotčených tras pozemních komunikací
v zájmovém území a v nejbližším okolí záměru. Výpočtové body byly zvoleny tak, aby vystihovaly
případnou nejnepříznivější akustickou situaci vlivem působení záměru. Výčet posuzovaných chráněných
objektů uvádí následující tabulka. Jejich polohu zobrazuje následující obrázek. Výpočet byl prováděn ve
smyslu platné legislativy a tedy s uvažování pouze dopadající akustické energie.
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Tabulka 43 Popis výpočtových bodů
Bod
výpočtu

Výška bodu

Způsob využití

nad terénem

objektu dle KN

[m]

Ulice

Čp.

Katastrální
území

V1

2,5; 11,5

Bytový dům

Železnobrodská

299

Tanvald

V2

2,5; 11,5

Rodinný dům

Žákova

425

Tanvald

V3

5,5

Rodinný dům

Hlavní

86

Tanvald

V4

5,5; 9,0

Bytový dům

Krkonošská

186

Tanvald

V5

5,5

Rodinný dům

Krkonošská

329

Tanvald

V6

9,0

Objekt k bydlení

Krkonošská

518

Tanvald

S1

2,5; 9,0

Bytový dům

Popelnická

144

Tanvald

S2

2,5; 9,0

Bytový dům

Popelnická

144

Tanvald

S3

2,5; 9,0

Bytový dům

Vančurova

34-36

Tanvald

S4

2,5; 9,0

Bytový dům

Vančurova

34-36

Tanvald

S5

2,5; 9,0

Bytový dům

Vančurova

278

Tanvald

S6

2,5; 9,0

Bytový dům

Vančurova

278

Tanvald

S7

2,5; 11,5

Rodinný dům

Žákova

425

Tanvald

Obrázek 16 Zobrazení výpočtových bodů

V6

TANVALD

S6

S5
S4
V5

S3

S2
S1

I/10 - KRKO
NOŠSKÁ

V4

S7

umístění plánovaných vrtů

V3
I/14 - HLAVNÍ
I/1
0

V2
-Ž

EL
EZ
NO
BR

OD

SK
Á

V1

– E K O L A group, spol. s r. o. –

123

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Dokumentace EIA dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Vyhodnocení – fáze výstavby
Výpočet akustické situace ze stavební činnosti byl proveden pro nejnepříznivější stavy, které mohou
nastat v průběhu jednotlivých etap výstavby. Nejvyšší akustickou zátěž v okolí záměru v průběhu
výstavby lze očekávat v následujících etapách výstavby.
Výstavba panelové plochy pro vrtnou soupravu
Následující tabulka uvádí výsledky výpočtu hluku ze stavební činnosti v okolí staveniště při výstavbě
panelové plochy pro vrtnou soupravu.
Tabulka 44 Výsledky výpočtu LAeq,s ze stavební činnosti – výstavba panelové plochy

Výstavba panelové plochy pro vrtnou
soupravu

Hygienický limit
hluku ze
stavební
činnosti v
denním období
(7-21 hod) (dB)

2,5

55,5

65

9,0

59,0

65

2,5

56,8

65

9,0

61,2

65

2,5

60,3

65

9,0

63,1

65

2,5

60,2

65

9,0

62,7

65

2,5

54,5

65

9,0

56,6

65

2,5

55,5

65

9,0

56,3

65

2,5

37,4

65

11,5

39,8

65

2,5

29,2

65

11,5

32,6

65

2,5

32,7

65

11,5

33,6

65

5,5

35,9

65

5,5

49,1

65

9,0

49,5

65

V5

5,5

39,5

65

V6

9,0

48,6

65

Výška
bodu nad
Výp. bod
terénem
[m]

Vypočtená hodnota LAeq,s [dB] ze
stavební činnosti, denní období (7-21
hod.)

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

V1

V2
V3
V4

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené stavební činností ve fázi
výstavby panelové plochy pro vrtnou soupravu se v denní době od 7 do 21 hod pohybují od LAeq,s = 29,2
dB do LAeq,s = 63,1 dB.
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V denní době (od 7 do 21 hod) je hygienický limit hluku 65 dB z provozu stavebních strojů v rámci
posuzovaného stavu dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech.
Dovoz a montáž vrtné soupravy
Následující tabulka uvádí výsledky výpočtu hluku z provozu samotné staveništní dopravy na pozemních
komunikacích (Železnobrodská, Krkonošská a Hlavní) v průběhu dovozu a montáže vrtné soupravy.
Tabulka 45 Výsledky výpočtu LAeq,s ze staveništní dopravy – dovoz a montáž vrtné soupravy
Vypočtená hodnota LAeq,s [dB]
Výška
bodu nad
Výp. bod
terénem
[m]

ze staveništní dopravy
Staveništní doprava v průběhu
dovozu a montáže vrtné soupravy

Hygienický limit
hluku ze stavební
činnosti v denním
období
(7-21 hod)
[dB]

Hygienický limit
hluku ze stavební
činnosti v denním
období
(6-7 a 21-22 hod)
[dB]

Denní období
(7-21 hod)

Denní období
(6-7 a 21-22 hod)

2,5

36,3

36,3

65

60

9,0

37,6

37,6

65

60

2,5

36,5

36,5

65

60

9,0

37,9

37,9

65

60

2,5

38,1

38,1

65

60

9,0

40,3

40,3

65

60

2,5

38,7

38,7

65

60

9,0

40,6

40,6

65

60

2,5

36,8

36,8

65

60

9,0

38,8

38,8

65

60

2,5

37,1

37,1

65

60

9,0

38,8

38,8

65

60

2,5

40,4

40,4

65

60

11,5

42,4

42,4

65

60

2,5

52,9

52,9

65

60

11,5

50,4

50,4

65

60

2,5

43,4

43,4

65

60

11,5

46,2

46,2

65

60

5,5

40,1

40,1

65

60

5,5

51,2

51,2

65

60

9,0

50,7

50,7

65

60

5,5

39,2

39,2

65

60

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

V1

V2
V3
V4
V5
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Vypočtená hodnota LAeq,s [dB]
Výška
bodu nad
Výp. bod
terénem
[m]

V6

9,0

ze staveništní dopravy
Staveništní doprava v průběhu
dovozu a montáže vrtné soupravy
Denní období
(7-21 hod)

Denní období
(6-7 a 21-22 hod)

33,5

33,5

Hygienický limit
hluku ze stavební
činnosti v denním
období
(7-21 hod)
[dB]

Hygienický limit
hluku ze stavební
činnosti v denním
období
(6-7 a 21-22 hod)
[dB]

65

60

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené dovozem a montáží vrtné
soupravy se v denní době pohybují od LAeq,s = 33,5 dB do LAeq,s = 52,9 dB.
V denním období (od 7 do 21 hod) je hygienický limit hluku 65 dB z provozu staveništní dopravy
dodržen ve všech výpočtových bodech.
V denním období (od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod) je hygienický limit hluku 60 dB z provozu
staveništní dopravy dodržen ve všech výpočtových bodech.
Průběh vrtných prací
Následující tabulka uvádí výsledky výpočtu hluku ze stavební činnosti v okolí staveniště v průběhu
vrtných prací.
Tabulka 46 Výsledky výpočtu LAeq,s ze stavební činnosti v okolí staveniště – průběh vrtných prací
Vypočtená hodnota LAeq,s ze stavební
činnosti v průběhu vrtných prací [dB]

Hygienický
limit pro
denní
období (6-7
a 21-22 h)
[dB]

Hygienický
limit pro
noční
období
(22-6 h)
[dB]

Den
(7-21 h)

Den
(6-7 a 21-22 h)

Noc
(22-6 h)

Hygienický
limit pro
denní
období (721 h) [dB]

2,5

38,7

38,7

38,7

65

60

45

9

41,2

41,2

41,2

65

60

45

2,5

38,7

38,7

38,7

65

60

45

9

41,0

41,0

41,0

65

60

45

2,5

39,8

39,8

39,8

65

60

45

9

42,3

42,3

42,3

65

60

45

2,5

40,3

40,3

40,3

65

60

45

9

42,4

42,4

42,4

65

60

45

2,5

37,1

37,1

37,1

65

60

45

9

39,7

39,7

39,7

65

60

45

2,5

37,0

37,0

37,0

65

60

45

9

38,8

38,8

38,8

65

60

45

2,5

35,8

35,8

35,8

65

60

45

11,5

38,8

38,8

38,8

65

60

45

2,5

21,8

21,8

21,8

65

60

45

11,5

29,5

29,5

29,5

65

60

45

2,5

26,7

26,7

26,7

65

60

45

Výška
bodu nad
Výp. bod
terénem
[m]

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

V1
V2
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Vypočtená hodnota LAeq,s ze stavební
činnosti v průběhu vrtných prací [dB]

Hygienický
limit pro
denní
období (6-7
a 21-22 h)
[dB]

Hygienický
limit pro
noční
období
(22-6 h)
[dB]

Den
(7-21 h)

Den
(6-7 a 21-22 h)

Noc
(22-6 h)

Hygienický
limit pro
denní
období (721 h) [dB]

11,5

30,3

30,3

30,3

65

60

45

5,5

30,2

30,2

30,2

65

60

45

5,5

40,5

40,5

40,5

65

60

45

9

42,6

42,6

42,6

65

60

45

V5

5,5

38,4

38,4

38,4

65

60

45

V6

9

32,5

32,5

32,5

65

60

45

Výška
bodu nad
Výp. bod
terénem
[m]

V3
V4

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené stavební činností v průběhu
vrtných prací se v denní době pohybují od LAeq,s = 21,8 dB do LAeq,s = 42,6 dB.
V denním období (od 7 do 21 hod) je hygienický limit hluku 65 dB z provozu stavebních strojů v průběhu
vrtných prací dodržen ve všech výpočtových bodech.
V denním období (od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod) je hygienický limit hluku 60 dB z provozu
stavebních strojů v průběhu vrtných prací dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech.
V nočním období (od 22 do 6 hod) je hygienický limit hluku 45 dB z provozu stavebních strojů v průběhu
vrtných prací dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech.
V souvislosti se stavební činností jsou v kapitole D. IV zahrnuta obecná doporučení pro hluk ze stavební
činnosti.
Shrnutí – fáze výstavby
Z provedeného výpočtu akustické situace ze stavební činnosti vyplynulo, že při výstavbě
plánovaného záměru nebude docházet k překračování hygienických limitů hluku ze stavební
činnosti dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění.
V průběhu výstavby doporučujeme dodržovat obecná opatření pro hluk ze stavební činnosti
uvedená v kapitole D. IV.
Vyhodnocení – fáze provozu
Stacionární zdroje hluku
Ve fázi provozu je uvažováno s provozem stacionárních zdrojů hluku. Jedná se o stacionární zdroje
hluku, které jsou uvedeny v kapitole B. III. 4 – Hluk.
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu hluku z provozu stacionárních zdrojů. V tabulce je
také uvedeno porovnání výsledků výpočtu stávajícího stavu (stav s provozem stávající malé vodní
elektrárny - MVE) s výsledky výpočtu ve výhledovém stavu (stav s provozem stávající malé vodní
elektrárny - MVE a posuzované geotermální elektrárny).
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Tabulka 47 Výsledky výpočtu LAeq,T z provozu stacionárních zdrojů
Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
Výška
bodu nad
Výp. bod
terénem
[m]

Provoz stacionárních zdrojů hluku
Stávající stav bez záměru

Výhledový stav se záměrem

Den

Noc

Den

Noc

2,5

33,2

33,2

36,8

36,8

9,0

37,7

37,7

39,7

39,7

2,5

32,5

32,5

36,5

36,5

9,0

37,5

37,5

39,6

39,6

2,5

30,4

30,4

36,0

36,0

9,0

32,8

32,8

38,0

38,0

2,5

31,3

31,3

36,4

36,4

9,0

33,4

33,4

38,2

38,2

2,5

23,6

23,6

30,6

30,6

9,0

29,7

29,7

34,2

34,2

2,5

23,3

23,3

30,1

30,1

9,0

29,2

29,2

33,7

33,7

2,5

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

11,5

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

2,5

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

11,5

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

2,5

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

11,5

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

5,5

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

5,5

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

9,0

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

V5

5,5

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

V6

9,0

25,5

25,5

27,4

27,4

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

V1

V2
V3
V4

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené provozem stacionárních zdrojů
se ve stávajícím stavu bez záměru v denní době pohybují do LAeq,8h = 37,7 dB a v noční době
do LAeq,1h = 37,7 dB.
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené provozem stacionárních zdrojů
se ve výhledovém stavu se záměrem v denní době pohybují do LAeq,8h = 39,7 dB a v noční době
do LAeq,1h = 39,7 dB.
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Hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku (50/40 dB, den/noc) bude dodržen ve všech
výpočtových bodech pro stav bez záměru i stav se záměrem.
Hluk ze železniční dopravy
Na základě požadavku Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 10. 10.
2012 (č. j.: KHSLB 20650/2012) byl v akustické studii zohledněn vliv provozu železniční dopravy.
Výpočet byl proveden pro stávající stav v roce 2013. Intenzity železniční dopravy jsou uvedeny
v kapitole B. II. 4. 1. Pro výpočet hluku ze železniční dopravy ve výhledovém stavu byly použity shodné
intenzity železniční dopravy jako pro vyhodnocení hluku ze železniční dopravy ve stávajícím stavu.
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu akustické situace ze železniční dopravy.
Tabulka 48 Výsledky výpočtu LAeq,T z železniční dopravy – stávající a výhledový stav
Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
Výp. bod

Výška bodu nad terénem [m]

stávající a výhledový stav
Den

Noc

2,5

44,6

41,3

9,0

45,5

42,1

2,5

45,7

42,4

9,0

46,3

43,1

2,5

47,7

44,3

9,0

50,0

46,6

2,5

49,0

45,7

9,0

51,3

48,0

2,5

50,5

47,1

9,0

52,4

49,0

2,5

51,8

48,4

9,0

52,9

49,5

2,5

39,6

36,8

11,5

42,7

39,6

2,5

41,5

38,1

11,5

44,9

41,5

2,5

36,8

34,0

11,5

40,9

37,8

V3

5,5

41,4

38,7

V4

5,5

40,2

37,1

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

V1

V2
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Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
Výp. bod

Výška bodu nad terénem [m]

stávající a výhledový stav
Den

Noc

9,0

42,0

39,1

V5

5,5

46,4

43,3

V6

9,0

55,8

52,7

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (viz předešlá tabulka) z provozu železniční
dopravy se v denní době pohybují od LAeq,16h = 36,8 dB do LAeq,16h = 55,8 dB a v noční době od LAeq,8h =
34,0 dB do LAeq,8h = 52,7 dB.
Hygienický limit hluku z železniční dopravy s korekcí na starou hlukovou zátěž (70/65 dB, den/noc) je
výpočtově dodržen u všech zvolených výpočtových bodů.
Celková akustická situace z posuzovaných zdrojů v zájmovém území
V posouzení celkové akustické situace byly zohledněny i stávající dominantní zdroje hluku v okolí,
kterými jsou provoz na pozemních komunikacích I/10 a I/14, provoz na železniční trati. V celkové
akustické situaci byl posouzen i provoz stávající malé vodní elektrárny. V akustické studii byl
vyhodnocen předpokládaný akustický příspěvek z provozu geotermální elektrárny k celkové akustické
situaci, ve které bylo počítáno s uvedenými stávajícími zdroji hluku.
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu celkové akustické situace v zájmovém území
z provozu automobilové dopravy, železniční dopravy a z provozovaných stacionárních zdrojů hluku
v zájmovém území. V tabulce je také uvedeno porovnání výsledků výpočtu stavu bez záměru s výsledky
výpočtu stavu s provozem záměru.
Tabulka 49 Výsledky výpočtu LAeq,T – celková akustická situace v zájmovém území
Výška
bodu nad
Výp. bod
terénem
[m]

Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]

Rozdíl [dB]

Celková akustická situace v zájmovém území
Stav bez záměru

Stav se záměrem

(stav s – stav bez)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

2,5

48,3

43,9

48,5

44,4

0,2

0,5

9,0

49,4

45,3

49,7

45,8

0,3

0,5

2,5

49,2

44,8

49,4

45,2

0,2

0,4

9,0

50,2

46,1

50,4

46,5

0,2

0,4

2,5

50,2

46,0

50,3

46,3

0,1

0,3

9,0

52,0

47,9

52,2

48,3

0,2

0,4

2,5

51,5

47,3

51,6

47,6

0,1

0,3

9,0

53,4

49,3

53,5

49,5

0,1

0,2

2,5

52,1

48,1

52,1

48,1

0,0

0,0

S1

S2

S3

S4
S5

– E K O L A group, spol. s r. o. –

130

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Dokumentace EIA dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
Výška
bodu nad
Výp. bod
terénem
[m]

Rozdíl [dB]

Celková akustická situace v zájmovém území
Stav bez záměru

Stav se záměrem

(stav s – stav bez)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

9,0

54,0

50,0

54,0

50,1

0,0

0,1

2,5

53,7

49,6

53,8

49,7

0,1

0,1

9,0

54,9

50,8

54,9

50,8

0,0

0,0

2,5

54,4

48,7

54,6

48,7

0,2

0,0

11,5

55,9

50,2

56,1

50,3

0,2

0,1

2,5

65,8

59,8

66,0

59,8

0,2

0,0

11,5

63,3

57,4

63,6

57,4

0,3

0,0

2,5

57,6

51,8

57,8

51,8

0,2

0,0

11,5

60,4

54,6

60,6

54,6

0,2

0,0

5,5

69,4

63,0

69,4

63,0

0,0

0,0

5,5

66,2

60,4

66,3

60,4

0,1

0,0

9,0

65,5

59,7

65,6

59,7

0,1

0,0

V5

5,5

67,2

61,5

67,2

61,5

0,0

0,0

V6

9,0

66,7

61,2

66,7

61,2

0,0

0,0

S6

S7

V1

V2
V3
V4

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A při celkové akustické situaci ve stavu bez
záměru se v denní době pohybují od LAeq,16h = 48,3 dB do LAeq,16h = 69,4 dB a v noční době od LAeq,8h =
43,9 dB do LAeq,8h = 63,0 dB.
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A při celkové akustické situaci ve stavu se
záměrem se v denní době pohybují od LAeq,16h = 48,5 dB do LAeq,16h = 69,4 dB a v noční době od LAeq,8h =
44,4 dB do LAeq,8h = 63,0 dB.
Shrnutí – fáze provozu
Ve výpočtových bodech dochází k přírůstku ekvivalentní hladiny akustického tlaku A max. do 0,5
dB. Na základě metodického návodu „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany
veřejného zdraví před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ veřejně dostupného na stránkách
www.nrl.cz, schváleného hlavním hygienikem ČR a v souladu s § 20 odst. 4 nařízení vlády č.
272/2011 Sb. nelze, v případě stejné výpočtové metody, změnu v intervalu 0,1–0,9 dB považovat za
hodnotitelnou. Lze tedy konstatovat, že ve zvolených výpočtových bodech realizace záměru způsobí
nehodnotitelnou změnu akustické situace.
Posuzovaný záměr není z hlediska hlukové zátěže okolních chráněných staveb v rozporu s
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění.
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D. I. 4. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno na základě vypracované Rozptylové studie, která tvoří
samostatnou Přílohu č. 3 předkládané dokumentace.
Imisní limity
Imisní limity znečišťujících látek jsou stanoveny v příloze 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Tabulka 50 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet překročení

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg.m-3

24

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg.m-3

3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

0

Oxid uhelnatý

maximální denní osmihodinový

10 mg.m-3

0

1

průměr )
Benzen

1 kalendářní rok

5 µg.m-3

0

Částice PM10

24 hodin

50 µg.m-3

35

Částice PM10

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

0

Částice PM2,5

1 kalendářní rok

25 µg.m-3

0

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 µg.m-3

0

Zdroj: Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Tabulka 51 Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid siřičitý

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

20 µg.m-3

Oxidy dusíku1)

1 kalendářní rok

30 µg.m-3

Poznámka:
1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní
koncentrace oxidu dusičitého.
Tabulka 52 Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví
lidí
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng.m-3
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Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

Hodnocené polutanty
S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter posuzovaného záměru byly
v rámci této studie sledovány tyto znečišťující látky: oxid dusičitý, suspendované částice frakce PM10 a
PM2,5 oxid uhelnatý, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočtové body, výpočtový program
Výpočet imisní zátěže byl řešen ve výpočtové síti 1 000 x1 000 metrů o kroku 25 m, která představuje
celkem 1 681 výpočtových bodů (1 – 1 681). Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů mimo
výpočtovou síť (2 001 – 2 006) charakterizující nejbližší hygienicky významné objekty.
Umístění výpočtových bodů je znázorněno v Příloze č. 3 předkládané dokumentace.
Rozptylová studie byla zpracována podle metodiky SYMOS´97, verze 2006.
Vyhodnocení – fáze výstavby
Krátkodobým zdrojem znečišťování ovzduší bude fáze výstavby záměru. Obecně se z hlediska znečištění
ovzduší posuzuje nejhorší možná fáze výstavby. Nejvyšší emise znečišťujících látek budou ve fázi
dovozu a montáže vrtné soupravy. Navíc byla z hlediska znečištění ovzduší vyhodnocena i etapa
výstavby panelové plochy pro vrtnou soupravu a etapa samotného vrtání geotermálních vrtů.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní příspěvky v jednotlivých etapách výstavby.
Tabulka 53 Vyhodnocení jednotlivých etap výstavby
Body sítě
Etapa výstavby

Body mimo síť

Znečišťující látka
min

max

min

max

0,0216

2,6792

0,3115

0,9138

2,2104

479,9014

40,4071

137,4433

PM10 - Aritmetický průměr 24 hodin (µg.m-3)

0,0176

4,5811

0,4506

1,5041

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)

0,0354

4,3939

0,5108

1,4986

3,6030

782,2392

65,8636

224,0326

PM10 - Aritmetický průměr 24 hodin (µg.m-3)

0,0288

7,5175

0,7395

2,4683

NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

0,0001

0,0131

0,0010

0,0028

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)

0,0022

0,0988

0,0204

0,0363

CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m-3)

0,0000

96,9434

4,3782

115,3172

PM10 - Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0012

2,0413

0,0130

0,1395

PM10 - Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,0487

13,8218

1,2794

4,5093

PM2,5 - Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0006

1,0930

0,0070

0,0747

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
Výstavba panelové
CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m-3)
plochy

Dovoz a montáž
CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m-3)
vrtné soupravy

Vrtné práce
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Body sítě
Etapa výstavby

Body mimo síť

Znečišťující látka
Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
Benzo(a)pyren - Aritmetický průměr /1 rok (ng.m-3)

min

max

min

max

0,000004

0,001229

0,000071

0,000230

0,00000002 0,00000144 0,00000026 0,00000088

Benzen
Příspěvky k imisní zátěži benzenu se pohybují ve všech řešených etapách výstavby hluboce pod hodnotou
imisního limitu, a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem v řešeném
časovém horizontu nebude překročen. Samotné imisní příspěvky lze označit za malé a nevýznamné,
pohybující se maximálně do 0,002 µg.m-3 z hlediska příspěvků záměru k ročnímu aritmetickému
průměru.
Benzo(a)pyren
Příspěvky k imisní zátěži benzo(a)pyrenu se pohybují ve všech řešených etapách výstavby hluboce pod
hodnotou imisního limitu, a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem
v řešeném časovém horizontu nebude překročen. Samotné imisní příspěvky lze označit za malé a
nevýznamné, pohybující se maximálně do 0,000002 ng.m-3 z hlediska příspěvků záměru k ročnímu
aritmetickému průměru.
Oxid uhelnatý
V etapě výstavby panelové plochy se bude imisní příspěvek posuzovaného záměru k aritmetickému 8
hod. průměru pohybovat do 480 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 138 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
V etapě dovozu a montáže vrtné soupravy se bude imisní příspěvek posuzovaného záměru
k aritmetickému 8 hod. průměru pohybovat do 783 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 225 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť.
V etapě samotného vrtání se bude imisní příspěvek posuzovaného záměru k aritmetickému 8 hod.
průměru pohybovat do 97 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 116 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Oxid dusičitý
V etapě výstavby panelové plochy se bude imisní příspěvek posuzovaného záměru k hodinovému
aritmetickému průměru pohybovat do 2,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,92 µg.m3
.
V etapě dovozu a montáže vrtné soupravy se bude imisní příspěvek posuzovaného záměru k hodinovému
aritmetickému průměru pohybovat do 4,40 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 1,50
µg.m-3.
V etapě samotného vrtání se bude imisní příspěvek posuzovaného záměru k ročnímu aritmetickému
průměru pohybovat do 0,02 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,002 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve
vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky
k imisní zátěži maximálně do 0,10 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,04 µg.m-3.
Suspendované částice PM2,5
Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru PM2,5 ve všech řešených
etapách výstavby bude pohybovat do 1,09 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,07 µg.m-3 mimo výpočtovou
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síť, takže i se zohledněním známého pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem
překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace.
Suspendované částice PM10
V etapě výstavby panelové plochy se bude imisní příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru
frakce PM10 bude pohybovat do 4,59 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,51 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť.
V etapě dovozu a montáže vrtné soupravy se bude imisní příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému
průměru frakce PM10 pohybovat do 13,83 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 451 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť.
V etapě samotného vrtání se bude imisní příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10
pohybovat do 2,05 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,14 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Příspěvek
posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru PM10 bude pohybovat do 2,05 µg.m-3
ve výpočtové síti a do 0,14 µg.m-3 mimo výpočtovou síť, takže i se zohledněním známého pozadí nelze
předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné
koncentrace.
Shrnutí – fáze výstavby
Celkově lze vyslovit závěr, že žádná z etap výstavby posuzovaného záměru nemůže významněji
ovlivnit stávající imisní situaci zájmového území. Příspěvky všech řešených znečišťujících látek
jsou malé a nevýznamné a spolu se zohledněním aktuálního imisního pozadí nezpůsobí překročení
imisních limitů daných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Vyhodnocení – fáze provozu
Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší ve fázi provozu bude provoz dieselagregátu. Ostatní zdroje
znečišťování ovzduší ve fázi provozu budou zanedbatelné. Jedná se o zdrojovou a cílovou dopravu
zaměstnanců geotermální elektrárny, kterou bude tvořit cca 20 pohybů osobních automobilů za 24 hodin a
nepravidelné cesty zásobování (svoz odpadu).
V následující tabulce jsou uvedeny imisní příspěvky pro provoz dieselagregátu.
Tabulka 54 Vyhodnocení fáze provozu - dieselagregát
Body sítě
Etapa provozu

Provoz
dieselagregátu

Body mimo síť

Znečišťující látka
min

max

min

max

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)

0,0000

103,7067

3,7293

122,3893

CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod
(µg.m-3)

0,0000

8,6037

0,3886

10,2344

PM10 - Aritmetický průměr 24 hodin (µg.m-3)

0,0000

0,7245

0,0221

0,8822

Oxid uhelnatý
V etapě provozu se bude imisní příspěvek posuzovaného záměru k aritmetickému 8 hodinovému průměru
se pohybovat do 9 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 11 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
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Oxid dusičitý
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky
k imisní zátěži maximálně do 103,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 122,4 µg.m-3.
Suspendované částice PM10
V etapě provozu se bude imisní příspěvek k 24hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10
pohybovat 0,73 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,83 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Shrnutí – fáze provozu
Lze konstatovat, že provoz posuzovaného záměru (provoz dieselagregátu) nemůže významněji
ovlivnit stávající imisní situaci zájmového území. Příspěvek k hodinovému aritmetickému průměru
při provozu náhradního zdroje dosahuje úrovně cca 60 % imisního limitu, avšak vzhledem
k výrazně malé době provozu tohoto náhradního zdroje (cca 6 hodin za rok) lze tento příspěvek
akceptovat. Příspěvky ostatních řešených znečišťujících látek jsou malé a nevýznamné a spolu se
zohledněním aktuálního imisního pozadí nezpůsobí překročení imisních limitů daných zákonem č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Závěr
Výstavba a provoz záměru nebude znamenat výraznější ovlivnění stávající imisní situace
zájmového území. Vypočtené imisní příspěvky všech znečišťujících látek jsou malé a málo
významné.
Z výsledků výpočtů rozptylové studie lze vyvodit závěr, že realizace posuzovaného záměru je
ve vztahu k vlivům na kvalitu ovzduší realizovatelná. Je však nutné respektovat navržená ochranná
opatření uvedená v kap. D. IV.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Fáze výstavby
Potřeba vody
Pitná voda bude spotřebovávána zaměstnanci vrtného pracoviště, a to v množství 1 890 litrů denně (70
litrů na osobu a směnu, při počtu 9 pracovníků ve 3 směnách) po celou dobu trvání vrtných prací, celkem
do 700 m3 za dobu realizace vrtů. Pitná voda bude odebírána z veřejné vodovodní sítě města Tanvald.
Ve fázi výstavby bude voda spotřebovávána zejména při realizaci vrtných prací, a to především pro
výrobu vrtného výplachu. Zdrojem technologických vod mohou být: vodovodní řad na odběrném místě
Krkonošská (povolen odběr v množství 57 m3 za den – povolení k odběru je součástí kapitoly H), nádrž o
objemu 40 m3, která byla napájena stávajícími studnami umístěnými v blízkosti navrhovaných
hloubkových vrtů (není však znám technický stav nádrže, studní ani vodovodního potrubí), řeka Desná
(česlovna MVE), řeka Kamenice.
Technologická voda bude spotřebovávána jako hlavní součást výplachu v množství desítek až stovek litrů
denně. V této spotřebě je také zahrnuta voda, která bude využívána k přípravě cementové kaše pro
utěsnění pažnicových kolon. Po dokončení každého z vrtů bude z vrtného stvolu odčerpán výplach a
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prostor bude vyčištěn vodou od jeho zbytků. Pro dokonalé vyčištění vrtu bude třeba počítat s využitím
dalších až 1 000 m3 vody.
Při zahájení provozu podzemního výměníku tepla, spočívajícího ve vpuštění studené vody do dvou
krajních vrtů v celém profilu vrtů a jejím postupném vsaku do horninového prostředí, lze předpokládat
potřebu asi 300 m3 vody na každý napouštěný vrt a 100-200 m3 vody pro naplnění podzemního výměníku.
Celkové množství technologické vody pro vyhloubení geotermálních vrtů a zprovoznění podzemního
geotermálního výměníku nepřesáhne 4 000 m3, nelze však vyloučit navýšení až k 6 000 m3. Špičkové
množství vpouštěné vody do primárního okruhu nepřesáhne 40 l/s.
Celkově lze konstatovat, že bude potřeba vody pro vrtný výplach dostatečně pokryta ze zdrojů, které jsou
k dispozici v zájmovém území. Bude se jednat zejména o zdroj vody z vodovodního řadu a dále také
zdroj vody čerpané z řeky Desné v rámci česlovny MVE nacházející se v areálu Seba Tanvald.
Odpadní vody
Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, konkrétně
bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude upřesněno
nejpozději ve stupni DSP.
Splaškové vody
Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v místě zařízení
staveniště. Je možno očekávat vznik cca 700 m3 splaškových vod za celou dobu hloubení vrtů při
okamžitém maximálním množství 3,97 l/s a předpokladu spotřeby do 70 l na jednoho zaměstnance denně.
Dešťové/spodní vody
Spodní voda
Ve fázi realizace vrtů bude naražena hladina podzemní vody, která se v zájmovém území nachází
v hloubce od 6 m a může pokračovat až do hloubky 10 km. Během hloubení vrtů budou vrty paženy, a to
minimálně do hloubky 3 km. Pažení vrtu znamená, že během provádění vrtných prací bude vrt
vyztužován ocelovými trubkami. Zapažení vrtů bude předcházet vzniku kaveren kolem vrtů
v nesoudržných pásmech hornin, zabrání pronikání agresivních podzemních vod (např. s obsahem síranů)
do vrtu a pronikání chemických látek používaných při realizaci vrtných prací do podzemních vod. Pažení
vrtů do hloubky 3 km zaručí z hlediska kvality bezpečnost pro podzemní vody zájmového území.
Dešťová voda
Dešťové odpadní vody budou odváděny jako dosud do stávající kanalizace. Ve fázi výstavby bude jejich
množství navýšeno o zpevněnou panelovou plochu pro vrtnou soupravu. Nebude se však jednat o výrazné
zvýšení odtoku dešťových vod oproti stávajícímu stavu. Bude se jednat pouze o dočasné navýšení odtoku
dešťových vod po dobu výstavby záměru, která bude trvat cca 1 rok. Ze zpevněných vyspádovaných
ploch bude tato voda před odvedením do kanalizace předčištěna pomocí lapačů olejových látek pro
zachycení případného znečištění.
Technologické odpadní vody
Při hloubení vrtů budou vznikat odpadní vody, které budou obsažené ve vrtných kalech, které zbudou po
recyklaci a vyčištění vrtného výplachu. Jejich množství bude odpovídat menší části množství vody
spotřebované na přípravu výplachu. Množství odpadních vod se odhaduje na 400-500 m3.
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Voda, která nebude vracena do přípravy výplachu, však nebude z kalů oddělována jako odpadní voda, ale
bude s kaly odvážena jako odpad. Technologické odpadní vody v pravém slova smyslu, tedy při hloubení
vrtů, vznikat nebudou.
Pro vyčištění vrtů od zbytků výplachu s minerální drtí před jejich propojením podzemním výměníkem
tepla se předpokládá potřeba až 1 000 m3 vody. Zpočátku budou čištěny od minerální drti jako výplach.
Po úvodním předčištění se předpokládá již jen mírné znečištění a vody budou vypouštěny do kanalizace a
dále budou vedeny do ČOV v Tanvaldu. Množství a kvalitu odpadních vod z posuzovaného záměru
vypouštěných do kanalizace bude nutno před zahájením výstavby záměru řešit se společností Severočeské
vodovody a kanalizace, a. s. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Fáze provozu
Potřeba vody
Posuzovaný záměr bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě města Tanvaldu. Ve fázi provozu
bude pitná voda spotřebovávána zaměstnanci vrtného pracoviště a také geotermální elektrárny. Bude se
jednat o spotřebu v množství 70 l na osobu a směnu (třísměnný provoz). V současné době není znám
celkový počet pracovníků vrtného pracoviště a geotermální elektrárny. Spotřeba vody tak bude upřesněna
až v dalších stupních projektové dokumentace.
Pro potřeby technologií (provoz vrtů a geotermální elektrárny) bude využívána voda ze zdrojů, které jsou
uvedeny ve fázi výstavby.
Ve fázi provozu povrchového výměníku bude voda po předání tepla dalšímu médiu recirkulována a
znovu vpouštěna do podzemního výměníku (cirkulace bude řešena čerpáním ohřáté vody, nikoliv
vháněním studené vody pod tlakem). Ztráta vody v primárním okruhu v podzemí a tomu odpovídající
potřeba doplnění se předpokládá po ustálení poměrů podzemního výměníku v množství cca 10-20 m3
ročně. Toto množství však bude záviset na charakteru podzemního puklinového systému.
Množství vody v chladicím okruhu sekundárního povrchového výměníku bude řádově menší, a ve
srovnání s množstvím vody v primárním okruhu a jeho očekávaných fluktuacích bude zanedbatelné.
Odpadní vody
Provoz posuzovaného záměru s sebou přinese produkci dešťových splaškových i technologických
odpadních vod.
Splaškové odpadní vody budou vznikat v souvislosti s provozem sociálního zázemí vrtného pracoviště a
geotermální elektrárny. Tyto splaškové vody budou vedeny do stávající kanalizace v areálu. Množství
splaškových odpadních vod bude odpovídat potřebě pitné vody (70 l na osobu a směnu - třísměnný
provoz). V současné době není znám celkový počet pracovníků vrtného pracoviště a geotermální
elektrárny. Množství splaškových odpadních vod tak bude upřesněna až v dalších stupních projektové
dokumentace.
Dešťové odpadní vody budou odváděny jako dosud do stávající kanalizace. Ve fázi provozu bude jejich
množství navýšeno o zpevněné plochy související s umístěním geotermální elektrárny. Nebude se však
oproti stávajícímu stavu jednat o významné navýšení množství dešťových vod. Před odvedením do
kanalizace budou vody předčištěny lapačem olejových látek pro zachycení případného znečištění.
Jakost odpadních dešťových vod při provozu posuzovaného záměru bude odpovídat obdobným dešťovým
vodám v městských aglomeracích. Jakost vod ze zpevněných ploch, resp. vozidlových komunikací může
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vykazovat především zvýšené koncentrace ropných látek (NEL) a nerozpuštěných látek (NL). Vody ze
sociálních zařízení budou odpovídat svým složením běžným komunálním odpadním vodám a obsahovat
především biologicky odbouratelné látky. Pro tento typ odpadních vod jsou typické zvýšené koncentrace
BSK5, NH4+, NO3-, NO2-, PO43-.
Látkové zatížení vypouštěných odpadních vod bude odpovídat kanalizačním řádu města Tanvald.
Při provozu geotermální elektrárny bude vznikat technologická odpadní voda čerpaná z podzemního
výměníku tepla. Půjde spíše o kaly, které budou obsahovat výlučně anorganické minerální složky a
sraženiny vznikající z rozpuštěných minerálů. Složení kalů nelze předem přesněji odhadnout, bude nutno
je stanovit analýzami a provádět pravidelné kontrolní rozbory.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Záměrem nebude dotčeno pásmo hygienické ochrany vod (PHO ani chráněná oblast přirozené akumulace
vod (CHOPAV). Záměrem nebudou dotčena ani žádná ochranná pásma vodních zdrojů.
Severní část zájmového území leží v aktivní záplavové zóně a v záplavovém území pro Q100 ve smyslu
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. Toto záplavové území však nebude nezasahovat do
plánovaných geotermálních vrtů, ani do navazující technologie (geotermální elektrárna).
Projektovaným zdrojem geotermální energie nebudou ohroženy žádné zdroje vody pro hromadné
zásobování obyvatel, ani minerální prameny.
Závěr
Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat
riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření
uvedená v kap. D. IV. této dokumentace.

D. I. 6. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Zábor půdy
Všechny dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a
nádvoří a ostatní plocha. Ve fázi výstavby dojde k výkopům zeminy.
Výkopy zeminy budou vznikat v souvislosti se základy pro jednotlivé prvky technologie, jako jsou
výměníky a chladiče a také pro realizaci řídící jednotky, která bude zabudována pod povrchem. Přesná
bilance výkopů zeminy bude určena až v dalších stupních projektové dokumentace, ale nebudou to taková
významná množství, která by zásadním způsobem měla ovlivnit ŽP.
ZPF /PUPFL
Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky zařazeny jako druh zastavěná plocha a nádvoří a ostatní
plocha. Dotčené pozemky tak nenáleží k pozemkům ZPF ani PUPFL.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
V rámci posuzovaného záměru se nepočítá se změnami místní topografie. Záměrem budou vyhloubeny tři
geotermální vrty a navazující technologie (geotermální elektrárna) v území, kde se ve stávajícím stavu
nachází rovinný pozemek s navážkami, zpevněnými plochami a stávajícími budovami.
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V zájmovém území se nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací
prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Rovněž se v území
nenalézají žádná poddolovaná území.
Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – realizace hloubkových vrtů s hloubkou 4 až
5 km, vznik podzemního puklinového výměníku, navazující technologie (geotermální elektrárna).
Nejdříve budou realizovány tři hloubkové vrty, do hloubky 4 až 5 km. Do vrtu bude vpouštěna studená
voda, která ochladí horniny v hloubce. Jejich smrštěním a následujícím opětném roztažením dojde
k otevření puklinového systému, který bude dle modelového řešení dlouhodobě umožňovat dostatečnou
cirkulaci ohřáté vody čerpané na povrch jako zdroj energie.
Horninové prostředí může být v případě havárie během výstavby kontaminováno úniky ropných produktů
ze stavebních či dopravních mechanismů. Bude se však jednat o povrchovou kontaminaci horninového
prostředí (zejména půdy). V tomto případě bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na
zabezpečenou skládku.
Ve fázi realizace vrtů se negativní ovlivnění horninového prostředí nepředpokládá. Vrty budou během
vrtných prací paženy nejméně do hloubky 3 km. Ke znečištění okolního horninového prostředí vlivem
realizace hloubkových vrtů tak nedojde.
Negativní ovlivnění horninového prostředí ve fázi provozu záměru se nepředpokládá.
Vlivy na sesuvy půdy
Západně od zájmového území se ve vzdálenosti cca 400 m nachází bodový potenciální sesuv č. 7598 v
Šumburku nad Desnou.
Jako hlavní příčiny svahových deformací a svahových pohybů se nejčastěji uvádí geomorfologická a
geologická stavba, kde dochází k výrazné změně hydrogeologických, dynamických a klimatických
podmínek. Tyto příčiny geneze jsou příznačné především pro plošně rozsáhlé sesuvy. Menší, tzv. lokální
sesuvy, bývají nejčastěji spojovány zejména s nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry (sklon
svahu, zavodnělý půdní horizont, atd.), povrchovou lidskou činností (silniční doprava) a podpovrchovou
činností (těžební, stavební a výkopová činnost). Častým faktorem ovlivňujícím aktivaci svahové
deformace bývá také boční eroze toků a podřezávání paty svahů. Bezprostřední příčinou aktivace
svahových půdních sesuvů (tzv. trigger aktivace) v České republice jsou až na výjimky extrémní srážky
spojené s následnými povodňovými událostmi. Více než 90 % nově vznikajících sesuvů bývá plošně
lokalizováno do již starých sesuvných území.
Ze všech dostupných informací jednoznačně vyplývá, že jsou sesuvy v České republice způsobeny téměř
výhradně klimatickými jevy, které jsou zároveň jejich hlavními aktivátory. Přírodní zemětřesení v
západních Čechách mají intenzitu na povrchu převyšující předpokládanou intenzitu indukovaných jevů
spojených s budováním posuzovaného záměru. Dle mapy zpracované Geofyzikálním ústavem České
akademie věd nejsou v dotčené oblasti předpokládány jevy označované jako přírodní rizikový faktor
(dynamický geohazard) s magnitudem 3, které by zvyšovaly pravděpodobnost vzniku otřesů.
Navíc současná technologie umožňuje zabránit indukování zemětřesení, jejichž intenzita by na povrchu
překračovala předem dohodnutou bezpečnostní normu. Neexistuje tedy vědecký argument, který by
indikoval, že indukovaná zemětřesení nepřevyšující intenzitu IV, by mohla způsobit svahové nestability
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v České republice (Radek Jeníček, Leo Eisner, Sesuvy půdy a zemětřesení v Čechách – článek podaný do
časopisu Vesmír).
V souvislosti se záměrem se tedy nepředpokládá vznik sesuvů.
Vliv na znečištění půdy
V zájmovém území bylo odebráno celkem pět vzorků zemin, a to z části zájmového území, kde jsou
plánovány geotermální vrty.
Výsledky analýz odebrané zeminy jsou patrné z následující tabulky.
Tabulka 55 Výsledky analýz odebraných vzorků zemin

Z porovnání výsledků chemických analýz s limity přílohy zpravodaje MŽP č. 8/1996 a vyhlášky
294/2005 Sb., v platném znění je zřejmé, že odebrané vzorky zemin jsou významně kontaminovány
ropnými a patrně také i polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Kontaminace s velkou
pravděpodobností pochází z překrytého starého úložiště uhlí.
Z pohledu přílohy zpravodaje MŽP č. 8/1996 je plocha projektovaného hloubení vrtů navíc
kontaminovaná olovem. Zvláště vzorek 5 vykazuje zvýšený obsah toxických kovů, jako jsou berylium,
kadmium, měď, nikl a zinek, které jsou často používány v průmyslových produktech. Mezideponie
odpadu používaná komunálními službami města Tanvald vykazuje pouze zvýšený obsah arzenu a rtuti.
Z pohledu platné vyhlášky 294/2005 Sb. nesplňuje žádný odebraný vzorek zemin parametry pro ukládání
odpadu na povrch terénu. V případě vzorku 1 se však jedná patrně o přirozený obsah arzenu.
Proto bude třeba s vytěženou zeminou nakládat v souladu s Vyhl. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.
Samotné provádění vrtných prací a provoz geotermální elektrárny nebude mít vliv na znečištění půdy.
Nepříznivé vlivy na půdu mohou nastat pouze při havarijních stavech.
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Závěr
Z hlediska problematiky půd, horninového prostředí a přírodních zdrojů nebude výstavba ani
provoz posuzovaného záměru představovat významné riziko pro životní prostředí v daném území.
Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření uvedená v kap. D. IV. této dokumentace.

D. I. 7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Botanický průzkum zájmového území byl proveden 3. 5. 2013. Průzkum proběhl pouze v zájmovém
území plánovaného záměru.
Velkou část zájmového území tvoří navážky, zpevněné plochy a stávající budovy. Proto se zde nachází
sporadická vegetace, kde byl vyloučen výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle Vyhlášky č. 395/1992
Sb., v platném znění.
Na lokalitě byly identifikovány pouze běžné druhy rostlin bez větší floristické hodnoty s významným
zastoupením ruderálních druhů, typických pro městské a příměstské biotopy.
Závěr
Na sledované lokalitě nebyly nalezeny žádné chráněné ani ohrožené druhy cévnatých rostlin ve
smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Nebyla rovněž zjištěna přítomnost druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Fauna
Navrhovaný záměr se nachází v nevyužívaném průmyslovém areálu, v území zcela přeměněném
člověkem, jehož charakter prakticky vylučuje možnost osídlení náročnějšími druhy živočichů.
Toto prostředí ovlivňuje specifických způsobem rovněž druhovou skladbu a početnost populací mnoha
živočišných druhů. V posuzovaném území se nevyskytují žádné kriticky/silně ohrožené či ohrožené druhy
živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
V zájmovém území byl v průběhu 3. 5. 2013 proveden orientační zoologický průzkum se zaměřením na
případný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů dle Přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění.
V lokalitě navrhovaného záměru byl zaznamenán výskyt běžných druhů živočichů žijících ve městě;
v ruderalizovaných trávnících byly pozorovány druhy jako hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a páskovka
hajní (Cepaea nemoralis). Z avifauny byl zaznamenán výskyt holuba domácího (Columba palumbus),
kosa černého (Turdus merula), sýkory koňadry (Parus major), straky obecné (Pica pica), sojky obecné
(Garrulus glandarius) a dalších synantropních druhů. Ze savců je pravděpodobně možné očekávat výskyt
hlodavců jako myš domácí (Mus musculus) či potkan obecný (Ratus norvergicus); v průběhu průzkumu
však nebyly tyto druhy pozorovány.
Závěr
Ze zoologického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné ji z tohoto důvodu
chránit. K negativnímu zásahu do biotopu žádného zvláště chráněného druhu nedojde.
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Ekosystémy
Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 –
Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských
objektů.
Závěr
Zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené ani přírodě blízké. Z tohoto důvodu není
považován vliv záměru na ekosystémy za významný.

D. I. 8. Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000
Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.
V zájmovém území posuzovaného záměru se nenachází žádný významný krajinný prvek daný § 3 písm.
b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
V zájmovém území se nenachází ani žádný významný krajinný prvek dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Město Tanvald leží u jižního okraje chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory.
Na území dotčeném stavbou se nenachází žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12
a § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná
stavba nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění rovněž nedojde.
Dle vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje (odboru životního prostředí a zemědělství) ze dne 22. 4.
2013 (č. j. KULK 26138/2013) nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Závěr
Posuzovaný záměr nebude mít žádný vliv na prvky ÚSES, VKP, ZCHÚ ani systém Natura 2000.

D. I. 9. Vliv na krajinu (charakter městské části)
Pro posouzení vlivu plánovaného záměru na krajinný ráz, respektive charakter městské části a estetické
charakteristiky území je podstatné hodnotit stavbu dle určujících objektivních faktorů krajinného rázu
území. Při hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz byla vzata v úvahu následující hlediska:
•

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz

•

Vznik nové charakteristiky území

•

Narušení stávajícího poměru krajinných složek

•

Narušení vizuálních vjemů

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz
Záměr je situován na východním okraji města Tanvald, u soutoku řeky Černá Desná a Kamenice. Jedná
se o starý průmyslový areál Seba Tanvald s řadou nevyužívaných budov a zpevněných ploch. Na okraji
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areálu vede železniční trať č. 035 Železný Brod – Tanvald. V nevyužívaném areálu se nachází malá vodní
elektrárna.
V okolí areálu Seba Tanvald se nachází stávající obytná zástavba, autobusové nádraží, obchodní centrum,
veřejné komunikace a zeleň.
Zájmové území posuzovaného záměru je silně antropogenně ovlivněno. Původní harmonické měřítko,
geomorfologie terénu a prostorové vztahy byly v důsledku realizace průmyslového areálu zcela
přeměněny. Nelze tedy v pravém slova smyslu hovořit o krajině, ale spíše o charakteru městské části.
Nejvýraznější stavbou z hlediska vlivů na krajinný ráz je realizace vrtné plošiny s vrtnou věží, která bude
mít výšku 53 m. Bude se však jednat pouze o dočasný vliv na krajinný ráz, který bude trvat pouze po
dobu průběhu vrtných prací (cca 1 rok). Po ukončení provádění vrtných prací bude vrtná plošina
demontována a odvezena.
Dominantou zájmového území však nadále zůstane tovární komín. Vrtnou věž částečně odcloní stávající
objekty v areálu. Dočasné umístění vrtné plošiny s vrtnou věží nebude znamenat negativní vliv na
estetickou kvalitu území.
Vznik nové charakteristiky území
Jak již bylo uvedeno výše, realizace vrtné plošiny bude dočasná (cca 1 rok). V území bude realizována
geotermální elektrárna, která vtiskne území z lokálního pohledu nový charakter, kdy na místě původní
zástavby a volných ploch vznikne nový technologický celek pro využití teplé vody čerpané z podzemí.
Celá technologie však bude využívat stávající areálovou zástavbu.
Narušení stávajícího poměru krajinných složek
Dotčenou část města lze charakterizovat jako intenzivně urbanizované území, které je v současnosti
nevyužívaným průmyslovým areálem Seba Tanvald. Realizací vrtné plošiny, která bude mít dočasný
charakter (cca 1 rok) a výstavbou geotermální elektrárny nedojde k narušení poměru krajinných složek.
Narušení vizuálních vjemů
Posuzovaný záměr je navržen v nevyužívaném průmyslovém areálu Seba Tanvald. V okolí areálu Seba
Tanvald se nachází stávající obytná zástavba, autobusové nádraží, obchodní centrum, veřejné komunikace
a zeleň.
Plánovaný záměr nahradí část původního nevyužívaného areálu Seba Tanvald pro účely využití čerpané
teplé vody pro vytápění či výrobu elektrické energie. Po dobu jednoho roku zde bude umístěna vrtná
plošina s vrtnou věží o výšce 53 m, bude se však jednat pouze o dočasný vizuální vjem. Na vrtné
pracoviště bude navazovat geotermální elektrárna, která nebude narušovat vizuální vjemy stávajícího
území. Nově realizovaná zástavba nebude vytvářet nový prvek v blízkých, případně středně vzdálených
pohledech. Geotermální elektrárna bude využívat částečně prostor stávajících budov. Technologie, které
budou umístěny vně objektů, budou dostatečně odcloněny stávajícími objekty průmyslového areálu.
Dálkové pohledy – Vrtná věž vrtné plošiny bude vyšší než stávající objekty průmyslového areálu. Bude
se však jednat o dočasné ovlivnění dálkového pohledu. Navazující technologie nebude vyšší než stávající
objekty areálu Seba Tanvald. Vzhledem k tomu, že vrtná plošina s vrtnou věží bude v území umístěna
dočasně, nedojde posuzovaným záměrem k významným změnám v dálkových pohledech. Negativní vliv
na panorama města Tanvald se nepředpokládá.
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Závěr
Závěrem lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude z hlediska vlivu na charakter městské části
ani z hlediska dálkových pohledů působit rušivě.

D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické památky
Kulturní památky
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné nemovité kulturní památky.
Hmotný majetek
Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku. V souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru bude
nutné rekonstruovat některé stávající budovy pro umístění technologie, dále budou odstraněny některé
stávající zpevněné plochy.
V zájmovém území se nachází inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plyn, elektrorozvody.
Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi budou vytyčeny před zahájením stavebních prací.
Ponechané inženýrské sítě budou předepsaným způsobem chráněny před poškozením. Stavební práce
a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po předchozím souhlasu
správce sítě a podle jeho podmínek.
Archeologické památky
Zájmové území není zahrnuto mezi archeologické lokality.
Závěr
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na kulturní památky, archeologické památky a bude mít malý
vliv na hmotný majetek.

D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů
na životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase.
Při hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou
být zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot.
Nezanedbatelným kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní
správy). Uvedené kriterium však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska
primárního posouzení skutečnosti, zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními
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důvody z hlediska respektování zájmů ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí
zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru
posuzuje záměr předložený oznamovatelem včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve
zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě
případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména
navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci fáze projektových příprav, výstavby a
provozu záměru.
Tabulka 56 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

+

+

-

-

Zábor PUPFL

-

-

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

-

-

Poškození zvláště chráněných území přírody

-

-

Vlivy na další významná společenstva

-

-

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

+

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Změna čistoty ovzduší

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

+

+

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

-

-

Vlivy na zdraví

+

+

Tabulka 57 Přehled kriterií
významný nepříznivý vliv

-2

nepříznivý vliv

-1

Velikost
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nevýznamný až nulový vliv

0

příznivý vliv

+1

trvalý

-3

dlouhodobý

-2

krátkodobý

-1

nevratný

-3

kompenzovatelný

-2

vratný

-1

ano

-1

ne

0

ano

-1

ne

0

ano

-1

ne

0

ano

-1

ne

0

úplná

1

částečná

0,1 – 0,9

nemožná

0

významný nepříznivý vliv

-8 až -11

nepříznivý vliv

-4 až -7

nevýznamný až nulový vliv

0 až -3

příznivý vliv

+1

Časový rozvrh

Reverzibilita

Citlivost

Mezinárodní vlivy

Veřejnost

Nejistoty

Možnost ochrany

Hodnocení významnosti

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Etapa výstavby posuzovaného záměru nemůže významněji ovlivnit imisní situaci zájmového území.
Časový rozvrh:

krátkodobý {-1}
pouze po dobu výstavby

Reverzibilita:

vratný {-1}

Citlivost území:

ne {0}

Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
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ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
Nejistoty:

ano {-1}
hodnocení vychází z kvality vstupních podkladů a odhadu intenzit dopravy

Možnost ochrany:

částečná {0,9}

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Fáze provozu posuzovaného záměru nemůže významněji ovlivnit imisní situaci zájmového území.
Časový rozvrh:

dlouhodobý {-2}
po celou dobu trvání záměru

Reverzibilita:

kompenzovatelný {-2}

Citlivost území:

ne {0}

Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
Nejistoty:

ano {-1}
hodnocení vychází z kvality vstupních podkladů a odhadu intenzit dopravy

Možnost ochrany:

částečná {0,9}

Změna mikroklimatu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Záměr nezpůsobí změnu mikroklimatu.
Reverzibilita:

kompenzovatelný {-2}

Citlivost území:

ne {0}

Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
Nejistoty:

ne {0}

Možnost ochrany:

částečná {0,9}
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Změna kvality povrchových vod
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}
záměr bude produkovat odpadní vody, které negativně neovlivní kvalitu
povrchových vod v území

Časový rozvrh:

krátkodobý {-1}
pouze v případě havárie

Reverzibilita:

vratný {-1}

Citlivost území:

ne {0}

Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ne {0}
Nejistoty:

ne {0}

Možnost ochrany:

částečná {0,8}

Změna kvality podzemních vod
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Časový rozvrh:

krátkodobý {-1}
pouze v případě havárie

Reverzibilita:

vratný {-1}

Citlivost území:

ne {0}

Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ne {0}
Nejistoty:

ne {0}

Možnost ochrany:

částečná {0,8}

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Časový rozvrh:

dlouhodobý {-2}

Reverzibilita:

vratný {-1}

Citlivost území:

ano {-1}
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Severní část zájmového území leží v aktivní záplavové zóně a v záplavovém území pro Q100 ve smyslu
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. Toto záplavové území však nebude nezasahovat do
plánovaných geotermálních vrtů, ani do navazující technologie (geotermální elektrárna).
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ne {0}
Nejistoty:

ne {0}

Možnost ochrany:

částečná {0,8}

Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Časový rozvrh:

dlouhodobý {-2}

Reverzibilita:

vratný {-1}

Citlivost území:

ne {0}

Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
Nejistoty:

ne {0}

Možnost ochrany:

částečná {0,9}

Zábor ZPF
Velikost:

nulový vliv {0}
Záměr nebude představovat zábor ZPF.

Zábor PUPFL
Velikost:

nulový vliv {0}
Záměr nebude představovat zábor PUPFL.

Změny čistoty půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}
Záměr nevytváří předpoklad pro kontaminaci půdy.

Časový rozvrh:

krátkodobý {-1}
pouze v případě havárie
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Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ne {0}
Nejistoty:

ne {0}

Možnost ochrany:

částečná {0,8}

Projevy eroze
Velikost:

nulový vliv {0}
Záměr nevytvoří předpoklady pro vznik půdní eroze.

Svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolováním
Velikost:

nulový vliv {0}

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nulový vliv {0}
Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých
rostlin ani živočichů ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.

Likvidace, poškození populací stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
Velikost:

nulový vliv {0}
V důsledku realizace záměru nenastane kácení dřevin.

Likvidace, poškození lesních porostů
Velikost:

nulový vliv {0}
V důsledku realizace záměru nedojde k likvidaci či poškození lesních porostů.

Likvidace, zásah do prvků ÚSES, významných krajinných prvků
Velikost:

nulový vliv {0}
V důsledku realizace záměru nedojde k zásahu do prvků ÚSES ani VKP

Poškození zvláště chráněných území přírody
Velikost:

nulový vliv {0}
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Záměr nebude zasahovat do žádného ZCHÚ.
Vlivy na další významná společenstva
Velikost:

nulový vliv {0}
Záměr bude realizován v průmyslovém areálu bez výskytu cenných přírodních
společenstev.

Změny reliéfu krajiny
Velikost:

nulový vliv {0}
Záměr bude znamenat vyrovnanou bilanci terénních úprav bez dopadu do
krajinného rázu.

Vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}
Záměr bude realizací vrtné plošiny znamenat jen mírné ovlivnění krajinného rázu.
Tento vliv bude trvat jen po dočasnou dobu (cca 1 rok).

Časový rozvrh:

krátkodobý {-1}

Reverzibilita:

vratný {-1}

Citlivost území:

ne {0}

Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ne {0}
Nejistoty:

ne {0}

Možnost ochrany:

částečná {0,9}

Likvidace, narušení budov a kulturních památek
Velikost:

nulový vliv {0}
Posuzovaný záměr nevyžaduje demolici budov, nebudou narušeny žádné budovy
a nedojde k ovlivnění kulturních památek.

Vlivy na geologické a paleontologické památky
Velikost:

nulový vliv {0}
Záměr neovlivní paleontologické nálezy ani nepoškodí geologické památky.

Vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti
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nevýznamný až nulový vliv {0}
Realizace záměru si nevyžádá přeložky dopravních tras, realizace záměru zvýší
stávající dopravu jen v minimální míře, a to pouze ve fázi realizace vrtů (cca 1
rok).

Časový rozvrh:

krátkodobý {-1}

Reverzibilita:

vratný {-1}

Citlivost území:

ano {-1}

Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {0}
Nejistoty:

ne {0}

Možnost ochrany:

částečná {-0,8}

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny
Velikost:

příznivý vliv {+1}
Záměr povede ke zlepšení funkčního využití území.

Časový rozvrh:

trvalý {-2}

Reverzibilita:

vratný {-1}

Citlivost území:

ne {0}

Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ne {0}
Nejistoty:

ne {0}

Možnost ochrany:

částečná {-0,8}

Vlivy na rekreační využití území
Velikost:

nulový vliv {0}
Posuzovaný záměr nevyvolá z hlediska rekreace žádnou změnu.

Biologické vlivy
Velikost:

nulový vliv {0}
Záměr nebude představovat možnost šíření ruderálních rostlin do okolí.
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Fyzikální vlivy – hluk
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}
Při výstavbě plánovaného záměru nebude docházet k překračování hygienických
limitů hluku ze stavební činnosti dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném
znění.
Ve fázi provozu bude docházet k přírůstku ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A max. do 0,5 dB.

Časový rozvrh:

dlouhodobý {-2}

Reverzibilita:

kompenzovatelný {-2}

Citlivost území:

ne {0}

Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
Nejistoty:

ano {-1}
predikce akustické situace vychází z kvality vstupních podkladů a odhadu intenzit
dopravy

Možnost ochrany:

částečná {-0,9}

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Časový rozvrh:

krátkodobý {-1}

Reverzibilita:

vratný {-1}

Citlivost území:

ne {0}

Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
Nejistoty:

ne {0}

Možnost ochrany:

částečná {-0,8}

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Časový rozvrh:

dlouhodobý {-2}

Reverzibilita:

kompenzovatelný {-2}
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ano {-1}

Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
otázky ochrany zdraví a hygienických limitů jsou veřejností velmi sledovány
Nejistoty:

ano {-1}

Možnost ochrany:

částečná {0,8}
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Změna čistoty

Koeficient významnosti výsledný

Nejistoty

Veřejnost

vlivy

Mezinárodní

Citlivost

Reverzibilita

Velikost

Vliv

Časový rozsah

Kritérium významnosti vlivu

Ochrana

Dokumentace EIA dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Koeficient významnosti

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

0

-1

-1

0

0

-1

-1

0

0,9

0

0

-2

-2

0

0

-1

-1

0

0,9

0

Změna mikroklimatu

0

-2

0

0

0

-1

0

0

0,9

0

Změna kvality

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0,8

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0,8

0

0

-2

-1

-1

0

0

0

0

0,8

0

0

-2

-1

0

0

-1

0

0

0,9

0

Zábor ZPF

0

-

-

-

-

-

-

0

-

0

Zábor PUPFL

0

-

-

-

-

-

-

0

-

0

Změny čistoty půd

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0,8

0

Projevy eroze

0

-

-

-

-

-

-

0

-

0

ovzduší – fáze
výstavby

Změna čistoty
ovzduší – fáze
provozu

povrchových vod

Změna kvality
podzemních vod

Vliv na povrchový
odtok a změnu říční
sítě

Ovlivnění režimu
podz. vod, změny ve
vydatnosti zdrojů a
změny hladiny podz.
vody
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Nejistoty

Koeficient významnosti
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Dokumentace EIA dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Velikost

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

0

-

-

-

-

-

-

0

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

-1

-1

-1

0

0

0

0

-2

Svahové pohyby a

vlivy

Vliv

Mezinárodní

Kritérium významnosti vlivu

poddolování
Likvidace,

0

poškození populací
vzácných a zvláště
chráněných druhů
rostlin a živočichů
Likvidace,

0

poškození stromů a
porostů dřevin
rostoucích mimo les
Likvidace,

0

poškození lesních
porostů
Likvidace, zásah do

0

prvků ÚSES a VKP
Poškození zvláště

0

chráněných částí
přírody
Vlivy na další

0

významná
společenstva
Změny reliéfu

0

krajiny

Vlivy na krajinný

0,9

0,2

ráz
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Časový rozsah

Reverzibilita

Veřejnost

Nejistoty

Koeficient významnosti

Ochrana

Citlivost
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0

-

-

-

-

-

-

0

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

-

0

0

-1

-1

-1

0

0

0

0

0,8

0

+1

-2

-1

0

0

0

0

1

0,8

-0,2

0

-

-

-

-

-

-

0

-

0

Biologické vlivy

0

-

-

-

-

-

-

0

-

0

Fyzikální vlivy –

-1

-2

-2

0

0

-1

-1

-6

0,9

0,6

0

-1

-1

0

0

-1

0

0

0,8

0

0

-2

-2

-1

0

-1

-1

0

0,8

0

Likvidace, narušení

vlivy

Vliv

Mezinárodní

Kritérium významnosti vlivu

budov a kulturních
památek

Vlivy na geologické
a paleontologické
památky

Vlivy spojené se
změnou v dopravní
obslužnosti

Vlivy spojené se
změnou funkčního
využití krajiny

Vlivy na rekreační
využití území

hluk

Vlivy spojené
s havarijními stavy

Vlivy na zdraví

Komentář: Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí vlivu a jeho
časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kriteria mezi sebou vynásobena. Další kriteria jsou již prostě přičtena.
Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 – 1 a vyjadřuje účinnost ochrany od 0 % (=0) do 100 % (=1).
Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + mezinárodní vlivy + zájem
veřejnosti + nejistoty
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pro velikost vlivu < 0 platí:
Koeficient významnosti výsledný = -koeficient významnosti x (1 – možnost ochrany)
při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0
při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1

Shrnutí vlivů
A. Vlivy na obyvatelstvo
•

Nepříznivé změny vlivu na zdraví obyvatel se neočekávají (viz Hodnocení zdravotních
rizik v příloze č. 4a a 4b dokumentace).

B. Vlivy na ekosystémy
Vlivy na ovzduší a klima
•

Výstavba a provoz záměru nebude znamenat výraznější ovlivnění stávající imisní situace
zájmového území. Vypočtené imisní příspěvky všech znečišťujících látek jsou malé a
málo významné.

•

Z výsledků výpočtů rozptylové studie lze vyvodit závěr, že realizace posuzovaného
záměru je ve vztahu k vlivům na kvalitu ovzduší realizovatelná.

Vlivy na vodu
•

Pažení vrtů do hloubky 3 km zaručí z hlediska kvality bezpečnost pro podzemní vody
zájmového území.

•

Projektovaným zdrojem geotermální energie nebudou ohroženy žádné zdroje vody pro
hromadné zásobování obyvatel, ani minerální prameny.

•

Při hloubení vrtů budou vznikat odpadní vody, které budou obsažené ve vrtných kalech,
které zbudou po recyklaci a vyčištění vrtného výplachu. Jejich množství bude odpovídat
menší části množství vody spotřebované na přípravu výplachu.

•

Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v objektech sociálního zázemí
v místě zařízení staveniště.

•

Dešťové odpadní vody budou odváděny jako dosud do stávající kanalizace. Ve fázi
výstavby bude jejich množství navýšeno o zpevněnou panelovou plochu pro vrtnou
soupravu. Nebude se však jednat o výrazné zvýšení odtoku dešťových vod oproti
stávajícímu stavu.

Vlivy na půdu a geologické podmínky
•

Posuzovaný záměr si nevyžádá zábor ZPF ani PUPFL.

•

Nepříznivé vlivy na půdu mohou nastat pouze při havarijních stavech.

•

Záměr nebude mít vliv na stabilitu půdy ani na erozi půdy.
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Ve fázi realizace vrtů se negativní ovlivnění horninového prostředí nepředpokládá. Vrty
budou během vrtných prací paženy nejméně do hloubky 3 km. Ke znečištění okolního
horninového prostředí vlivem realizace hloubkových vrtů tak nedojde.

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
•

V zájmovém území se nevyskytují žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve
smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin
(Procházka, 2001)

•

Realizací posuzovaného záměru nevznikne žádná potřeba kácení dřevin rostoucích mimo
les, která by vyžadovala povolení příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Navrhovaný záměr se nachází v nevyužívaném průmyslovém areálu, v území zcela
přeměněném člověkem, jehož charakter prakticky vylučuje možnost osídlení
náročnějšími druhy živočichů. V posuzovaném území se nevyskytují žádné kriticky/silně
ohrožené či ohrožené druhy živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění.

•

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability ani
významného krajinného prvku. Na území dotčeném stavbou se nenachází žádná zvláště
chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Dle vyjádření Krajského úřadu
Libereckého kraje (odboru životního prostředí a zemědělství) ze dne 22. 4. 2013 (č. j.
KULK 26138/2013) nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný
vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

C. Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce
•

Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude znamenat ovlivnění dopravní
obslužnosti zájmového území.

D. Vlivy na strukturu a funkční využití krajiny
•

V souvislosti se záměrem se zlepší funkční využití zájmového území; v současnosti
nevyužívaný areál SEBA Tanvald bude využíván pro zařízení k využití geotermální
energie.

•

Posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na rekreační využití území; záměr bude
realizován ve stávajícím nevyužívaném areálu SEBA Tanvald.

Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů výstavby a provozu záměru lze konstatovat, že
záměr bude mít nepříznivý vliv pouze na krajinný ráz a na akustickou situaci.
Co se týká nepříznivého vlivu záměru na krajinný ráz, tak tento nepříznivý vliv bude dočasný a
bude trvat cca 1 rok (pouze během provádění vrtných prací). Po provedení všech třech vrtů bude
vrtná plošina vysoká cca 52,8 m demontována a odvezena.
Mírně nepříznivý vliv na akustickou situaci lze vysvětlit tím, že výstavbou a provozem
posuzovaného záměru dojde k přírůstku ekvivalentní hladiny akustického tlaku A max. do 0,5 dB,
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což je však považováno dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. za nehodnotitelnou změnu akustické
situace.
Příznivý vliv bude mít realizace záměru na funkční využití krajiny. V současnosti nevyužívaný
areál SEBA Tanvald bude využíván pro zařízení k využití geotermální energie.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí byly vyhodnoceny jako nulové, nebo nevýznamné až
nulové.
Na základě vyhodnocení možných vlivů záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie
Tanvald I“ lze záměr při dodržení navržených opatření akceptovat.
Realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.

D. III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Při hloubení geotermálních vrtů mohou vzniknout provozní havárie technického charakteru, které
nebudou mít vliv na životní prostředí. Bude se jednat o:
•

utržení vrtného nářadí,

•

příchvat nářadí,

•

pád cizího tělesa do vrtu,

•

havárie při karotáži,

•

ztráta vrtného výplachu,

•

zával vrtu.

Poslední dvě havárie (ztráta vrtného výplachu a zával vrtu) by vedly k zapažení příslušné části vrtu, které
by odstranilo příčiny havárií a zamezilo možnost jejich opakování. Při úniku vrtného výplachu do
horninového masivu, možného v důsledku výskytu nepředvídaného vývoje puklinových systémů, lze
uvažovat o určitém environmentálním riziku, které je limitováno malým množstvím uniklého výplachu a
velkou hloubkou vrtu, která prakticky eliminuje možnost kontaktu uniklého výplachu s životním
prostředím na povrchu
Mezi další možné havárie patří požár na vrtném pracovišti, nebo únik maziv či hydraulických olejů z
vrtné soupravy, nebo obslužných dopravních prostředků. K zamezení jejich vzniku budou vypracovány
preventivní bezpečnostní předpisy, které budou respektovány pracovníky vrtného pracoviště a na
případnou likvidaci bude zpracován a schválen havarijní plán vrtné soupravy.
Provoz vrtných souprav podléhá zejména vyhlášce ČBÚ č. 239/1998 Sb., v platném znění, na jejímž
základě bude zpracován provozní řád a havarijní plán, tak hlavně dozoru příslušného báňského úřadu.
Realizace prací na vrtné soupravě bude řízena techniky a pracovníky s osvědčeními a způsobilostmi
vydanými pro tuto činnost příslušným báňským úřadem, popř. dalšími institucemi. Kvalifikace těchto
pracovníků je hlavním předpokladem dodržování předpisů a nařízení při provozování vrtné soupravy. Na
každé vrtné soupravě bude veden vrtný deník, do něhož se zapisuje podrobný sled prací včetně příkazů a
opatření vedoucích pracovníků. Každý den bude souprava kontrolována z několika stupňů vedoucích
pracovníků – od vrtmistra, přes zodpovědného směnového technika až po týdenní kontroly
bezpečnostního technika, resp. vedoucích pracovníků firmy, která práce bude realizovat.
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Výsledky kontrol a pokyny k odstranění nedostatků budou uváděny do vrtného deníku. Během provádění
vrtných prací budou možné kontroly inspektorů dozorujícího báňského úřadu. Na vrtném pracovišti
budou v dostatečném počtu a kvalitě hasicí přístroje a zásoby absorpčních látek pro likvidaci úniků
motorových paliv a olejů.
Při rekonstrukci objektů továrny a instalaci zařízení geotermální elektrárny může dojít ke vzniku běžných
havárií malého rozsahu, spíše nehod bez následků pro životní prostředí.
Při provozu geotermální elektrárny nehrozí riziko havárií ohrožujících životní prostředí. Přenosným
médiem bude voda, čerpadla budou poháněna elektrickou energií. Podzemní systém cirkulace vody
nebude tlakový, ale ohřátá voda bude čerpána. Sekundární výměník, ve kterém bude přenosným tepelným
médiem silikonový olej, bude příslušným způsobem zabezpečen proti možnému úniku do prostředí.

D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
• V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobné zásady organizace
výstavby (ZOV), a to především s ohledem na minimalizaci staveništní dopravy a strojního nasazení
na chráněnou obytnou výstavbu.
• Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody obyvatelstva.
• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze stavby
a pohyb vozidel a stavební techniky.
• Před uvedením záměru do provozu musí být zpracovány a předloženy ke schválení požární
a havarijní řády jednotlivých provozů a zařízení.
• Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno řídit se požadavky na minimální
hlučnost použitých mechanismů tak, aby jejich činnost při výstavbě nezpůsobila zhoršení akustické
situace a překročení hygienických limitů.
• Zpracovatel dokumentace doporučuje předem seznámit obyvatele dotčených obytných objektů
s harmonogramem výstavby.
• Při plánování stavby je třeba preferovat používání moderních stavebních mechanismů se sníženou
emisí znečišťujících látek do ovzduší.
• Sklady aditiv a nádrže hydraulických a provozních olejů doporučujeme umístit ve stávajících
budovách v areálu.
• Množství a kvalitu odpadních vod z posuzovaného záměru vypouštěných do kanalizace bude nutno
před zahájením výstavby záměru řešit se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
• V dalších fázích projektové dokumentace bude zpracován havarijní plán, který bude v souladu s § 39
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
• Dostatečně dlouho (nejméně 3 měsíce) před započetím hloubení projektovaných hlubokých vrtů bude
třeba vybudovat systém účelových lokálních seismických kontrolních stanic v blízkém i vzdálenějším
okolí geotermálních vrtů a zahájen seismický monitoring alespoň na dvou stanicích.

– E K O L A group, spol. s r. o. –

162

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Dokumentace EIA dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

• Před zahájením jakýchkoliv zemních zasahujících do stávajícího terénu je stavebník povinen, dle §
22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, oznámit svůj záměr již v době příprav
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha.
• Všechna chemická činidla, která budou během vrtných prací používána pro úpravu výplachové
vody, musí být používána v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., v platném znění.
• V dalších stupních projektové dokumentace bude nutno provést pasportizaci zdrojů podzemní vody a
průběžné sledování hladin těchto zdrojů minimálně v lokalitě, která bude v podzemí ovlivněna
dočasnými kontrakcemi a vznikem dilatačních spár (tj. cca 5 km2).
• Před zahájením vrtných prací provést místní průzkum plochy vrtné plošiny a navazujících provozů z
hlediska její únosnosti a propustnosti pro látky nebezpečné vodám.
• Důsledně zajistit plochu pro činnost vrtné soupravy proti havarijním únikům vrtného výplachu nebo
vrtných kalů do podloží; konkrétní opatření stanovit podle typu vrtné soupravy a zahrnout je do
provozního řádu pracoviště.
• Před zahájením plnění podzemního výměníku vodou zajistit informovanost obyvatel Tanvaldu o
možnosti vzniku slabých seismických záchvěvů bez možnosti poškození majetku.
• Zajistit zapažení vrtů minimálně do hloubky 3 km tak, aby nebyla možná komunikace prostředí vrtu a
okolních hornin.
• Umožnit pracovníkům České geologické služby sledování návrtů, zejména pasáží vrtaných jádrově;
poskytnout této instituci rovněž možnost odběru vzorků z vrtných kalů a jader.
V projektu vrtů proto budou respektovány následující požadavky:
• První průzkumný vrt musí být již konstruován tak, aby bylo možné prohloubení do potřebné konečné
hloubky 4-5 km.
• Konstrukce musí umožnit zacementování, nebo jiné dostatečně odolné zapažení vrtu až do hloubky
3,5 km, jednak s ohledem na předpokládanou nižší teplotu hornin v tomto rozmezí, která by snižovala
výnos tepla z podzemního výměníku, jednak s ohledem na potřebu uzavření zvodnění v těchto
vrstvách požadované z hlediska ovlivnění podzemních vod a obecně životního prostředí, jednak
z hlediska bezpečnosti prohloubení vrtů do požadované hloubky a dlouhodobého zajištění provozního
využívání vrtů.
• Vybrané úseky určené podle geologického vývoje budou hloubeny jádrově, což umožní dokumentovat
petrofyzikální a geotermální či jiné charakteristiky hornin.
• Konstrukce vrtu musí zajistit minimální konečný průměr vrtného stvolu 269 mm, aby byly umožněny
tlakové a oběhové zkoušky a následné využití vrtů.
• Projekt vrtu musí respektovat i možnost tlakového otevření či uvolnění puklinového systému pro
propojení konců sousedních vrtů podmiňující vytvoření podzemního puklinového výměníku zemského
tepla.
• Vrty budou hloubeny jako usměrněné. Ponorný motor na konci vrtného stvolu bude řízen počítačem
podle údajů integrovaného inklinometru.
Fáze výstavby
• Doporučení pro omezení narušení faktoru pohody obyvatel:
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- při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby,
- ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů
výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií).
• Pro omezení hlučnosti na staveništi je nutné dodržet následující obecná opatření pro hluk ze stavební
činnosti:
• Pro omezení hlučnosti na staveništi je nutné dodržet následující obecná opatření pro hluk ze stavební
činnosti:
- Typy strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků užívat pouze takové, které
mají stejné nebo příznivější akustické parametry uvedené v předkládané studii.
- Stavební mechanismy nebo pracovní místa strojů a zařízení, která budou mít stacionární polohu,
umísťovat co nejdále od okolní obytné zástavby.
- Limitní pracovní doba pro provádění hlučných operací od 07:00 do 21:00 hod nesmí být
překročena (kromě provozu vrtné soupravy v průběhu nepřetržitého vrtání).
- Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky udržovat v řádném technickém stavu.
- Motory dopravních prostředků vypínat okamžitě po ukončení operace, bude používáno zvukově
izolačních krytů příslušného stroje.
- Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor.
- Ve dnech pracovního klidu (soboty a neděle) a o státních svátcích provádět pouze nehlučné a
přípravné práce (kromě provozu vrtné soupravy v průběhu nepřetržitého vrtání).
- Před započetím stavebních prací ustanovit kontaktní osobu pro vyřizování případných stížností
občanů.
- Obyvatele z nejblíže situovaných domů seznámit s délkou a charakterem jednotlivých etap stavební
činnosti. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné činnosti,
pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje se vznikající stres a nepohoda.
• Konkrétní řešení zařízení staveniště bude nutné řešit s dodavatelem stavby na základě plánu
organizace výstavby a po konzultaci s Městským úřadem v Tanvaldu.
• Pro snížení prašnosti je třeba:
 Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na staveništi.
 Zakrýt nákladní vozidla převážející sypký materiál plachtou.
 Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění;
 Za nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zemních prací provádět zkrápění plochy
staveniště.
 V závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět zkrápění příjezdových cest,
příp. i uskladněné zeminy.
• Dodavatel stavby zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest
k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a po skončení výstavby uvede komunikace do
původního stavu.
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• Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z hlediska
jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly.
• Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.
• V prostoru stavby neskladovat pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi zde nutno omezit
na minimum.
• V případě znečištění zeminy je nutné s ní nakládat v souladu s příslušnou legislativou (zák.
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání
odpadů na skládky).
• V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a vodou
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.
• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek
z dopravních prostředků.
• Odvod vody ze staveniště projednat s příslušným správcem kanalizace.
• Při realizaci respektovat normy ČSN související s požární ochranou.
Fáze provozu
• Dodržovat schválené havarijní a provozní řády.
• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek
z dopravních prostředků.
• V období provozu záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů.
• Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a
v případě produkce více než 100 kg nebezpečného, nebo 100 t ostatního odpadu posílat každoročně
hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39, odst. 2.
• Preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) i
nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.
• Při provozu geotermální elektrárny budou vznikat kaly, jejichž složení bude nutno stanovit analýzami
a provádět pravidelné kontrolní rozbory.

D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Předkládaná dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

provedenými průzkumy,

•

z provedených odborných studií.
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Pro výpočet rozptylové studie byl použit programový systém SYMOS 97, verze 2006. SYMOS 97 verze
2006 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních zdrojů. Metodika výpočtu
obsažená v programu SYMOS umožňuje:
•

výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových, plošných a liniových zdrojů,

•

výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů,

•

stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30 000 referenčních bodů) a
připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů,

•

brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského.

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A v posuzované lokalitě byl proveden pomocí
digitálního 3D modelu v prostředí výpočtového softwaru CadnaA, verze 4.3. Program umožňuje
hodnocení hlukových imisí v souladu s národními a mezinárodními předpisy včetně výpočtové metody
užívané např. v České republice a výpočtových metod doporučovaných směrnicí ES 2002/49/EC –
Směrnice o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí, a tedy umožňuje i výpočet deskriptorů Ldvn a
Ldn.
Akustické parametry provozu na silničních komunikacích byly generovány v souladu s českou
výpočtovou metodikou, viz „Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy (VÚVA, Brno
1991)“, „Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Zpravodaj MŽP ČR č. 3/1996)“ a
„Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy (Planeta č. 2/2005)“ a Manuál 2011 – výpočet
hluku z automobilové dopravy.
Ve výpočtu nebyla použita obměna vozidlového parku, čímž výsledky výpočtu jsou na straně
bezpečnosti.
Akustické parametry provozu železniční dopravy byly generovány v souladu s metodikou Schall03.
V případě stacionárních zdrojů hluku a hluku z provozu stavebních strojů bylo šíření zvuku v prostředí
posuzováno v souladu s mezinárodní normou ČSN ISO 9613.
Komplexní vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a
možnosti přeshraničních vlivů (viz kapitola D. II.) bylo vyhodnoceno na základě metodiky
vyhodnocování vlivů na životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí
pro rok 1998 (projekt PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato
metodika spočívá ve stanovení koeficientu významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných
kriterií.
Hodnocení vlivu dopadů posuzovaného záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel bylo v předkládané
dokumentaci EIA provedeno na základě:
•

oznámení záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ (srpen, 2012),

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,
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vypracovaných odborných studií.

D. VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Hodnocení zdravotních rizik – hluk
Každé hodnocení zdravotních rizik je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami, danými spolehlivostí
použitých dat, referenčních hodnot, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod.
Proto je nedílnou součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s ním spojeny a kterých
si je zpracovatel vědom.
Nejistoty jsou dány jednak neschopností fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše
a přesně popsat fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události, další nejistoty vyplývají
např. z variabilního účinku hluku.
Při hodnocení rizika hluku je nutné počítat s následujícími základními okruhy nejistot:
1) Jedna ze základních nejistot vyplývá z údajů o intenzitě hlukové expozice – modelování je pro
odhad hlukové expozice většinou vhodnější než měření, podmínkou jsou správné podklady, např.
údaje o intenzitě a skladbě dopravy. Modelování však většinou dostatečně nepostihuje hlukové
pozadí z jiných zdrojů hluku, které nejsou posuzovány. V daném případě se jedná o posuzování
akustické situace v lokalitě stávající zástavby, bylo provedeno kontrolní měření, které sloužilo
jako kalibrační pro výpočtový model. Součástí měření byl i podrobný dopravně inženýrský
průzkum. Podrobný popis vstupů pro výpočet akustické situace je uvedený v předložené
akustické studii.
2) Další nejistota se může projevit v případě hodnocení hlukové zátěže většího území, jako jsou
dopravní stavby nebo velké průmyslové areály, kdy záleží na stanovení dostatečného počtu
reprezentativních bodů. V posuzovaném případě se jedná o přesně lokalizovaný prostor záměru a
přilehlé komunikace. Pro posuzované zdroje hluku byly zvoleny nejbližší obytné objekty, kde lze
očekávat nejvyšší expozici, současně byly posuzovány vždy nejhorší stavy (maximální provoz
zdrojů hluku). Byl proveden podrobný terénní průzkum území, pro výpočet byla zvolena
reprezentativní síť bodů v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí záměru a na fasádách
obytných objektů záměru s cílem podrobného zmapování akustické situace v dotčeném území.
3) Nejistota související s nedostatkem informací o počtech exponovaných lidí. Pro posouzení
zdravotních rizik byla použita kvalitativní a kvantitativní charakterizace rizika na základě
zjištěných nejvyšších hladin akustického hluku u nejvíce zatížených objektů. Vzhledem k účelům
této studie a použití konzervativního přístupu považuje zpracovatel použitý přístup za dostatečně
vypovídající o míře zdravotního rizika z posuzovaného záměru. V dalším stupni projektové
dokumentace v případě potřeby upřesnění by bylo nutné zjistit počty obyvatel v jednotlivých
objektech.
4) Významná nejistota vyplývá z přijetí konzervativního přístupu s vědomím nadhodnocení
průměrné expozice. Odhad rizika hluku je provedený cíleně pro nejvyšší hodnoty zjištěné
v chráněném venkovním prostoru posuzovaných staveb s vědomím, že v ostatních částech
objektů (zejména boční, zadní fasády) bude situace příznivější.
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5) Nejistota daná dostupným expozičním scénářem – není známo dispoziční řešení bytů, orientace
oken, informace o době expozice v daném místě.
6) Další nejistoty jsou způsobené rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti exponované populace.
Není zohledněna věková skladba obyvatel, podíl vnímavé populace. Účinek hluku je variabilní
nejen individuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. Popisované vztahy mezi
hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné za všech podmínek. V
praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních
podmínkách nepotvrzují platnost stanovených prahových hodnot nebo limitů, neboť z
exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních,
které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické
reakce 5–20 % celého souboru.
Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí a stanovení koeficientů pro výpočet intenzit a přerozdělení
dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které jsou založeny na těchto odhadech intenzit dopravy
(tj. hluková a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní
parametry na základě současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice.
Hluk
Mezi faktory ovlivňující přesnost výsledku výpočtu patří především vstupní údaje, přesnost mapových
podkladů, neurčitost výpočtu – zaokrouhlování výpočtu, stupeň projektové dokumentace apod.
Vzhledem ke skutečnosti, že přesnost výpočtového modelu pro výhledovou akustickou situaci není
možné ověřit, protože takový stav ještě neexistuje, je vhodné výpočtový model ověřit ve stavu
odpovídající současné situaci. V takovém případě se vychází z výsledků výpočtového modelu, u něhož
bylo dosaženo shody naměřených a vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve
zvolených bodech. Obecně lze konstatovat, že nejistota výsledku výpočtu není dána pouze programem,
ale zvolenou výpočtovou metodikou a kvalitou (přesností) výpočtového modelu, která je závislá na
vstupních datech, jejich aktuálnosti a zpracování – zaokrouhlování. Na základě ověření výpočtového
modelu v předchozích stupních projektové dokumentace a zkušeností při realizaci obdobných akcí, které
bylo možné ověřit měřením, lze předpokládat, že výsledky výpočtu jsou uváděny s přesností ±2,0 dB.
Ovzduší
Matematický model již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny děje
v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou vypočtené výsledky nutně zatíženy
určitou chybou a nedají se interpretovat zcela striktně.
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
(např. větrná růžice nebo výskyt inverzí).
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Při výběru referenčních bodů nelze většinou postihnout podrobně všechny nerovnoměrnosti terénu.
Protože program vyhodnocující terénní profily pracuje pouze s nadmořskými výškami v místech
referenčních bodů a zdrojů, může se stát, že se některý terénní útvar (např. úzké údolí) „ztratí“.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Posuzovaný záměr je z hlediska umístění vrtů a vrtné technologie posuzován v jedné variantě. K určitým
odchylkám v projektu může dojít v hloubce a distálním směřováním vrtů, které bude řízeno dle vývoje
parametrů geotermální struktury bez projevů na povrchu. To však nelze pokládat za variantu záměru.
Geotermální elektrárna bude umístěna v průmyslovém areálu v blízkosti vrtů s využitím v současnosti
opuštěných objektů. Z hlediska umístění a technologie je uvažováno s jednou variantou. Umístění
geotermální elektrárny v areálu Seba Tanvald je patrné z výkresu č. 1 v příloze č. 7 - Výkresy.
Technologické schéma geotermální elektrárny je součástí výkresu č. 2 v příloze č. 7 – Výkresy.
V předkládané dokumentaci jsou řešeny následující časové horizonty:
• Stávající stav

rok 2013

• Fáze výstavby - příprava vrtného pracoviště, realizace vrtů

2013 – 2014

• Fáze výstavby – geotermální elektrárna

2014 – 2016

• Fáze provozu – provoz vrtů

rok 2014

• Fáze provozu – provoz vrtů a geotermální elektrárny

rok 2016

Pozn.: Z hlediska negativních dopadů na širší okolí záměru lze jako nejhorší řešenou fázi předpokládat fázi výstavby
– příprava vrtného pracoviště a realizace vrtů, kdy je předpokládán největší pohyb obslužné dopravy. Ostatní řešené
časové horizonty budou z hlediska dopravní obsluhy a s tím souvisejících negativních dopadů do širšího zájmového
území méně významné.

Zpracování dokumentace pro jednotlivé, výše uvedené, hodnocené časové horizonty umožnilo
vytvořit si podrobnou představu o příspěvcích záměru k hlukové zátěži a znečištění ovzduší
v daném území. Konkrétní vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky životní prostředí je předmětem
předchozích kapitol.
Z provedených vyhodnocení a posouzení vyplývá, že realizace záměru nebude představovat
významné zhoršení životního prostředí. U jednotlivých složek životního prostředí nedojde
v důsledku výstavby a provozu záměru Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I
k výrazným negativním změnám.
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F. ZÁVĚR
Ze zpracování dokumentace EIA pro záměr „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“
vyplynuly následující závěry:
Charakteristika záměru
•

Záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec A, pod pořadové číslo
2.11 „Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního, nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty
geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů, s výjimkou vrtů pro výzkum
stability půdy“.

•

Zájmové území se nachází v Libereckém kraji, v obci Tanvald, k. ú. Tanvald, v areálu aktuálně
nevyužívané textilky (dříve Seba Tanvald). Areál je situován na okraji Tanvaldu mezi řekami
Kamenice a Desná na jedné straně a prudkým svahem nad železniční tratí ve směru k Šumburku.

•

Posuzovaným záměrem jsou tři geotermální vrty hluboké 4-5 km, jejichž pomocí bude vytvořen
podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry rock). Po vyhloubení vrtů bude do podzemí
vpouštěna studená voda. Jejím působením v kombinaci s hydrostatickým tlakem vody dojde ke
kontrakci hornin v okolí a následně k jejich rozpukání, které umožní cirkulaci vody mezi ukončením
jednotlivých vrtů, jež se v podzemí ohřeje. Tím vznikne primární podzemní výměník tepla. Teplá
voda z vrtů bude odváděna potrubím do sekundárního povrchového výměníku s turbínou a
generátorem elektrické energie umístěném v objektu geotermální elektrárny.

Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
•

Plánovaný záměr je umístěn na pozemcích, na kterých je v současné době umístěn průmyslový areál
SEBA Tanvald. Dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha
a zastavěná plocha a nádvoří.

•

Výkopy zeminy budou vznikat v souvislosti se základy pro jednotlivé prvky technologie, jako jsou
výměníky a chladiče a také pro zabudováním řídící jednotky, která bude zabudována pod povrchem.
Přesná bilance výkopů zeminy bude určena až v dalších stupních projektové dokumentace.

•

Z porovnání výsledků chemických analýz s limity přílohy zpravodaje MŽP č. 8/1996 a vyhlášky
294/2005 Sb., v platném znění je zřejmé, že odebrané vzorky zemin jsou významně kontaminovány
ropnými a patrně také i polycyklickými aromatickými uhlovodíky, toxickými kovy.

•

V zájmovém území se nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací
prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Rovněž se v území
nenalézají žádná poddolovaná.

•

V souvislosti se záměrem se nepředpokládá vznik sesuvů.

•

Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – realizace hloubkových vrtů s hloubkou
4 až 5 km, vznik podzemního puklinového výměníku, navazující technologie (geotermální
elektrárna).

•

Ve fázi realizace vrtů se negativní ovlivnění horninového prostředí nepředpokládá. Vrty budou
během vrtných prací paženy nejméně do hloubky 3 km. Ke znečištění okolního horninového
prostředí vlivem realizace hloubkových vrtů tak nedojde.
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Povrchové a podzemní vody
•

Zájmovým územím protéká řeka Černá Desná, západně od areálu Seba Tanvald protéká řeka
Kamenice.

•

Severní část zájmového území leží v aktivní záplavové zóně a v záplavovém území pro Q100 ve
smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. Toto záplavové území však nebude
nezasahovat do plánovaných geotermálních vrtů, ani do navazující technologie (geotermální
elektrárna).

•

Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

•

Ve fázi výstavby bude voda spotřebovávána zejména při realizaci vrtných prací, a to především pro
výrobu vrtného výplachu, dále také pro realizaci podzemního tepelného výměníku.

•

Při hloubení vrtů budou vznikat odpadní vody, které budou obsažené ve vrtných kalech, které
zbudou po recyklaci a vyčištění vrtného výplachu. Jejich množství bude odpovídat menší části
množství vody spotřebované na přípravu výplachu, která se odhaduje na 400-500 m3.

•

Voda, která nebude vracena do přípravy výplachu, však nebude z kalů oddělována jako odpadní
voda, ale bude s kaly odvážena jako odpad.

•

Projektovaným zdrojem geotermální energie nebudou ohroženy žádné zdroje vody pro hromadné
zásobování obyvatel, ani minerální prameny.

Ovzduší
•

Ve stávajícím stavu (rok 2013) nedochází v zájmovém území k překračování imisních limitů u všech
řešených škodlivin kromě PM10. Na stanici v Liberci, která však není pro zájmové území
reprezentativní, bylo zaznamenáno překročení imisního limitu maximálních denních koncentrací
PM10 (50 µg.m-3).

•

Výstavba a provoz záměru nebude znamenat výraznější ovlivnění stávající imisní situace zájmového
území. Vypočtené imisní příspěvky všech znečišťujících látek jsou malé a málo významné.

Hluk
•

Při výstavbě plánovaného záměru nebude docházet k překračování hygienických limitů hluku ze
stavební činnosti dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění.

•

Ve fázi provozu bude docházet ve výpočtových bodech k přírůstku ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A max. do 0,5 dB. Lze tedy konstatovat, že ve zvolených výpočtových bodech realizace
záměru způsobí nehodnotitelnou změnu akustické situace.

ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000
•

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.

•

V zájmovém území posuzovaného záměru se nenachází žádný významný krajinný prvek daný § 3
písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

•

V zájmovém území se nenachází ani žádný významný krajinný prvek dle § 6 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

•

Na území dotčeném stavbou se nenachází žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle §
12 a § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Dle vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje (odboru životního prostředí a zemědělství) ze dne
22. 4. 2013 (č. j. KULK 26138/2013) nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Fauna, flóra a ekosystémy
•

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění na
lokalitě zaznamenány nebyly, vzhledem k jejímu charakteru nejsou ani očekávány. Nepředpokládá
se, že by realizace záměru mohla mít na flóru faunu zájmového území významnější negativní vliv.

•

Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 –
Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a
zemědělských objektů. Zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené ani přírodě blízké.
Z tohoto důvodu není považován vliv záměru na ekosystémy za významný.

Ostatní
•

Produkci odpadů lze očekávat ve všech fázích realizace záměru. Přesné množství některých druhů
odpadů není možné v současné fázi projektových příprav specifikovat. Většina těchto údajů bude
známa až po určení dodavatele vrtné plošiny, zhotovitele stavby a po určení technologie výstavby
elektrárny. Minimalizace veškerých odpadů souvisí s úsporou investičních nákladů.

•

V rámci realizace posuzovaného záměru bude vznikat relativně velké množství vrtných kalů.
Při správném nakládání s tímto druhem odpadu by ovšem nemělo dojít k ohrožení životního
prostředí.

•

Dotčenou část města lze charakterizovat jako intenzivně urbanizované území, které je v současnosti
nevyužívaným průmyslovým areálem Seba Tanvald. Realizací vrtné plošiny, která bude mít dočasný
charakter (cca 1 rok) a výstavbou geotermální elektrárny nedojde k narušení poměru krajinných
složek.

•

Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze říci, že vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu je malý. Vlivem
provozu posuzovaného záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění zdraví obyvatelstva
zvýšeným hlukem. Akustická situace se ve výhledovém stavu nijak významně oproti akustické
situaci ve stávajícím stavu nezmění. Imisní příspěvky všech hodnocených škodlivin budou velmi
malé a nebudou znamenat významné navýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo zájmového území.

•

Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik lze konstatovat, že realizace záměru není
spojená s významným rizikem ozáření ani pro pracovníky vrtného pracoviště, ani pro obyvatelstvo
v okolí plánovaného záměru.

•

Co se týká vlivu starých ekologických zátěží na zdraví obyvatel, tak lze konstatovat, že výše uvedené
staré ekologické zátěže se nachází zcela mimo posuzované území a tudíž je nelze v rámci hodnocení
rizik na zdraví obyvatel v rámci posuzovaného záměru hodnotit.

•

Případné provozní havárie budou mít zanedbatelný vliv na zdraví obyvatel. Bude se jednat spíše o
technické havárie, které nebudou mít žádný vliv na zdraví obyvatel.
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Posuzovaný záměr

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I
lze při respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci.
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SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Dokumentace je zpracována pro záměr Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I,
který se nachází na území města Tanvald. Zájmové území se nachází v Libereckém kraji, v obci Tanvald,
k. ú. Tanvald, v areálu aktuálně nevyužívané textilky (dříve Seba Tanvald). Areál je situován na okraji
Tanvaldu mezi řekami Kamenice a Desná na jedné straně a prudkým svahem nad železniční tratí ve
směru k Šumburku.
Posuzovaným záměrem jsou tři geotermální vrty hluboké 4-5 km, jejichž pomocí bude vytvořen
podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry rock). Po vyhloubení vrtů bude do podzemí vpouštěna
studená voda. Jejím působením v kombinaci s hydrostatickým tlakem vody dojde ke kontrakci hornin v
okolí a následně k jejich rozpukání, které umožní cirkulaci vody mezi ukončením jednotlivých vrtů, jež se
v podzemí ohřeje. Tím vznikne primární podzemní výměník tepla. Teplá voda z vrtů bude odváděna
potrubím do sekundárního povrchového výměníku s turbínou a generátorem elektrické energie umístěném
v objektu geotermální elektrárny.
Záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném
znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec A, pod pořadové číslo 2.11
„Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního, nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální,
hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy“.
Posuzovaný záměr je z hlediska umístění vrtů a vrtné technologie posuzován v jedné variantě. K určitým
odchylkám v projektu může dojít v hloubce a distálním směřováním vrtů, které bude řízeno dle vývoje
parametrů geotermální struktury bez projevů na povrchu. To však nelze pokládat za variantu záměru.
Geotermální elektrárna bude umístěna v průmyslovém areálu v blízkosti vrtů s využitím v současnosti
opuštěných objektů. Z hlediska umístění a technologie je uvažováno s jednou variantou.
Doprava
Dopravní studie tvoří Přílohu č. 1 předkládané dokumentace (European Transportation Consultancy, s. r.
o., duben, 2013).
Na základě údajů o intenzitách dopravy pro jednotlivé výhledové horizonty pak byla pomocí standardních
matematických modelů predikována hluková zátěž a znečištění ovzduší, ze kterých se následně
odvozovala zdravotní rizika.
Nejzatíženější etapou výstavby bude etapa dovozu a montáže vrtné soupravy, kdy bude během 7 dní do
areálu přijíždět a odjíždět následující počet vozidel. V průběhu výstavby vrtného pracoviště lze při
špičkovém zatížení předpokládat příjezd a odjezd max. 25 TNA denně. Další dopravu bude tvořit doprava
zaměstnanců (dodávky). Předpokládá se, že do areálu přijede a odjede celkem 5 osobních vozidel.
Ovzduší
Pro zhodnocení stavu znečištění ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří Přílohu č. 3.
Fáze výstavby
Žádná z etap výstavby posuzovaného záměru nemůže významněji ovlivnit stávající imisní situaci
zájmového území. Příspěvky všech řešených znečišťujících látek jsou malé a nevýznamné a spolu se
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zohledněním aktuálního imisního pozadí nezpůsobí překročení imisních limitů daných zákonem č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Fáze provozu
Provoz posuzovaného záměru (provoz dieselagregátu) nemůže významněji ovlivnit stávající imisní
situaci zájmového území. Příspěvek k hodinovému aritmetickému průměru při provozu náhradního zdroje
dosahuje úrovně cca 60 % imisního limitu, avšak vzhledem k výrazně malé době provozu tohoto
náhradního zdroje (cca 6 hodin za rok) lze tento příspěvek akceptovat. Příspěvky ostatních řešených
znečišťujících látek jsou malé a nevýznamné a spolu se zohledněním aktuálního imisního pozadí
nezpůsobí překročení imisních limitů daných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Hluk
Pro vyhodnocení akustické situace byla vypracována Akustická studie, která tvoří Přílohu č. 2.
Fáze výstavby
Při výstavbě plánovaného záměru nebude docházet k překračování hygienických limitů hluku ze stavební
činnosti dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění.
Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ve výpočtových bodech k přírůstku ekvivalentní hladiny akustického tlaku A max.
do 0,5 dB. Lze tedy konstatovat, že ve zvolených výpočtových bodech realizace záměru způsobí
nehodnotitelnou změnu akustické situace. Posuzovaný záměr není z hlediska hlukové zátěže okolních
chráněných staveb v rozporu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění.
Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizací záměru dojde k záboru pozemků, které jsou dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako
ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří. V území nedojde k záborům pozemků ZPF a PUPFL.
Výkopy zeminy budou vznikat v souvislosti se základy pro jednotlivé prvky technologie, jako jsou
výměníky a chladiče a také pro zabudováním řídící jednotky, která bude zabudována pod povrchem.
Přesná bilance výkopů zeminy bude určena až v dalších stupních projektové dokumentace.
Posuzovaným záměrem nebudou dotčena výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací
prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Rovněž se v území
nenalézají žádná poddolovaná území.
Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – realizace hloubkových vrtů s hloubkou 4 až
5 km, vznik podzemního puklinového výměníku, navazující technologie (geotermální elektrárna). Vliv
lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný.
V souvislosti se záměrem se nepředpokládá vznik sesuvů.
Voda
Zájmovým územím protéká řeka Desná, západně od areálu Seba Tanvald protéká řeka Kamenice.
Severní část zájmového území leží v aktivní záplavové zóně a v záplavovém území pro Q100 ve smyslu
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. Toto záplavové území však nebude nezasahovat do
plánovaných geotermálních vrtů, ani do navazující technologie (geotermální elektrárna).
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Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Ve fázi výstavby bude voda spotřebovávána zejména při realizaci vrtných prací, a to především pro
výrobu vrtného výplachu, dále také pro realizaci podzemního tepelného výměníku.
Při hloubení vrtů budou vznikat odpadní vody, které budou obsažené ve vrtných kalech, které zbudou po
recyklaci a vyčištění vrtného výplachu. Jejich množství bude odpovídat menší části množství vody
spotřebované na přípravu výplachu, která se odhaduje na 400-500 m3.
Voda, která nebude vracena do přípravy výplachu, však nebude z kalů oddělována jako odpadní voda, ale
bude s kaly odvážena jako odpad.
Projektovaným zdrojem geotermální energie nebudou ohroženy žádné zdroje vody pro hromadné
zásobování obyvatel, ani minerální prameny.
Ochrana přírody
Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.
V zájmovém území posuzovaného záměru se nenachází žádný významný krajinný prvek daný § 3 písm.
b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
V zájmovém území se nenachází ani žádný významný krajinný prvek dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Na území dotčeném stavbou se nenachází žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a §
14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Dle vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje (odboru životního prostředí a zemědělství) ze dne 22. 4.
2013 (č. j. KULK 26138/2013) nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Flóra, fauna
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění na
lokalitě zaznamenány nebyly, vzhledem k jejímu charakteru nejsou ani očekávány. Nepředpokládá se, že
by realizace záměru mohla mít na flóru faunu zájmového území významnější negativní vliv.
Archeologie, kulturní a historické památky
Zájmové území není zahrnuto mezi archeologické lokality.
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné nemovité kulturní památky.
Odpady
Produkci odpadů lze očekávat ve všech fázích realizace záměru. Přesné množství některých druhů odpadů
není možné v současné fázi projektových příprav specifikovat. Většina těchto údajů bude známa až po
určení dodavatele vrtné plošiny, zhotovitele stavby a po určení technologie výstavby elektrárny.
Minimalizace veškerých odpadů souvisí s úsporou investičních nákladů.
Zdravotní rizika
Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze tedy konstatovat, že je vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu malý
a daný záměr lze považovat za akceptovatelný.
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Územní plán
Dle platného ÚPn města Tanvald se posuzovaný záměr nachází na funkční ploše „výroba a skladování –
lehký průmysl“.
V kapitole H je v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění uvedeno vyjádření příslušného
stavebního úřadu z hlediska územně-plánovací dokumentace.
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H. PŘÍLOHY
 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
 Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
 Souhlas vlastníka pozemků s umístěním výrobny „Geotermální elektrárna s kogenerační
jednotkou tepla“ ve městě Tanvald
 Souhlas s odběrem vody z vodovodního řadu na odběrném místě Krkonošská 140
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1

ÚVOD A ÚČEL STUDIE

1.0.1 Tato zpráva byla vypracována společností European Transportation Consultancy, s.r.o (dále
jen „ETC“) pro společnost EKOLA group, spol. s r.o. a jejich smluvních partnerů, výhradně pro
jejich užití. Použití těchto informací třetí stranou není povoleno bez předchozího souhlasu
objednatele.
1.0.2 Hlavním úkolem tohoto projektu bylo zajištění dopravně‐inženýrských podkladů pro
zpracování studie vlivu umístění záměru „HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ
ENERGIE ‐ TANVALD“ na životní prostředí. Posouzení bylo uvažováno na stávající dopravní síti i ve
výhledu.
1.0.3 Návrh investora uvažuje s vybudováním 3 geotermálních vrtů hlubokých 4‐5 km, jejichž
pomocí bude vytvořen podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry rock). Zhlaví
geotermálních vrtů bude na povrchu vzdálené cca 10 m, v konečné hloubce pak budou krajní vrty
ukončeny v horizontální vzdálenosti asi 600 m od sebe.
1.0.4 Pro zpracování studie bylo jako výchozí podklad využito OZNÁMENÍ ZÁMĚRU dle přílohy č. 3
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 38/2012 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
zpracovaná p. g. Jiřím Maňourem, CSc. v srpnu 2012 a další podklady od investora.
1.0.5 Cílem této dopravní studie je prověřit současné i budoucí předpokládané dopravní podmínky
a dokázat, že nová výstavba na tomto území a její dopravní obsluha bude uspokojivě fungovat bez
zablokování dopravní situace v okolí.
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VÝCHOZÍ PODKLADY

2.0.1

Při zapracování této studie byly použity tyto základní podklady:
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Digitální mapa zájmového území.
Situace stávajících komunikací.
Informace o rozvoji sítě pozemních komunikací.
Údaje o intenzitách dopravy ‐ výsledky sčítání z roku 2010 (ŘSD)
Dopravní průzkum na přilehlé síti komunikací (ETC, s.r.o.).
Variace intenzit automobilové dopravy na komunikační síti
Územní plán ‐ TANVALD
Podklady o náplni a rozsahu záměru od budoucího investora.
Podklady od potencionálního dodavatele stavby

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ PODMÍNKY

3.0.1 Řešené vrty a následná elektrárna budou umístěny ve městě Tanvald, v areálu aktuálně
nevyužívané textilky (dříve Seba Tanvald). Prostor pro vrtnou soupravu je od obytných částí města
oddělen vysokými průmyslovými budovami zajišťujícími zásadní omezení pronikání hluku a dalších
vlivů do města. Od přírodního prostředí je prostor oddělen vysokým tarasem a náspem místy
porostlým náletovou zelení, po kterém je vedena železniční trať.
1
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3.0.2
3.1

Rozsah řešeného území i jeho poloha v rámci města je patrná z Přílohy 1: Širší vztahy.
KOMUNIKACE

3.1.1 Z hlediska dopravní obsluhy je areál napojen pomocí stávajícího mostu přes Černou Desnou
na ul. Krkonošskou, která představuje průtah silnice I/10 městem Tanvald. Tato komunikace
prochází zhruba ve směru sever‐jih celým městem a zprostředkovává spojení jižním směrem na
Železný Brod, Turnov či rychlostní silnici R10 směrem na Prahu, severním směrem pak až
k hraničnímu přechodu s Polskem.
3.1.2 V přilehlém úseku je komunikace relativně nově upravena do standardu zajišťujícího jak
vysokou kapacitu (odbočovací pruhy), tak vysokou bezpečnost pěších (ostrůvky pro přechází
apod.), tak i bezproblémovou průjezdnost pro těžká nákladní vozidla.
3.1.3 Z hlediska širších vztahů je pak další velmi významnou komunikací průtah silnice I/14, tj. ul.
Hlavní, která je ukončena v místě napojení na silnici I/10. Křižovatka obou silnici je upravena do
podoby okružní křižovatky. Tato silnice zprostředkovává vazbu zejména západním směrem na
Jablonec a Liberec, případně na silnici R35.
3.1.4 Ostatní komunikace v okolí představují především místní obslužné komunikace zajišťující
přímé napojení přilehlých objektů. Tyto komunikace však nebudou dopravou z areálu významně
dotčeny.
3.2

STÁVAJÍCÍ INTENZITY DOPRAVY

3.2.1 Intenzity dopravy na přilehlých komunikacích byly stanoveny na základě dopravního
průzkumu zpracovaném spol. ETC na přilehlé síti komunikací, který proběhl na předmětné síti
komunikací v termínu běžného pracovního dne 18. 3. 2013 (pondělí) a na základě dostupných
údajů ze sčítání ŘSD (rok 2010).
3.2.2 Prováděný dopravní průzkum byl zaměřen na stanovení jak celkových denních zátěží, tak i
denních variací dopravy na předmětné síti. Zjištěné intenzity byly dále využity pro stanovení
výhledových dopravních zátěží.
3.2.3 Dopravní průzkum byl vypracován na základě požadované metodiky podrobně popsané v TP
189 – STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (dále jen „TP 189“).
3.2.4 Vzhledem k účelu průzkumu a požadované přesnosti výsledků byl na základě daných TP
zvolen ruční průzkum. Průzkum byl prováděn skupinou řádně vyškolených a poučených osob,
které zaznamenávali projíždějící vozidla do předem připravených formulářů. Intenzita vozidel byla
sledována po jednotlivých směrech dopravních proudů na křižovatkách. Časově bylo sčítání
rozděleno po 15 minutách.
3.2.5 V průběhu průzkumu nedošlo k žádným mimořádným událostem (nehody, významné kulturní
události, uzavírky), které by mohli ovlivnit průběh či výsledky dopravního průzkumu.
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3.2.6 Vyhodnocení průzkumu a výpočet RPDI byl prováděn do Protokolu výpočtu definovaného dle
TP 189. Tento protokol umožní stanovit RPDI i intenzity špičkové hodiny na základě předepsaných
přepočtových koeficientů (denní variace, týdenní variace, roční variace). Tyto koeficienty jsou
voleny na základě doby průzkumu, dne v týdnu, měsíce v roce a dále vždy podle charakteru
provozu (hospodářský, smíšený, rekreační) a skupiny komunikací. Koeficienty jsou dále
samostatně stanoveny pro jednotlivé skupiny vozidel. Celková metodika výpočtu odhadu RPDI je
podrobně popsána v rámci TP 189 – STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH.
3.2.7 Intenzity špičkové hodiny (ranní a odpolední) byly stanoveny na základě reálných zjištěných
hodnot v době průzkumu. Z průzkumu bylo zjištěno, že špičkové intenzity nastávají v ranních
hodinách mezi 7:00 – 8:00 a v odpoledních hodinách mezi 15:00 a 16:00. Podíly špičkové hodiny
se pohybují na očekávaných hodnotách okolo 8,0 % z celodenních intenzit.
3.2.8 Podrobně jsou všechny intenzity, jejich směrové rozdělení i stanovené špičkové zátěže
(návrhová odpolední špička) uvedeny v zátěžových pentlogramech a tabulkách v příloze 2.1‐2.2.
3.2.9 Intenzity zaznamenané v době průzkumu byly na většině průzkumů mírně vyšší, než vyplývá
z dostupných údajů ŘSD – Celostátní sčítání dopravy 2010. Porovnání intenzit zjištěných
průzkumem a intenzit udávaných ŘSD na 3 základních profilech znázorňuje následující tabulka.
Tento rozdíl může být způsoben buď nárůstem obecné dopravy mezi lety 2010 a 2013,
pravděpodobnější je však, že jsou rozdíly způsobeny odlišným umístěním sledovaných profilů.
Umístění profilů sledovaných ŘSD není přesně známo a udávané intenzity většinou představují
delší úseky. Při lokálním sčítání obzvláště ve městech, kde mají významný vliv místní vazby, pak
může vykazovat dané místo vyšší zátěž. V daném případě může jako příklad sloužit úsek silnice
I/10, ul. Krkonošská, okružní křižovatkou a mezi výjezdem z obchodní zóny (Penny, Lidl), kde je
zakázáno levé odbočení. Na tomto úseku dochází vlivem otáčení vozidel přes okružní křižovatku
k lokálnímu nárůstu dopravy (velké množství cest se zde projeví dvakrát), což je efekt, který
nemohl při jiném umístění profilu při sčítání ŘSD být zaznamenán.
3.2.10 Z výše uvedených důvodů (vetší přesnost lokálního sčítání; vyšší zjištěné intenzity v době
průzkumu) jsou v dalších kapitolách této studie využívány pouze údaje zjištěné průzkumem. Ty
představují horší stav dopravy a z hlediska vyhodnocení dopadů na životní prostředí je tedy
zapotřebí využít tyto vyšší údaje.
Obousměrná intenzita dopravy [VOZ/21H]
Profil

Celostátní sčítání
dopravy ŘSD 2010

Dopravní průzkum ETC
2013

1. Železnobrodská (I/10)
4880
5000
2. Hlavní (I/14)
5313
6000
3. Krkonošská (I/10)
9059
13200
Tabulka 1: Porovnání dopravních průzkumů ŘSD/ETC
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4
4.0

STRUČNÝ POPIS NOVÉ VÝSTAVBY A DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA

4.0.1 Posuzovaným záměrem jsou 3 geotermální vrty hluboké 4‐5 km, jejichž pomocí bude
vytvořen podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry rock). Zhlaví geotermálních vrtů bude
na povrchu vzdálené cca 10 m, v konečné hloubce pak budou krajní vrty ukončeny v horizontální
vzdálenosti asi 600 m od sebe. Vrty budou vyhloubeny postupně jednou mobilní vrtnou soupravou
v průběhu cca 1 roku. Instalace soupravy, skládající se z prefabrikovaných modulů, trvá zpravidla 7
dní. Pro všechny tři vrty bude sloužit jediná zpevněná vrtná plošina, po které je možno přesunout
stožár vrtné soupravy na požadovanou vzdálenost pozvolným skluzem.
4.0.2 Cílem navrhované činnosti je zajistit bezemisní výrobu elektřiny a tepla přinejmenším pro
vytápění areálu bývalé textilní továrny a případně dalších objektů v Tanvaldu a příp. Smržovce
geotermální energií získanou z vody čerpané z hlubokých vrtů. Předpokládá se rovněž jiné využití
tepelné energie v oblasti výroby, rekreace apod. K tomu bude sloužit sekundární povrchový
výměník tepla s výrobou páry pohánějící turbínu a jejím prostřednictvím generátor pro výrobu
elektřiny a s ohřevem vody pro vytápění. Zařízení bude umístěno v průmyslovém areálu v blízkosti
ústí vrtů, pravděpodobně s využitím v současnosti opuštěných objektů.
4.1

DOPRAVA VYVOLANÁ AREÁLEM

4.1.1 Z hlediska dopravní obsluhy a jejich dopadů lze výstavbu a provoz záměru rozdělit do
několika základních etap. Následující údaje vychází z informací od investora stavby a konzultací
s potencionálním dodavatelem stavby.
a) Výstavba panelové plochy pro vrtnou soupravu
4.1.2 Úvodní etapu prací představuje výstavba zpevněné – panelové plochy, která bude sloužit pro
umístění vrtné plošiny. Dopravní zatížení v této etapě je značně závislé na dané lokalitě, morfologii
terénu (množství zemních prací), možností dodavatele atd. Za běžných podmínek trvá sestavení
plošiny cca 6 týdnů, během kterých je do areálu nutno přivézt materiál pro stavbu i nutnou
mechanizaci.
4.1.3 Na základě dostupných informací lze odhadnou množství vyvolané dopravy během těchto 6
týdnů následovně:








cca 1000 ks panelů – souprava 8ks – cca 125 souprav / 6 týdnů
podsypový materiál – cca 6000 m2 x 0,15m = cca 900m3 – souprava 12m3 – cca 75
souprav / 6 týdnů
Min. 2 x autojeřáb
3 x domíchávač betonu
Dovoz dozerů a bagrů – 2 ‐3 podvalníky
Obsluha na různý materiál – hydraulická ruka
Zabudování řídící kolony ‐ 2 soupravy
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4.1.4 Celkem tedy v průběhu těchto 6 týdnů do areálu přijede cca 211 těžkých nákladních vozidel.
Při špičkovém denním zatížení lze odhadnout, že přijede maximálně 15 těžkých nákladních
vozidel za 24 h. Dále je nutné počítat s cestami zaměstnanců (dodávkové vozidlo), vedení stavby či
stavebního dozoru. Toto množství lze odhadnout na maximálně 5 příjezdů/24h osobních vozidel.
b) Dovoz a montáž vrtné soupravy
4.1.5 Veškeré zařízení vrtné soupravy se skládá ze stavebnicových modulů, které je možno
přepravit a postavit na určeném místě zhruba během 7 dnů. V průběhu této etapy se
předpokládá příjezd následujícího množství vozidel:




převoz soupravy a technologických celků – 95 souprav / 7 dnů
2 x těžký jeřáb + 2 soupravy / 7 dnů
Doprava pracovníků – 2 x dodávka / den

4.1.6 V průběhu výstavby vrtného pracoviště lze tedy při špičkovém zatížení předpokládat příjezd a
odjezd maximálně 25 těžkých nákladních automobilů denně. Pojezd po ploše však bude velmi
omezen, nelze předpokládat delší jízdu než 300 m u jednoho vozidla v souhrnu příjezdu a odjezdu,
což představuje sumárně 7,5 km jízdy po území připravované vrtné plošiny.
4.1.7 Další dopravu bude tvořit cílová doprava zaměstnanců. V průběhu stavby se předpokládá
účast zhruba 10 pracovníků v 1 směně. Doprava zaměstnanců na obdobných stavbách je většinou
organizována hromadně při použití dodávkového automobilu. Další příjezdy budou tvořit cesty
vedení stavby či stavebního dozoru. Z daného tedy vyplývá, že denně do areálu přijede a odjede
zhruba 5 osobních vozidel.
c) Průběh vrtných prací
4.1.8 Doba vlastních prací na vrtech je značně závislá na místních podmínkách a měla by být
upřesněna vlastním projektem stavby. U obdobných realizací se však doba hloubení jednoho vrtu
pohybuje mezi 10‐16 týdny. Vzhledem k realizaci celkem 3 vrtů je tedy možné odhadnout dobu
vrtání zhruba na 1 rok.
4.1.9 V průběhu této doby bude nákladní dopravu tvořit především nutný dovoz materiálu, vody,
chemikálii a odvoz odpadů (vrtné kaly). Dle odhadu bude z jednoho vrtu vytěženo 568 m3 kalů
(odhadem 852t). V případě využití těžkých nákladních vozidel o nosnosti 12 t (běžné vozidlo
Tatra), pak vychází, že pro odvoz veškerého vytěženého materiálu bude nutné vypravit celkem
213 TNV. Vrtání bude probíhat kontinuálně po celý rok, z čehož lze odvodit, že do areálu
přijede/odjede zhruba 4‐5 těžkých nákladních vozidel za týden.
4.1.10 Dále bude v průběhu prací nutno dovést určité množství spotřebního materiálu pro stavbu.
Dle zkušeností s obdobnými projekty tvoří toto zásobování zhruba 3 nákladní soupravy/24h.
4.1.11 Ačkoliv vrtání bude v podstatě kontinuální, dovoz materiálu i odvoz vytěžených kalů se bude
odehrávat výhradně v denních hodinách.
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4.1.12 Další dopravu bude tvořit cílová doprava zaměstnanců či kontrolních pracovníků. V průběhu
vrtání se předpokládá účast zhruba 10 pracovníků zajišťujících provoz vrtů ve 2 ‐ směnném
provozu. Doprava zaměstnanců na obdobných stavbách je většinou organizována hromadně při
použití dodávkového automobilu. Další příjezdy budou tvořit cesty vedení stavby či stavebního
dozoru. Vzhledem ke směnnému provozu z daného tedy vyplývá, že denně do areálu přijede a
odjede 10 osobních vozidel.
d) Demontáž a odvoz soupravy
4.1.13 Po skončení vrtných prací dochází k demontáži a odvozu vrtné soupravy, v závislosti na
podmínkách investora i k odstranění nebo redukci panelové plochy. Doba demontáže se pohybuje
okolo 5 dnů. Z daného vyplývá, že denní dopravní zatížení je v této etapě obdobné jako etapě
výstavby panelové plochy, tj. cca 15 příjezdů těžkých nákladních vozidel za 24 h a 5 příjezdů/24h
osobních vozidel.
e) Provoz elektrárny/teplárny
4.1.14 V průběhu provozu se doprava omezí pouze na cílové cesty zaměstnanců areálu (do 10
příjezdů/24h) a nepravidelných cest zásobování – především svoz odpadu. Z hlediska přitížení
vnější sítě lze toto množství označit jako nevýznamné, jelikož se bude pohybovat hluboko pod
běžně dosahovanými denními variacemi obecné dopravy na přilehlé komunikační síti, která
v průběhu roku dosahuje až +‐10 % z celkové intenzity. Vliv provozu areálu na vnější komunikační
síti bude z hlediska obyvatel nezaznamenatelný.
4.1.15 Parkování o odstavování vozidel se bude odehrávat přímo v bývalém průmyslovém areálu na
volných zpevněných plochách. V období provozu by mělo být v areálu vyhrazeno zhruba 6
parkovacích stání pro zaměstnance elektrárny/teplárny.
Souhrn
4.1.16 Souhrnně lze tedy konstatovat, že z hlediska dopravního zatížení bude nejvýznamnější období
dovozu a montáže vrtné soupravy, kdy lze očekávat nejvyšší zatížení z/do areálu, které bude
dosahovat maximálně 30 voz/24h, z čehož 25 voz/24h budou tvořit těžká nákladní vozidla.
4.1.17 V ostatních fázích (příprava, vrtání, provoz) bude doprava vyvolaná areálem výrazně nižší, tj.
zhruba do 20 voz/24h, přičemž příjezdy těžkých nákladních vozidel budou v množství do 15 voz/24
h, resp. 5 TNV/24h. Z tohoto pohledu lze nárůst dopravy na vnější síti vlivem areálu označit
nevýznamný, jelikož se bude pohybovat hluboko pod běžně dosahovanými denními variacemi
obecné dopravy a z hlediska obyvatel se bude jednat o nerozpoznatelné navýšení dopravy.
4.1.18 Fáze dovozu a montáže vrtné soupravy je tedy rozhodující pro stanovení hlukových dopadů
dopravy vyvolané záměrem. Zatížení v ostatních fázích bude nižší, je tedy možné jej zanedbat.
4.2

ULOŽENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

4.2.1 Materiál vytěžený v rámci vrtných prací bude nutno odvézt a uložit na vhodnou skládku.
Vzhledem k předpokládanému charakteru vytěženého materiálu, který může být potencionálně
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nebezpečný, byly předběžně vytipovány 4 vhodné skládky, dle jejichž umístění se může
potencionálně měnit i trasa odvozu materiálu. V bližším okolí by se mohlo jednat o zařízení:





AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Benátky nad Jizerou
 Doprava bude vedena z Krkonošské dále na Železnobrodskou (I/10, E65)
Gesta a. s. Rynoltice
 Doprava bude vedena na Krkonošská a Hlavní (I/14)
Marius Pedersen a. s., Lomnice nad Popelkou – Bryndov
 Doprava bude vedena z Krkonošské dále na Železnobrodskou (I/10, E65)
firma Ladeo Lukavec s. r. o., u Lovosic.
 Doprava bude vedena z Krkonošské dále na Železnobrodskou (I/10, E65)

4.2.2 Z daného tedy vyplývá, že s výrazně větší pravděpodobností by se odvoz/dovoz materiálu měl
odehrávat po trase z Krkonošské dále na Železnobrodskou (I/10, E65). Je však nutné zdůraznit, že
definitivní volba místa uložení bude plně v zodpovědnosti dodavatele stavby a není ji tak možno
předem se 100% určitostí stanovit. Vzhledem k charakteru přilehlých komunikací však lze říci, že
případný odvozu materiálu po ul. Hlavní, bude mít obdobné dopady na životní prostředí jako
pravděpodobnější trasa.
4.2.3 Pro zpracování modelů dopravy byla tedy určena trasa AREÁL <‐> KRKONOŠSKÁ <‐>
ŽELEZNOBRODSKÁ, jako nepravděpodobnější trasa příjezdu/odjezdu vozidel, která byla použita
pro stanovení rozpadu areálové dopravy.

5

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, POPIS DOPRAVNÍCH MODELŮ

5.0

POPIS MODELŮ

5.0.1 S ohledem na harmonogram výstavby se zohledněním zprovoznění komunikační sítě byly
dopravně‐inženýrské podklady zpracovány v několika horizontech. Konkrétně se jedná o tyto
postupné horizonty:



5.0.2
5.1

Model 1 ‐ stávající stav – rok 2013
Model 2 – výhled ‐ 2014 – v průběhu dovozu a montáže vrtné soupravy

Umístění sledovaných profilů je znázorněno v Příloze 1 – Širší vztahy.
MODEL 1 – STÁVAJÍCÍ STAV 2013

5.1.1 Údaje o stávajících intenzitách průměrného pracovního dne ve sledovaných úsecích byly
stanoveny na základě výsledků dopravního průzkumu provedeného spol. ETC na přilehlé síti
v běžný pracovní den 18. 3. 2013 na ul. Krkonošská, Hlavní a Železnobrodská. Způsob zpracování a
výsledky jsou popsány v předchozích kapitolách.
5.1.2 Podrobně jsou stávající intenzity dopravy popsány v Příloze 2 – Model 1. Z výsledků
provedených průzkumů bylo zjištěno, že špičková hodina nastává ráno a to mezi 7:00 – 8:00
hodinou. Odpolední špičková hodina nastává mezi 15:00 – 16:00. Příloha 2.1 představuje grafické
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znázornění intenzit na přilehlé síti (celodenní a špičkové hodnoty) v aktuálním stavu roku 2013.
Příloha 2.2 pak obsahuje součtové tabulky intenzit dopravy na jednotlivých komunikacích.
5.1.3 V rámci posouzení jsou dopravně‐inženýrské podklady rozděleny na celkový počet vozidel/
pomalá vozidla/ a z nich byla vydělena zvláštní skupina těžkých nákladních vozidel. Pro orientaci
v čase byly informace zjišťovány za interval 24hod, za noční provoz v rozmezí 22:00 – 6:00 a ve
špičkovou hodinu na různých sledovaných profilech.
5.1.4 Podíl nočních intenzit (22:00‐06:00) v % z celodenního množství byl stanoven na základě
koeficientů uváděných v TP 189 – STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH. Procento noční intenzity osobní dopravy je uvažováno 7,5 %, resp. 6,4 % a u
těžké nákladní dopravy až 15,5 % (silnice I. třídy), resp. 10,9% (místní komunikace) z celodenních
intenzit.
5.2

MODEL 2 – VÝHLED 2014, V PRŮBĚHU DOVOZU A MONTÁŽE VRTNÉ SOUPRAVY

5.2.1 Jak bylo uvedeno výše, fáze dovozu a montáže vrtné soupravy představuje nejhorší
zatěžovací stav vyvolaný dopravou do/z areálu. V modelu 2 ‐ pro rok 2014 je tedy počítáno s tímto
nejhorším zatěžovacím stavem a dále s růstem obecné dopravy.
5.2.2 Model obecné dopravy v roce 2014 byl zpracován přepočtem ze stávajících intenzit provozu
pomocí výhledových koeficientů růstu dopravy pro období 2005 ‐ 2040 pro dálnice a rychlostní
silnice, poskytnutých ŘSD. Ty jsou pro přepočet mezi lety 2013 a 2014 stanoveny následovně:



osobní dopravu
nákladní dopravu

1,025
1,006

5.2.3 Pomocí těchto koeficientů byly přenásobeny všechny intenzity roku 2013 získané
průzkumem.
5.2.4 Dále byl standardními dopravně‐inženýrskými postupy stanoven rozpad dopravy na
komunikační síť. Cílová areálová doprava bude pro svůj příjezd/odjezd využívat stávající vjezd.
Rozdělení osobní dopravy bylo dle možných zdrojů/cílů dopravy uvažováno následovně:




po ul. Krkonošská – směr sever
po ul. Hlavní – směr Jablonec
po ul. Železnobrodská – směr Praha

10 %
40 %
50 %

5.2.5 Trasa příjezdu nákladní dopravy v průběhu dovozu a montáže vrtné soupravy (nejhorší etapa)
je silně závislá na možnostech dodavatele stavby, který není v této fázi projekční přípravy znám.
Vzhledem k umístění území v rámci republiky a vzhledem k vazbě na nadřazenou komunikační síť,
se jako nejpravděpodobnější jeví trasa AREÁL <‐> KRKONOŠSKÁ <‐> ŽELEZNOBRODSKÁ <‐> R10
(E65), tzn. obdobná trasa jako pro odvoz vytěženého materiálu. Na tuto trasu tedy byla přiřazena
předpokládaná nákladní doprava. Obecně lze konstatovat, že v případě volby alternativní trasy, tj.
AREÁL <‐> KRKONOŠSKÁ <‐> HLAVNÍ <‐> R10, lze očekávat obdobný dopad areálové dopravy
z hlediska hluku či emisí, pouze na jiné trase.
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5.2.6

Směrování osobní i nákladní dopravy je znázorněno v Příloze 1.

5.2.7 Dle daného rozdělení byly přitíženy jednotlivé profily na sledované síti komunikací.
Předpokládaná distribuce areálové dopravy je patrná z přílohy 3.1, stejně celkové výsledné
intenzity dopravy na jednotlivých profilech sledované sítě komunikací, vč. přírůstku od areálu.
5.2.8 Součtové tabulky obousměrných intenzit v roce 2014 na jednotlivých profilech uvádí příloha
3.2. V tabulce 3.2A je obsaženo dopravní zatížení obecnou dopravou na jednotlivých úsecích v
roce 2014 bez plánovaného areálu. V tabulce 3.2B je dopravní zatížení vyvolané provozem areálu
v roce 2014. V příloze 3.2C je vyjádřen součet tabulek 3.2A a 3.2B na každém z úseků dle
směrového (procentuálního) rozdělení.
5.2.9 Vzhledem k celkovému množství generované dopravy a její distribuci jak na jednotlivé
komunikace, stejně jako rozdělení v průběhu dne, je možno jednoznačně konstatovat, že vliv
areálu na okolní síť bude minimální. Na většině komunikací bude její dopad nižší, než jsou běžné
variace dopravy v průběhu pracovního týdne či jednotlivých měsíců v roce.

6

DALŠÍ ÚDAJE NEZBYTNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI NA KOMUNIKACÍCH
6.0.1 Pro potřeby výpočtu hluku způsobeného automobilovým provozem na posuzovaných
komunikacích jsou v následující tabulce uvedeny průměrné jízdní rychlosti v denním období.
V nočním období lze uvažovat s rychlostmi o 10 km/h vyššími.

Komunikace (v úseku)
1
2
3
4
5
6

Průměrná
rychlost
[km/h]

Železnobrodská
50
Hlavní
50
Krkonošská 1
40
Areálová
25
Krkonošská 2
40
Obchodní zóna
25
Tabulka 2: Průměrné rychlosti na sledované síti
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7

ZÁVĚR

7.0.1 Hlavním úkolem tohoto projektu bylo zajištění dopravně‐inženýrských podkladů pro
zpracování studie vlivu záměru „HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE“
v Tanvaldu na životní prostředí. Posouzení bylo uvažováno na stávající dopravní síti i ve výhledu.
Dopravně‐inženýrské posouzení bylo provedeno na základě dostupných poznatků o stávající
dopravě v řešeném území a s ohledem na očekávaný rozvoj sítě komunikací i zástavby v dané
lokalitě.
7.0.2 Návrh investora uvažuje s vybudováním 3 geotermálních vrtů hlubokých 4‐5 km, jejichž
pomocí bude vytvořen podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry rock).
7.0.3 V rámci zpracování studie bylo zjištěno, že z hlediska dopravy bude nejhorší zatěžovací stav
vyvolaný stavbou/provozem areálu představovat fáze dovozu a montáže vrtné soupravy, která by
měla trvat zhruba 7 dní. V průběhu této doby je nutné počítat s příjezdem a odjezdem až 30
voz/24 h, z čehož 25 vozidel budou tvořit těžká nákladní vozidla. V dalších fázích (příprava,
vrtání, provoz) bude dopravní zatížení od areálu výrazně nižší. Z hlediska vyhodnocení dopadu
areálu představuje tedy etapa přípravy nejhorší, tzn. rozhodující zatěžovací stav.
7.0.4 Ve fázi provozu se doprava omezí pouze na cílové cesty zaměstnanců areálu (do 10
příjezdů/24h) a nepravidelných cest zásobování – především svoz odpadu. Z hlediska přitížení
vnější sítě lze toto množství označit jako nevýznamné, jelikož se bude pohybovat hluboko pod
běžně dosahovanými denními variacemi obecné dopravy na přilehlé komunikační síti, která
v průběhu roku dosahuje až +‐10 % z celkové intenzity. Vliv provozu areálu na vnější komunikační
síti bude z hlediska obyvatel nezaznamenatelný.
7.0.5 S ohledem na harmonogram výstavby se zohledněním zprovoznění komunikační sítě byly
dopravně‐inženýrské podklady zpracovány v několika horizontech:



Model 1 ‐ stávající stav – rok 2013
Model 2 – výhled ‐ 2014 – v průběhu dovozu a montáže vrtné soupravy

7.0.6 Vzhledem k celkovému množství generované dopravy a její distribuci jak na jednotlivé
komunikace, stejně jako rozdělení v průběhu dne, je možno jednoznačně konstatovat, že vliv
areálu na okolní síť bude minimální. Na většině komunikací bude její dopad nižší, než jsou běžné
variace dopravy v průběhu pracovního týdne či jednotlivých měsíců v roce. Z hlediska obyvatel se
bude jednat o nerozpoznatelné navýšení dopravy.
7.0.7 Dopravní studie prokázala, že areál bude fungovat na stávající komunikační síti bez
významného zhoršení dopravní situace v lokalitě. Dopravní studie prokazuje, že dopravní připojení
uvažované lokality výstavby je možné a nezpůsobí podstatné zhoršení dopravní situace a životního
prostředí v okolí výstavby.
V Praze dne 30.4.2013
ing. Jiří Souček (za European Transportation Consultancy)
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PŘÍLOHA 2.1

INTENZITY DOPRAVY  STÁVAJÍCÍ STAV 2013

Pozn.: Vytvořeno
dle podkladu
dopravního
průzkumu
ze dne 18.3.2013 (ETC)
y
p
p
p
(
) a údajů
j ŘSD.

BILLA

PRŮM
MYSLOVÝ AREÁ
ÁL

042
041
032

2900 / 280
235 / 23
3100 / 300
252 / 25

2200 / 35
50

2 / 30
226

28
800 / 375

smět Turrnov

012

Železnobrod
dská I/10

011

178 / 28
8

022

550 / 40

6800 / 500

021

700 / 90
57 / 7
700 / 90
57 / 7

518 / 40

031

Hlavní (I/14)
směr Liberec

478 / 37

1700 / 10
139 / 0
1700 / 10
139 / 0

6400 / 500

061

062

515 / 37

6350 / 450

OBCHODNÍ ZÓNA

052

5900 / 450

051

LEGENDA:
051

1200 / 200
200 / 25

… Pracovní kód profilu
… Celodenní intenzit [Všechna vozidla / nákl. v. za 24 h]
… Špičková intenzita [Všechna vozidla / nákl. v. za h]

PŘÍLOHA 2.1
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PŘÍLOHA 2.2

SOUČTOVÉ TABULKY  INTEZITY DOPRAVNÍCH PROUDŮ NA SÍTI 24HODINOVÉ, Z TOHO NOČNÍ A VE ŠPIČKOVÉ HODINĚ V ROCE 2013

Pozn.: Vytvořeno dle podkladu dopravního průzkumu ze dne 18.3.2013 (ETC) a údajů ŘSD.

Tabulka 2.2A: Intenzity dopravních proudů pro rok 2013 - stávající stav bez posuzovaného areálu
3

Č.

1
2
3
4
5
6

Komunikace
Jméno
Zeleznobrodská
Hlavní
Krkonošská 1
Areálová
Krkonošská 2
Obchodní zóna

5

25

22

24

35

32

33

34

30

68
36
92
12
84
2

404
487
1068
114
993
278

Intenzity automob. dopravy
z toho denní 06:00-22:00
z toho noční 22:00-06:00

24 hod

Charakter

I
I
I
M
I
M

23

5000
6000
13200
1400
12250
3400

4275
5420
12200
1220
11350
3380

290
348
400
72
360
10

435
232
600
108
540
10

VV

OV

LNV

TNV

4581
5520
12148
1302
11274
3180

3953
5012
11282
1142
10496
3164

261
312
358
64
322
8

367
196
508
96
456
8

419
480
1052
98
976
220

322
408
918
78
854
216

29
36
42
8
38
2

Podíl noční intenzity (22:006:00) z 24 h

Podíl denní intenzity (6:0022:00) z 24 h
Podíl špičkové intenzity Išp

PŘÍLOHA 2.2

D

E

I

II

M

OV

9,1%

8,2%

7,5%

7,0%

6,4%

NV

17,2%

12,1%

10,3%

9,8%

10,9%

TNV

21,4%

20,7%

15,5%

9,4%

10,9%

OV

90,9%

91,8%

92,5%

93,0%

93,6%

NV

82,8%

87,9%

89,7%

90,2%

89,1%

TNV

78,6%

79,3%

84,5%

90,7%

89,1%

VV

7,7%

8,1%

8,1%

8,2%

8,2%

VV
OV
LNV
TNV

28

29

návrhová špič. hod. 17:00 - 18:00

Podíly denní, noční a špičkové intenzity byly provedeny dle TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích
Charakter

27

Vš h vozidla
Všechna
idl
Osobní vozidla z VV
Lehká nákladní vozidla z VV
Těžká nákladní vozidla z VV

346
439
988
100
919
278

23
29
32
6
30
0

35
19
48
8
44
0

HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE
DOPRAVNÍ STUDIE/ DUBEN 2013/ REV 01

PŘÍLOHA 3: MODEL 2  INTENZITY DOPRAVY
– VÝHLED 2014
(V PRŮBĚHU DOVOZU A MONTÁŽE VRTNÉ
SOUPRAVY)

Společnost European Transportation Consultancy, s.r.o. připravila tyto podklady pro společnost EKOLA group, spol. s r.o.
výhradně pro jejich užití. Použití těchto informací třetí stranou je výhradně na jejich vlastní riziko.
© European Transportation Consultancy, s.r.o.2013.

i
TANVALD ‐ HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE
DOPRAVNÍ STUDIE / DUBEN 2013

PŘÍLOHA 3.1

INTENZITY DOPRAVY  VÝHLED 2014

 V PRŮBĚHU DOVOZU A MONTÁŽE VRTNÉ SOUPRAVY
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(50)

… Pracovní kód profilu
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… Špičková intenzita ‐ I50 [Všechna vozidla / nákl. v. za h] (přírůstek od areálu ‐ VV)
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SOUČTOVÉ TABULKY  INTEZITY DOPRAVNÍCH PROUDŮ NA SÍTI 24HODINOVÉ, Z TOHO NOČNÍ A VE ŠPIČKOVÉ HODINĚ V ROCE 2014

 V PRŮBĚHU DOVOZU A MONTÁŽE VRTNÉ SOUPRAVY

Pozn.: Vytvořeno dle podkladu dopravního průzkumu ze dne 18.3.2013 (ETC), údajů ŘSD a podkladů od investora.

Tabulka 3.2A:
3 2A: Intenzity dopravních proudů pro rok 2014 - výhled bez posuzovaného areálu
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Tabulka 3.2B:
3 2B: Vyvolaná doprava v území - 2014
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Tabulka 3.2C: Intenzity
proudů p
pro rok 2014 - výhled
- obousměrně s areálovou dopravou
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1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1

PŘEDMĚT STUDIE

Předmětem této studie je zhodnotit předpokládaný vliv výstavby a provozu hloubkových vrtů
a navazující geotermální elektrárny na akustickou situaci v nejbližším zájmovém území
v okolí posuzovaného záměru nacházejícího se na území města Tanvaldu.
Výstavba a provoz hloubkových vrtů a geotermální elektrárny může ovlivnit akustickou
situaci v okolí vlivem:
• činnosti stavebních strojů a vrtné soupravy při realizaci vrtů a výstavbě geotermální
elektrárny;
• provozu zdrojové a cílové dopravy na pozemních komunikacích v období realizace vrtů a
výstavby a provozu geotermální elektrárny;
• stacionárních zdrojů hluku v období provozu geotermální elektrárny.
Cílem akustické studie je především:
• vyhodnotit stávající akustickou situaci;
• vyhodnotit akustickou situaci při výstavbě záměru (v letech 2014–2016);
• vyhodnotit akustickou situaci při provozu geotermální elektrárny (výhledový stav v roce
2016).
Posouzení akustické situace zohledňuje i stávající dominantní zdroje hluku v okolí, kterými
jsou provoz na pozemních komunikacích I/10 a I/14, provoz na železniční trati. V rámci
provedených výpočtů je zohledněn i provoz stávající malé vodní elektrárny. Ve studii je
vyhodnocen předpokládaný akustický příspěvek z provozu geotermální elektrárny k celkové
akustické situaci, ve které je počítáno s výše uvedenými stávajícími zdroji hluku.
Akustická studie slouží jako podklad pro dokumentaci EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění. Akustické posouzení je provedeno v souladu s požadavky nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
1.2

STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU

Pozemek stavby se nachází v zastavěném území města Tanvald v průmyslovém areálu bývalé
textilní továrny mezi železniční tratí Železný Brod – Tanvald a komunikací I/10. Je tvořen
parcelami p. č. 69/2, 110/11, 2009, 987 a 110/12 v k. ú. Tanvald. Situace posuzovaného
záměru je zobrazena na následujícím obrázku (Obrázek 1).
V současné době je v posuzovaném areálu provozována malá vodní elektrárna.
Posuzovaným záměrem jsou 3 geotermální vrty hluboké 4–5 km, jejichž pomocí bude
vytvořen podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry rock). Vrty budou vyhloubeny
postupně jednou mobilní vrtnou soupravou v průběhu cca 1 roku. Instalace soupravy,
skládající se z prefabrikovaných modulů, trvá zpravidla 7 dní. Pro všechny tři vrty bude
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sloužit jediná zpevněná vrtná plošina Bentec 350 AC Euro Ring, po které je možno přesunout
stožár vrtné soupravy na požadovanou vzdálenost pozvolným skluzem.
Cílem navrhované činnosti je zajistit bezemisní výrobu elektřiny a tepla přinejmenším pro
vytápění objektů v Tanvaldu a Smržovce geotermální energií získanou z vody čerpané z
hlubokých vrtů. Předpokládá se rovněž jiné využití tepelné energie v oblasti výroby, rekreace
apod. K tomu bude sloužit sekundární povrchový výměník tepla s výrobou páry pohánějící
turbínu a jejím prostřednictvím generátor pro výrobu elektřiny s ohřevem vody pro vytápění.
Zařízení bude umístěno v průmyslovém areálu v blízkosti ústí vrtů, pravděpodobně s využitím
v současnosti opuštěných objektů.
Obrázek 1: Umístění záměru (zdroj: www.mapy.cz)

umístění
záměru
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1.3

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Nejblíže situovanou chráněnou zástavbou vůči posuzovanému záměru jsou bytové domy
v ulicích Vančurova a Popelnická umístěné na kopci nad plánovaným místem záměru. Dále
jsou to obytné objekty v okolí silnice I/10 a I/14 (ulice Krkonošská, Železnobrodská
a Hlavní).
Zájmové území je prezentováno na následujících fotografiích.
Obrázek 2: Soubor fotografií zájmového území

Foto č. 1: Místo pro realizaci záměru v areálu bývalé textilní
továrny

Foto č. 2: MVE Tanvald – česlovna v areálu bývalé textilní továrny

Foto č. 3: Železniční trať Železný Brod – Tanvald podél místa
záměru

Foto č. 4: objekt MVE Tanvald v areálu bývalé textilní továrny
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Foto č. 5: Bytové domy v ulici Popelnická umístěné na kopci nad
bývalým areálem textilní továrny

Foto č. 6: Bytové domy v ulici Vančurova umístěné na kopci nad
bývalým areálem textilní továrny

Foto č. 7: Obytný dům u komunikace Železnobrodská

Foto č. 8: Okružní křižovatka v blízkosti bývalé textilní továrny

Foto č. 9: Zástavba podél komunikace Hlavní

Foto č. 10: Zástavba podél komunikace Krkonošská
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2

LEGISLATIVA

Zjištěný stav akustické situace ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru staveb
a venkovním chráněném prostoru se od 1. listopadu 2011 posuzuje podle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Použití
citovaného nařízení vlády vyplývá z dikce zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
V následující kapitole je uveden výtah z uvedeného nařízení, které stanovuje hygienické
limity hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb.
Chráněným venkovním prostorem staveb je dle definice zákona č. 258/2000 Sb. „prostor
do 2 metrů okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu
a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb“.
2.1

VÝTAH Z NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 272/2011 SB.
Část třetí
Hluk v chráněných vnitřních prostorech, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném
venkovním prostoru
§ 12

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

(1)

Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu
se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu
(LAeq,8h).

(3)

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T
se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy
č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku
s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku
s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.

(6)

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví
tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle
odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru
Část A
Druh chráněného prostoru

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

Korekce [dB]
1)

2)

3)

4)

-5
0
0

0
0
+5

+5
+5
+10

+15
+15
+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
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Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku
z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
1)

Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na
účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2)

Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách.

3)

Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových
komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového
povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při
zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít
ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním
prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních
prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo
víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu
v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby
center obcí a jejich historických částí.
Část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk
ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00
+10
od 7:00 do 21:00
+15
od 21:00 do 22:00
+10
od 22:00 do 6:00
+5

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I – akustická studie pro dokumentaci EIA

10

EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10, www.ekolagroup.cz
Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

2.2

POUŽITÉ HYGIENICKÉ LIMITY

Z výše citovaného textu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají následující hygienické
limity pro chráněný venkovní prostor staveb.
Silniční doprava
hluk z dopravy na pozemních komunikacích s korekcí pro
starou hlukovou zátěž
Železniční doprava
hluk z železniční dopravy na dráhách s korekcí pro starou
hlukovou zátěž
Stacionární zdroje
hluk z provozu stacionárních zdrojů záměru

Stavební činnost
hluk z výstavby záměru

700–2100
LAeq,s
65 dB

Den

Noc

LAeq,16h
70 dB

LAeq,8h
60 dB

Den

Noc

LAeq,16h
70 dB

LAeq,8h
65 dB

Den

Noc

LAeq,8h
50 dB

LAeq,1h
40 dB

2100–2200
600–700
LAeq,s
60 dB

2200–600
LAeq,s
45 dB

Denní doba (den) je uvažována v časovém intervalu 600–2200 hod. a noční doba (noc)
v intervalu 2200–600 hod.
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3

TECHNOLOGIE VÝPOČTU

Ke zjištění stavu akustické situace v řešeném území byl použit programový produkt CadnaA,
verze 4.3.
Akustické parametry provozu na silničních komunikacích byly generovány v souladu
s českou výpočtovou metodikou, viz „Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy
(VÚVA, Brno 1991)“, „Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Zpravodaj
MŽP ČR č. 3/1996)“ a „Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy (Planeta
č. 2/2005)“ a Manuál 2011 – výpočet hluku z automobilové dopravy.
Ve výpočtu nebyla použita obměna vozidlového parku, čímž výsledky výpočtu jsou na straně
bezpečnosti.
Akustické parametry provozu železniční dopravy byly generovány v souladu s metodikou
Schall03.
V případě stacionárních zdrojů hluku a hluku z provozu stavebních strojů bylo šíření zvuku
v prostředí posuzováno v souladu s mezinárodní normou ČSN ISO 9613.
Šíření zvuku z uvedených zdrojů bylo modelováno ve 3D prostředí výpočtového programu
CadnaA (viz Obrázek 3).
Výpočet je proveden bez uvažování odrazů akustické energie, kdy není uvažován vliv odrazu
struktur fasád za výpočtovými body ve smyslu ČSN ISO 1996-2 a Metodického návodu pro
hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, č.j.: 62545/2010-OVZ-32.31.11.2010 ze dne 1. 11. 2010. V rámci akustické studie je tedy hodnocena pouze dopadající
akustické energie.
Obrázek 3: Ukázka 3D modelu zájmového území ve výpočtovém programu CadnaA
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3.1

PŘESNOST VÝSLEDKU VÝPOČTU

Mezi faktory ovlivňující přesnost výsledku výpočtu patří především vstupní údaje, přesnost
mapových podkladů, neurčitost výpočtu – zaokrouhlování výpočtu, stupeň projektové
dokumentace apod. Výpočet hluku ze silniční dopravy byl ověřen na základě provedeného
hodinového měření hluku v zájmovém území. Na základě ověření modelu (kapitola 3.2.3)
a zkušeností při realizaci obdobných akcí realizovaných firmou EKOLA group, které bylo
možné ověřit měřením, lze předpokládat, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A jsou při hodnocení akustické situace uváděny s přesností výsledku
výpočtu ±2,0 dB.
3.2

DOPRAVA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

Z hlediska výpočtu akustické situace vyvolané dopravou na pozemních komunikacích byl
posuzován stávající a výhledový stav. Posouzení ve výhledovém stavu bylo provedeno pro,
z hlediska hlukové zátěže nejnepříznivější stav, období dovozu a montáže vrtné soupravy.
Dopravní zatížení lze v tomto období považovat za nejvýznamnější, protože dle zpracovaných
dopravně-inženýrských podkladů [13] lze v tomto období očekávat nejvyšší zatížení silniční
sítě od posuzovaného záměru (25 těžkých nákladních vozidel a 5 osobních vozidel v období
od 6 do 22 h). V ostatních fázích není akustická situace z dopravy na silnicích posuzována,
protože dopravní zatížení z/do posuzovaného záměru je nižší. Prezentované výsledky jsou tak
na straně bezpečnosti.
3.2.1 Vstupní data
Hlavními vstupními parametry, které ovlivňují hodnotu emise hluku z provozu na pozemních
komunikacích, jsou v případě použití české výpočtové metodiky:
•
•
•
•
•

intenzita vozidel za časovou jednotku;
skladba vozidlového parku (podíl nákladních vozidel v dopravním proudu);
rychlost dopravního proudu;
povrch komunikace;
sklon komunikace (generován automaticky výpočtovým programem na základě
geometrických údajů o terénu);
• kvalita, resp. stáří vozidlového parku.

Intenzita vozidel za časovou jednotku a průměrná rychlost dopravního proudu byly
do výpočtového modelu zadány na základě zpracovaných dopravně-inženýrských podkladů
[13]. Schéma řešených komunikací s jejich očíslováním znázorňuje Obrázek 4. Intenzity
dopravy a průměrné rychlosti dopravního proudu pro jednotlivé uvažované stavy výpočtu,
které byly převzaty z dopravně-inženýrské studie [13], jsou uvedeny v příloze 1 a 2.
Druh krytu vozovky byl ve výpočtovém modelu zvolen v souladu s TP 219 [8] a Manuálem
2011 [9] kategorie „Ab“.
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Obrázek 4: Schéma posuzovaných úseků komunikací v zájmovém území (zdroj: www.mapy.cz)

3.2.2 Měření akustické situace ze silniční dopravy
V zájmovém území bylo firmou EKOLA group, spol. s r.o., provedeno hodinové měření
hluku v jednom měřicím místě (měřicí bod M1). Měření akustické situace sloužilo k ověření
výpočtového modelu (kapitola 3.2.3). Z měření akustické situace byl vypracován záznam,
který je přílohou studie (Příloha 3).
3.2.3 Ověření výpočtového modelu
Princip ověření výpočtového modelu spočívá v porovnání naměřených a vypočtených
ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve shodných výpočtových bodech zájmového
území při zajištění shodných podmínek měření a výpočtu. Pokud se porovnávané hodnoty liší
maximálně o cca ±2,0 dB, což je běžně uváděná rozšířená nejistota měření, lze považovat
funkci modelu za správnou. V takovém případě lze předpokládat, že vypočtené hodnoty
v modelu se od reálné situace nebudou lišit o více než ±2,0 dB.
Výsledek ověření výpočtového modelu je uveden v následující tabulce. Rozdíl mezi hodnotou
zjištěnou měřením a vypočtenou modelem je v rozmezí do ±2,0 dB. Tato hodnota zaručuje
dostatečnou přesnost výpočtu. Pro účely ověření výpočtového modelu jsou vypočtené
i změřené hodnoty LAeq,T uváděny včetně odrazu akustické energie od fasády dotčeného
objektu.
Tabulka 1: Porovnání výsledků výpočtu modelu s naměřenými hodnotami
LAeq,T [dB]
Místo
Datum
měření
(čas měření)
Naměřená hodnota
Vypočtená hodnota
M1

18. 4. 2013
(11:30–12:30)

69,3

71,0
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3.3

STAVEBNÍ ČINNOST

Výpočet akustické situace ze stavební činnosti byl proveden pro nejnepříznivější stavy, které
mohou nastat v průběhu jednotlivých etap výstavby. Nejvyšší akustickou zátěž v okolí
záměru v průběhu výstavby, která je posuzována v předkládané studii, lze očekávat
v následujících stavech:
STAV 1 – výstavba panelové plochy pro vrtnou soupravu
V rámci tohoto stavu lze při výstavbě panelové plochy předpokládat provoz 2 autojeřábů,
1 rypadla a 1 kolového dozeru. Ve výpočtu akustické situace bylo počítáno s nepřetržitým
nasazením těchto strojů po celou pracovní dobu vymezenou pro hlučné práce, tj. od 7:00 do
21:00 hodin po dobu 14 hodin. Jelikož přesné typy stavebních strojů nejsou v tomto stupni
projektové dokumentace známy, bylo při modelovém výpočtu počítáno s akustickými
parametry typických strojních zařízení (akustické parametry byly převzaty z archivu firmy
EKOLA group). Hladiny akustického výkonu zadané do výpočtového modelu uvádí
následující tabulka. Dále bylo počítáno s provozem nákladních automobilů po obvodu
staveniště. Tyto teoretické předpoklady jsou z hlediska výsledků výpočtu na straně
bezpečnosti.
Tabulka 2: Akustické parametry stavebních strojů při výstavbě panelové plochy pro vrtnou soupravu
Hladina akustického výkonu LwA
Stavební stroj
[dB]
Autojeřáb

102

Dozer

110

Rypadlo

105

STAV 2 – staveništní doprava v průběhu dovozu a montáže vrtné soupravy
Z hlediska dopravního zatížení komunikací v Tanvaldu bude nejvýznamnějším obdobím
dovoz a montáž vrtné soupravy. V tomto stavu byl tedy posuzován vliv provozu samotné
staveništní dopravy na akustickou situaci u obytných objektů umístěných v blízkosti
komunikací Železnobrodská, Krkonošská a Hlavní. Provoz staveništní dopravy bude
dosahovat max. 25 těžkých nákladních vozidel a 5 osobních vozidel v denním období [13].
Intenzity staveništní dopravy na přilehlé komunikaci uvádí následující tabulka. Úseky
uvedené v následující tabulce prezentuje Obrázek 4.
Tabulka 3: Intenzita staveništní dopravy na pozemních komunikacích v průběhu dovozu a montáže vrtné
soupravy
Intenzita staveništní dopravy v průběhu dovozu a montáže
vrtné soupravy (denní období 6–22 h)
Komunikace
Č. úseku
Osobní vozidla

Těžká nákladní vozidla

Železnobrodská

1

6

50

Hlavní

2

4

0

Krkonošská 1

3

10

50

Areálová

4

10

50

Krkonošská 2

5

2

0

Obchodní zóna

6

0

0
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STAV 3 – průběh vrtných prací
V rámci tohoto stavu lze v průběhu plánovaného vrtání 3 vrtů předpokládat provoz 1 vrtné
plošiny Bentec 350 AC Euro Ring (vrty budou hloubeny cca 1 rok). Jde o soubor strojů a
zařízení, který obsahuje vrtnou soupravu, čerpadla, odkalovač a další mechanismy. Motor
zajišťující vlastní vrtání je ponorný, instalovaný s vrtnými nástroji a karotážním měřicím
zařízením u čelby vrtu. Podle podkladů výrobce [15] nepřekročí ekvivalentní hladina
akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od plošiny 80 dB. Manipulace s vrtnými tyčemi je
zajišťována automaticky. Tím jsou vyloučeny nepřesnosti v manipulaci a vznik rázů.
Ve výpočtu akustické situace bylo počítáno s nepřetržitým nasazením této vrtné soupravy
(24 hodin denně). Provoz vrtné plošiny byl simulován bodovým zdrojem hluku. Dále bylo
počítáno s provozem nákladních automobilů po obvodu staveniště v denním období. Tento
teoretický předpoklad je z hlediska výsledků výpočtu na straně bezpečnosti.
3.4

STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU

Výpočet hluku z provozu stacionárních zdrojů byl proveden v souladu s nařízením vlády
č. 272/2011 Sb. v denní době pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
(LAeq,8h) a v noční době pro 1 nejhlučnější hodinu (LAeq,1h). Z hlediska výpočtu hluku ze
stacionárních zdrojů byly posuzovány následující stavy:
Stávající stav v roce 2013
Do výpočtu hluku z provozu stacionárních zdrojů posuzovaného záměru byly zahrnuty
veškeré významné stávající stacionární zdroje hluku umístěné v areálu bývalé textilní továrny
(objekty MVE). Akustické parametry stávajících stacionárních zdrojů byly zjištěny měřením
hluku dne 18. 4. 2013. Záznamy z měření jsou uvedeny v příloze této studie (příloha č. 4 a 5).
Výhledový stav s provozem geotermální elektrárny v roce 2016
Do výpočtu výhledového stavu byly spolu se stávajícími zdroji hluku (provoz MVE) zahrnuty
zdroje hluku související z provozem posuzované geotermální elektrárny. Provoz posuzované
geotermální elektrárny může ovlivnit akustickou situaci v okolí především hlukem od
ventilátorů chladících jednotek (viz Obrázek 5, označení GE 1). Ve výpočtu je maximální
hladina akustického tlaku v 1 m od jednoho ventilátoru LPA,1m = 60 dB. Další zdroj hluku,
který může ovlivnit akustickou situaci v zájmovém území, je žaluzie od strojovny se
soustrojím turbína-generátor (viz Obrázek 5, označení GE 1). Ve strojovně lze dle podkladů
od zadavatele předpokládat hladinu akustického tlaku v 1 m od soustrojí turbína-generátor
LPA,1m = 95 dB. V předkládané studii bylo počítáno se zatlumením tohoto zařízení tak, aby ve
venkovním prostoru ve vzdálenosti 1 m od žaluzie byla hladina akustického tlaku max. LPA,1m
= 75 dB. Dále bude jako záložní zdroj v případě výpadku elektrické energie provozován
dieselagregát, který bude umístěn v objektu kotelny (viz Obrázek 5, označení GE 3 a GE 4).
Předpokládaný provoz dieselagregátu bude pouze při jeho zkouškách (30 min každý měsíc).
Ve výjimečném případě může nastat situace, kdy bude DA v provozu po dobu výpadku
elektrické energie. Z uvedeného důvodu bylo v předkládané studii počítáno s nepřetržitým
provozem tohoto zařízení. Výpočtový model takto odpovídá méně příznivému stavu a pro
případ běžného provozu geotermální elektrárny jsou výsledky výpočtu na straně bezpečnosti.
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Rozmístění stacionárních zdrojů hluku uvažovaných pro výpočet výše zmíněných stavů
znázorňuje Obrázek 5. Popis uvažovaných stacionárních zdrojů hluku včetně jejich
akustických parametrů uvádí Tabulka 4.
Obrázek 5: Rozmístění stacionárních zdrojů hluku záměru
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Tabulka 4: Popis stacionárních zdrojů hluku záměru
Označení
Počet
zdroje
zdrojů
Popis
(viz
v
Obrázek 5)
areálu
Žaluzie u stávajícího objektu česlovny
malé vodní elektrárny. Hladina
MVE 1
1
akustického tlaku a umístění žaluzie
bylo zjištěno při měření hluku (příloha
č. 4)
Dveře u stávajícího objektu česlovny
malé vodní elektrárny. Hladina
MVE 2
1
akustického tlaku a umístění dveří bylo
zjištěno při měření hluku (příloha č. 4)
Žaluzie u stávajícího objektu česlovny
malé vodní elektrárny. Hladina
MVE 3
1
akustického tlaku a umístění žaluzie
bylo zjištěno při měření hluku (příloha
č. 4)
Žaluzie nebo okna u objektu MVE.
Hladina akustického tlaku a umístění
MVE 4
7
žaluzií a oken bylo zjištěno při měření
hluku (příloha č. 5)

Uvažovaný akustický
parametr zdroje

Doba provozu
v denním/nočním
období uvažovaná
ve výpočtu [min]

Hladina akustického
tlaku ve vzdálenosti
6 m od žaluzie
LPA,6m = 60,7 dB

480/60
(nepřetržitě)

Hladina akustického
tlaku ve vzdálenosti
2 m od dveří
LPA,2m = 60,6 dB

480/60
(nepřetržitě)

Hladina akustického
tlaku ve vzdálenosti
3,8 m od žaluzie
LPA,3,8m = 67 dB

480/60
(nepřetržitě)

Hladina akustického
tlaku ve vzdálenosti
480/60
2 m od zdroje
(nepřetržitě)
LPA,2m = 59,8 dB
Maximální hladina
akustického tlaku ve
Ventilátor chladící jednotky umístěné
480/60
GE 1
20
vzdálenosti 1 m od
(nepřetržitě)
5 m nad terénem.
ventilátoru
LPA,1m = 60 dB
Žaluzie ze strojovny, ve které bude Hladina akustického
umístěno soustrojí turbína-generátor.
tlaku ve vzdálenosti
480/60
GE 2
1
1 m od žaluzie
(nepřetržitě)
Výška žaluzie nad terénem byla
stanovena na 10,5 m.
LPA,1m = 75 dB
Maximální hladina
Odvětrání dieselagregátu přes žaluzii.
akustického tlaku ve
DA bude zajišťovat chod posuzované
*480/60
GE 3
1
vzdálenosti 1 m od
elektrárny pouze jako záložní zdroj.
(nepřetržitě)
žaluzie
DA bude umístěn v objektu kotelny.
LPA,1m = 68 dB
Maximální hladina
Komín na střeše kotelny pro odvod
akustického tlaku ve
spalin ze strojovny dieselagregátu. DA
*480/60
GE 4
1
vzdálenosti 1 m od
bude zajišťovat chod posuzované
(nepřetržitě)
komínu
elektrárny pouze jako záložní zdroj.
LPA,1m = 72 dB
* nepřetržitá doba provozu je pouze modelový předpoklad. Ve skutečnosti může dojít k nepřetržitému chodu DA
pouze ve výjimečném případě (v době výpadku elektrické energie).
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3.5

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude mít vliv na železniční dopravu
v zájmovém území. Výpočet akustické situace z železniční dopravy v zájmovém území byl
proveden kvůli vyhodnocení předpokládaného akustického příspěvku záměru k celkové
akustické situaci. Vzhledem k tomu, že železniční doprava v zájmovém území je významným
zdrojem hluku, bylo nutné se zabývat železničním hlukem kvůli zjištění stavu celkové
akustické situace bez záměru.
Provoz vlaků osobní přepravy na posuzovaných tratích byl zjištěn z aktuálních jízdních řádů.
Traťová rychlost a provoz nákladních vlaků byly převzaty z podkladů od SŽDC [21].
Intenzity vlakových souprav na posuzovaných tratích uvádí následující tabulka.
Tabulka 5: Intenzity železniční dopravy
Železniční trať
Velké Hamry – Tanvald
Smržovka – Tanvald

3.6

Intenzita vlaků v Tanvaldu
v denním období (6-22 h)
N
Os+Sp
R
0
24
9
0
48
0

Intenzita vlaků v Tanvaldu
v nočním období (6-22 h)
N
Os+Sp
R
2
7
0
4
10
0

OSTATNÍ VSTUPNÍ PARAMETRY VÝPOČTU

Terén, valy, zářezy
Terénní výšky, zářezy a případné valy byly vymodelovány na základě podkladů objednaných
zhotovitelem studie [23], [24]. Případně došlo k doplnění či aktualizaci na základě terénního
průzkumu.
Poloha objektů
Poloha objektů byla stanovena na základě podkladů objednaných zhotovitelem studie [22].
Případně došlo k doplnění či aktualizaci na základě terénního průzkumu.
Výšky objektů
Výšky objektů v zájmovém území byly zjištěny na základě terénního průzkumu provedeného
zpracovatelem akustické studie.
Pohltivost fasád
Vzhledem k charakteru zástavby byl zvolen koeficient pohltivosti fasád jednotlivých objektů
0,21.
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4

VÝSLEDKY VÝPOČTU

4.1

BODY VÝPOČTU

Výpočtové body byly umístěny v chráněném venkovním prostoru staveb (tedy ve vzdálenosti
2 metry před fasádou objektu). Body výpočtu byly rozmístěny podél dotčených tras
pozemních komunikací v zájmovém území a v nejbližším okolí záměru. Výpočtové body byly
zvoleny tak, aby vystihovaly případnou nejnepříznivější akustickou situaci vlivem působením
záměru. Výčet posuzovaných chráněných objektů uvádí Tabulka 6. Jejich polohu zobrazuje
Obrázek 6.
Tabulka 6: Popis bodů výpočtu
Výška bodu
Bod
nad terénem
výpočtu
[m]

Způsob využití
objektu dle KN

Ulice

Čp.

Katastrální
území

V1
2,5; 11,5
Bytový dům
Železnobrodská
299
Tanvald
Tanvald
V2
2,5; 11,5
Rodinný dům
Žákova
425
Tanvald
V3
5,5
Rodinný dům
Hlavní
86
Tanvald
V4
5,5; 9,0
Bytový dům
Krkonošská
186
Tanvald
V5
5,5
Rodinný dům
Krkonošská
329
Tanvald
V6
9,0
Objekt k bydlení
Krkonošská
518
Tanvald
S1
2,5; 9,0
Bytový dům
Popelnická
144
Tanvald
S2
2,5; 9,0
Bytový dům
Popelnická
144
Tanvald
S3
2,5; 9,0
Bytový dům
Vančurova
34-36
Tanvald
S4
2,5; 9,0
Bytový dům
Vančurova
34-36
Tanvald
S5
2,5; 9,0
Bytový dům
Vančurova
278
Tanvald
S6
2,5; 9,0
Bytový dům
Vančurova
278
Tanvald
S7
2,5; 11,5
Rodinný dům
Žákova
425
Pozn.: Způsob využití objektu byl zjišťován z elektronického výpisu katastru nemovitostí, stav k 05/2013.
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Obrázek 6: Zobrazení bodů výpočtu
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4.2

HLUK Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

V této kapitole jsou uvedeny výsledky výpočtu akustické situace v zájmovém území vyvolané
provozem automobilové dopravy pro jednotlivé uvažované stavy (viz kapitola 3.2). Výsledky
výpočtu jsou uváděny ve zvolených výpočtových bodech (viz kapitola 4.1).
4.2.1 Stávající stav
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu ve stávajícím stavu.
Tabulka 7: Výsledky výpočtu LAeq,T z automobilové dopravy na pozemních komunikacích – Stávající stav
Vypočtená hodnota
Výška
LAeq,T [dB]
bodu nad
Výp. bod
terénem
Stávající stav
[m]
Den
Noc
2,5
45,5
39,5
S1
9,0
46,5
40,5
2,5
46,3
40,4
S2
9,0
47,4
41,5
2,5
46,4
40,5
S3
9,0
47,5
41,6
2,5
47,8
41,9
S4
9,0
48,9
43,0
S5
2,5
46,8
40,9
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Výp. bod

S6
S7
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Výška
bodu nad
terénem
[m]
9,0
2,5
9,0
2,5
11,5
2,5
11,5
2,5
11,5
5,5
5,5
9,0
5,5
9,0

Vypočtená hodnota
LAeq,T [dB]
Stávající stav
Den
Noc
48,7
42,9
49,2
43,4
50,3
44,5
54,2
48,3
55,6
49,7
65,7
59,7
63,2
57,2
57,5
51,6
60,3
54,4
69,2
62,8
66,1
60,3
65,3
59,5
67,1
61,3
66,2
60,4

VYHODNOCENÍ – STÁVAJÍCÍ STAV
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (viz předešlá tabulka) z provozu
automobilové dopravy na pozemních komunikacích se v denní době pohybují od LAeq,16h =
45,5 dB do LAeq,16h = 69,2 dB a v noční době od LAeq,8h = 39,2 dB do LAeq,8h = 62,8 dB.
Hygienický limit hluku z automobilové dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na
starou hlukovou zátěž (70/60 dB, den/noc) je výpočtově dodržen u výpočtových bodů S1 až
S7, V1 a V2. K překračování hygienického limitu výpočtově dochází v nočním období ve
výpočtových bodech V3 až V6. Zdrojová a cílová doprava záměru však nebude v noční době
provozována.
4.2.2 Výhledový stav
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu výhledového stavu bez záměru a stavu
s dopravou záměru v období dovozu a montáže vrtné soupravy (nejnepříznivější stav). Popis
výhledového stavu je uveden v kapitole 3.2. Pro porovnání obou stavů je v tabulce uveden
příspěvek k akustické situaci vlivem dopravy záměru.
Tabulka 8: Výsledky výpočtu LAeq,T z automobilové dopravy na pozemních komunikacích – Výhledový stav
Výp. bod

S1
S2
S3
S4
S5

Výška
bodu nad
terénem
[m]
2,5
9,0
2,5
9,0
2,5
9,0
2,5
9,0
2,5

Vypočtená hodnota LAeq,T ve výhledovém stavu [dB]
Stav bez záměru
Den
Noc
45,6
39,6
46,6
40,7
46,4
40,5
47,5
41,6
46,5
40,6
47,6
41,7
47,9
42,0
49,0
43,1
46,9
41,0

Stav se záměrem
Den
Noc
45,7
39,6
46,7
40,7
46,5
40,5
47,6
41,6
46,6
40,6
47,7
41,7
47,9
42,0
49,0
43,1
46,9
41,0
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Příspěvek [dB]
(stav s - stav bez)
Den
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0

Noc
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Výp. bod

S6
S7
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Výška
bodu nad
terénem
[m]
9,0
2,5
9,0
2,5
11,5
2,5
11,5
2,5
11,5
5,5
5,5
9,0
5,5
9,0

Vypočtená hodnota LAeq,T ve výhledovém stavu [dB]
Stav bez záměru
Den
Noc
48,8
43,0
49,3
43,5
50,4
44,5
54,3
48,4
55,7
49,8
65,8
59,7
63,3
57,3
57,6
51,7
60,4
54,5
69,4
63,0
66,2
60,4
65,4
59,6
67,2
61,4
66,3
60,5

Stav se záměrem
Den
Noc
48,9
43,0
49,3
43,5
50,4
44,5
54,4
48,4
55,9
49,8
66,0
59,7
63,5
57,3
57,8
51,7
60,6
54,5
69,4
63,0
66,3
60,4
65,6
59,6
67,2
61,4
66,3
60,5

Příspěvek [dB]
(stav s - stav bez)
Den
0,1
0,0
0,0
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0

Noc
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VYHODNOCENÍ – VÝHLEDOVÝ STAV
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové
dopravy na pozemních komunikacích bez záměru se v denní době pohybují od LAeq,16h = 45,6
dB do LAeq,16h = 69,4 dB a v noční době od LAeq,8h = 39,6 dB do LAeq,8h = 63,0 dB.
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové
dopravy na pozemních komunikacích se záměrem se v denní době pohybují od LAeq,16h = 45,7
dB do LAeq,16h = 69,4 dB a v noční době od LAeq,8h = 39,6 dB do LAeq,8h = 63,0 dB.
Ve výpočtových bodech dochází k přírůstku ekvivalentní hladiny akustického tlaku A max.
do 0,2 dB. Na základě metodického návodu „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro
účely ochrany veřejného zdraví před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ veřejně
dostupného na stránkách www.nrl.cz, schváleného hlavním hygienikem ČR a v souladu s § 20
odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nelze, v případě stejné výpočtové metody, změnu
v intervalu 0,1–0,9 dB považovat za hodnotitelnou. Lze tedy konstatovat, že ve zvolených
výpočtových bodech realizace záměru nezpůsobí hodnotitelnou změnu akustické situace.
Hygienický limit hluku z automobilové dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na
starou hlukovou zátěž (70/60 dB, den/noc) je v denním období výpočtově dodržen ve všech
uvažovaných výpočtových bodech pro oba případy (případ bez nebo se záměrem).
K překračování limitu dochází v obou případech (bez nebo se záměrem) v nočním období ve
výpočtových bodech V3 až V6. Na toto překročení však posuzovaný záměr nemá žádný vliv,
protože zdrojová a cílová doprava záměru je provozována pouze v denním období.
4.3

HLUK ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI

V této kapitole jsou uvedeny výsledky výpočtu akustické situace v zájmovém území vyvolané
stavební činností pro vybrané nejhlučnější stavy v období výstavby záměru. Popis stavů
a veškeré vstupní informace a podklady, které byly zahrnuty do výpočtu akustické situace ze
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stavební činnosti, jsou uvedeny v kapitole 3.3. Výsledky výpočtu jsou uváděny ve zvolených
výpočtových bodech (viz kapitola 4.1).
4.3.1 STAV 1 – hluk při výstavbě panelové plochy pro vrtnou soupravu
Tabulka 9 uvádí výsledky výpočtu hluku ze stavební činnosti v okolí staveniště při výstavbě
panelové plochy pro vrtnou soupravu.
Tabulka 9: Výsledky výpočtu LAeq,s ze stavební činnosti v okolí staveniště – STAV 1

Výp. bod

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Výška
bodu nad
terénem
[m]
2,5
9,0
2,5
9,0
2,5
9,0
2,5
9,0
2,5
9,0
2,5
9,0
2,5
11,5
2,5
11,5
2,5
11,5
5,5
5,5
9,0
5,5
9,0

Vypočtená hodnota LAeq,s [dB] ze stavební
činnosti, denní období (7-21 hod.)
STAV 1 - výstavba panelové plochy pro
vrtnou soupravu
55,5
59,0
56,8
61,2
60,3
63,1
60,2
62,7
54,5
56,6
55,5
56,3
37,4
39,8
29,2
32,6
32,7
33,6
35,9
49,1
49,5
39,5
48,6

Hygienický limit
hluku ze stavební
činnosti v
denním období
(7-21 hod.) [dB]
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

VYHODNOCENÍ – STAV 1 – výstavba panelové plochy pro vrtnou soupravu
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené stavební činností
v tomto stavu se v denní době od 7 do 21 hod. pohybují od LAeq,s = 29,2 dB
do LAeq,s = 63,1 dB.
V denním období (od 7 do 21 hod.) je hygienický limit hluku 65 dB z provozu stavebních
strojů v rámci posuzovaného stavu dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech.
4.3.2 STAV 2 – staveništní doprava v průběhu dovozu a montáže vrtné soupravy
Následující tabulka uvádí výsledky výpočtu hluku z provozu samotné staveništní dopravy na
pozemních komunikacích (Železnobrodská, Krkonošská a Hlavní) v průběhu dovozu
a montáže vrtné soupravy.
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Tabulka 10: Výsledky výpočtu LAeq,s ze staveništní dopravy – STAV 2
Vypočtená hodnota LAeq,s [dB]
Hygienický limit
ze staveništní dopravy
Výška
hluku ze stavební
STAV 2 – staveništní doprava
bodu nad
činnosti v denním
Výp. bod
v průběhu dovozu a montáže vrtné
terénem
období
soupravy
[m]
(7-21 hod.)
Denní období
Denní období
[dB]
(7-21 hod.)
(6-7 a 21-22 hod.)
36,3
36,3
2,5
65
S1
37,6
37,6
9,0
65
36,5
36,5
2,5
65
S2
37,9
37,9
9,0
65
38,1
38,1
2,5
65
S3
40,3
40,3
9,0
65
38,7
38,7
2,5
65
S4
40,6
40,6
9,0
65
36,8
36,8
2,5
65
S5
38,8
38,8
9,0
65
37,1
37,1
2,5
65
S6
38,8
38,8
9,0
65
40,4
40,4
2,5
65
S7
42,4
42,4
11,5
65
52,9
52,9
2,5
65
V1
50,4
50,4
11,5
65
43,4
43,4
2,5
65
V2
46,2
46,2
11,5
65
40,1
40,1
V3
5,5
65
51,2
51,2
5,5
65
V4
50,7
50,7
9,0
65
39,2
39,2
V5
5,5
65
33,5
33,5
V6
9,0
65

Hygienický limit
hluku ze stavební
činnosti v denním
období
(6-7 a 21-22 hod.)
[dB]
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

VYHODNOCENÍ – STAV 2 – staveništní doprava
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené provozem obslužné
staveništní dopravy záměru se v denní době pohybují od LAeq,s = 33,5 dB do LAeq,s = 52,9 dB.
V denním období (od 7 do 21 hod.) je hygienický limit hluku 65 dB z provozu staveništní
dopravy dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech.
V denním období (od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod.) je hygienický limit hluku 60 dB
z provozu staveništní dopravy dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech.
4.3.3 STAV 3 – průběh vrtných prací
Následující tabulka uvádí výsledky výpočtu hluku ze stavební činnosti v okolí staveniště
v průběhu vrtných prací.
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Tabulka 11: Výsledky výpočtu LAeq,s ze stavební činnosti v okolí staveniště – STAV 3

Výp. bod

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Výška
bodu nad
terénem
[m]
2,5
9
2,5
9
2,5
9
2,5
9
2,5
9
2,5
9
2,5
11,5
2,5
11,5
2,5
11,5
5,5
5,5
9
5,5
9

Vypočtená hodnota LAeq,s ze stavební činnosti
v průběhu vrtných prací - STAV 3 [dB]
Den
(7-21 h)

Den
(6-7 a 21-22 h)

Noc
(22-6 h)

38,7
41,2
38,7
41,0
39,8
42,3
40,3
42,4
37,1
39,7
37,0
38,8
35,8
38,8
21,8
29,5
26,7
30,3
30,2
40,5
42,6
38,4
32,5

38,7
41,2
38,7
41,0
39,8
42,3
40,3
42,4
37,1
39,7
37,0
38,8
35,8
38,8
21,8
29,5
26,7
30,3
30,2
40,5
42,6
38,4
32,5

38,7
41,2
38,7
41,0
39,8
42,3
40,3
42,4
37,1
39,7
37,0
38,8
35,8
38,8
21,8
29,5
26,7
30,3
30,2
40,5
42,6
38,4
32,5

Hygienický Hygienický
limit pro
limit pro
denní období denní období
(7-21 h)
(6-7 a 21-22
[dB]
h) [dB]
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Hygienický
limit pro
noční
období
(22-6 h)
[dB]
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

VYHODNOCENÍ – STAV 3 – průběh vrtných prací
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené stavební činností
v průběhu vrtných prací se v denním pohybují od LAeq,s = 21,8 dB do LAeq,s = 42,6 dB.
V denním období (od 7 do 21 hod) je hygienický limit hluku 65 dB z provozu stavebních
strojů v průběhu vrtných prací dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech.
V denním období (od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod) je hygienický limit hluku 60 dB
z provozu stavebních strojů v průběhu vrtných prací dodržen ve všech uvažovaných
výpočtových bodech.
V nočním období (od 22 do 6 hod) je hygienický limit hluku 45 dB z provozu stavebních
strojů v průběhu vrtných prací dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech.
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4.3.4 Obecná doporučení pro hluk ze stavební činnosti
• Typy strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků budou užívány
pouze takové, které mají stejné nebo příznivější akustické parametry uvedené
v předkládané studii.
• Stavební mechanismy nebo pracovní místa strojů a zařízení, která budou mít stacionární
polohu, doporučujeme umísťovat co nejdále od okolní obytné zástavby.
• Limitní pracovní doba pro provádění hlučných operací od 07:00 do 21:00 hod nesmí být
překročena (kromě provozu vrtné soupravy v průběhu nepřetržitého vrtání).
• Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném
technickém stavu.
• Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude
používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje.
• Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout
motor.
• Doporučujeme ve dnech pracovního klidu (soboty a neděle) a o státních svátcích provádět
pouze nehlučné a přípravné práce (kromě provozu vrtné soupravy v průběhu nepřetržitého
vrtání).
• Před započetím stavebních prací doporučujeme ustanovit kontaktní osobu pro vyřizování
případných stížností občanů.
• Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou a charakterem
jednotlivých etap stavební činnosti. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně
informováni o účelu a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější
a minimalizuje se vznikající stres a nepohoda.
4.4

HLUK ZE STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ V OBDOBÍ PROVOZU ZÁMĚRU

V této kapitole jsou uvedeny výsledky výpočtu akustické situace v zájmovém území vyvolané
provozem stacionárních zdrojů hluku záměru (viz kapitola 3.4). Výsledky výpočtu jsou
uváděny ve zvolených výpočtových bodech (viz kapitola 4.1).
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu hluku z provozu stacionárních zdrojů.
V tabulce je také uvedeno porovnání výsledků výpočtu stávajícího stavu (stav s provozem
stávající MVE) s výsledky výpočtu ve výhledovém stavu (stav s provozem stávající MVE
a posuzované GE).
Šíření hluku z provozu stacionárních zdrojů lze odečíst z grafického znázornění hlukových
pásem (viz Obrázek 7 až Obrázek 10).
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Tabulka 12: Výsledky výpočtu LAeq,T z provozu stacionárních zdrojů
Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
Výška
Provoz stacionárních zdrojů hluku
bodu nad
Výp. bod
terénem
Stávající stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem
[m]
Den
Noc
Den
Noc
33,2
33,2
36,8
36,8
2,5
S1
37,7
37,7
39,7
39,7
9,0
32,5
32,5
36,5
36,5
2,5
S2
37,5
37,5
39,6
39,6
9,0
30,4
30,4
36,0
36,0
2,5
S3
32,8
32,8
38,0
38,0
9,0
31,3
31,3
36,4
36,4
2,5
S4
33,4
33,4
38,2
38,2
9,0
23,6
23,6
30,6
30,6
2,5
S5
29,7
29,7
34,2
34,2
9,0
23,3
23,3
30,1
30,1
2,5
S6
29,2
29,2
33,7
33,7
9,0
≤ 25
≤ 25
≤ 25
≤ 25
2,5
S7
≤ 25
≤ 25
≤ 25
≤ 25
11,5
≤
25
≤
25
≤
25
≤ 25
2,5
V1
≤ 25
≤ 25
≤ 25
≤ 25
11,5
≤ 25
≤ 25
≤ 25
≤ 25
2,5
V2
≤ 25
≤ 25
≤ 25
≤ 25
11,5
≤ 25
≤ 25
≤ 25
≤ 25
V3
5,5
≤ 25
≤ 25
≤ 25
≤ 25
5,5
V4
≤ 25
≤ 25
≤ 25
≤ 25
9,0
≤ 25
≤ 25
≤ 25
≤ 25
V5
5,5
25,5
25,5
27,4
27,4
V6
9,0

VYHODNOCENÍ – STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené provozem
stacionárních zdrojů se ve stávajícím stavu bez záměru v denní době pohybují do LAeq,8h =
37,7 dB a v noční době do LAeq,1h = 37,7 dB.
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené provozem
stacionárních zdrojů se ve výhledovém stavu se záměrem v denní době pohybují do LAeq,8h =
39,7 dB a v noční době do LAeq,1h = 39,7 dB.
Hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku (50/40 dB, den/noc) je dodržen
ve všech uvažovaných výpočtových bodech pro oba případy (případ bez nebo se záměrem).
V případě změn či upřesnění vstupních parametrů pro výpočet hluku ze stacionárních zdrojů
bude nutné aktualizovat jejich výpočet v dalším stupni projektové dokumentace.
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Obrázek 7: Hluková mapa při provozu stacionárních zdrojů ve stávajícím stavu bez záměru ve výšce 4 m nad
terénem – denní období

I/10 - KRKO

NOŠSKÁ

<= 45.0 dB
45.1 - 48.0 dB
48.1 - 50.0 dB
50.1 - 52.0 dB
52.0 - 55.0 dB
55.1 - 60.0 dB
60.1 - 65.0 dB
> 65.0 dB

I/14 - HLAVNÍ
I/1
0-

ŽE
LE

ZN
OB
RO

DS
KÁ

Obrázek 8: Hluková mapa při provozu stacionárních zdrojů ve stávajícím stavu bez záměru ve výšce 4 m nad
terénem – noční období

I/10 - KRKO

NOŠSKÁ

<= 35.0 dB
35.1 - 38.0 dB
38.1 - 40.0 dB
40.1 - 42.0 dB
42.1 - 45.0 dB
45.1 - 50.0 dB
50.1 - 55.0 dB
> 55.0 dB

I/14 - HLAVNÍ
I/1
0-

ŽE
LE
ZN

OB
RO
DS
KÁ
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Obrázek 9: Hluková mapa při provozu stacionárních zdrojů ve výhledovém stavu se záměrem ve výšce 4 m
nad terénem – denní období

I/10 - KRKO

NOŠSKÁ

<= 45.0 dB
45.1 - 48.0 dB
48.1 - 50.0 dB
50.1 - 52.0 dB
52.0 - 55.0 dB
55.1 - 60.0 dB
60.1 - 65.0 dB
> 65.0 dB

I/14 - HLAVNÍ
I/1
0-

ŽE
LE

ZN
OB
RO

DS
KÁ

Obrázek 10: Hluková mapa při provozu stacionárních zdrojů ve výhledovém stavu se záměrem ve výšce 4 m
nad terénem – noční období

I/10 - KRKO

NOŠSKÁ

<= 35.0 dB
35.1 - 38.0 dB
38.1 - 40.0 dB
40.1 - 42.0 dB
42.1 - 45.0 dB
45.1 - 50.0 dB
50.1 - 55.0 dB
> 55.0 dB

I/14 - HLAVNÍ
I/1
0

-Ž

EL
EZ
NO
BR
OD
SK
Á
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4.5

HLUK Z ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

V této kapitole jsou uvedeny výsledky výpočtu akustické situace v zájmovém území vyvolané
pouze železniční dopravou. Výpočet byl proveden pro stávající stav. Intenzity železniční
dopravy jsou uvedeny v kapitole 3.5. Pro výhledový stav jsou použity shodné intenzity
dopravy jako ve stávajícím stavu.
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu akustické situace z železniční dopravy.
Tabulka 13: Výsledky výpočtu LAeq,T z železniční dopravy – stávající a výhledový stav
Vypočtená hodnota
Výška
LAeq,T [dB]
bodu nad
Výp. bod
stávající
a výhledový
terénem
stav
[m]
Den
Noc
44,6
41,3
2,5
S1
45,5
42,1
9,0
45,7
42,4
2,5
S2
46,3
43,1
9,0
47,7
44,3
2,5
S3
50,0
46,6
9,0
49,0
45,7
2,5
S4
51,3
48,0
9,0
50,5
47,1
2,5
S5
52,4
49,0
9,0
51,8
48,4
2,5
S6
52,9
49,5
9,0
39,6
36,8
2,5
S7
42,7
39,6
11,5
41,5
38,1
2,5
V1
44,9
41,5
11,5
36,8
34,0
2,5
V2
40,9
37,8
11,5
41,4
38,7
V3
5,5
40,2
37,1
5,5
V4
42,0
39,1
9,0
46,4
43,3
V5
5,5
55,8
52,7
V6
9,0

VYHODNOCENÍ
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (viz předešlá tabulka) z provozu
železniční dopravy se v denní době pohybují od LAeq,16h = 36,8 dB do LAeq,16h = 55,8 dB
a v noční době od LAeq,8h = 34,0 dB do LAeq,8h = 52,7 dB.
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4.6

CELKOVÁ AKUSTICKÁ
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

SITUACE

Z POSUZOVANÝCH

ZDROJŮ

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu celkové akustické situace v zájmovém
území z provozu automobilové dopravy, železniční dopravy a z provozovaných stacionárních
zdrojů hluku v zájmovém území. V tabulce je také uvedeno porovnání výsledků výpočtu
stavu bez záměru s výsledky výpočtu stavu s provozem záměru. Výsledky výpočtu jsou
uváděny ve zvolených výpočtových bodech (viz kapitola 4.1).
Šíření hluku při celkové akustické situaci lze pro stav bez i se záměrem odečíst z grafického
znázornění hlukových pásem (viz Obrázek 11 až Obrázek 14), která jsou zobrazena ve výšce
4,0 m nad terénem.
Tabulka 14: Výsledky výpočtu LAeq,T – celková akustická situace v zájmovém území
Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
Výška
Celková akustická situace v zájmovém území
bodu nad
Výp. bod
terénem
Stav bez záměru
Stav se záměrem
[m]
Den
Noc
Den
Noc
48,3
43,9
48,5
44,4
2,5
S1
49,4
45,3
49,7
45,8
9,0
49,2
44,8
49,4
45,2
2,5
S2
50,2
46,1
50,4
46,5
9,0
50,2
46,0
50,3
46,3
2,5
S3
52,0
47,9
52,2
48,3
9,0
51,5
47,3
51,6
47,6
2,5
S4
53,4
49,3
53,5
49,5
9,0
52,1
48,1
52,1
48,1
2,5
S5
54,0
50,0
54,0
50,1
9,0
53,7
49,6
53,8
49,7
2,5
S6
54,9
50,8
54,9
50,8
9,0
54,4
48,7
54,6
48,7
2,5
S7
55,9
50,2
56,1
50,3
11,5
65,8
59,8
66,0
59,8
2,5
V1
63,3
57,4
63,6
57,4
11,5
57,6
51,8
57,8
51,8
2,5
V2
60,4
54,6
60,6
54,6
11,5
69,4
63,0
69,4
63,0
V3
5,5
66,2
60,4
66,3
60,4
5,5
V4
65,5
59,7
65,6
59,7
9,0
67,2
61,5
67,2
61,5
V5
5,5
66,7
61,2
66,7
61,2
V6
9,0

Rozdíl [dB]
(stav s – stav bez)
Den
Noc
0,2
0,5
0,3
0,5
0,2
0,4
0,2
0,4
0,1
0,3
0,2
0,4
0,1
0,3
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,1
0,2
0,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VYHODNOCENÍ – CELKOVÁ AKUSTICKÁ SITUACE
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A při celkové akustické situaci ve
stavu bez záměru se v denní době pohybují od LAeq,16h = 48,3 dB do LAeq,16h = 69,4 dB
a v noční době od LAeq,8h = 43,9 dB do LAeq,8h = 63,0 dB.
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Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A při celkové akustické situaci ve
stavu se záměrem se v denní době pohybují od LAeq,16h = 48,5 dB do LAeq,16h = 69,4 dB
a v noční době od LAeq,8h = 44,4 dB do LAeq,8h = 63,0 dB.
Ve výpočtových bodech dochází k přírůstku ekvivalentní hladiny akustického tlaku A max.
do 0,5 dB. Na základě metodického návodu „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro
účely ochrany veřejného zdraví před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ veřejně
dostupného na stránkách www.nrl.cz, schváleného hlavním hygienikem ČR a v souladu s § 20
odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nelze, v případě stejné výpočtové metody, změnu
v intervalu 0,1–0,9 dB považovat za hodnotitelnou. Lze tedy konstatovat, že ve zvolených
výpočtových bodech realizace záměru nezpůsobí hodnotitelnou změnu akustické situace.
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Obrázek 11: Hluková mapa celkové akustické situace bez záměru ve výšce 4 m nad terénem – denní období
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Obrázek 12: Hluková mapa celkové akustické situace bez záměru ve výšce 4 m nad terénem – noční období
<= 35.0 dB
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Obrázek 13: Hluková mapa celkové akustické situace se záměrem ve výšce 4 m nad terénem – denní období
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Obrázek 14: Hluková mapa celkové akustické situace se záměrem ve výšce 4 m nad terénem – noční období
<= 35.0 dB
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5

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝPOČTU HLUKU

HLUK Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
Výpočet akustické situace z automobilové dopravy byl proveden pro stav bez záměru a stav
s dopravou záměru v období dovozu a montáže vrtné soupravy (nejnepříznivější stav). Popis
výhledového stavu je uveden v kapitole 3.2.
Z provedeného výpočtu akustické situace z provozu automobilové dopravy (kapitola 4.2)
vyplývá, že ve výpočtových bodech dochází k přírůstku ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A max. do 0,2 dB. Na základě metodického návodu „Výpočtové akustické studie,
hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9.
2008“ veřejně dostupného na stránkách www.nrl.cz, schváleného hlavním hygienikem ČR
a v souladu s § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nelze, v případě stejné výpočtové
metody, změnu v intervalu 0,1–0,9 dB považovat za hodnotitelnou. Lze tedy konstatovat, že
ve zvolených výpočtových bodech provoz záměru nezpůsobí hodnotitelnou změnu akustické
situace.
Hygienický limit hluku z automobilové dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na
starou hlukovou zátěž (70/60 dB, den/noc) je v denním období výpočtově dodržen ve všech
uvažovaných výpočtových bodech pro oba případy (případ bez nebo se záměrem).
K překračování limitu dochází v obou případech (bez nebo se záměrem) v nočním období ve
výpočtových bodech V3 až V6. Na toto překročení však posuzovaný záměr nemá žádný vliv,
protože zdrojová a cílová doprava záměru je provozována pouze v denním období.
HLUK ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI
Výpočet akustické situace ze stavební činnosti byl proveden pro nejnepříznivější stavy, které
mohou nastat v průběhu jednotlivých etap výstavby. Popis posuzovaných stavů je uveden
v kapitole 3.3.
Z provedeného výpočtu akustické situace ze stavební činnosti (kapitola 4.3) vyplynulo, že při
výstavbě plánovaného záměru nebude docházet k překračování hygienických limitů hluku ze
stavební činnosti dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
V průběhu výstavby doporučujeme dodržovat obecná opatření pro hluk ze stavební činnosti
uvedená v kapitole 4.3.4.
HLUK Z PROVOZU STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ
Výpočet hluku z provozu stacionárních zdrojů byl proveden pro stávající stav (stav
s provozem stávající MVE) a pro výhledový stav (stav s provozem stávající MVE
a posuzované GE). Bližší popis posuzovaných stavů a provozovaných stacionárních zdrojů je
uveden v kapitole 3.4.
Z provedeného výpočtu akustické situace z provozu stacionárních zdrojů (kapitola 4.4)
vyplynulo, že hygienický limit hluku (50/40 dB, den/noc) je dodržen ve všech uvažovaných
výpočtových bodech ve stavu bez záměru i ve stavu se záměrem.
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Na základě provedených výpočtů doporučujeme, aby při výběru dodavatele ventilátorů
chladících jednotek byly upřednostněny ventilátory emitující nižší hladinu akustického tlaku.
V předkládané studii bylo počítáno s maximální hladinou akustického tlaku v 1 m od jednoho
ventilátoru LPA,1m = 60 dB. Celkově bylo počítáno s 20 ventilátory. Výsledky výpočtu hluku
při provozu geotermální elektrárny dosahují v nejbližším venkovním chráněném prostoru
staveb max. LAeq,1h = 39,5 dB v nočním období. Výpočtem bylo prokázáno, že nedojde
k překročení hygienického limitu hluku 40 dB.
Dále bude nutné zajistit zatlumení venkovních žaluzií u strojovny se soustrojím turbínagenerátor tak, aby ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 1 m od žaluzie byla hladina
akustického tlaku max. LPA,1m = 75 dB.
U strojovny dieselagregátu bude nutné zajistit zatlumení venkovních žaluzií a komínu.
Zatlumení žaluzií navrhnout tak, aby hladina akustického tlaku max. LPA,1m = 68 dB.
Zatlumení komínu navrhnout tak, aby ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 1 m od zdroje
byla hladina akustického tlaku max. LPA,1m = 72 dB.
V případě změn či upřesnění vstupních parametrů pro výpočet hluku ze stacionárních zdrojů
bude nutné aktualizovat jejich výpočet v dalším stupni projektové dokumentace a případně
zvážit realizaci možných protihlukových opatření (např. stavební úpravou ventilátorů tak, aby
došlo k odstínění a nasměrování hluku mimo chráněné prostory).
HLUK Z ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude mít vliv na železniční dopravu
v zájmovém území. Výpočet akustické situace z železniční dopravy v zájmovém území byl
proveden kvůli vyhodnocení předpokládaného akustického příspěvku záměru k celkové
akustické situaci. Vzhledem k tomu, že železniční doprava v zájmovém území je významným
zdrojem hluku, bylo nutné se zabývat železničním hlukem kvůli zjištění stavu celkové
akustické situace bez záměru.
CELKOVÁ AKUSTICKÁ SITUACE Z POSUZOVANÝCH ZDROJŮ HLUKU
V posouzení celkové akustické situace byly zohledněny i stávající dominantní zdroje hluku
v okolí, kterými jsou provoz na pozemních komunikacích I/10 a I/14, provoz na železniční
trati. V celkové akustické situaci byl posouzen i provoz stávající malé vodní elektrárny.
Ve studii byl vyhodnocen předpokládaný akustický příspěvek z provozu geotermální
elektrárny k celkové akustické situaci, ve které bylo počítáno s uvedenými stávajícími zdroji
hluku.
Z provedeného výpočtu celkové akustické situace (kapitola 4.6) vyplynulo, že ve
výpočtových bodech dochází k přírůstku ekvivalentní hladiny akustického tlaku A max. do
0,5 dB. Na základě metodického návodu „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely
ochrany veřejného zdraví před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ veřejně dostupného
na stránkách www.nrl.cz, schváleného hlavním hygienikem ČR a v souladu s § 20 odst. 4
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nelze, v případě stejné výpočtové metody, změnu v intervalu
0,1–0,9 dB považovat za hodnotitelnou. Lze tedy konstatovat, že ve zvolených výpočtových
bodech realizace záměru nezpůsobí hodnotitelnou změnu akustické situace.
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6

ZÁVĚR

Předmětem této studie bylo posouzení předpokládaného vlivu výstavby a provozu
hloubkových vrtů a geotermální elektrárny na akustickou situaci v nejbližším okolí
posuzovaného záměru nacházejícího se ve městě Tanvaldu.
V akustické studii byly modelovány různé stavy liniové dopravy, stacionární zdroje hluku
a stavy při stavebních činnostech. Výsledky jednotlivých modelů jsou uvedeny vždy
v příslušné kapitole. Souhrnné vyhodnocení výsledků výpočtu a případná doporučení jsou
uvedeny v kapitole 5.
Z výsledků uvedených v předchozích kapitolách vyplynulo, že provozem zdrojové a cílové
dopravy záměru nedojde k hodnotitelné změně akustické situace v chráněném venkovním
prostoru staveb v okolí záměru.
Z výsledků výpočtu dále vyplynulo, že hluk při stavební činnosti záměru nezpůsobí
překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti dle nařízení vlády č. 272/2011
Sb.
Dále lze konstatovat, že provoz posuzovaných stacionárních zdrojů nezpůsobí, v případě
dodržení předpokládaných parametrů, překračování hygienického limitu hluku v chráněném
venkovním prostoru okolních staveb. V případě změn či upřesnění vstupních parametrů pro
výpočet hluku ze stacionárních zdrojů bude nutné aktualizovat jejich výpočet v dalším stupni
projektové dokumentace.
Z hlediska celkové akustické situace lze na základě výsledků konstatovat, že vlivem záměru
nedojde k hodnotitelné změně akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb
v okolí záměru.
Akustická studie prokázala, že posuzovaný záměr není z hlediska hlukové zátěže okolních
chráněných staveb v rozporu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
Přesnost výpočtu odpovídá poskytnutým vstupním údajům a stupni rozpracovanosti
dokumentace.
Uvedené závěry a výstupy akustické studie platí pro vstupní parametry výpočtu uvedené
v akustické studii.
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Prohlášení
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 (Verze: 6.0.4666.12980) na základě registrační
karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2143/820/08/DK, udělené Ministerstvem životního prostředí
ČR.
Rozptylová studie je zpracována dle přílohy č.15 k vyhlášce 415/2012 Sb.

1. Zadání rozptylové studie
Předkládaná rozptylová studie vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži související
s etapou budování hloubkových vrtů pro využití geotermální energie Tanvald 1.
Rozptylová studie je vypracována v souladu se zákonem č.201/2012 Sb., vyhl.
č.415/2012 Sb. a dle zadání objednatele pro NO2, PM10, PM2,5, CO, benzen a
benzo(a)pyren.
Dle podkladů zadavatele jsou v předkládané rozptylové studii řešeny následující
situace:
Varianta 1 – Etapa výstavby panelové plochy
Varianta 2 – Dovoz a montáž vrtné soupravy
Varianta 3 – Etapa samotného vrtání
Varianta 4 – Provoz náhradního zdroje energie
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2. Použitá metodika výpočtu
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty
znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998
ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice
SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum
omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo
srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících
látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního
prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům, a proto v ní vznikají změny,
na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále
k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená
metodika SYMOS 97, verze 2006.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
-

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových
průměrných hodnot koncentrací
stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot (PM10 a SO2 ) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 verze 2006 je programový systém pro modelování znečištění ze
stacionárních zdrojů. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje:
 výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),plošných (typ
zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
 výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
 stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
 brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou
matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do
výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je
nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka
nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají
exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv
terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak
se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.

4

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy.
Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým
jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky
na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími
srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky
v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí
do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a
transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky lze rozdělit do těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu
horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního
zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí
na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo
jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní
výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových
elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° p ři
všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje
relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve
všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje
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mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(p ředvolená
hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvo lit krok výpočtu vlastní, přičemž
jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí d ělit číslo 45 beze zbytku.
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba
věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice
reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však
záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti
stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci
ČHMÚ. Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená
podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd
rychlosti:
Třída větru
slabý vítr
střední vítr
silný vítr

Třída rychlosti větru
1.7 m/s
5.0 m/s
11.0 m/s

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m
nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která
je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry:
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji
se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy
oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň
jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní
faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména
dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve
vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu
k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO.
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Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích
procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod
vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce
značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře.
Protože vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby
jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze
NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací
obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis
konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis. Pro představu, jak
bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2
v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty
c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota
z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s:
třída stability
I
II
III
IV
V

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 1 km
0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na
NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 35 % původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude
tento podíl ještě nižší.
Údaje o referenčních bodech
Pro každý referenční bod, pro který se počítá znečištění ovzduší, je nutné znát tyto
údaje:
1. Název referenčního bodu (není povinné, ale u samostatných referenčních bodů užitečné).
2. Poloha referenčního bodu, tj. souřadnice xr, yr [m] ve zvolené souřadné síti.
3. Nadmořská výška terénu zr [m] v místě referenčního bodu.
4. Pokud je referenční bod umístěn jinde než v úrovni terénu, (např. na budově), pak jeho
výšku lnad terénem (výšku budovy)/.

Údaje o topografii terénu
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. V případě, že terén mezi zdrojem a
referenčním bodem není rovinný, je třeba mít informace o jeho tvaru.
V praxi se výpočty provádějí obvykle v pravidelné nebo nepravidelné síti referenčních
bodů. Z údajů o jejich poloze a nadmořských výškách terénu v jejich místě se
vyhodnocuje tvar a charakteristiky terénu ve sledované oblasti. Přesnost výpočtu
profilu terénu mezi zdrojem a referenčním bodem závisí na dostatečné hustotě
referenčních bodů v síti. Hustotu sítě referenčních bodů je proto nutné volit takovou,
aby postihla všechny podstatné terénní útvary v daném území.
Mezi zdrojem a nejbližším referenčním bodem se předpokládá rovinný terén bez
jakýchkoliv významných terénních útvarů. Naopak, pokud chceme podrobněji popsat
terén mezi zdrojem a nějakým referenčním bodem, je nutné zvolit mezi nimi několik
dalších referenčních bodů. I v tomto případě je výhodné znát nadmořské výšky
nikoliv jen na spojnici mezi zdrojem z referenčním bodem, ale v síti bodů rozložených
kolem této spojnice.
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Údaje pro výpočet znečištění v zástavbě
Při výpočtu znečištění ovzduší v terénu zastavěném budovami se referenční body
umísťují na budovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit některé
referenční body na nejvyšší budovy v okolí zdroje (zdrojů).
U podrobných výpočtů v malých vzdálenostech a při stanovování potřebných výšek
komínů (výduchů) je nutné kromě výšek budov ležících v okolí zdroje znát rovněž
jejich rozmístění a půdorysné rozměry. Tyto údaje lze odečíst z podrobných map.
Nařízením vlády byly stanovené imisní limity pro SO2 a jemnou frakci prachu PM10
jako průměrné denní hodnoty. Pro výpočet denních průměrů koncentrací však již
nelze využít postupy z výpočtů krátkodobých koncentrací, protože během 24 hodin
se obvykle výrazně změní rozptylové podmínky v atmosféře. Průměrné denní
koncentrace je ale možné určit na základě vypočtených maximálních hodinových
koncentrací, známe-li souvislost mezi nimi.
Vztah mezi průměrnými denními koncentracemi a maximálními hodinovými
hodnotami koncentrací lze odvodit z výsledků měření koncentrací SO2 a PM10 na
měřicích stanicích v ČR za období let 1999 - 2001. Následující obrázky ukazují
souvislost mezi naměřenými hodinovými maximy a denními průměry (hodnoty jsou
uvedené v µg/m3 ):
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Protože výpočtem je potřeba stanovit maximální hodnoty průměrných denních
koncentrací na základě nejvyšších hodinových hodnot, byly k uvedeným souborům
dat zkonstruované obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou.
Označíme-li Ch maximální hodinovou koncentraci a Cd nejvyšší průměrnou denní
koncentraci, pak tyto křivky mají následující matematické vyjádření:
Pro SO2:
Cd = 0,867 . Ch
Cd = 78,129 . ln Ch - 257,8

pro Ch ≤ 160 µg/m3
pro Ch > 160 µg/m3

Pro PM10:

Cd = 0,808 . Ch
pro Ch ≤ 350 µg/m3
Cd = 220,35 . ln Ch - 1008
pro Ch > 350 µg/m3
Tyto rovnice se použijí pro výpočet denních maxim a počtu dní s denní koncentrací
vyšší než stanovená hodnota následujícím způsobem:
a) Výpočet maximálních denních koncentrací
Postup je stejný jako při výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací až po
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru. Při tomto načítání se v každém kroku celková získaná
hodinová koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených
v předchozí části (toto má význam pouze pro výpočet doby překročení). Přepočtením
výsledné hodinové hodnoty (po načtení koncentrací od všech zdrojů připadajících
pro daný azimut větru v úvahu) získáme pro každý směr větru, třídu stability a
rychlost větru výslednou "denní" koncentraci Cdφj , se kterou dále zacházíme stejně
jako v případě hodinových hodnot. To znamená, že se z těchto hodnot vybere jednak
maximální koncentrace Cdj pro každou přípustnou kombinaci třídy stability a třídy
rychlosti větru (celkem 11 hodnot) a jednak nejvyšší koncentrace Cdmax bez ohledu
na třídu stability a rychlost větru. Tyto hodnoty budou mít význam maximálních
průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat,
trvaly celý den.
b) Výpočet počtu případů překročení stanovených hodnot za rok
Postup je obdobný jako při výpočtu doby překročení zvolených koncentrací. Během
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru se v každém kroku celková získaná hodinová
koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí
části, jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po každém načtení a přepočtu se
testuje, zda vypočtená "denní" hodnota již překročila nebo ještě nepřekročila
zvolenou hodnotu CR. Další postup je zcela shodný s výpočtem doby překročení u
hodinových hodnot, pouze s tím rozdílem, že se použijí "denní" hodnoty. Výsledná
doba překročení stanovených koncentrací (např. imisního limitu) bude i nadále
vycházet v hodinách za rok. Je tedy nutné ji přepočíst na dny za rok, aby bylo možné
výsledek srovnat s limitem pro počet výskytů denní koncentrace vyšší než imisní
limit. Pokud vyjde doba překročení nižší než 24 hodin za rok, bude se předpokládat,
že k výskytu nadlimitní hodnoty dojde v průměru jednou za více let, nepřímo úměrně
vypočtenému počtu hodin.
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3. Vstupní podklady pro výpočet
3.1. Umístění záměru
Místo stavby
Kraj
Katastrální území:

: Tanvald
: Liberecký kraj
: Tanvald

Posuzovaným záměrem jsou tři geotermální vrty hluboké 4-5 km, jejichž pomocí
bude vytvořen podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry rock). Zhlaví
geotermálních vrtů bude na povrchu vzdálené cca 10 m, v konečné hloubce pak
budou krajní vrty ukončeny v horizontální vzdálenosti asi 600 m od sebe. Jejich
podzemní propojení pro cirkulující vody bude probíhat po přirozených poruchových
systémech aktivovaných tepelným a tlakovým štěpením hornin na koncích vrtů.
Aktivace uvolnění puklin pro cirkulaci vody bude posílena provedením série
horizontálních vrtů malého průměru směrovaných žádoucím způsobem z konečné
úrovně hlavních geotermálních vrtů.
Do hloubky minimálně 3 km budou vrty paženy, aby zde nedocházelo ke kontaktu
prostředí vrtu s podzemní vodou.
Po vyhloubení vrtů bude do podzemí vpouštěna studená voda. Jejím působením v
kombinaci s hydrostatickým tlakem vody dojde ke kontrakci hornin v okolí a následně
k jejich rozpukání, které umožní cirkulaci vody mezi ukončením jednotlivých vrtů, jež
se v podzemí ohřeje. Tím vznikne primární podzemní výměník tepla. Teplá voda
z vrtů bude odváděna potrubím do sekundárního povrchového výměníku s turbínou a
generátorem elektrické energie umístěném v objektu elektrárny. Cílem navrhované
činnosti je zajistit bezemisní výrobu elektřiny a tepla přinejmenším pro vytápění
areálu bývalé textilní továrny a případně dalších objektů v Tanvaldu a příp. Smržovce
geotermální energií získanou z vody čerpané z hlubokých vrtů. Předpokládá se
rovněž jiné využití tepelné energie v oblasti výroby, rekreace apod. K tomu bude
sloužit sekundární povrchový výměník tepla s výrobou páry pohánějící turbínu a jejím
prostřednictvím generátor pro výrobu elektřiny a s ohřevem vody pro vytápění.
Zařízení bude umístěno v průmyslovém areálu v blízkosti ústí vrtů, pravděpodobně s
využitím v současnosti opuštěných objektů.
Umístění vrtů je patrné z následující situace:
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situace záměru
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3.2. Údaje o zdrojích
Z hlediska řešených variant jsou ve variantách 1 až 3 řešeny pouze emise z dopravy
a provozu stavebních strojů v etapě výstavby panelové plochy.
Varianta 4 potom řeší provoz náhradního zdroje energie, který bude sloužit při
výpadku elektrické energie pro pohon soupravy, zejména pro čerpání výplachu,
protože výpadek elektrické energie v řádu hodin by vedl k sedimentaci a zatuhnutí
výplachu.

3.2.1. Použité emisní faktory pro liniové a plošné zdroje
Liniové a plošné zdroje
Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno
s emisními faktory, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie.
V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel
na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.06.
Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.06
(Mobilní Emisní FAktory, verze 2006). Tento uživatelsky jednoduchý program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny základní
kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i
stárnutí motorových vozidel. Program MEFA umožňuje výpočet emisních faktorů pro
široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak
i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy).
Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory
tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující
sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (CxHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd

Program MEFA v. 06 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
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postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému
parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických
látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat
potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné
hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla
a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro
organické sloučeniny (např. styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na
kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro
motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání
v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet.
Problematika sekundární emise
Hodnota sekundární emise dopravy vyjadřuje množství částic, které jsou vlivem
pohybu automobilů zvednuty z povrchu vozovky a rozptýleny v přízemní vrstvě
atmosféry. Sekundární prašnost je obecně závislá na mnoha parametrech a její
hodnota je zatížena velkou mírou nejistoty. Hlavní parametry ovlivňující sekundární
prašnost jsou intenzita depozice, typ povrchu vozovky a jeho narušení, typ vozidla,
počet náprav, aktuální rozptylové podmínky. Všechny komunikace uvažované ve
vytvořeném regionálním modulu mají asfaltový povrch s běžnou mírou opotřebení.
Hodnota sekundární emise PM10 byla přebrána ze studie vykonané pro centrální část
Brna v roce 2005. Hodnota sekundární emise PM10 byla ve shodě s US EPA
stanovena 0,0662 g/vozokilometr. Hodnota sekundární emise není závislá na sklonu
vozovky a byla považována za konstantu pro všechny komunikace zahrnuté
v modelu.
Zdroj: Prašnost z dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi
Výroční zpráva za rok 2005, kód projektu 1F54H/098/520,
Centrum dopravního výzkumu, odp. řešitel Ing. Vladimír Adamec, CSc.

Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následujících tabulkách:
pozn.: SP = sekundární prašnost
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Emisní faktory – etapa provozu, rok 2014
Typ vozidla
OA - benzin
OA - diesel
TNA

Typ vozidla
OA - benzin
OA - diesel
TNA

Emisní
úroveň
EURO 3
EURO 3
EURO 3

Rychlost
(km/h):
25
25
25

ROK 2014, plynulost st.3
Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
PM10 + SP
0,2224
0,0035
0,0668
0,5727
0,0011
0,1041
3,4868
0,0320
0,5268

CO
1,0973
0,4406
6,6121

Emisní faktor (µ
µg/km)
Benzo(a)pyren
0,0255
0,0204
0,2153

Emisní
úroveň
EURO 3
EURO 3
EURO 3

Rychlost
(km/h):
50
50
50

ROK 2014, plynulost st.3
Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
PM10 + SP
0,2025
0,0030
0,0669
0,3968
0,0007
0,1167
2,1699
0,0200
0,3472

CO
0,7555
0,2586
4,3190

Emisní faktor (µ
µg/km)
Benzo(a)pyren
0,0427
0,0271
0,3423

Rychlost
(km/h):
15
15
15

ROK 2014, plynulost st.7
Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
PM10 + SP
0,2960
0,0065
0,0675
0,8551
0,0022
0,1813
8,2422
0,0794
1,4260

CO
3,5986
1,3630
20,9439

Emisní faktor (µ
µg/km)
Benzo(a)pyren
0,0271
0,0190
0,1903

Stavební plocha
Typ vozidla
OA - benzin
OA - diesel
TNA

Emisní
úroveň
EURO 3
EURO 3
EURO 3

pozn.: z hlediska osobních automobilů je v bilancích uvažováno s 50% rozdělením mezi
benzín a naftu
Emisní faktory PM2,5

Program MEFA v. 06 emisní faktory pro PM2,5 neobsahuje. Proto bylo využito
Programu 2B08040 – Výzkum původu znečištění ovzduší (2008-2011, MSM/2B)
v rámci programu 2B – Zdravý a kvalitní život, ze kterého vyplývá ve vztahu
k dopravě následující poměr mezi PM10 a PM2,5:

Vyhodnocení odběrů:
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3.2.2. Emise z provozu stavební techniky
Z hlediska emisí je uvažováno se spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jedno
rypadlo. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí
11,23 g NOx, 0,006 g benzenu a 1,038 g PM10.

3.2.3. Vstupní podklady pro Varianty č. 1 až č. 4
V rámci rozptylové studie byly v souvislosti s posuzovaným záměrem hodnoceny
následující úseky, které jsou doloženy ve výkresu č. 1„Dopravní studie Tanvald 1,
dopravně inženýrské podklady pro EIA“ vypracované v dubnu 2013 firmou ETC
s.r.o., a které jsou znázorněny na následující stránce.
Také rozdělení dopravy generované záměrem je na jednotlivé úseky provedeno
v souladu s touto dopravní studií:
Osobní automobily:
 ulice Krkonošská:

10%

 ulice Hlavní:

40%

 ulice Železnobrodská: 50%
Nákladní automobily:
 areál → Krkonošská → Železnobrodská → R10: 100%
Řešené úseky komunikací:
 úsek 1 – Železnobrodská
 úsek 2 – Hlavní
 úsek 3 – Krkonošská 1
 úsek 4 – areálová
 úsek 5 – Krkonošská 2
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3.2.1. Vstupní podklady pro Variantu č.1
Liniové zdroje
Dle předaných podkladů bude etapa výstavby panelové plochy, která bude trvat cca
30 dnů, generovat v denní době (06.00 – 22.00 hod.) následující pohyby:
 30 pohybů TNA
 10 pohybů OA (pozn.: ve výpočtu je uvažováno s 50% rozdělením OA mezi
diesel a benzin)
V rámci modelu dopravy je potom v této variantě doprava na jednotlivých úsecích
generována následovně (v době 06,00 – 22,00 hod.):
 úsek 1 – Železnobrodská:

OA: 5
TNA: 30

 úsek 2 – Hlavní:

OA: 4
TNA: 0

 úsek 3 – Krkonošská 1:

OA: 1
TNA: 30

 úsek 4 – areálová:

OA: 10
TNA: 30

 úsek 5 – Krkonošská 2:

OA: 9
TNA: 0

Uvedené dopravě odpovídají následující bilance emisí:
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

g/m.s-1
2,7748E-06
4,99417E-08
2,72486E-06
4,52415E-06
1,12369E-07

NOx
kg/km.den-1
0,0665953
0,0011986
0,0653967
0,1085795
0,0026969

t/km. rok-1
0,0019979
3,596E-05
0,0019619
0,0032574
8,091E-05

g/m.s-1
2,539E-08
3,083E-10
2,508E-08
4,096E-08
6,938E-10

Benzen
kg/km.den-1
0,0006093
0,0000074
0,0006019
0,000983
1,665E-05

t/km. rok-1
1,828E-05
2,22E-07
1,806E-05
2,949E-05
4,995E-07

komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

g/m.s-1
4,531E-07
1,53E-08
4,378E-07
6,941E-07
3,443E-08

PM10 + SP
kg/km.den-1
0,010875
0,0003672
0,0105078
0,0166585
0,0008262

t/km. rok-1
0,0003263
1,102E-05
0,0003152
0,0004998
2,479E-05

g/m.s-1
2,429E-07
8,201E-09
2,347E-07
3,72E-07
1,845E-08

PM2,5
kg/km.den-1
0,005829
0,0001968
0,0056322
0,008929
0,0004428

t/km. rok-1
0,0001749
5,905E-06
0,000169
0,0002679
1,329E-05

komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

g/m.s-1
5,50439E-06
8,45083E-08
5,41988E-06
8,58552E-06
1,90144E-07

CO
kg/km.den-1
0,1321053
0,0020282
0,1300771
0,2060525
0,0045635

t/km. rok-1
0,0039632
6,085E-05
0,0039023
0,0061816
0,0001369

g/m.s-1
6,227E-14
7,117E-15
5,515E-14
4,25E-14
1,601E-14

Benzo(a)pyren
kg/km.den-1
1,495E-09
1,708E-10
1,324E-09
1,02E-09
3,843E-10

t/km. rok-1
4,484E-11
5,124E-12
3,971E-11
3,06E-11
1,153E-11
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Plošné zdroje
Nákladní a osobní automobily
Plošný zdroj v rámci předkládaného záměru je představován 30 pohyby TNA a 10
pohyby OA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů
byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km.
Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaných pohybech automobilů a době
volnoběhu 120 sekund lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících
látek při použití zvolených emisních faktorů:
Tab.: Hmotnostní toky emisí z plošných zdrojů
Plošný zdroj

Plošný zdroj

Plošný zdroj

NOx
kg.den-1
0,5041793
PM10 + SP
-1
g.s
kg.den-1
0,001522 0,0876687
CO
g . s-1
kg.den-1
0,022807326
1,313702
g . s-1
0,008753113

t. rok-1
0,0151254
t. rok-1
0,0026301
t. rok-1
0,0394111

Benzen
kg.den-1
0,0048653
PM2,5
-1
g.s
kg.den-1
0,0008158
0,0469904
Benzo(a)pyren
g . s-1
kg.den-1
3,764E-11
2,168E-09
g . s-1
8,447E-05

t. rok-1
0,000146
t. rok-1
0,0014097
t. rok-1
6,504E-11

Staveništní technika
V rámci této etapy je uvažováno s provozem 2 autojeřábů, jednoho rypadla M 330 D
a kolového dozeru Caterpillar 824 H.
Je uvažováno průměrně s 8 hodinami provozu denně pro jeden mechanismus. Při
uvažovaných 30 pracovních dnech se jedná o cca 960 provozních hodin, což
předpokládá spotřebu 14400 l nafty/rok. Spálením tohoto množství nafty bude
vyprodukováno následující množství emisí:
Tab.: Hmotnostní toky emisí z plošných zdrojů
Plošný zdroj

g . s-1
0.187166667

Plošný zdroj

g . s-1
0.0184033

NOx
kg.den-1
5.3904
PM10
kg.den-1
0.530016

t. rok-1
0.161712

g . s-1
0.0001

t. rok-1
0.0159005

g . s-1
0.0098642

Benzen
kg.den-1
0.00288
PM2,5
kg.den-1
0.2840886

t. rok-1
0.0000864
t. rok-1
0.0085227

Vzhledem ke krátkému časovému průběhu této etapy výstavby jsou v této variantě
vyhodnocovány pouze příspěvky ke krátkodobým imisním limitům, tedy v uvedeném
případě pro NO2, PM10 a CO.
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3.2.2. Vstupní podklady pro Variantu č. 2
Liniové zdroje
Dle předaných podkladů bude etapa dovozu a montáže vrtné soupravy, která bude
trvat cca 7 dnů, generovat v denní době (06.00 – 22.00 hod.) následující pohyby:
 50 pohybů TNA
 10 pohybů OA (pozn.: ve výpočtu je uvažováno s 50% rozdělením OA mezi
diesel a benzin)
V rámci modelu dopravy je potom v této variantě doprava na jednotlivých úsecích
generována následovně (v době 06,00 – 22,00 hod.):
 úsek 1 – Železnobrodská:

OA: 5
TNA: 50

 úsek 2 – Hlavní:

OA: 4
TNA: 0

 úsek 3 – Krkonošská 1:

OA: 1
TNA: 50

 úsek 4 – areálová:

OA: 10
TNA: 50

 úsek 5 – Krkonošská 2:

OA: 9
TNA: 0

Uvedené dopravě odpovídají následující bilance emisí:
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

g/m.s-1
4,58305E-06
4,99417E-08
4,53311E-06
7,42981E-06
1,12369E-07

NOx
kg/km.den-1
0,1099933
0,0011986
0,1087947
0,1783155
0,0026969

t/km. rok-1
0,00077
8,39E-06
0,0007616
0,0012482
1,888E-05

g/m.s-1
4,205E-08
3,083E-10
4,174E-08
6,763E-08
6,938E-10

Benzen
kg/km.den-1
0,0010093
0,0000074
0,0010019
0,001623
1,665E-05

t/km. rok-1
7,065E-06
5,18E-08
7,013E-06
1,136E-05
1,166E-07

komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

g/m.s-1
7,425E-07
1,53E-08
7,272E-07
1,133E-06
3,443E-08

PM10 + SP
kg/km.den-1
0,017819
0,0003672
0,0174518
0,0271945
0,0008262

t/km. rok-1
0,0001247
2,57E-06
0,0001222
0,0001904
5,783E-06

g/m.s-1
3,98E-07
8,201E-09
3,898E-07
6,073E-07
1,845E-08

PM2,5
kg/km.den-1
0,009551
0,0001968
0,0093542
0,0145763
0,0004428

t/km. rok-1
6,686E-05
1,378E-06
6,548E-05
0,000102
3,1E-06

komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

g/m.s-1
9,10355E-06
8,45083E-08
9,01904E-06
1,40956E-05
1,90144E-07

CO
kg/km.den-1
0,2184853
0,0020282
0,2164571
0,3382945
0,0045635

t/km. rok-1
0,0015294
1,42E-05
0,0015152
0,0023681
3,194E-05

g/m.s-1
9,785E-14
7,117E-15
9,074E-14
6,375E-14
1,601E-14

Benzo(a)pyren
kg/km.den-1
2,349E-09
1,708E-10
2,178E-09
1,53E-09
3,843E-10

t/km. rok-1
1,644E-11
1,196E-12
1,524E-11
1,071E-11
2,69E-12
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Plošné zdroje
Plošný zdroj v rámci předkládaného záměru je představován 50 pohyby TNA a 10
pohyby OA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů
byl pro volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km.
Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaných pohybech automobilů a době
volnoběhu 120 sekund lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících
látek při použití zvolených emisních faktorů:
Tab.: Hmotnostní toky emisí z plošných zdrojů
Plošný zdroj

Plošný zdroj

Plošný zdroj

NOx
kg.den-1
0.8338673
PM10 + SP
-1
g.s
kg.den-1
0.0025123 0.1447087
CO
g . s-1
kg.den-1
0.037351701
2.151458
g . s-1
0.014476863

t. rok-1
0.0058371
t. rok-1
0.001013
t. rok-1
0.0150602

Benzen
kg.den-1
0.0080413
PM2,5
-1
g.s
kg.den-1
0.0013466
0.0775638
Benzo(a)pyren
g . s-1
kg.den-1
5.646E-11
3.252E-09
g . s-1
0.0001396

t. rok-1
5.629E-05
t. rok-1
0.0005429
t. rok-1
2.276E-11

Vzhledem ke krátkému časovému průběhu této etapy výstavby jsou v této variantě
vyhodnocovány pouze příspěvky ke krátkodobým imisním limitům, tedy v uvedeném
případě pro NO2, PM10 a CO.

20

3.2.3. Vstupní podklady pro Variantu č. 3
Liniové zdroje
Dle předaných podkladů bude etapa samostatného vrtání, která bude trvat 365 dnů,
generovat v denní době (06.00 – 22.00 hod.) následující pohyby:
 10 pohybů TNA
 20 pohybů OA (pozn.: ve výpočtu je uvažováno s 50% rozdělením OA mezi
diesel a benzin)
V rámci modelu dopravy je potom v této variantě doprava na jednotlivých úsecích
generována následovně (v době 06,00 – 22,00 hod.):
 úsek 1 – Železnobrodská:

OA: 10
TNA: 10

 úsek 2 – Hlavní:

OA: 8
TNA: 0

 úsek 3 – Krkonošská 1:

OA: 2
TNA: 10

 úsek 4 – areálová:

OA: 20
TNA: 10

 úsek 5 – Krkonošská 2:

OA: 18
TNA: 0

Uvedené dopravě odpovídají následující bilance emisí:
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

g/m.s-1
1,02898E-06
9,98833E-08
9,29096E-07
1,78413E-06
2,24738E-07

NOx
kg/km.den-1
0,0246955
0,0023972
0,0222983
0,042819
0,0053937

t/km. rok-1
0,0090139
0,000875
0,0081389
0,0156289
0,0019687

g/m.s-1
9,104E-09
6,167E-10
8,488E-09
1,525E-08
1,388E-09

Benzen
kg/km.den-1
0,0002185
0,0000148
0,0002037
0,000366
0,0000333

t/km. rok-1
7,975E-05
5,402E-06
7,435E-05
0,0001336
1,215E-05

komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

g/m.s-1
1,829E-07
3,06E-08
1,523E-07
2,907E-07
6,885E-08

PM10 + SP
kg/km.den-1
0,00439
0,0007344
0,0036556
0,006977
0,0016524

t/km. rok-1
0,0016024
0,0002681
0,0013343
0,0025466
0,0006031

g/m.s-1
9,804E-08
1,64E-08
8,164E-08
1,558E-07
3,69E-08

PM2,5
kg/km.den-1
0,002353
0,0003936
0,0019594
0,0037397
0,0008857

t/km. rok-1
0,0008589
0,0001437
0,0007152
0,001365
0,0003233

komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5

g/m.s-1
2,01085E-06
1,69017E-07
1,84184E-06
3,39583E-06
3,80288E-07

CO
kg/km.den-1
0,0482605
0,0040564
0,0442041
0,0815
0,0091269

t/km. rok-1
0,0176151
0,0014806
0,0161345
0,0297475
0,0033313

g/m.s-1
3,558E-14
1,423E-14
2,135E-14
3,188E-14
3,203E-14

Benzo(a)pyren
kg/km.den-1
8,54E-10
3,416E-10
5,124E-10
7,65E-10
7,686E-10

t/km. rok-1
3,117E-10
1,247E-10
1,87E-10
2,792E-10
2,805E-10
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Plošné zdroje
Plošný zdroj v rámci předkládaného záměru je představován 10 pohyby TNA a 20
pohyby OA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů
byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km.
Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaných pohybech automobilů a době
volnoběhu 120 sekund lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících
látek při použití zvolených emisních faktorů:
Tab.: Hmotnostní toky emisí z plošných zdrojů
Plošný zdroj

Plošný zdroj

Plošný zdroj

NOx
kg.den-1
0,1841387
PM10 + SP
-1
g.s
kg.den-1
0,0005684 0,0327373
CO
g . s-1
kg.den-1
0,009253715
0,533014
g . s-1
0,003196852

t. rok-1
0,0672106
t. rok-1
0,0119491
t. rok-1
0,1945501

Benzen
kg.den-1
0,0017907
PM2,5
-1
g.s
kg.den-1
0,0003046
0,0175472
Benzo(a)pyren
g . s-1
kg.den-1
2,823E-11
1,626E-09
g . s-1
3,109E-05

t. rok-1
0,0006536
t. rok-1
0,0064047
t. rok-1
5,935E-10

V rámci této varianty byly pro všechny škodliviny řešeny jak krátkodobé příspěvky
záměru k imisní zátěži, tak i příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru.
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3.2.4. Vstupní podklady pro Variantu č.4
Porovnání s požadavky příslušného prováděcího právního předpisu
Příslušným prováděcím právním předpisem je v tomto případě zákon č. 201/2012
Sb. o ochraně ovzduší. V příloze č. 2 k němu je pod kódem 1.2. uveden
vyjmenovaný stacionární zdroj „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“, který zahrnuje
posuzované dieselagregáty.
Specifikace zdroje
Z hlediska náhradního zdroje energie bude instalován jeden diesel 750 kVA–600 kW.
Zdroj lze specifikovat následujícími charakteristikami:
Objem spalin : 119,9 m3/min
Teplota spalin 635° C
Výška zdroje: 16 m
Průměr výduchu 350 mm
FPD: 6 hod/rok
Zneč. látka
NOx
CO
PM10

Udávané emise (g/kWh)
(pro jeden diesel)
7,422 g/kWh
1,033 g/kWh
0,128 g/kWh

Hmotnostní toky emisí (g/hod)
(pro jeden diesel)
4453,0 g/hod
619,8 g/hod
76,8 g/hod

V rámci této varianty byly pro všechny škodliviny řešeny vzhledem k fondu provozní
doby krátkodobé příspěvky záměru k imisní zátěži.
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3.3. Meteorologické podklady
Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2006:
TANVALD
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE

Protože je výpočtová síť v souřadném systému JTSK, je použito stočení větrné
růžice o 7,2o. Toto natočení větrné růžice k souřadnému systému je dokladováno
následujícím kartogramem:
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3.4. Popis referenčních bodů
Výpočet imisní zátěže byl řešen ve výpočtové síti 1 000 x1 000 metrů o kroku 25 m,
která představuje celkem 1 681 výpočtových bodů (1 – 1 681). Výpočet byl dále
rozšířen o 6 výpočtových bodů mimo výpočtovou síť (2 001 – 2 006) charakterizující
nejbližší hygienicky významné objekty.
Ve výpočtové síti jakož i v mapových podkladech je použito hodnoty L rovné 1,6 m –
dýchací zóna člověka.
V následující tabulce jsou potom uvedeny souřadnice bodů mimo výpočtovou síť:
CB

2 001
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006

popis

Krkonošská 329
Železnobrodská 299
Krkonošská 86
Vančurova 34+36
Popelnická 144
Žákova 425

X

Y

Z

L

-670900
-670846
-671008
-670699
-670649
-670838

-979502
-979854
-979759
-979489
-979527
-979735

466,3
459,4
467,5
467,4
475,6
456,2

09,0
12,0
09,0
12,0
12,0
09,0

Výškové členění, výpočtová síť a výpočtové body mimo síť jsou patrné
z následujících podkladů; výpočet je proveden v souřadné síti JTSK a ve výškovém
systému Balt po vyrovnání.
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27

28

29

VB 2004
Bytový dům
st. 681/1 a 681/2
Vančurova 34 a 36
k.ú.: Šumburk nad
Desnou

VB 2001
Rodinný dům
st. 473
Krkonošská 329
k.ú.: Tanvald

VB 2005
Bytový dům
st. 685
Popelnická 144
k.ú.: Šumburk nad
Desnou

VB 2002
Bytový dům
st. 264
Železnobrodská 299
k.ú.: Tanvald

VB 2006
Rodinný dům
st. 617
Žákova 425
k.ú.: Tanvald

VB 2003
Rodinný dům
st. 309
Krkonošská 86
k.ú.: Tanvald
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3.5. Znečišťující látky a příslušné imisní limity
3.5.1. Seznam relevantních znečišťujících látek
V rámci předkládané rozptylové studie lze za relevantní znečišťující látky, které jsou
v rozptylové studii vyhodnocovány, považovat následující škodliviny a hodnocené
charakteristiky, které jsou uvedeny v následující tabulce:
Polutant

Hodnocená charakteristika

NO2

PM2,5

Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 24 h
Aritmetický průměr /1 rok

CO
benzen

Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8 hod
Aritmetický průměr /1 rok

benzo(a)pyren

Aritmetický průměr /1 rok

PM10

3.5.2. Aktuální imisní limity
Aktuální imisní limity platné v době vypracování předkládané rozptylové studie jsou
patrné z následujícího přehledu.
Příloha č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb.
Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid uhelnatý
Benzen
Částice PM10
ČásticePM10
Částice PM2,5
Olovo

Doba průměrování
1 hodina
24 hodin
1 hodina
1 kalendářní rok
maximální denní osmihodinový
průměr1)
1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
350 µg.m-3
125 µg.m-3
200 µg.m-3
40 µg.m-3
10 mg.m-3

Maximální počet překročení
24
3
18
0
0

5 µg.m-3
50 µg.m-3
40 µg.m-3
25 µg.m-3
0,5 µg.m-3

0
35
0
0
0

Poznámka:
1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00
hodin.
2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku1)

Doba průměrování
kalendářní rok a zimní období (1. října- 31. března)
1 kalendářní rok

Poznámka:
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Imisní limit
20 µg.m-3
30 µg.m-3

1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v
jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.

3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro
ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka
Arsen
Kadmium
Nikl
Benzo(a)pyren

Doba průměrování
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
6 ng.m
-3
5 ng.m
-3
20 ng.m
-3
1 ng.m

4. Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení
1

Ochrana zdraví lidí )
3

Ochrana vegetace )

Doba průměrování

Imisní limit

maximální denní
2
osmihodinový průměr )
4
AOT40 )

120 µg.m

-3

Maximální počet
překročení
25

-3

18000 µg.m .h

0

Poznámky:
1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky;

3.6. Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě
3.6.1. Pětileté průměry 2007-2011 ve čtvercové síti 1x1 km podle
požadavků zákona č.201/2012 Sb. a vyhlášky č.415/2012 Sb.
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37
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3.6.2. Imisní pozadí dle stanic AIM
Imisní pozadí NO2
Rok:
2011
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Látka:
NO2 - oxid dusičitý
Jednotka:
µg/m3
Hodinové LV:
200,0
Hodinové MT:
0,0
Hodinové TE:
18
Roční LV:
40,0
Roční MT:
0,0
Organizace
Typ měřicího programu
Kód MP Identifikace ISKO
Lokalita
Metoda
LFRUA
ČHMÚ
Automatizovaný měřicí program
(1018)
CHLM
Frýdlant-Údolí
40495
LLIMA
40472
LRADM

ČHMÚ
(1016)
Liberec-město

Automatizovaný měřicí program
CHLM

ČHMÚ
(1307)
Radimovice

Manuální měřicí program
GUAJA

868069

Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
Čtvrtletní hodnoty
Max.
19 MV VoL 50% Kv Max.
95% Kv 50% Kv X1q. X2q. X3q. X4q.
Datum Datum VoM 98% Kv Datum
98% Kv C1q. C2q. C3q. C4q.
37,7
30,4
0
6,5
27,1
~
16,6
6,7
10,4
6,0
5,4
9,3
31.10.

14.11.

0

21,8

02.02.

~

~

19,9

90

90

92

92

7,1

1,50

1

111,9

95,6

0

21,2

62,0

~

46,1

23,3

32,6

21,8

19,9

26,2

25,1

10,65

364

04.10.

28.11.

0

72,5

28.01.

~

~

53,8

89

91

92

92

22,9

1,54

1

~

~

~

~

~

24,9

14,8

21,6

20,8

9,37

53

~

~

~

~

~

13

14

14

19,1

1,50

12

Imisní pozadí CO
Rok:

2011

Kraj:

Liberecký

Okres:

Liberec

Látka:

CO - oxid uhelnatý

Jednotka:

µg/m3

8-Hodinové LV:

10000,0

8-Hodinové MT:

0,0

8-Hodinové TE:

0

Roční hodnoty
X
S
N
XG
SG
dv
7,8
3,85
364

39

~

12

Organizace
Typ měřicího programu
Kód MP Identifikace ISKO
Lokalita
Metoda
LLIMA
ČHMÚ
Automatizovaný měřicí program
(1016)
IRABS
Liberec-město
40473

8-Hodinové hodnoty
Max.
Datum
VoM
2053,1
~
~
~
31.01.

~

0

~

Max.
Datum
1362,5
14.11.

Denní hodnoty
95% Kv 50% Kv
98% Kv
~
798,9
399,5
~

~

X1q.
C1q.
582,7

1002,3

Čtvrtletní hodnoty
X2q.
X3q.
X4q.
C2q.
C3q.
C4q.
357,6
364,6
489,8

89

90

92

92

Roční hodnoty
X
S
N
XG
SG
dv
448,1
177,35
363
421,3

1,40

1

Imisní pozadí PM10
Rok:
2011
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Látka:
NO2 - oxid dusičitý
Jednotka:
µg/m3
Hodinové LV:
200,0
Hodinové MT:
0,0
Hodinové TE:
18
Roční LV:
40,0
Roční MT:
0,0
Organizace
Typ měřicího programu
Kód MP Identifikace ISKO
Lokalita
Metoda
LFRUA
ČHMÚ
Automatizovaný měřicí program
(1018)
CHLM
Frýdlant-Údolí
40495
LLIMA
40472
LRADM
868069

ČHMÚ
(1016)
Liberec-město

Automatizovaný měřicí program
CHLM

ČHMÚ
(1307)
Radimovice

Manuální měřicí program
GUAJA

Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
Čtvrtletní hodnoty
Max.
19 MV VoL 50% Kv Max.
95% Kv 50% Kv X1q. X2q. X3q. X4q.
Datum Datum VoM 98% Kv Datum
98% Kv C1q. C2q. C3q. C4q.
37,7
30,4
0
6,5
27,1
~
16,6
6,7
10,4
6,0
5,4
9,3

Roční hodnoty
X
S
N
XG
SG
dv
7,8
3,85
364

31.10.

14.11.

0

21,8

02.02.

~

~

19,9

90

90

92

92

7,1

1,50

1

111,9

95,6

0

21,2

62,0

~

46,1

23,3

32,6

21,8

19,9

26,2

25,1

10,65

364

04.10.

28.11.

0

72,5

28.01.

~

~

53,8

89

91

92

92

22,9

1,54

1

~

~

~

~

~

24,9

14,8

21,6

20,8

9,37

53

~

~

~

~

~

13

14

14

19,1

1,50

12

40

~

12

Imisní pozadí PM2,5
Rok:
2011
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Látka:
PM2,5 - jemné částice PM2,5
Jednotka:
µg/m3
Roční LV:
25,0
Roční MT:
0,0
Organizace
Identifikace
Kód
ISKO
MP
Lokalita
LLIMA
40482

ČHMÚ
(1016)
Liberecměsto

Měsíční hodnoty

44,0

32,4

20,9

15,4

11,5

11,0

14,6

14,6

21,3

44,0

14,2

104,6

Roční hodnoty
50%
X
Kv
98%
XG
Kv
60,5
17,5
22,2

28

29

30

31

30

31

31

30

31

30

31

14.11.

75,5

Typ měřicího
programu

95%
Kv

Max.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Metoda
Xm 25,3
Automatizovaný
měřicí program
mc
31
RADIO

Datum

17,8

S

N

SG

dv

16,44

363

1,93

2

Imisní pozadí benzenu
Rok:
2011
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Látka:
BZN - benzen
Jednotka:
µg/m3
Roční LV:
5,0
Roční MT:
0,000
Organizace
Typ měřicího programu
Kód MP Identifikace ISKO
Lokalita
Metoda
LLIMA
ČHMÚ
Automatizovaný měřicí program
(1016)
GC-FID
Liberec-město
206901

Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
Čtvrtletní hodnoty
Max.
95% Kv 50% Kv Max.
95% Kv 50% Kv X1q. X2q. X3q. X4q.
Datum
99.9% Kv 98% Kv Datum
98% Kv C1q. C2q. C3q. C4q.
3,5
~
3,2
1,7
3,5
~
3,2
1,7
2,7
1,3
1,0

Roční hodnoty
X
S
N
XG
SG
dv
1,8
0,86
344

26.02.

1,6

~

01.01.

3,5

41

08.03.

~

~

3,5

89

86

92

77

1,70

14

Imisní pozadí benzo(a)pyrenu
Rok:
2011
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Látka:
BaP - benzo(a)pyren
Jednotka:
ng/m3
Roční LV:
1,0
Roční MT:
0,0
Organizace
Typ měřicího programu
Kód MP Identifikace ISKO
1
Lokalita
Metoda
Xm 3,0
LLIMP
ČHMÚ
Měření PAHs
(1611)
GC-MS
mc 11
336518 Liberec-město

Měsíční hodnoty
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5,0

3,4

0,9

0,4

0,1

0,1

0,2

0,6

1,5

3,3

Roční hodnoty
Max. 95% Kv 50% Kv X
S
12
Datum
98% Kv XG
SG
1,6
1,2
1,84

9

10

10

11

10

10

10

10

11

10

10

42

0,7

4,64

N
dv
122
0

3.6.3. OZKO 2011
Zvolená výpočtová oblast předkládané rozptylové studie nezasahuje do žádného
území se zhoršenou kvalitou ovzduší pro řešené škodliviny.

4. Výsledky rozptylové studie
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS 97‘ verze 2006
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body
mimo tuto výpočtovou síť. Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou
následující:
Polutant

Hodnocená charakteristika

NO2

Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8 hod
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 24 h
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /1 rok

CO
PM10
PM2,5
Benzen
Benzo(a)pyren

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledované škodliviny jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3, pouze hodnoty benzo(a)pyrenu jsou v ng.m-3.
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4.1. Varianta 1

Body výpočtové sítě 1 - 1 681 (výpočtová síť 1 000 x 1 000 metrů, krok výpočtu 25 metrů)
Polutant

minimum
-3

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m )
-3

CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m )
-3

PM10 - Aritmetický průměr 24 hodin (µg.m )

maximum

0,0216

2,6792

2,2104

479,9014

0,0176

4,5811

Body mimo výpočtovou síť 2 001 - 2 006
Polutant

2001
-3

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m )
-3

CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m )
-3

PM10 - Aritmetický průměr 24 hodin (µg.m )

2002

2003

2004

2005

2006

minimum

maximum

0,4021

0,4931

0,3115

0,9138

0,6237

0,5508

0,3115

0,9138

62,1880

57,8631

40,4071

137,4433

92,0160

79,1276

40,4071

137,4433

0,6223

0,7396

0,4506

1,5041

1,0463

0,8575

0,4506

1,5041
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4.2. Varianta 2

Body výpočtové sítě 1 - 1 681 (výpočtová síť 1 000 x 1 000 metrů, krok výpočtu 25 metrů)
Polutant

minimum
-3

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m )
-3

CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m )
-3

PM10 - Aritmetický průměr 24 hodin (µg.m )

maximum

0,0354

4,3939

3,6030

782,2392

0,0288

7,5175

Body mimo výpočtovou síť 2 001 - 2 006
Polutant

2001
-3

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m )
-3

CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m )
-3

PM10 - Aritmetický průměr 24 hodin (µg.m )

2002

2003

2004

2005

2006

minimum

maximum

0,6594

0,8087

0,5108

1,4986

1,0229

0,9033

0,5108

1,4986

101,3664

94,3169

65,8636

224,0326

149,9861

128,9779

65,8636

224,0326

1,0211

1,2137

0,7395

2,4683

1,7170

1,4072

0,7395

2,4683
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4.3. Varianta 3

Body výpočtové sítě 1 - 1 681 (výpočtová síť 1 000 x 1 000 metrů, krok výpočtu 25 metrů)
Polutant

minimum
-3

NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m )
-3

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m )
-3

CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m )
-3

maximum

0,0001

0,0131

0,0022

0,0988

0,0000

96,9434

PM10 - Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0012

2,0413

PM10 - Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,0487

13,8218

PM2,5 - Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0006

1,0930

0,000004

0,001229

-3

Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m )
-3

Benzo(a)pyren - Aritmetický průměr /1 rok (ng.m )

0,00000002 0,00000144

Body mimo výpočtovou síť 2 001 - 2 006
Polutant

2001
-3

NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m )
-3

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m )
-3

CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m )
-3

PM10 - Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )
-3

PM10 - Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
-3

PM2,5 - Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )
Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
Benzo(a)pyren - Aritmetický průměr /1 rok (ng.m-3)

2002

2003

2004

2005

2006

minimum

maximum

0,0015

0,0028

0,0010

0,0015

0,0013

0,0023

0,0010

0,0028

0,0216

0,0241

0,0207

0,0363

0,0248

0,0204

0,0204

0,0363

7,1160

4,8028

4,3782

30,9091

115,3172

5,7940

4,3782

115,3172

0,0382

0,0270

0,0130

0,1320

0,1395

0,0374

0,0130

0,1395

1,8536

2,1550

1,2794

4,5093

3,1348

2,5845

1,2794

4,5093

0,0204

0,0145

0,0070

0,0707

0,0747

0,0200

0,0070

0,0747

0,000109

0,000230

0,000071

0,000121

0,000111

0,000185

0,000071

0,000230

0,00000082 0,00000088 0,00000052 0,00000035 0,00000026 0,00000061

0,00000026

0,00000088
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4.4. Varianta 4
Body výpočtové sítě 1 - 1 681 (výpočtová síť 1 000 x 1 000 metrů, krok výpočtu 25 metrů)
Polutant

minimum

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
-3

CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m )
-3

PM10 - Aritmetický průměr 24 hodin (µg.m )

maximum

0,0000

103,7067

0,0000

8,6037

0,0000

0,7245

Body mimo výpočtovou síť 2 001 - 2 006
Polutant

2001
-3

NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m )
-3

CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m )
-3

PM10 - Aritmetický průměr 24 hodin (µg.m )

2002

2003

2004

2005

2006

minimum

maximum

5,9481

3,7293

3,8363

25,4834

122,3893

4,2914

3,7293

122,3893

0,6315

0,4262

0,3886

2,7432

10,2344

0,5142

0,3886

10,2344

0,0424

0,0229

0,0268

0,1820

0,8822

0,0221

0,0221

0,8822

61

62

63

64

5. Návrh kompenzačních opatření
Provoz náhradních zdrojů lze považovat za občasný, bez významnějšího
dlouhodobého vlivu na kvalitu ovzduší a tedy i bez kompenzačních opatření.

6. Závěrečné hodnocení
Předkládaná rozptylová studie vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži související
s etapou budování hloubkových vrtů pro využití geotermální energie Tanvald 1.
Výpočet imisní zátěže byl řešen ve výpočtové síti 1 000 x1 000 metrů o kroku 25 m,
která představuje celkem 1 681 výpočtových bodů (1 – 1 681). Výpočet byl dále
rozšířen o 6 výpočtových bodů mimo výpočtovou síť (2 001 – 2 006) charakterizující
nejbližší hygienicky významné objekty.
Ve výpočtové síti jakož i v mapových podkladech je použito hodnoty L rovné 1,6 m –
dýchací zóna člověka.
Rozptylová studie je vypracována v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., vyhl. č.
415/2012 Sb. a dle zadání objednatele pro NO2, PM10, PM2,5, CO, benzen a
benzo(a)pyren.
Dle podkladů zadavatele jsou v předkládané rozptylové studii řešeny následující
situace:
Varianta 1 – Etapa výstavby panelové plochy
Varianta 2 – Dovoz a montáž vrtné soupravy
Varianta 3 – Etapa samotného vrtání
Varianta 4 – Provoz náhradního zdroje energie
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší.
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků
z dopravy emisní faktory dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze
2006). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen
v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí
z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve
výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené
koncentrace sledovaných znečišťujících látek ve výpočtové síti a v bodech mimo
výpočtovou síť (µg.m-3 ):
Body mimo síť
varianta

znečišťující látka
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m-3)
Varianta 1 PM10 - Aritmetický průměr 24 hodin (µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m-3)
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body sítě
min
max
0,0216
2,6792
2,2104 479,9014
0,0176
4,5811
0,0354
4,3939
3,6030 782,2392

min
0,3115
40,4071
0,4506
0,5108
65,8636

max
0,9138
137,4433
1,5041
1,4986
224,0326

varianta
Varianta 2
Varianta 3

Varianta 4

Body mimo síť
body sítě
znečišťující látka
min
max
min
max
PM10 - Aritmetický průměr 24 hodin (µg.m-3)
0,0288
7,5175
0,7395
2,4683
NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
0,0001
0,0131
0,0010
0,0028
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
0,0022
0,0988
0,0204
0,0363
CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m-3)
0,0000
96,9434
4,3782 115,3172
PM10 - Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
0,0012
2,0413
0,0130
0,1395
PM10 - Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)
0,0487
13,8218
1,2794
4,5093
PM2,5 - Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
0,0006
1,0930
0,0070
0,0747
Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
0,000004 0,001229 0,000071 0,000230
Benzo(a)pyren - Aritmetický průměr /1 rok (ng.m-3)
0,00000002 0,00000144 0,000000260,00000088
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
0,0000 103,7067
3,7293 122,3893
CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m-3)
0,0000
8,6037
0,3886
10,2344
PM10 - Aritmetický průměr 24 hodin (µg.m-3)
0,0000
0,7245
0,0221
0,8822

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Pětileté aritmetické průměry pro NO2 za roky 2007 až 2011 nesignalizují
překračování imisního limitu pro roční aritmetický průměr této škodliviny (11,5 -13,2
µg.m-3).
Taktéž nejbližší monitorovací stanice AIM pro rok 2011 nesignalizují překračování
imisních limitů pro tuto škodlivinu jak z hlediska hodinového aritmetického průměru,
tak i z hlediska ročního aritmetického průměru.
Varianta 1
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 2,7 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,92 µg.m-3.
Varianta 2
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 4,40 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 1,50 µg.m-3.
Varianta 3
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,02 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,002 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,04 µg.m-3.
Celkově lze vyslovit závěr, že doprava generovaná jednotlivými etapami výstavby
posuzovaného záměru se nebude nijak významněji podílet na příspěvcích k imisní
zátěži této škodliviny.
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Varianta 4
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 103,8 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 122,4 µg.m-3.
Příspěvek k hodinovému aritmetickému průměru při provozu náhradního zdroje
dosahuje úrovně cca 60% imisního limitu, avšak vzhledem k výrazně malé
očekávané době provozu tohoto náhradního zdroje lze tento příspěvek akceptovat
Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota
imisního limitu z hlediska maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8
hod 10 000 µg.m-3.
Imisní pozadí dle nejbližší stanice AIM se pohybovalo v roce 2011 maximálně do
2054 µg.m-3.
Varianta 1
Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k aritmetickému 8
hod. průměru se bude pohybovat do 480 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 138 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť.
Varianta 2
Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k aritmetickému 8
hod. průměru se bude pohybovat do 783 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 225 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť.
Varianta 3
Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k aritmetickému 8
hod. průměru se bude pohybovat do 97 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 116 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť.
Varianta 4
Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k aritmetickému 8
hod. průměru se bude pohybovat do 9 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 11 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť.
Uvedené příspěvky k imisní zátěži lze i vzhledem k dočasnosti etapy výstavby za
nevýznamné, které nemohou nijak ovlivnit imisní pozadí zájmového území.
Příspěvky k imisní zátěži PM10

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska
ročního aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický
průměr potom 50 µg. m- 3 (avšak s možností překročení této koncentrace 35 krát za
kalendářní rok).
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Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, u 24 hodinových koncentrací lze
zaznamenat epizody překračování limitní 24 hodinové koncentrace.
Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry
ročních průměrných koncentrací za roky 2007 až 2011 v zájmovém území pohybují
do 20 µg.m-3. Podle téhož hodnocení je PM10 – 36. nejvyšší hodnota 24 hod.
průměrné koncentrace v zájmovém území do 32,7 µg.m-3.
Varianta 1
Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 se bude pohybovat
do 4,59 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,51 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Varianta 2
Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 se bude pohybovat
do 13,83 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 451 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Varianta 3
Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 se bude pohybovat
do 2,05 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,14 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru PM10
bude pohybovat do 2,05 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,14 µg.m-3 mimo výpočtovou
síť, takže i se zohledněním známého pozadí nelze předpokládat v souvislosti
s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné
koncentrace.
Varianta 4
Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 se bude pohybovat
do 0,73 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,83 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Příspěvky k imisní zátěži PM2,5

Pro PM2,5 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnotou 25 µg.m-3.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu.
Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry
ročních průměrných koncentrací za roky 2007 až 2011 v zájmovém území pohybují
v rozpětí 13,6 až 15,8 14 µg.m-3.
Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru PM2,5
bude pohybovat do 1,09 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,07 µg.m-3 mimo výpočtovou
síť, takže i se zohledněním známého pozadí nelze předpokládat v souvislosti
s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné
koncentrace.
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota
imisního limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu. Vzhledem k situování nejbližších
stanic AIM je však nelze označit za zcela reprezentativní.
Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry
ročních průměrných koncentrací za roky 2007 až 2011 v zájmovém území pohybují
do 1,1 µg.m-3.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu se pohybují hluboce pod hodnotou imisního limitu,
a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem v řešeném
časovém horizontu nebude překročen. Samotné imisní příspěvky lze označit za malé
a nevýznamné, pohybující se maximálně do 0,002 µg.m-3 z hlediska příspěvků
záměru k ročnímu aritmetickému průměru.
Příspěvky k imisní zátěži benzo(a)pyrenu

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota
imisního limitu pro roční aritmetický průměr benzo(a)pyrenu 1 ng.m-3.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM sice
signalizuje překračování ročního imisního limitu a avšak vzhledem k situování
nejbližších stanic AIM je nelze označit za zcela reprezentativní.
Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry
ročních průměrných koncentrací za roky 2007 až 2011 v zájmovém území pohybují
v rozpětí 0,45 až 0,79 ng.m-3.
Příspěvky k imisní zátěži benzo(a)pyrenu se pohybují hluboce pod hodnotou imisního
limitu, a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem
v řešeném časovém horizontu nebude překročen. Samotné imisní příspěvky lze
označit za malé a nevýznamné, pohybující se maximálně do 0,000002 ng.m-3
z hlediska příspěvků záměru k ročnímu aritmetickému průměru.
Celkově lze vyslovit závěr, že jak etapa výstavby posuzovaného záměru, tak i
případný občasný provoz náhradního zdroje nemůže významněji ovlivnit imisní
situaci zájmového území.

7. Seznam použitých podkladů
Ke zpracování rozptylové studie byly využity následující materiály:
•

Dopravní studie, European Transportation Consultancy, s. r. o., duben 2013

•

Oznámení záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ dle
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

•

Zadání rozptylové studie, EKOLA group, spol. s r. o., duben 2013
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1

ZADÁNÍ

Tato předkládaná dokumentace hodnocení vlivu stavby na veřejné zdraví byla zpracována
jako doplňující odborná studie k dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění.
Studie hodnocení vlivu stavby na veřejné zdraví posuzuje možná zdravotní rizika v okolí
uvažovaného záměru výstavby a provozu hloubkových vrtů a navazující geotermální elektrárny v Tanvaldu. Cílem studie je zhodnocení možného vlivu záměru na veřejné zdraví, tj.
na dotčené obyvatelstvo.
Výstavba a provoz záměru může ovlivnit akustickou situaci v okolí vlivem:
• činnosti stavebních strojů a vrtné soupravy při realizaci vrtů a výstavbě geotermální elektrárny;
• provozu zdrojové a cílové dopravy na pozemních komunikacích v období realizace vrtů a
výstavby a provozu geotermální elektrárny;
• stacionárních zdrojů hluku v období provozu geotermální elektrárny.
Pro posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví – zdravotní rizika hluku byly poskytnuty následující podklady: Akustická studie „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald
I“, (Ekola group, spol. s r.o., květen, 2013).
Předmětem akustické studie je:
• posouzení a vyhodnocení vlivu provozu záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální
energie Tanvald I“ na akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru staveb u nejbližší
chráněné zástavby. Jedná se o vliv obslužné dopravy záměru a stacionárních zdrojů záměru.
• posouzení a vyhodnocení vlivu stavební činnosti spojené s výstavbou záměru na akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru staveb v nejbližším okolí. Jedná se o vliv stavebních strojů a obslužné dopravy staveniště.
Podrobné řešení jednotlivých situací a variant je uvedeno ve výše uvedené akustické studii.
Akustická studie řeší akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru staveb, resp.
v chráněném venkovním prostoru v okolí záměru ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
Tato studie je zpracována pro účely hodnocení zdravotního rizika ve smyslu zákona
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Posouzení vlivu
expozice hluku na veřejné zdraví je vypracováno v souladu s obecnými metodickými postupy
WHO a autorizačním návodem AN 15/04, verze 2 „Hodnocení zdravotního rizika expozice
hluku“, vydaného Státním zdravotním ústavem v r. 2007.
Proces hodnocení zdravotního rizika (Risk Assessment) sestává ze čtyř kroků:
• identifikace nebezpečnosti – zjišťování jakým způsobem a za jakých podmínek může
dané agens nepříznivě ovlivnit lidské zdraví
• charakterizace nebezpečnosti - určení vztahu „dávka – odpověď„ – kvantitativní popis
vztahů mezi dávkou a rozsahem poškození, škodlivého účinku
• hodnocení expozice – na základě znalosti situace stanovení expozičního scénáře, podmínek expozice
• charakterizace rizika – integrace (syntéza) dat získaných v předcházejících krocích,
kvantitativní vyjádření míry reálného zdravotního rizika v posuzované situaci.
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2

INFORMACE O HODNOCENÉM ÚZEMÍ

2.1

Charakteristika území

Pozemek stavby se nachází v zastavěném území města Tanvald v průmyslovém areálu bývalé
textilní továrny mezi železniční tratí Železný Brod – Tanvald a komunikací I/10. V současné
době je v posuzovaném areálu provozována malá vodní elektrárna. Situace širších vztahů je
znázorněna na Obr. 1.
Obr. 1 Situace širších vztahů s umístěním záměru

umístění
záměru

Zdroj mapového podkladu:www.mapy.cz

2.2

Údaje o populaci

Posuzovaný záměr se nachází na území města Tanvald. V Tanvaldu žilo k 1. 1. 2013 6 698
obyvatel, z toho 3 261 mužů, 4 337 žen [podklad 20].
Nejblíže situovanou chráněnou zástavbou vůči posuzovanému záměru jsou bytové domy
v ulicích Vančurova a Popelnická umístěné na kopci nad plánovaným místem záměru, dále
jsou to obytné objekty v okolí silnice I/10 a I/14 (ulice Krkonošská, Železnobrodská
a Hlavní).
Přesný počet obyvatel v okolí navrhované záměru a nejbližší dotčené lokalitě nebyl k dispozici, bližší údaje nebyly vzhledem k výsledkům studie zjišťovány.
2.3

Údaje charakterizující posuzovaný záměr

Předmětem studie je posouzení vlivu provozu záměru hloubkových vrtů a geotermální elektrárny, dále posouzení vlivu stavební činnosti při výstavbě záměru.
Posuzovaným záměrem jsou 3 geotermální vrty hluboké 4–5 km, jejichž pomocí bude vytvořen podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry rock). Vrty budou vyhloubeny postupně
jednou mobilní vrtnou soupravou v průběhu cca 1 roku. Instalace soupravy, skládající se z
prefabrikovaných modulů, trvá zpravidla 7 dní. Pro všechny tři vrty je předpokládán provoz
jediné zpevněné vrtné plošiny Bentec 350 AC Euro Ring.

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Strana 5/35

EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10, www.ekolagroup.cz
Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Sekundární povrchový výměník tepla s výrobou páry pohánějící turbínu a jejím prostřednictvím generátor pro výrobu elektřiny s ohřevem vody pro vytápění bude umístěn v průmyslovém areálu v blízkosti ústí vrtů, pravděpodobně s využitím v současnosti opuštěných objektů.
Předložená akustická studie [podklad 1] zohledňuje i stávající dominantní zdroje hluku
v okolí, kterými jsou provoz na pozemních komunikacích I/10 a I/14, provoz na železniční
trati. V rámci provedených výpočtů je zohledněn i provoz stávající malé vodní elektrárny.
Ve studii je vyhodnocen předpokládaný akustický příspěvek z provozu geotermální elektrárny
k celkové akustické situaci, ve které je počítáno s výše uvedenými stávajícími zdroji hluku.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude mít vliv na železniční dopravu
v zájmovém území. Výpočet akustické situace z železniční dopravy v zájmovém území byl
proveden kvůli vyhodnocení předpokládaného akustického příspěvku záměru k celkové akustické situaci. Vzhledem k tomu, že železniční doprava v zájmovém území je významným
zdrojem hluku, bylo nutné se zabývat železničním hlukem kvůli zjištění stavu celkové akustické situace bez záměru.
Posouzení ve výhledovém stavu bylo provedeno pro období dovozu a montáže vrtné soupravy. V tomto období lze očekávat nejvyšší zatížení silniční sítě od posuzovaného záměru (25
těžkých nákladních vozidel a 5 osobních vozidel v období od 6 do 22 h).
Výpočet akustické situace ze stavební činnosti byl proveden pro nejnepříznivější stavy, které
mohou nastat v průběhu jednotlivých etap výstavby. Nejvyšší akustickou zátěž v okolí záměru
v průběhu výstavby, která je posuzována v předkládané studii, lze očekávat v následujících
stavech:
• STAV 1 – výstavba panelové plochy pro vrtnou soupravu
• STAV 2 – staveništní doprava v průběhu dovozu a montáže vrtné soupravy
• STAV 3 – průběh vrtných prací
V akustické studii jsou podrobně popsány posuzované zdroje hluku v průběhu výstavby včetně předpokládané použité vrtné soupravy. Přesné typy stavebních strojů nejsou v tomto stupni
projektové dokumentace známy, při modelovém výpočtu bylo počítáno s akustickými parametry typických strojních zařízení
Se záměrem souvisí provoz řady stacionárních zdrojů hluku - do výpočtu výhledového stavu
byly spolu se stávajícími zdroji hluku (provoz malé vodní elektrárny) zahrnuty zdroje hluku
související z provozem posuzované geotermální elektrárny. Provoz posuzované geotermální
elektrárny může ovlivnit akustickou situaci v okolí především hlukem od ventilátorů chladících jednotek. Další zdroj hluku, který může ovlivnit akustickou situaci v zájmovém území, je
žaluzie od strojovny se soustrojím turbína-generátor. Dále bude jako záložní zdroj v případě
výpadku elektrické energie provozován dieselagregát, který bude umístěn v objektu kotelny.
Uvažované parametry stacionárních zdrojů hluku použité pro výpočet hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb jsou podrobně specifikovány v akustické studii
[podklad 1]. Přesné parametry a typy stacionárních zdrojů budou specifikovány v dalším
stupni projektové dokumentace.

3

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Identifikace nebezpečnosti je prvním krokem v obecném postupu hodnocení zdravotních rizik. V případě hluku je základem popis jeho nepříznivých účinků na lidské zdraví.
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu
informací. Zvuky příliš silné, příliš časté, zvuky nechtěné a obtěžující, působící v nevhodnou
dobu a situaci však mohou na člověka působit nepříznivě. Obecně se tyto zvuky, které jsou
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nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem a to bez ohledu
na jejich intenzitu. Hluk je tedy nutné do jisté míry považovat za bezprahově působící noxu.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
Údaje o identifikaci nebezpečnosti vychází z autorizačního návodu k hodnocení zdravotního
rizika hluku [podklad 6] s aktualizací dle materiálů WHO.
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné zjednodušeně rozdělit na
- účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami
činnosti sluchového analyzátoru,
- účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit
hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní
regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatování, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou
manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i
ve formě nemocí, u nichž dlouhodobý stres v důsledku působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patogenetického děje.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současné době považováno
poškození sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém, nepříznivé ovlivnění spánku a v případě leteckého hluku nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a
čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, vlivů na
duševní poruchy a výkonnost člověka.
Působení hluku v životním prostředí je nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a
zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, nepříznivého ovlivnění pohody
lidí.
WHO definici zdraví chápe v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů, nikoliv pouze jako nepřítomnost choroby. Při doporučení limitních hodnot
hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí vychází proto WHO především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočních hodinách.
Souhrnně lze dle dokumentů WHO současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat a rozdělit následovně:
Poškození sluchového aparátu
Je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A a trvání expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u hluku
v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží.
Z fyziologického hlediska jsou známkou poškození morfologické a funkční změny sluchových buněk vnitřního ucha.
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází
k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném čase do hodnoty 24hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,24h
= 70 dB. S vyšší expozicí hluku v mimopracovním prostředí se můžeme setkat jen ve velmi
specifických případech, např. u lidí žijících v těsné blízkosti frekventovaného letiště nebo
velmi rušných komunikací (silniční průtahy s převažující nákladní dopravou).
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít
k malému sluchovému postižení u citlivých skupin populace, jako jsou děti nebo osoby současně exponované i vibracím, nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Zvýšená hlučnost
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v místě bydliště také přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob profesionálně exponovaných hladinám hluku na pracovišti.
Zhoršení komunikace řeči
V důsledku zvýšené hladiny akustického tlaku má hluk řadu prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní výkonnosti a k pocitům nespokojenosti. Může vést také k překrývání důležitých signálů jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou
ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči a schopnosti číst.
Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonování) by rozdíl mezi hladinou hluku pozadí a hladinou vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a
to nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí
v místnostech převyšovat 35 dB. Pro více senzitivní skupiny populace by však mělo být ještě
nižší.
Zvláštní pozornost zde zasluhují domy, kde bydlí malé děti, třídy předškolních a školních
zařízení, neboť neúplné porozumění řeči u dětí ztěžuje a poškozuje proces osvojení řeči a
schopnosti číst s doprovodnými negativními důsledky pro jejich duševní a intelektuální vývoj.
Zvláště citlivé jsou pak děti s poruchami sluchu, potížemi s učením nebo pro něž není vyučovaný jazyk jazykem mateřským.
Nepříznivé ovlivnění spánku
Spánek je základní biologickou potřebou a jeho narušení a deficit nepříznivě ovlivňuje základní životní funkce. Nepříznivě se hluk projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací délky a hloubky spánku. Hlukem vyvolané rušení spánku je vnímáno jako zdravotní problém, vede i k dalším důsledkům pro zdraví a pohodu. Hluk ruší spánek řadou přímých i nepřímých cest. I při velmi nízkých úrovních hluku mohou být spolehlivě měřitelné fyziologické
reakce (zvýšení srdeční frekvence, neklid - pohyby těla). Probuzení jako reakce na hluk nastává zpravidla při vyšší úrovni hluku, než nastávají fyziologické reakce.
Nepříznivé ovlivnění spánku souvisí s řadou závažných zdravotních problémů, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, snížená obranyschopnost vůči infekcím, diabetes, snížená výkonnost, zvýšená úrazovost a nehodovost.
WHO vydala v roce 2009 směrnici pro noční hluk [podklad 10], ve které na základě vyhodnocení současných odborných poznatků doporučuje zdravotně zdůvodněné hladiny hluku jako
podklad pro budoucí vývoj legislativy členských zemí v oblasti kontroly a usměrňování noční
hlukové expozice obyvatel
Za dostatečně prokázaný WHO dnes považuje vztah nočního hluku k subjektivnímu rušení
spánku, k užívání sedativ a léků na spaní, k subjektivně udávaným zdravotním problémům a
potížím s nespavostí. Pro další závažné nepříznivé účinky narušení spánku hlukem jsou současné důkazy z epidemiologických studií považovány za omezené - kromě únavy, sníženého
výkonu a zvýšeného rizika úrazů a nehod, jde o zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění, depresí a dalších duševních nemocí a obezity [podklad 10].
Jako více citlivé skupiny populace k rušení spánku hlukem WHO uvádí děti, seniory, těhotné
ženy, chronicky nemocné a osoby pracující na směny.
Děti jsou zde zařazeny přesto, že mají vyšší práh probuzení, nežli dospělí a bývají proto považovány za méně citlivé k nočnímu hluku. Jsou však ve velmi citlivém období vývoje a i relativně malé narušení spánku u nich může mít nepříznivý efekt. Kromě toho spí déle a obvykle
usínají a vstávají v hodinách mimo klasickou noční dobu.
Zatímco k subjektivnímu vnímání rušení spánkem a vědomému probouzení může vzniknout
po několika dnech až týdnech určitá tolerance, na fyziologické reakce typu změn srdečního
rytmu, krevního tlaku nebo zvýšené frekvence samovolných pohybů během spánku, se adaptace neprojevuje.
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Výsledky získané v rámci Sytému monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu
k životnímu prostředí potvrzují úzkou závislost počtu osob obtěžovaných venkovním hlukem
ze silniční dopravy, osob s obtížným usínáním, zhoršenou kvalitou spánku a osob užívajících
sedativa zejména v závislosti na noční ekvivalentní hladině akustického tlaku. Nepříznivé
ovlivnění nálady následující den bylo prokázáno při hodnotách hluku během spánku vně budov již pod 60 dB. Rovněž se předpokládá, že dochází i k ovlivnění výkonnosti takto postižených osob, důkazy pro tento vliv jsou zatím omezené.
Dle dokumentu WHO [podklad 10] je spánek biologická potřeba a poruchy spánku jsou spojeny s řadou nepříznivých dopadů na zdraví. Dokument potvrzuje dostatek důkazů pro vliv
hluku v nočních hodinách na poruchy spánku, zvýšené užívání léků, nespavost. Existují pouze
omezené důkazy, že poruchy spánku způsobují úrazy, snížení výkonu.
Pro jiné účinky (hypertenze, infarkt myokardu, deprese a jiné duševní nemoci), zatím nebylo
nalezeno dostatek důkazů nebo nejsou přesvědčivé. Příkladem účinku na zdraví s omezenými
důkazy je infarkt myokardu. Důkazy pro zvýšené riziko infarktu myokardu jsou uváděny
v souvislosti s hladinou akustického tlaku v denních hodinách Lday, důkazy ve vztahu k Lnight
ve venkovním prostoru jsou považovány za omezené. Některé studie podporují hypotézu, že i
noční hlukové zátěže by mohly být více spojené s účinky na kardiovaskulární systém, zdůrazňují ale současně potřebu pro další epidemiologické studie na toto téma.
Ve zmíněné směrnici WHO pro noční hluk [podklad 10] je pro hodnocení noční hlukové expozice doporučena jako jednotný hlukový deskriptor hladina hluku Lnight. Pro různé účinky
byly stanoveny prahové hladiny hluku, od kterých se účinky začínají objevovat nebo začínají
být závislé na úrovni expozice.
Prahová hodnota Lnight. pro užívání sedativ a prášků na spaní je 40 dB. Pro objektivně prokázanou zvýšenou frekvencí pohybů ve spánku, subjektivní pocit rušení spánku a problémy s
nespavostí je prahová hladina hluku 42 dB. Za neúplně prokázané účinky udává WHO prahovou hladinu hluku 60 dB pro psychické poruchy.
K narušení spánku vede jak ustálený tak proměnný hluk.
Prahovou hodnotou expozice pro zvýšení frekvence samovolných pohybů během spánku a
pro narušení spánkového rytmu je dle WHO 32 dB, resp. 35 dB v maximální hladině akustického tlaku LAmax uvnitř ložnice. Počet vědomých probuzení narůstá od LAmax hlukových událostí 42 dB. Výsledky jednotlivých experimentálních studií se však liší zřejmě v důsledku
různých metodik.
Při přerušovaném hluku roste rušení spánku s maximální hladinou hluku LAmax. I při nízké
ekvivalentní hladině akustického tlaku A již malý počet hlukových událostí s vyšší hladinou
akustického tlaku ovlivňuje spánek. Význam zřejmě má i rozdíl mezi hladinou akustického
tlaku pozadí a vlastní hlukové události a také délka intervalu mezi dvěma hlukovými událostmi. Pravděpodobnost probuzení osob roste s počtem hlukových událostí.
Na základě zhodnocení prokázaných i předpokládaných nepříznivých účinků noční hlukové
expozice WHO doporučila v roce 2009 ve směrnici pro noční hluk [podklad 10] 40 dB jako
cílovou hodnotu Lnight k ochraně obyvatel včetně citlivých skupin populace.
Z hlediska klasické metodiky hodnocení rizik je tato hladina hluku považována za LOAEL,
tedy úroveň expozice, při které se již nepříznivý vliv začíná projevovat. Za NOAEL, tedy
úroveň expozice, do které se nepříznivé účinky neprojevují, je považována Lnight 30 dB.
V rozmezí 30 – 40 dB bylo prokázáno ovlivnění spánku ve více ukazatelích, avšak jen mírné
úrovně a nebylo prokázáno, že by mělo nepříznivé účinky na zdraví.
Hluková expozice v rozmezí Lnight 40 – 55 dB již vyvolává nepříznivé zdravotní účinky.
Vzhledem k především ekonomickému hledisku, které neumožňuje v krátké době cílovou
hodnotu 40 dB dosáhnout, WHO doporučila Lnight 55 dB, která ovšem nechrání před nepříznivými účinky hluku citlivé skupiny populace. Hlukovou zátěž nad 55 dB WHO považuje
za zvýšené nebezpečí pro veřejné zdraví. Nepříznivé zdravotní účinky při této úrovni hlukové
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expozice již mají častý výskyt, značná část populace je hlukem vysoce obtěžována a rušena a
je prokázáno zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění [podklad 10].
Podstatným faktorem při odvození těchto hodnot hlukové expozice je zásada, že má být
umožněn spánek s pootevřeným oknem ložnice, neboť při zavřených oknech se sice u obyvatel snižuje rušivý vliv venkovního hluku, ale zvyšuje se rušení spánku vlivem nedostatečného
větrání. WHO vychází z průměrných údajů o způsobech a zvyklostech větrání ložnic a výsledků souběžného měření venkovního a vnitřního hluku a uvažuje průměrné snížení vnitřního hluku vůči venkovnímu až o 20 dB.
Z hlediska vztahů expozice a účinku jsou pro dopravní hluk obdobně jako pro obtěžování
odvozeny vztahy mezi noční hlukovou expozicí z různých typů dopravy a procentem osob
udávajících při dotazníkovém šetření zhoršenou kvalitu spánku [podklady 10,12].
Ovlivnění kardiovaskulárního systému
Tyto účinky byly prokázány v řadě epidemiologických studií a experimentálních pokusů.
Hluk aktivuje jako nespecifický stresor autonomní a hormonální systém a ´může vést k přechodným změnám v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu, vasokonstrikce, ovlivnění hladiny
krevních lipidů, glukózy, vápníku, hořčíku a faktorů krevní srážlivosti. V případě dlouhodobé
expozice u citlivých jedinců může vést k funkčním změnám a poruchám zvyšujícím riziko
kardiovaskulárních onemocnění, tj. hypertenze, arteriosklerózy a ischemické choroby srdeční
(nedostatečné prokrvení srdečního svalu, projevující se klinicky jako angína pectoris až infarkt myokardu).
Výsledky zjištěné v rámci projektu Monitoring vedou k závěru, že lidé žijící dlouhodobě (minimálně 5 let) v lokalitách s noční hlučností působenou hlukem z dopravy vyšší než LAeq,T =
62 dB mají, po vyloučení tzv. matoucích faktorů (věk, dosažené vzdělání, BMI, pití alkoholických nápojů, černé kávy, četnost fyzických aktivit) 1,2 x vyšší riziko onemocnění vysokým
krevním tlakem [podklad 5].
Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina akustického tlaku A s efektem na ICHS
v epidemiologických studiích byla 70 dB. Všeobecným závěrem WHO je, že kardiovaskulární
účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65
– 70 dB a více pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Tato asociace je však slabá, je poněkud silnější pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je považováno za potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu exponovaných osob. Současně je nutné si uvědomit, že hluk je noxa bezprahová a že uvedené výsledky se vztahují na statisticky signifikantní průkaz vztahu, a proto je nutné účinky předpokládat i při hladinách venkovního hluku
nižších.
Od vydání doporučení WHO byla zpracována řada dalších studií, které se v podstatě shodují
se závěry WHO. Statisticky významný vztah k riziku hypertenze je prokázán u profesionální
expozice hluku a mírně zvýšené riziko prokazují studie u expozice hluku z letecké dopravy.
Ve směrnici WHO pro noční hluk z roku 2009 je konstatováno, že pro vztah k dopravnímu
hluku jsou na základě nových studií dostatečné důkazy pro riziko ICHS a omezené až postačující pro riziko hypertenze [podklad 10].
Ve většině novějších studií byla použita jako hlukový deskriptor ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době LAeq, 6-22h, popř. 24hodinová Ldn nebo Ldvn. Tyto 24hodinové hlukové
deskriptory jsou založené na obtěžujícím účinku a zahrnují penalizaci nočního, resp. i večerního hluku, což pro předpokládanou etiologii kardiovaskulárního rizika hluku nemá opodstatnění. Za vhodnější pro hodnocení kardiovaskulárního rizika proto WHO považuje samostatné
hlukové deskriptory pro denní a noční dobu [podklad 15].
Riziko ICHS je při hlukové expozici nad LAeq, 6-22h 60 dB popisováno většinou studií, i když
zřídka vychází statisticky významné. Ve většině studií dosahuje relativní riziko úrovně 1,1 –
1,5 pro hlukovou zátěž nad 65 – 70 dB, zvyšuje se při zohlednění délky expozice, orientace
oken a zvyklosti otevírání oken. Vyšší je také u lidí, kteří se cítí být hlukem obtěžováni.
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Směrnice WHO pro noční hluk z roku 2009 uvádí pro incidenci infarktu myokardu ve vztahu
k silničnímu dopravnímu hluku prahovou hodnotu NOAEL 60 dB Lday. Při vyšší hlukové expozici se dle WHO riziko kontinuálně zvyšuje až k OR (Odds ratio – míra relativního rizika)
1,2 a více při Lday = 70 dB.
Za prokázaný je považován vztah mezi hlukovou expozicí a spotřebou léků, jak kardiovaskulárních, tak hypnotik a sedativ.
Z hlediska vztahu noční hlukové expozice ke kardiovaskulárnímu riziku dosud nejsou shromážděny zcela prokazatelné důkazy. Důvodem je malý počet studií používajících jako hlukový deskriptor Lnight. Podle existujících studií lze ale předpokládat, že právě noční hluk má silnější vztah k tomuto riziku, nežli hluk denní, což indikují i výsledky nejnovějších epidemiologických studií jak pro silniční, tak i letecký hluk.
WHO uvádí pro noční hlukovou expozici v nové směrnici pro noční hluk prahovou hodnotu
hlukové zátěže pro riziko hypertenze a infarktu myokardu 50 dB Lnight s tím že toto riziko je
podmíněno i expozici v denní době. Odvození této prahové hodnoty ovšem více méně vychází
ze studií denní hlukové expozice (Lday) nebo 24 hodinové expozice (Ldvn) s hodnotou NOAEL
60 dB a předpokladu, že noční hladina hluku je u hluku ze silniční dopravy cca o 10 dB nižší.
Evropská agentura pro životní prostředí uvádí ve své zprávě z října 2010 [podklad 14] prahové hladiny hluku v Ldvn pro ICHS 60 dB a pro hypertenzi 50 dB. K hodnocení rizika ICHS
v současné době EEA i WHO doporučují výpočet OR poměr incidence infarktu myokardu
vztahem odvozeným pro hlukovou expozici ekvivalentní hladině akustického tlaku v denní
době Lday,16h v rozmezí 55 – 80 dB. Tento vztah se týká pouze hluku ze silniční dopravy.
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů,
změny imunitního systému nebo zvýšená motilita gastrointestinálního traktu nebo snížená
porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku v době těhotenství,
nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků
hlukové zátěže.
Poruchy duševního zdraví
Podobně nejednoznačné jsou také výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a
projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou
duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch.
Za indikátor latentních duševních poruch nebo onemocnění u populace exponované hluku je
považována spotřeba sedativ a prášků na spaní, výskyt některých psychiatrických symptomů,
hospitalizací. Nadměrná hlučnost je jeden z tzv. stresogenních faktorů venkovního prostředí a
může vést až k neurotickým poruchám osobnosti.
Obtěžování hlukem
Obtěžování hlukem WHO nepovažuje za přímé zdravotní riziko. Přesto bývá do hodnocení
vlivu hluku na obyvatelstvo kvantitativní odhad obtěžování zařazen, neboť ovlivňuje duševní
a sociální pohodu ve smyslu široké definice zdraví WHO, jakožto stavu fyzické, duševní a
sociální pohody. K objasnění vztahů mezi hlukovou expozicí a intenzitou obtěžování exponovaných lidí byla provedena řada studií a pokusů dospět k odvození kvantitativního vztahu
mezi expozicí a účinkem. Ke kvantitativnímu odhadu obtěžování obyvatel hlukem z různých
typů dopravy jsou v zemích EU standardně používány vztahy mezi hlukovou expozicí v Ldn
nebo Ldvn v rozmezí 45 – 75 dB a procentem obtěžovaných obyvatel, odvozené na základě metaanalýzy epidemiologických studií v roce 2001 odborníky TNO (Holandský institut pro aplikovaný vědecký výzkum) [podklady 6, 13].
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Obtěžování hlukem vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, poklesu pracovní kapacity, pocity nespokojenosti. U každého člověka
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existuje určitý stupeň senzitivity, respektive tolerance k rušivému účinku hluku. V normální
populaci je 10 - 20 % vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, u zbylých 60 –
80 % populace víceméně platí závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Při působení hluku kromě fyzikálních vlastností hluku záleží i na řadě neakustických faktorů
sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. Největší vliv byl potvrzen u obavy ze zdrojů hluku a individuálního stupně citlivosti (vnímavosti) vůči hluku. Významnou roli zde hraje
např. vztah k zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivnit nebo zda má pro něj
nějaký ekonomický význam. Tato skutečnost vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u exponované populace a naopak
rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku v různých lokalitách v různých zemích. Obecně např. u obyvatel rodinných domů nastává srovnatelný stupeň obtěžování až při
hladinách o cca 10 i více dB vyšších oproti obyvatelům bytových domů [podklad 6].
Menší rozmrzelost působí hluk, u nějž je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě působí i nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se po
dobu provádění nejhlučnějších stavebních prací. Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním
hluku a délkou pobytu v hlučném bytu či jiném prostředí. Rozmrzelost může vzniknout po
víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje. Kromě toho může být významně ovlivněna zdravotním stavem.
Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů
jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti, petice. Obecně se ale odhaduje, že na stížnostech a peticích se zúčastní pouze 5 – 10 % obyvatel skutečně hlukově exponovaných.
Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu, redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji
úlohu zde hraje i zhoršená řečová komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena
ochota ke slovní pomoci (např. poradit orientaci) než k pomoci fyzické.
Epidemiologické studie prokazují, že stejná úroveň hlukové expozice z průmyslových zdrojů
nebo různých typů dopravy vede k rozdílnému stupni obtěžování exponované populace. Výsledky výzkumu ukazují vyšší obtěžující účinek hluku z letecké dopravy, jako nejméně obtěžující je vnímán zpravidla hluk ze železniční dopravy.
Procento středně a silně obtěžovaných obyvatel při stejné hlukové expozici Ldvn 60 dB je dle
vztahů odvozených a publikovaných v roce 2001 odborníky TNO (Holandský institut pro
aplikovaný vědecký výzkum) [podklad 6] pro jednotlivé typy dopravy (letecká-silničníželezniční) 38%-26%-15%.
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí obtěžováno ekvivalentní hladinou akustického tlaku A pod 55 dB, mírně obtěžováno při LAeq nižší než 50 dB. Tam, kde je to možné,
zejména při novém rozvoji území, by proto měla být limitující hladina hluku nižší. Většina
evropských zemí používá pro nový rozvoj limitní hodnotu LAeq 40 dB. Během večera a noci
by hladina hluku měla být o 5 - 10 dB nižší nežli ve dne.
Intenzivnější reakce v oblasti obtěžování byly pozorovány vůči hluku doprovázeného vibracemi, hluku obsahujícímu nízké frekvenční složky a hluku impulsního charakteru. Nepříjemnější je také hluk s kolísavou intenzitou nebo obsahující tónové složky. Hodnocení obtěžujícího účinku hluku kombinované expozice hluku různých zdrojů je velmi obtížné a dosud neexistuje obecně přijatý model.
Účinku hluku jsou závislé na jeho spektrálním složení [podklad 8]. Širokopásmový hluk má
výraznější účinky na oběhové funkce a další funkce zprostředkované přes podkoří než hluk
tónový. Tónový hluk je spojován s vyšší subjektivní rušivostí a má pronikavější účinek
na sluchové ztráty, přičemž zde hraje významnou úlohu také výška, tj. frekvence. Hluky
s převahou frekvencí nad 2 000 Hz jsou považovány za agresivnější než hluky s frekvencemi
pod 1 000 Hz. Je přitom prokázáno, že přítomnost nízkých frekvencí (< 100 Hz) nebo i vibraHloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I
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cí zhoršuje účinky vysokofrekvenčního hluku. Typickým zdrojem nízkofrekvenčního hluku
jsou některá technická zařízení, jako jsou tepelná čerpadla, kompresory, klimatizační systémy
apod. Z hlediska fyzikálních vlastností je nutné mít na zřeteli, že u nízkofrekvenčních akustických signálů je velmi nízký útlum vzduchem, zemní absorpcí i pevnými překážkami. Účinky hluku o nízkých frekvencích na lidský organismus jsou popisovány jako všeobecná rozladěnost, nevolnost, spavost a řada jiných kombinací nespecifických příznaků.
V obecné rovině ze závěrů WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení
spánku, obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Noční ekvivalentní hladina akustického tlaku
A by z hlediska rušení spánku neměla přesáhnout 45 dB, denní pak hodnotu 55 dB, měřeno 1
m před fasádou. Pro hluk z různých druhů dopravy nyní uvádí EEA shodnou prahovou hladinu obtěžování 42 dB Ldvn [ podklad 14].
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si ovšem musíme být vědomi nejistot, kterými
je tento proces zatížen. Jedna oblast nejistot je dána neschopností fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost
hlukové události, druhá oblast nejistot vyplývá ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní
nejen individuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. Účinky jsou ovlivněné
konkrétními místními podmínkami, rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti exponované
populace. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených prahových hodnot nebo limitů, neboť
z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních,
které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru. Další nejistoty jsou způsobené vlivem konkrétních místních podmínek a rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti exponované populace.

4

CHARAKTERIZACE NEBEZPEČNOSTI

4.1

Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku pro kvalitativní charakterizaci rizika
hluku

Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet
z prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době
ve venkovním prostředí.
V následujících tabulkách 1, 2 jsou vybarvením znázorněny prahové hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes považují za dostatečně, popř. omezeně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly citlivosti, je třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách hluku nižších. Prahové
hodnoty vycházejí z hlukových směrnic WHO.
Z tabulek obecně vyplývá, že při dodržení hygienického limitu LAeq,T 50 dB v denní době a 40
dB v noční době, se nepředpokládá existence významných zdravotních rizik hluku pro exponované osoby. Nelze ovšem vyloučit možnost určité míry obtěžování i při úrovni hluku podlimitní v případě osob se zvýšenou citlivostí vůči hluku nebo v případě hluku se zvýšeným
rušivým vlivem, jako je hluk doprovázený vibracemi nebo hluk obsahující nízké frekvenční
složky. Nepříjemnější je také hluk s kolísavou intenzitou nebo obsahující výrazné tónové
složky.
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Tab. 1 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice - denní doba: 6,00-22,00 h
LAeq,16h [dB]
Nepříznivý účinek
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70+
Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí 2/
Ischemická choroba srdeční včetně infarktu
myokardu
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
1/
přímá expozice hluku v interiéru
2/
prokázané účinky pro expozici leteckému hluku
Tab. 2 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22,00 – 6,00 h
LAeq,8h [dB]
Nepříznivý účinek
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60+
Psychické poruchy 1/
Hypertenze a IM 1/
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ a léků na spaní
Pocit mírného obtěžování hlukem
1/
účinky omezeně prokázané

4.2

Vztahy expozice a účinku pro kvantitativní charakterizaci rizika hluku

4.2.1 Vztahy pro obtěžování hlukem z jednotlivých typů dopravy
Studií sledujících vztah mezi hlukovou expozicí a vyvolanými reakcemi exponovaných lidí ve
vztahu k pocitům obtěžování byla provedena celá řada. V roce 2001 byl publikován model
obtěžování hlukem, který vychází z analýzy výsledků většího počtu terénních studií. Tato
studie uvádí vztah mezi hlukovou expozicí v Ldn [Ldn (day-night level) - ekvivalentní hladina
akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením noční hladiny (22-7h) o 10 dB] nebo Ldvn [Ldvn
(day-evening-night level) - ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením
večerní hladiny o 5 dB a noční hladiny o 10 dB] v rozmezí 45 - 75 dB a procentem obyvatel,
u kterých lze očekávat pocity obtěžování hlukem [podklad 6].
Vztah je zpracován zvlášť pro silniční, železniční a leteckou dopravu. Úzký konfidenční interval odvozených vztahů indikuje jejich relativní spolehlivost, i když je třeba předpokládat
ovlivnění variabilními podmínkami v jednotlivých konkrétních případech. Hlavním účelem
těchto vztahů je možnost predikce počtu obtěžovaných osob v závislosti na intenzitě hlukové
expozice u běžné průměrně citlivé populace a v současné době jsou doporučeny pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem v zemích EU.
Tento model umožňuje předpovědět pravděpodobnou reakci exponovaných obyvatel. Potvrzuje, že hluk z letecké dopravy má větší obtěžující účinek než hluk ze silniční nebo železniční
dopravy.
Vztahy jsou stanovené pro hladiny Ldn nebo Ldvn [podklad 6]. Dále jsou uvedeny kompletní
rovnice pro všechny tři stupně obtěžování a to pro deskriptor Ldn.
Pro obtěžování hlukem jsou odvozeny tři úrovně obtěžování vztažené k teoretické 100 stupňové škále intenzity obtěžování:
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LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“, od 28. stupně škály výše, tedy obtěžované osoby ze všech tří stupňů
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“ – zahrnuje všechny osoby středně a vysoce
obtěžované, týká se obtěžování od 50 stupně výše
HA (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“- zahrnuje osoby silně
obtěžované, od 72. stupně stostupňové škály.
Dále jsou uvedeny kompletní rovnice pro všechny tři stupně obtěžování pro hluk ze silniční
dopravy a to pro deskriptor Ldn.
%LA = -6,188.10-4.( Ldn – 32)3 + 5,379.10-2.( Ldn – 32)2 + 0,723.( Ldn – 32)
%A = 1,732.10-4.( Ldn – 37)3 + 2,079.10-2.( Ldn – 37)2 + 0,566.( Ldn – 37)
%HA = 9,994.10-4.( Ldn – 42)3 + 1,523.10-2.( Ldn – 42)2 + 0,538.( Ldn – 42)4.2.2
Přepočet mezi Ldn a Ldvn dle Miedema a Oudshoorn [podklad 6] pro hluk ze silniční dopravy:
Ldvn =Ldn + 0,2
Autorizační návod [podklad 6] udává dále vztahy pro výpočet obtěžovaných ze železniční
dopravy a letecké dopravy.
4.2.2 Vztahy pro subjektivní rušení spánku hlukem z jednotlivých typů dopravy
Pro subjektivní rušení spánku jsou odvozené vztahy z expozice vyjádřené noční ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A Lnight (Lnight - dlouhodobá ekvivalentní hladina akustického tlaku
A v časovém úseku 8 hodin v noci na nejvíce exponované fasádě domu) v rozmezí 40 - 70
dB. Vztahy vycházejí ze statistického zpracování databáze terénních studií a představují vztahy mezi noční hlukovou expozicí z letecké, automobilové a silniční dopravy a procentem
osob udávajících při dotazníkovém šetření zhoršenou kvalitu spánku na hlukové expozici bez
vlivu jiných faktorů.
Stejně jako pro obtěžování hlukem jsou i pro subjektivní rušení spánku stanovené tři úrovně
obtěžování vztažené k teoretické 100 stupňové škále:
LSD (Lowly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících lehké rušení spánku (tedy přinejmenším „mírně rušení“, tj. zahrnuje všechny rušené osoby ze všech tří stupňů) od 28. stupně
škály
SD (Sleep Disturbed) - procento osob se středním rušením spánku (alespoň „středně rušené“
obyvatele, zahrnuje všechny středně a vysoce rušené obyvatele), od 50. stupně škály intenzity
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících vysoké rušení spánku (osoby
s výraznými subjektivními pocity rušení spánku), od 72. stupně stostupňové škály rušení.
Dále jsou uvedeny kompletní rovnice pro všechny tři stupně rušení spánku hlukem ze silniční
dopravy a to pro deskriptor Lnight.
%LSD = -8,4 – 0,16.Lnight + 0,0108.( Lnight)2
%SD = 13,8 – 0,85.Lnight + 0,01670.(Lnight)2
%HSD = 20,8 – 1,05.Lnight + 0,01486.(Lnight)2
Autorizační návod [podklad 6] udává dále vztahy pro výpočet subjektivně rušených ze železniční dopravy a letecké dopravy.
4.3

Vztahy pro atributivní riziko kardiovaskulárních onemocnění

Jedním z indikátorů účinku hluku na zdraví, doporučených pracovní skupinou WHO
již v r. 2003, je výpočet atributivního rizika kardiovaskulární nemocnosti a úmrtnosti. Relativně jednoduchý postup pro velmi hrubý odhad u expozice hluku z pozemní dopravy (silniční, železniční) převzatý i autorizačním návodem SZU pro hodnocení zdravotních rizik hluku
vychází z relativního rizika RR = 1,2 pro ICHS při expozici Ldvn > 65 dB. Postupy popsané
v autorizačním návodu SZU jsou v současné době překonány. Doporučené metodiky pro hodHloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I
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nocení míry rizika kardiovaskulárních onemocnění procházejí rychlým vývojem. Při hodnocení se používají vztahy expozice a rizika ICHS a hypertenze, vycházející z meta-analýz epidemiologických studií. V etiologii zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění se podle
současné představy významně uplatňuje rušivý vliv nočního hluku. Hodnocení tohoto rizika
je však stále zatíženo významnou nejistotou. Pro vyhodnocení rizika ICHS jsou použité postupy uvedené v kap. 6.2.3.
4.4

Hygienické limity

Pro kompletní přehled jsou níže uvedeny platné hygienické limity stanovené nařízením vlády
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro hluk ze silniční dopravy v chráněných venkovních prostorách staveb, hluk ze stacionárních zdrojů hluku a
ze stavební činnosti.
Tab. 3 Souhrn hygienických limitů uplatněných v posuzovaném území
Zdroj hluku
Stacionární zdroje, hluk
z provozoven 1)
Silniční doprava – hluk
z dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na starou
hlukovou zátěž
Železniční doprava s korekcí
na starou hlukovou zátěž
Hluk z výstavby záměru

LAeq,T [dB]

LAeq,T [dB]

Denní doba (6,00 – 22,00 h)

Noční doba (6,00 – 22,00 h)

LAeq,8h = 50 dB

LAeq,1h = 40 dB

LAeq,16h = 70 dB

LAeq,8h = 60 dB

LAeq,16h = 70 dB

LAeq,8h = 65 dB

700–2100 h
2200–0600 h
LAeq,s = 65 dB
LAeq,s = 45 dB
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk
na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II.
třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu
dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a drahách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení
nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek
při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při kterém nesmí
dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu
nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci
dostavby center obcí a jejich historických částí.

Hodnocení zdravotních rizik jde nad rámec posouzení splnění hygienických limitů. Dodržení
hygienických limitů automaticky nevylučuje negativní účinky hluku na exponované obyvatele, mimo jiné pocity obtěžování hlukem, pocity subjektivního rušení spánku.
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5

HODNOCENÍ EXPOZICE

Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry
zdravotního rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě a počet exponovaných obyvatel.
V daném případě byly dispozici podklady z akustické studie:
Akustická studie „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“, Ekola group,
spol. s r.o., květen, 2013.
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A v posuzované lokalitě byl proveden pomocí digitálního 3D modelu v prostředí výpočtového software CadnaA, verze 4.3. Program
umožňuje hodnocení hlukových imisí v souladu s národními a mezinárodními předpisy včetně
výpočtové metody užívané např. v České republice a výpočtových metod doporučovaných
směrnicí ES 2002/49/EC – Směrnice o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí, a tedy
umožňuje i výpočet deskriptorů Ldvn a Ldn.
Výpočet hluku ze silniční dopravy byl proveden v souladu s českou výpočtovou metodikou.
Stacionární zdroje byly počítány dle ČSN ISO 9613.
Výpočet je proveden bez uvažování odrazů akustické energie, kdy není uvažován vliv odrazu
struktur fasád za výpočtovými body ve smyslu ČSN ISO 1996-2 a Metodického návodu pro
hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, č.j.: 62545/2010-OVZ-32.31.11.2010 ze dne 1. 11. 2010. V rámci akustické studie je tedy hodnocena pouze dopadající
akustické energie.
Ve výpočtu nebyla použita obměna vozidlového parku, čímž výsledky výpočtu jsou na straně
bezpečnosti.
Výpočtové body byly umístěny tak, aby výsledky vypovídaly co nejvěrohodněji o celkové
akustické situaci celé posuzované oblasti.
V posuzovaném zájmovém území byly pro porovnání zvoleny charakteristické výpočtové
body na fasádách chráněných staveb v okolí záměru tak, aby bylo možné relevantně vyhodnotit vliv provozu obslužné dopravy a stacionárních zdrojů hluku záměru na nejbližší chráněný
venkovní prostor staveb. Výpočtové body se nacházejí ve vzdálenosti 2 m od fasády objektů,
tj. v chráněném venkovním prostoru stavby.
Z hlediska akustické situace byly posuzovány následující stavy:
 stávající akustická situace;
 akustická situace při výstavbě záměru (v letech 2014–2016);
 akustická situace při provozu geotermální elektrárny (výhledový stav v roce 2016).
Body výpočtu byly rozmístěny podél dotčených tras pozemních komunikací v zájmovém
území (V1 – V6) a v nejbližším okolí záměru (S1 – S7). Výpočtové body byly zvoleny tak,
aby vystihovaly případnou nejnepříznivější akustickou situaci vlivem působením záměru.
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Obr. 3 Umístění výpočtových bodů u navrhovaného záměru „Hloubkové vrty – Tanvald“
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Zdroj: Podklad [1]

Tab. 4 Specifikace umístění kontrolních výpočtových bodů
Bod
výpočtu

Výška bodu
nad terénem
[m]

Způsob využití
objektu dle KN

Ulice

Čp.

Katastrální
území

V1
2,5; 11,5
Bytový dům
Železnobrodská
299
Tanvald
Tanvald
V2
2,5; 11,5
Rodinný dům
Žákova
425
Tanvald
V3
5,5
Rodinný dům
Hlavní
86
Tanvald
V4
5,5; 9,0
Bytový dům
Krkonošská
186
Tanvald
V5
5,5
Rodinný dům
Krkonošská
329
Tanvald
V6
9,0
Objekt k bydlení
Krkonošská
518
Tanvald
S1
2,5; 9,0
Bytový dům
Popelnická
144
Tanvald
S2
2,5; 9,0
Bytový dům
Popelnická
144
Tanvald
S3
2,5; 9,0
Bytový dům
Vančurova
34-36
Tanvald
S4
2,5; 9,0
Bytový dům
Vančurova
34-36
Tanvald
S5
2,5; 9,0
Bytový dům
Vančurova
278
Tanvald
S6
2,5; 9,0
Bytový dům
Vančurova
278
Tanvald
S7
2,5; 11,5
Rodinný dům
Žákova
425
Poznámka: Způsob využití objektu dle KN – označuje způsob využití objektu zjištěný na základě elektronického
výpisu z katastru nemovitostí, stav k 05/2013.

Akustická studie dále hodnotí hladiny akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů
hluku. Do výpočtu výhledového stavu byly spolu se stávajícími zdroji hluku (provoz MVE)
zahrnuty zdroje hluku související z provozem posuzované geotermální elektrárny. Provoz
posuzované geotermální elektrárny může ovlivnit akustickou situaci v okolí především
Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I
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hlukem od ventilátorů chladících jednotek. Další zdroj hluku, který může ovlivnit akustickou
situaci v zájmovém území, je žaluzie od strojovny se soustrojím turbína-generátor. Dále bude
jako záložní zdroj v případě výpadku elektrické energie provozován dieselagregát, který bude
umístěn v objektu kotelny. Popis uvažovaných stacionárních zdrojů hluku včetně jejich
akustických parametrů je uveden v akustické studii [podklad 1].
Na hluk ze stacionárních zdrojů se nevztahují vztahy pro hodnocení zdravotních rizik hluku
uvedené v předcházejících kapitolách. Pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku nejsou tyto
vztahy jednoznačně prokázané, současně se jedná o zdroje hluku, které lze při dnešním stavu
poznání odhlučnit a snížit jejich hlučnost na úroveň nejen pod hygienické limity v chráněném
venkovním prostoru staveb, ale i pod úroveň obtěžování a rušení. Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené provozem stacionárních zdrojů se ve stávajícím
stavu bez záměru v denní době pohybují do LAeq,8h = 37,7 dB a v noční době do LAeq,1h = 37,7
dB. Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené provozem stacionárních zdrojů se ve výhledovém stavu se záměrem v denní době pohybují do LAeq,8h = 39,7
dB a v noční době do LAeq,1h = 39,7 dB. Hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku v chráněném venkovním prostoru stavby (50/40 dB, den/noc) je dodržen ve všech
uvažovaných výpočtových bodech pro oba stavy (stav bez i stav se záměrem). V denní době
je hygienický limit splněn s dostatečnou rezervou, v noční době jsou vypočítané hodnoty těsně pod limitní hodnotou. Tento stav je významně ovlivněn již stávajícími zdroji. U stacionárních zdrojů hluku je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost charakteru hluku z hlediska jeho
frekvenčního složení, vyloučit tónovost, případně přítomnost nízkých frekvencí. Hluk s tímto
charakterem působí velmi rušivě a ve zvýšené míře obtěžuje exponované obyvatele i při dodržení hygienických limitů.
V případě změn či upřesnění vstupních parametrů pro výpočet hluku ze stacionárních zdrojů
oproti podkladům užitým v akustické studii [podklad 1] bude nutné aktualizovat jejich výpočet v dalším stupni projektové dokumentace.
Vzhledem k předpokládané úrovni hladin akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů
hluku v prostoru záměru lze konstatovat, že tyto zdroje se nebudou podílet na zvýšení
zdravotního rizika hluku u exponované populace.
V rámci zpracování akustické studie pro hluk z výstavby záměru byly sestaveny a
vyhodnoceny následující výpočtové modely:
STAV 1 – hluk při výstavbě panelové plochy pro vrtnou soupravu
STAV 2 – staveništní doprava v průběhu dovozu a montáže vrtné soupravy
STAV 3 – průběh vrtných prací (uvažován i noční provoz).
V denní době (od 7,00 do 21,00 h, resp. od 6,00 do 7,00 a od 21,00 do 22,00 h) je hygienický
limit hluku 65 dB/60 dB ve všech stavech a výpočtových bodech splněn.
V nočním období (od 22,00 do 6,00 h) je hygienický limit hluku 45 dB z provozu stavebních
strojů v průběhu vrtných prací dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech. Nejvyšší
vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené stavební činností
v průběhu vrtných prací v denní a noční době dosahují LAeq,s = 42,6 dB. Vrtné práce se předpokládají po dobu 1 roku v denní a noční době. Exponovaní obyvatelé nejbližších objektů
budou tento zdroj hluku vnímat jako trvalý stacionární zdroj hluku, u kterého vzhledem
k době působení lze očekávat, že bude zdrojem obtěžování a rušení exponovaných obyvatel.
Z tohoto důvodu doporučuji v případě vrtných prací stejně jako u stacionárních zdrojů hluku
věnovat rovněž zvýšenou pozornost charakteru hluku pro minimalizaci možného subjektivního rušení a obtěžování exponovaných obyvatel a i přes dodržení hygienického limitu zvážit
další možná opatření k omezení expozice nejbližších objektů.
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Vzhledem k výsledkům výpočtů jsou v akustické studii stanovena obecná doporučení pro
dobu stavební činnosti:
• Typy strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků budou užívány
pouze takové, které mají stejné nebo příznivější akustické parametry uvedené
v předkládané studii.
• Stavební mechanismy nebo pracovní místa strojů a zařízení, která budou mít stacionární
polohu, doporučujeme umísťovat co nejdále od okolní obytné zástavby.
• Limitní pracovní doba pro provádění hlučných operací od 07:00 do 21:00 hod nesmí být
překročena (kromě provozu vrtné soupravy v průběhu nepřetržitého vrtání).
• Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném
technickém stavu.
• Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje.
• Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor.
• Doporučujeme ve dnech pracovního klidu (soboty a neděle) a o státních svátcích provádět
pouze nehlučné a přípravné práce (kromě provozu vrtné soupravy v průběhu nepřetržitého
vrtání).
• Před započetím stavebních prací doporučujeme ustanovit kontaktní osobu pro vyřizování
případných stížností občanů.
• Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou a charakterem
jednotlivých etap stavební činnosti. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje se vznikající stres a nepohoda.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby.
Vliv stavby se může projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel
nejbližších stávajících obytných objektů. Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Vzhledem k předpokládanému provádění
vrtných prací v nepřetržitém provozu v denní i noční době po dobu cca 1 roku doporučuji i
přes dodržení hygienického limitu zvážit další možná opatření k omezení expozice nejbližších
objektů.
5.1

Podklady pro hodnocení expozice

V následujících Tab. 5, 6 jsou shrnuté výsledky výpočtů ekvivalentní hladiny akustického
tlaku pro denní a noční dobu pro jednotlivé varianty u objektů v okolí posuzovaného záměru.
Pro účely HRA jsou posouzeny pro každý výpočtový bod (posuzovaný objekt) vždy nejvyšší
zjištěné hodnoty.

Výpočtový bod

Výška bodu nad
terénem
(m)

Tab. 5 Vypočtené hodnoty LAeqT – hluk z dopravy na pozemních komunikacích
Silniční doprava
Železniční
Příspěvek [dB]
Výhledový stav
doprava
(Výhled. stav s -

S1

9,0

46,5

40,5

46,6

40,7

46,7

40,7

0,1

0,0

45,5

42,1

S2

9,0

47,4

41,5

47,5

41,6

47,6

41,6

0,1

0,0

46,3

43,1

Stávající stav

Bez záměru

Se záměrem

stav bez)

Stávající a
výhledový stav

Den
LAeq,16h
(dB)

Noc
LAeq,8h
(dB)

Den
LAeq,16h
(dB)

Noc
LAeq,8h
(dB)

Den
LAeq,16h
(dB)

Noc
LAeq,8h
(dB)

Den
LAeq,16h
(dB)

Noc
LAeq,8h
(dB)

Den
∆
(dB)

Noc
∆
(dB)
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Železniční
doprava

Výška bodu nad
terénem
(m)

Příspěvek [dB]
(Výhled. stav s stav bez)

Výpočtový bod

Silniční doprava

S3

9,0

47,5

41,6

47,6

41,7

47,7

41,7

0,1

0,0

50,0

46,6

S4

9,0

48,9

43,0

49,0

43,1

49,0

43,1

0,0

0,0

51,3

48,0

S5

9,0

48,7

42,9

48,8

43,0

48,9

43,0

0,1

0,0

52,4

49,0

S6

9,0

50,3

44,5

50,4

44,5

50,4

44,5

0,0

0,0

52,9

49,5

S7

11,5

55,6

49,7

55,7

49,8

55,9

49,8

0,2

0,0

42,7

39,6

V1

2,5

65,7

59,7

65,8

59,7

66,0

59,7

0,2

0,0

44,9

41,5

V2

11,5

60,3

54,4

60,4

54,5

60,6

54,5

0,2

0,0

40,9

37,8

V3

5,5

69,2

62,8

69,4

63,0

69,4

63,0

0,0

0,0

41,4

38,7

V4

5,5

66,1

60,3

66,2

60,4

66,3

60,4

0,1

0,0

42,0

39,1

V5

5,5

67,1

61,3

67,2

61,4

67,2

61,4

0,0

0,0

46,4

43,3

V6

9,0

66,2

60,4

66,3

60,5

66,3

60,5

0,0

0,0

55,8

52,7

Výhledový stav
Stávající stav

Bez záměru

Se záměrem

Stávající a
výhledový stav

Den
LAeq,16h
(dB)

Noc
LAeq,8h
(dB)

Den
LAeq,16h
(dB)

Noc
LAeq,8h
(dB)

Den
LAeq,16h
(dB)

Noc
LAeq,8h
(dB)

Den
LAeq,16h
(dB)

Noc
LAeq,8h
(dB)

Den
∆
(dB)

Noc
∆
(dB)

Porovnání výhledového stavu s a bez záměru – vlivem obslužné dopravy související se záměrem byl zjištěn u chráněných staveb nejvyšší příspěvek 0,2 dB v denní době. V noční době
nebude zdrojová a cílová doprava záměru provozována.
Tab. 6 Vypočtené hodnoty LAeqT – celková akustická situace (silniční, železniční doprava, stacionární zdroje hluku)
Výhledový stav
Bez záměru
Se záměrem

Rozdíl

Den
LAeq,16h
(dB)

Noc
LAeq,8h
(dB)

Den
LAeq,16h
(dB)

Noc
LAeq,8h
(dB)

Den
LAeq,16h
(dB)

Noc
LAeq,8h
(dB)

S1

9,0

49,4

45,3

49,7

45,8

0,3

0,5

S2

9,0

50,2

46,1

50,4

46,5

0,2

0,4

S3

9,0

52,0

47,9

52,2

48,3

0,2

0,4

S4

9,0

53,4

49,3

53,5

49,5

0,1

0,2

S5

9,0

54,0

50,0

54,0

50,1

0,0

0,1

S6

9,0

54,9

50,8

54,9

50,8

0,0

0,0

S7

11,5

55,9

50,2

56,1

50,3

0,2

0,1

V1

2,5

65,8

59,8

66,0

59,8

0,2

0,0

V2

11,5

60,4

54,6

60,6

54,6

0,2

0,0

V3

5,5

69,4

63,0

69,4

63,0

0,0

0,0

V4

5,5

66,2

60,4

66,3

60,4

0,1

0,0

V5

5,5

67,2

61,5

67,2

61,5

0,0

0,0

V6

9,0

66,7

61,2

66,7

61,2

0,0

0,0
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Porovnání celkové akustické situace s a bez záměru (silniční, železniční doprava, stacionární
zdroje hluku) – při posouzení celkové akustické situace ze všech zdrojů hluku působícím
v posuzovaném území ve stavu bez záměru a se záměrem byl zjištěn u chráněných staveb
nejvyšší příspěvek 0,5 dB ve stavu se záměrem oproti stavu bez záměru. V noční době nebude
provozována zdrojová a cílová doprava záměru.
Změny ekvivalentní hladiny akustického tlaku v desetinách dB jsou u hluku z dopravy subjektivně prakticky nerozlišitelné a lze je hodnotit jako akusticky nevýznamné - tento rozdíl je
u hluku z dopravy subjektivně prakticky nerozlišitelný a není akusticky významný.
Dle metodického návodu veřejně přístupného na stránkách www.nrl.cz „Výpočtové akustické
studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem“, Obecný rámec, NRL,
11. 9. 2008 a především v souladu s § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nelze
považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. Vlivem
provozu záměru nedojde k objektivnímu ovlivnění akustické situace.
5.2

Stanovení hladin Ldn a Ln

Pro hodnocení zdravotních rizik byl použit deskriptor LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h
pro noční dobu. Pro stanovení procenta obtěžovaných osob byly tyto deskriptory přepočítány
na hodnotu Ldn (hladina akustického tlaku pro den – noc, Lday-night), vypočítaný dle vztahu
uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze 2 (SZÚ, Praha 2007). Pro výpočet procenta pravděpodobně rušených ve spánku byla hodnota LAeq,8h pro účely této studie posuzována jako Ln (Lnight).
Pro účely stanovení maximálního procenta obtěžovaných obyvatel byly použity vypočítané
hladiny akustického tlaku pro denní a noční dobu. Použité hodnoty jsou uvedeny v Tab. 5 a 6.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice, jako je orientace
oken zástavby, věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
V následující Tab. 7 je uveden rozptyl hodnot vypočítaných hladin Ldn a ekvivalentních hladin
akustického tlaku LAeq,8h v nočních hod. pro jednotlivé posuzované objekty.
Tab. 7 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech – hluk ze silniční dopravy a
železniční dopravy
Úsek
Výpočtové body S1 – S7
PAS
Výhledový stav
bez záměru
Výhledový stav
se záměrem
Železniční doprava
Výpočtové body V1 – V6
PAS
Výhledový stav
bez záměru
Výhledový stav
se záměrem
Železniční doprava

Počet
posuzovaných
objektů

Ldn [dB]

Ln (LAeq,8h) [dB]

Min.

Max.

Min.

Max.

7

48,3

57,4

40,5

49,7

7

48,4

57,5

40,7

49,8

7

48,5

57,6

40,7

49,8

7

46,3

56,3

39,6

49,5

6

62,1

70,8

54,4

62,8

6

62,2

71,0

54,5

63,0

6

62,3

71,0

54,5

63,0

6

44,5

59,4

37,8

52,7
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Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor
Ldn Pro účely výpočtu obtěžovaných osob je stanovený vztah v rozmezí 45 - 75 dB – viz kap.
4.2.1 Autorizačního návodu [podklad 6]. Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly
použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným spánkem.
Vyhodnocení obtěžování hlukem z dopravy je nutné posuzovat ve smyslu definice zdraví dle
WHO, která zdraví chápe v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních
aspektů, nikoliv pouze jako nepřítomnost choroby. Obtěžování hlukem nutně vyvolává pocity
nepohody včetně souvisejících aspektů a případných zdravotních dopadů.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování (blíže viz kapitoly
4.2.1 a 4.2.2):
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený spánek je stanovený vztah od 40 dB.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí
40 – 70 dB, stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku (blíže viz kapitola 4.2.2):
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob přinejmenším „mírně rušených“
SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
Matematické vzorce pro výpočet procent obtěžovaných obyvatel a obyvatel se subjektivně
vnímaným rušením spánku byly převzaty z Autorizačního návodu AN 15/04, verze 2 [podklad 6], vycházejí z modelu publikovaného Miedemou a Oudshoornem v r. 2001.
V následujících Tab. 8, 9 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných
hlukem a odhady procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
V tabulkách jsou uvedeny pro každý stupeň obtěžování a rušení spánku vždy dva údaje o počtu obyvatel. Jedná se o minimální a maximální procentuální podíl exponovaných obyvatel,
který vychází z přiřazení počtu obyvatel k okrajovým hodnotám stanovených hlukových pásem. První sloupec (min.) představuje minimální odhad, tj. uvažuje s variantou, že všichni
obyvatelé v daném pásmu jsou exponováni hlukem odpovídající nižší hodnotě pásma (např.
48,3 dB v pásmu 48,3 – 57,4 dB). Pravý sloupec (max.) představuje maximální odhad, tj.
uvažuje s expozicí všech obyvatel horní hranici pásma.
Tab. 8 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Zdroj hluku
Varianta

VB S1 – S7
PAS
Výhledový stav
bez záměru
Výhledový stav
se záměrem
Železniční doprava
VB V1 – V6
PAS

Počet
referenčních
objektů

Pásmo Ldn (dB)*

Obtěžování hlukem
(% exponovaných osob)
LA
A
HA
Min.
Max.
Min.
Max.
Min Max.

7

48,3

57,4

23,4

42,9

9,3

21,7

3,0

8,3

7

48,4

57,5

23,6

43,2

9,4

21,8

3,1

8,4

7

48,5

57,6

23,8

43,4

9,5

22,0

3,1

8,5

7

46,3

56,3

11,6

28,5

3,2

10,9

0,6

2,8

6

62,1

70,8

53,6

72,9

30,0

49,6

12,8

26,7
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Zdroj hluku
Varianta

Počet
referenčních
objektů

Pásmo Ldn (dB)*

Výhledový stav
6
62,2
bez záměru
Výhledový stav
6
62,3
se záměrem
6
Železniční doprava
44,5
* Pásma jsou vymezená rozsahem minimální a
sádách sledovaných objektů.

Obtěžování hlukem
(% exponovaných osob)
LA
A
HA
Min.
Max.
Min.
Max.
Min Max.

71,0

53,8

73,3

30,2

50,1

12,9

27,2

71,0

54,1

73,3

30,4

50,1

13,0

27,2

59,4

9,2

34,8

2,3

14,6

0,4

4,3

maximální hodnoty hladiny akustického tlaku zjištěné na fa-

Tab. 9 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Počet

Obec

referenčních

objektů

Pásmo Ln (dB)*

VB S1 – S7
7
40,5
PAS
Výhledový stav
7
40,7
bez záměru
Výhledový stav
7
40,7
se záměrem
7
Železniční doprava
39,6
VB V1 – V6
6
54,4
PAS
Výhledový stav
6
54,5
bez záměru
Výhledový stav
6
54,5
se záměrem
6
Železniční doprava
37,8
* Pásma jsou vymezená rozsahem minimální a
sádách sledovaných objektů.

Subjektivní rušení spánku hlukem
(% exponovaných osob)
LSD
SD
HSD
Min.
Max.
Min.
Max.
Min Max.

49,7

15,8

26,2

6,8

12,8

2,6

5,3

49,8

16,0

26,4

6,9

12,9

2,7

5,4

49,8

16,0

26,4

6,9

12,9

2,7

5,4

49,5

10,1

16,9

3,9

7,3

1,4

2,7

62,8

32,3

44,2

17,0

26,3

7,7

13,5

63,0

32,4

44,5

17,1

26,5

7,7

13,6

63,0

32,4

44,5

17,1

26,5

7,7

13,6

52,7

9,1

19,6

3,6

8,9

1,4

3,4

maximální hodnoty hladiny akustického tlaku zjištěné na fa-

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup - uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě posuzovaných domů.

6

CHARAKTERIZACE RIZIKA

Základem charakterizace rizika hluku je charakterizace kvalitativní zahrnující konfrontaci
známých údajů z identifikace nebezpečnosti hluku se získanými daty o charakteru a úrovni
hlukové expozice a o exponované populaci.
U hluku je situace specifická, neboť pro některé účinky hluku je obtížné hodnotit míru jejich
zdravotní závažnosti. Pro hluk jsou odvozeny prahové hladiny hlukové expozice, nad kterými
se začíná daný účinek objevovat nebo se ukazuje být závislý na velikosti expozice. Hodnocené účinky přitom mohou být zdravotně závažné (jako např. kardiovaskulární onemocnění)
nebo jde o přirozeně se vyskytující efekty, jako obtěžování nebo probuzení ze spánku, jejichž
zvýšená četnost je považována za potenciálně nepříznivou.
V těch případech, kdy nejsou k dispozici vztahy mezi expozicí a účinkem nebo není možné
získat bližší údaje o exponované populaci (počty obyvatel vystavené konkrétním hladinám
hluku), je kvalitativní charakterizace rizika hluku konečným výstupem hodnocení rizika.
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U hluku z dopravy, kdy jsou k dispozici i potřebné údaje o počtu obyvatel exponovaných
konkrétní úrovni hluku alespoň v 5-ti decibelových hlukových pásmech, je další etapou kvantitativní charakterizace rizika hluku. Jejím výstupem je odhad procenta či absolutního počtu
obyvatel postižených hlukem v podobě obtěžování a rušení spánku.
V případě provozu stacionárních zdrojů hluku lze u posuzovaného záměru předpokládat
splnění hygienických limitů ve všech výpočtových bodech. V denní době je hygienický limit
splněn s dostatečnou rezervou, v noční době jsou vypočítané hodnoty těsně pod limitní hodnotou. Tento stav je významně ovlivněn již stávajícími zdroji. U stacionárních zdrojů hluku je
proto nutné věnovat zvýšenou pozornost charakteru hluku z hlediska jeho frekvenčního složení, vyloučit tónovost, případně přítomnost nízkých frekvencí. Hluk s tímto charakterem působí velmi rušivě a ve zvýšené míře obtěžuje exponované obyvatele i při dodržení hygienických
limitů. Na hluk ze stacionárních zdrojů se nevztahují vztahy pro hodnocení zdravotních rizik
hluku uvedené v předcházejících kapitolách. Pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku nejsou
tyto vztahy jednoznačně prokázané, současně se jedná o zdroje hluku, které lze při dnešním
stavu poznání odhlučnit a snížit jejich hlučnost na úroveň nejen pod hygienické limity
v chráněném venkovním prostoru staveb, ale i pod úroveň obtěžování a rušení.
Vzhledem k předpokládané úrovni hladin akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů
hluku v prostoru záměru lze konstatovat, že tyto zdroje se nebudou podílet na zvýšení zdravotního rizika hluku u exponované populace.
Vypočtené hodnoty pro hluk ze stavební činnosti splňují v denní i noční době hygienický
limit stanovený pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru stavby.
V akustické studii jsou stanovena obecná doporučení pro průběh výstavby, zejména stanovení
maximální intenzity nákladní dopravy stavby záměru pro všechny etapy výstavby, vypínání
motorů nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě, ve dnech pracovního
klidu (soboty a neděle) a o státních svátcích provádět pouze nehlučné a přípravné práce (kromě provozu vrtné soupravy v průběhu nepřetržitého vrtání), typy strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků používat pouze takové, které mají stejné nebo příznivější akustické parametry uvedené v předkládané studii. Obyvatelé z nejblíže situovaných
domů by měli být seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje se takto vznikající stres a nepohoda. Vhodné je
stanovení kontaktní osoby, na kterou by se postižení občané mohli obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi.
Specifický charakter stavebního hluku bude mít nepřetržitý provoz vrtné soupravy. Nejvyšší
vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené stavební činností
v průběhu vrtných prací v denní a noční době dosahují LAeq,s = 42,6 dB. Vrtné práce se předpokládají po dobu 1 roku v denní a noční době. Exponovaní obyvatelé nejbližších objektů
budou tento zdroj hluku vnímat jako trvalý stacionární zdroj hluku, u kterého vzhledem
k době působení lze očekávat, že bude zdrojem obtěžování a rušení exponovaných obyvatel.
Z tohoto důvodu doporučuji v případě vrtných prací stejně jako u stacionárních zdrojů hluku
věnovat rovněž zvýšenou pozornost charakteru hluku pro minimalizaci možného subjektivního rušení a obtěžování exponovaných obyvatel a i přes dodržení hygienického limitu zvážit
další možná opatření k omezení expozice nejbližších objektů.
I přes předpokládané trvání vrtných prací po dobu 1 roku lze konstatovat, že v případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby
se může projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších
stávajících obytných objektů. Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
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V této studii byly zvoleny pro posouzení účinků expozice hluku na veřejné zdraví jednak
obecná kvalitativní charakterizace rizika, současně byly dostupné hodnoty hladin akustického
tlaku pro denní a noční dobu použity pro vyhodnocení základních negativních vlivů hluku
z dopravy:
6.1

obtěžování hlukem,
rušení spánku v nočních hodinách,
odhad rizika kardiovaskulárních onemocnění.

Kvalitativní charakterizace rizika

Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet
z prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době
ve venkovním prostoru, které se dnes považují za dostatečně prokázané, resp. omezeně prokázané. Prahové hodnoty uvedené v Tab. 1, 2 vycházejí z hlukových směrnic WHO. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.
S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat možnost těchto
účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících Tab. 10, 11 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže
pro denní a noční dobu přiřazeny počty objektů (posuzované objekty v okolí posuzovaných
komunikací) ve sledované lokalitě – objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší zjištěné
hodnoty na fasádě pro jednotlivé varianty.
Tab. 10 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice - denní doba: 6,00-22,00 h
LAeq,16h [dB]
Nepříznivý účinek
< 50
50-55
55-60
60-65
65-70
70+
Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí 2/
Ischemická choroba srdeční včetně infarktu
myokardu
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

Varianta
VB S1 – S7
PAS
Výhledový stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem
Železniční doprava
VB V1 – V6
PAS
Výhledový stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem
Železniční doprava
Celková akustická situace
VB S1 – S7
Výhledový stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem
Celková akustická situace
VB V1 – V6
Výhledový stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem

Počet
posuzovaných
objektů

7

5

1

1

0

0

0

7
7
7

5
5
4

1
1
3

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6

0

0

0

1

5

0

6
6
6

0
0
5

0
0
0

0
0
1

1
1
0

5
5
0

0
0
0

7

1

5

1

0

0

0

7

1

5

1

0

0

0

6

0

0

0

1

5

0

6

0

0

0

1

5

0
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1/
2/

přímá expozice hluku v interiéru,
prokázané účinky především pro expozici leteckému hluku

Tab. 11 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22,00 – 6,00 h
LAeq,8h [dB]
Nepříznivý účinek
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60+
Psychické poruchy 1/
Hypertenze a IM 1/
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ a léků na spaní
Pocit mírného obtěžování hlukem
Varianta
VB S1 – S7
PAS
Výhledový stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem
Železniční doprava
VB V1 – V6
PAS
Výhledový stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem
Železniční doprava
Celková akustická situace
VB S1 – S7
Výhledový stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem
VB V1 – V6
Výhledový stav bez záměru
Výhledový stav se záměrem
1/
účinky omezeně prokázané

Počet
posuzovaných
objektů

7

0

6

1

0

0

0

7
7
7

0
0
1

6
6
2

1
1
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6

0

0

0

1

1

4

6
6
6

0
0
3

0
0
2

0
0
0

1
1
1

1
1
0

4
4
0

7

0

0

5

2

0

0

7

0

0

4

3

0

0

6

0

0

0

1

1

4

6

0

0

0

1

1

4

V akustické studii [podklad 1] jsou vypočítány i hladiny akustického tlaku pro denní a noční
dobu pro celkovou (kombinovanou) dopravu (automobilová + železniční doprava + stacionární zdroje hluku). Autorizační návod AN15/04, verze 2 [podklad 6] uváděl matematické vztahy
pro hodnocení kumulativní expozice hluku na základě tzv. ekvivalentů obtěžování hluku
z jednotlivých zdrojů hluku dopravy, kde míra obtěžujícího účinku hluku klesala od letecké
k silniční a železniční dopravě. Nové studie tyto vztahy nepotvrdily, v současné době se vychází z předpokladu dominantního vlivu letecké dopravy, která má rozhodující vliv na výsledný obtěžující účinek hluku, u železniční dopravy je předpokládán nejmenší obtěžující
účinek. Jednotlivé druhy dopravy mají různý obtěžující a rušivý účinek, míra obtěžujícího
účinku klesá od letecké dopravy k automobilové, nejmenší obtěžující účinek je předpokládán
u železniční dopravy. V současné době nejsou k dispozici závazné vztahy pro posouzení
účinku hluku z kumulativního působení všech druhů nebo více druhů dopravy současně. Posouzení kombinovaného hluku je proto provedeno pouze informativně v rámci kvalitativní
charakterizace rizika. V Tab. 10, 11 jsou přiřazeny v jednotlivých pásmech počty exponovaných objektů s hodnotami pro kumulativní působení zdrojů hluku (silniční a železniční doprava + stacionární zdroje hluku). Výsledky slouží pouze pro porovnání jednotlivých stavů.
Z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě výsledků
uvedených v Tab. 10 lze konstatovat:
Z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době není mezi stávající situací
(PAS) a výhledovými stavy bez a se záměrem významný rozdíl.

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Strana 27/35

EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10, www.ekolagroup.cz
Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Posouzení výpočtových bodů (objektů) S1 – S7
Silniční doprava:
• 5 objektů leží v pásmech pod 50 dB, kde se nepředpokládají nepříznivé účinky hluku,
• V každém stavu se 1 objekt nachází v pásmu mírného obtěžování hlukem, 1 objekt v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí.
Železniční doprava:
• 4 objekty leží v pásmu pod prahovými hodnotami nepříznivých účinků hluku,
• 3 objekty v pásmu mírného obtěžování.
Posouzení výpočtových bodů (objektů) V1 – V6
Silniční doprava:
• Ve všech posuzovaných stavech 6 objektů leží v pásmech nad 60 dB, kde lze očekávat
silné obtěžování hlukem, zhoršenou komunikaci řečí, obyvatelé jsou vystaveni zvýšenému
riziku onemocnění ischemickou chorobou srdeční.
Železniční doprava:
• Objekty jsou oproti výpočtovým bodům S1 – S7 méně exponovány hluku ze železniční
dopravy, 5 objektů je v pásmech do 50 dB, pouze 1 objekt se nachází v pásmech prokázaných nepříznivých účinků hluku, exponovaní obyvatelé mohou pociťovat silné obtěžování, zhoršenou komunikaci řečí.
Kumulativní působení zdrojů hluku (Silniční, železniční doprava, stacionární zdroje hluku):
• Mezi stavem bez záměru a se záměrem není z hlediska prahových účinků hluku rozdíl.
• Výpočtové body S1 – S7: oproti stavu pouze se silniční dopravou dochází k posunu 4 objektů do pásma nad 50 dB do oblasti mírného obtěžování, 1 objekt je pásmu silného obtěžování a vnímání zhoršené komunikace řečí.
• Výpočtové body V1 – V6 (převažující vliv silniční dopravy na blízkých komunikacích):
situace z hlediska přiřazení pásmům prokazatelných nepříznivých účinků hluku je shodná
se stavem při působení pouze silniční dopravy. Tato skutečnost je ovlivněna již stávající
akustickou situací, rozdíl při posouzení celkové akustické situace ze všech zdrojů hluku
působícím v posuzovaném území ve stavu bez záměru a se záměrem byl zjištěn do 0,2 dB
ve stavu se záměrem oproti stavu bez záměru. Změny ekvivalentní hladiny akustického
tlaku v desetinách dB jsou u hluku z dopravy subjektivně prakticky nerozlišitelné a lze je
hodnotit jako akusticky nevýznamné.
Z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě výsledků
uvedených v Tab. 11 lze konstatovat:
Z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době není mezi stávající situací
(PAS) a výhledovými stavy bez a se záměrem rozdíl.
Posouzení výpočtových bodů (objektů) S1 – S7
Silniční doprava:
• Všech 7 posuzovaných objektů leží v pásmech nad 40 dB v noční době, kde obyvatelé
pociťují minimálně mírného obtěžování hlukem, udávají zvýšené užívání sedativ a léků na
spaní. Ve všech stavech jsou 3 objekty v noční době pod prahovou hodnotou 42 dB pro
objektivně prokázanou zvýšenou frekvenci pohybů ve spánku, subjektivní pocit rušení
spánku a problémy s nespavostí.
Železniční doprava:
• V pásmech nad 40 dB leží 6 objektů (zvýšené užívání sedativ a léků na spaní, subjektivně
vnímaná horší kvalita spánku), 1 objekt je v pásmu mírného obtěžování hlukem.
Posouzení výpočtových bodů (objektů) V1 – V6
Silniční doprava:
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•

Všech 6 objektů leží v pásmech nad 50 dB. Většina objektů leží v pásmech, kdy obyvatelé
dotčených objektů jsou vystaveni vlivem působení hluku teoreticky zvýšenému riziku
onemocnění ischemickou chorobou srdeční včetně infarktu myokardu. Tyto účinky stejně
jako případný vliv hluku v nočních hodinách na rozvoj psychických poruch exponovaných
osob jsou ale v současném stupni poznání považovány za omezeně prokázané. Počet exponovaných objektů je ovlivněn již stávající akustickou situací. V nočních hod. nebude
provozována doprava související se záměrem.
Železniční doprava:
• Objekty jsou oproti bodům S1 – S7 shodně jako v denní době méně exponovány hluku
ze železniční dopravy.
• 4 objekty se nacházejí pod prahovou hodnotou 42 dB pro objektivně prokázanou zvýšenou frekvencí pohybů ve spánku, subjektivní pocit rušení spánku a problémy s nespavostí,
u obyvatel 2 objektů lze očekávat mírné obtěžování, pouze 1 objekt se nachází v pásmu
nad 50 dB, kdy obyvatelé dotčených objektů jsou vystaveni vlivem působení hluku teoreticky zvýšenému riziku onemocnění ischemickou chorobou srdeční včetně infarktu myokardu.
Kumulativní působení zdrojů hluku (Silniční, železniční doprava, stacionární zdroje hluku):
• Mezi stavem bez záměru a se záměrem není z hlediska prahových účinků hluku významný
rozdíl. Příspěvek záměru je v desetinách dB (do 0,5 dB), tento rozdíl je subjektivně prakticky nerozlišitelný a lze je hodnotit jako akusticky nevýznamný.
• Výpočtové body S1 – S7 (výpočtové body v blízkosti záměru a železniční trati): v obou
stavech (bez záměru a se záměrem) jsou všechny posuzované objekty v pásmech, kde exponovaní obyvatelé udávají subjektivně vnímanou horší kvalitu spánku a zvýšenému užívání sedativ a léků na spaní, 2 objekty ve stavu bez záměru, 3 objekty ve stavu se záměrem se nacházejí v pásmu nad 50 dB s teoreticky zvýšenou pravděpodobností onemocnění
ischemickou chorobou srdeční včetně infarktu myokardu. Oproti působení pouze silniční
dopravy dochází k posunu 6 objektů do vyšších pásem nad 45 dB.
• Výpočtové body V1 – V6 (převažující vliv silniční dopravy na blízkých komunikacích):
situace z hlediska přiřazení pásmům prokazatelných účinků hluku je shodná s výhledovým
stavem pouze se silniční dopravou. Tato skutečnost je ovlivněna již stávající akustickou
situací, v noční době nebude provozována doprava související se záměrem.
Pozn. Posouzení kumulativních účinků více zdrojů hluku bylo provedeno pouze informativně
pro účely posouzení jednotlivých stavů. V současné době nejsou k dispozici závazné vztahy
pro posouzení účinku hluku z kumulativního působení všech druhů nebo více druhů dopravy
současně.
Z tabulek obecně vyplývá, že při dodržení základních hygienických limitů v denní a
noční době (LAeq,16h = 50 dB v denní době a LAeq,8h = 40 dB v noční době) se nepředpokládá existence zdravotních rizik hluku pro exponované osoby.
6.2

Kvantitativní charakterizace rizika

Pro účely této studie nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp. hlukových pásmech. Kvantitativní charakterizace byla stanovena procentuálním vyjádřením exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených
ve spánku v pásmech vymezených nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického
tlaku na fasádách posuzovaných objektů. Výsledky jsou shrnuté v Tab. 8 a 9. Posouzení je
provedeno samostatně pro silniční a železniční dopravu.
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6.2.1 Vyhodnocení OBTĚŽOVÁNÍ HLUKEM
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozené pro expozici vyjádřenou deskriptorem Ldn od 45
dB. Již ve stávajícím stavu a ve výhledovém stavu bez záměru jsou obyvatelé obtěžovaní hlukem ze silniční dopravy (až 23,6 % celkově obtěžovaných obyvatel, tj. obyvatel pociťujících
minimálně slabé obtěžování u objektů S1 – S7, 53,8 % u objektů V1 – V6, podíl silně obtěžovaných dosahuje u objektů S1 – S6 až 8,4 % z celkového počtu exponovaných obyvatel, u
objektů V1 – V6 až 27,2 %). V případě realizace záměru se procento obtěžovaných obyvatel
ve všech úrovních obtěžování u stávajících objektů prakticky nemění. Rozdíly v podílech obtěžovaných obyvatel jsou max. v desetinách procenta (do 0,3 %) celkového počtu exponovaných obyvatel. Tento nárůst lze hodnotit jako nevýznamný.
Z hlediska působení železniční dopravy je minimálně slabě obtěžováno 11,6 % exponovaných
obyvatel objektů S1 – S7 a 9,2 % obyvatel objektů V1 – V6. Maximální počet silně obtěžovaných se pohybuje do 2,8 % obyvatel objektů S1 – S7 a 4,3 % obyvatel objektů V1 – V6. Realizací záměru nedochází k ovlivnění železniční dopravy.
Na základě provedených analýz lze konstatovat, že realizací záměru nedochází
k významnému zvyšování počtu obtěžovaných obyvatel u stávajících objektů. Relativně
vysoký podíl počtu obtěžovaných obyvatel ve všech posuzovaných stavech je ovlivněn definováním vztahů pro obtěžování již od 45 dB, tedy hladin výrazně nižších než jsou hygienické
limity.
6.2.2 Vyhodnocení SUBJEKTIVNÍHO RUŠENÍ HLUKEM
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozené pro expozici vyjádřenou deskriptorem Ln
v rozmezí 40 – 70 dB. Již ve stávajícím stavu a ve výhledovém stavu bez záměru jsou obyvatelé dotčených objektů subjektivně rušeni hlukem ze silniční dopravy (až 5,4 % silně rušených
obyvatel u objektů S1 – S7, 13,5 % u objektů V1 – V6.). V případě realizace záměru se procento rušených obyvatel ve všech úrovních obtěžování u stávajících objektů nemění. U objektů záměru je již vlivem stávající dopravy většina výpočtových bodů v oblasti minimálně slabého až středního rušení. V nočních hodinách nebude provozována obslužná doprava záměru.
Působením železniční dopravy lze očekávat podíl silně rušených obyvatel maximálně do 2,7
% exponovaných obyvatel objektů S1 – S7 a 3,4 % obyvatel objektu V6. Realizací záměru
nedochází k ovlivnění železniční dopravy.
Realizací záměru nedochází k zvýšení procenta obtěžovaných a subjektivně rušených
obyvatel u stávající zástavby. Podíl počtu obtěžovaných a rušených obyvatel obytných objektů záměru je ovlivněn definováním vztahů pro obtěžování a rušení v hladinách výrazně
nižších než jsou hygienické limity.
6.2.3 Vyhodnocení rizika kardiovaskulárních onemocnění
Dalším indikátorem účinku hluku z dopravy na veřejné zdraví je atributivní riziko kardiovaskulárních onemocnění. V etiologii zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění se
stále více dostává do popředí rušivý vliv nočního hluku. V současné době ale není pro toto
hodnocení dostatek podkladů a studií. Pro hodnocení míry rizika jsou proto uvažovány expozice v denní době. Vývoj poznatků v této oblasti je ale velmi rychlý.
Vztahy expozice dopravnímu hluku a rizika infarktu myokardu, vycházející z aktualizované
meta-analysy epidemiologických studií převzaté do směrnice WHO z roku 2009 [podklad 10],
udávaly hodnoty odds ratio (95% intervalu spolehlivosti) ve vztahu k denní hlukové expozici
ze silniční dopravy, z nichž v podstatě vyplývalo, že riziko infarktu myokardu se zvyšuje cca
o 5% při expozici silničnímu hluku v denní době v hlukovém pásmu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku 60 – 65 dB, o 9% v hlukovém pásmu 66 – 70 dB a o 19%
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v hlukovém pásmu 71 – 75 dB. Při denní expozici hladině 60 dB (prahová hladina hluku pro
riziko ICHS dle WHO) je OR (95% CI) 1,00 (0,86 – 1,29).
V dokumentech Evropské agentury pro životní prostředí a WHO [podklady 14, 15] je
v současné době k hodnocení rizika ICHS doporučen výpočet OR incidence infarktu myokardu vztahem odvozeným na základě meta-analýzy analytických studií pro hlukovou expozici
ekvivalentní hladině akustického tlaku v denní době Lday,16h v rozmezí 55 – 80 dB:
OR = 1,63 – 0,000613(Lday,16 h)2 + 0,00000736(Lday,16 h)3, R2 = 0,96
OR - Odds ratio (podíl šancí, podíl rizik), poměr dvou odds, neboli podílů pravděpodobností.
Je mírou relativního rizika. V longitudinální studii je stanoveno jako podíl odds nemoci u exponovaných a odds nemoci u neexponovaných [podklad 14]. OR = 1 – není vztah mezi rizikovým faktorem a onemocněním, OR > 1 – pozitivní asociace, negativní rizikový faktor.
RR - Relativní riziko je ukazatel vystihující vztah mezi expozicí rizikovému faktoru a zdravotním následkem. Určuje míru zjištěné asociace: RR = 1 znamená, že daný faktor nemá na
vznik onemocnění vliv, RR > 1 znamená, že expozice je rizikovým faktorem. Za určitých
předpokladů lze relativní riziko odhadovat na základě výše uvedeného „odds ratio“ OR
Následující vzorec definuje hodnocení atributivní frakce (WHO). Atributivní frakce popisuje
snížení výskytu onemocnění, které by nastalo, pokud by populace byla zcela neexponovaná,
v porovnání se současnou expozicí [podklad 15].
AF = {∑(Pi * RRi) - 1} / ∑(Pi * RRi)
Pi = podíl populace v expozičním pásmu i
RRi = relativní riziko v expozičním pásmu i
∑Pi = 1
Populační atributivní frakce (PAF, population attributive fraction) vyjadřuje podíl sledovaného onemocnění ve studované populaci, jehož vznik lze vysvětlit vlivem expozice danému
rizikovému faktoru.
Pro účely této studie nebyly k dispozici přesné počty obyvatel v posuzovaném území, vyhodnoceny byly pouze nejvíce exponované objekty. Vzhledem k nedostatku přesných informací
o počtech obyvatel není výpočet PAF proveden, výpočet by byl zatížen velkou nejistotou.
Informativně jsou proto v Tab. 12 přiřazeni obyvatelé do pásem dle OR.
Tab. 12 Počet obyvatel v pásmech dle stanoveného OR
Počet posuzovaných objektů
Výpočtové body S1 – S7
Výpočtové body V1 – V6

Hlukové pásmo

ICHS

LAeq,16h [dB]

OR

PAS

60 – 65
65 – 70

1,031
1,099

0
0

Výhled

Výhled

Bez záměru

Se záměrem

0
0

0
0

PAS

1
5

Výhled

Výhled

Bez záměru

Se záměrem

1
5

1
5

Vlivem realizace záměru nedochází v navýšení relativního rizika onemocnění ICHS.
U výpočtových bodů (objektů) S1 – S7 neleží žádný z posuzovaných objektů v pásmech
nad prahovou hodnotou 60 dB. U objektů V1 – V6 je ve všech posuzovaných stavech situace
shodná a je ovlivněná již stávající akustickou situací ovlivněnou zejména hlukem ze silniční
dopravy.
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7

ANALÝZA NEJISTOT

Každé hodnocení zdravotních rizik je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami, danými
spolehlivostí použitých dat, referenčních hodnot, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je nedílnou součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot,
které jsou s ním spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.
Nejistoty jsou dány jednak neschopností fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici,
jednoduše a přesně popsat fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události, další
nejistoty vyplývají např. z variabilního účinku hluku.
Při hodnocení rizika hluku je nutné počítat s následujícími základními okruhy nejistot:
1. Jedna ze základních nejistot vyplývá z údajů o intenzitě hlukové expozice – modelování je
pro odhad hlukové expozice většinou vhodnější než měření, podmínkou jsou správné
podklady, např. údaje o intenzitě a skladbě dopravy. Modelování však většinou dostatečně
nepostihuje hlukové pozadí z jiných zdrojů hluku, které nejsou posuzovány. V daném případě se jedná o posuzování akustické situace v lokalitě stávající zástavby, bylo provedeno
kontrolní měření, které sloužilo jako kalibrační pro výpočtový model. Součástí měření byl
i podrobný dopravně inženýrský průzkum. Podrobný popis vstupů pro výpočet akustické
situace je uvedený v předložené akustické studii.
2. Další nejistota se může projevit v případě hodnocení hlukové zátěže většího území, jako
jsou dopravní stavby nebo velké průmyslové areály, kdy záleží na stanovení dostatečného
počtu reprezentativních bodů. V posuzovaném případě se jedná o přesně lokalizovaný
prostor záměru a přilehlé komunikace. Pro posuzované zdroje hluku byly zvoleny nejbližší obytné objekty, kde lze očekávat nejvyšší expozici, současně byly posuzovány vždy
nejhorší stavy (maximální provoz zdrojů hluku). Byl proveden podrobný terénní průzkum
území, pro výpočet byla zvolena reprezentativní síť bodů v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí záměru a na fasádách obytných objektů záměru s cílem podrobného
zmapování akustické situace v dotčeném území.
3. Nejistota související s nedostatkem informací o počtech exponovaných lidí. Pro posouzení
zdravotních rizik byla použita kvalitativní a kvantitativní charakterizace rizika na základě
zjištěných nejvyšších hladin akustického hluku u nejvíce zatížených objektů. Vzhledem
k účelům této studie a použití konzervativního přístupu považuje zpracovatel použitý přístup za dostatečně vypovídající o míře zdravotního rizika z posuzovaného záměru.
V dalším stupni projektové dokumentace v případě potřeby upřesnění by bylo nutné zjistit
počty obyvatel v jednotlivých objektech.
4. Významná nejistota vyplývá z přijetí konzervativního přístupu s vědomím nadhodnocení průměrné expozice. Odhad rizika hluku je provedený cíleně pro nejvyšší hodnoty
zjištěné v chráněném venkovním prostoru posuzovaných staveb s vědomím, že v ostatních
částech objektů (zejména boční, zadní fasády) bude situace příznivější.
5. Nejistota daná dostupným expozičním scénářem – není známo dispoziční řešení bytů,
orientace oken, informace o době expozice v daném místě.
6. Další nejistoty jsou způsobené rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti exponované
populace. Není zohledněna věková skladba obyvatel, podíl vnímavé populace. Účinek
hluku je variabilní nejen individuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky.
Popisované vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně
platné za všech podmínek. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených prahových
hodnot nebo limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za
různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru.
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8

ZÁVĚR K HODNOCENÍ HLUKU

V předložené studii je posouzen současný stav (počáteční akustická situace), výhledový stav
bez záměru a se záměrem.
Posuzovány byly následující zdroje hluku:
stacionární zdroje hluku,
hluk ze stavební činnosti,
hluk ze silniční dopravy.
Vypočtené hodnoty z provozu stacionárních zdrojů hluku splňují hygienické limity
pro denní a noční dobu ve všech výpočtových bodech. V denní době je hygienický limit splněn s dostatečnou rezervou, v noční době jsou vypočítané hodnoty těsně pod limitní hodnotou. Tento stav je významně ovlivněn již stávajícími zdroji.
U stacionárních zdrojů hluku je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost charakteru hluku
z hlediska jeho frekvenčního složení, vyloučit tónovost, případně přítomnost nízkých frekvencí. Hluk s tímto charakterem působí velmi rušivě a ve zvýšené míře obtěžuje exponované
obyvatele i při dodržení hygienických limitů. Na hluk ze stacionárních zdrojů se nevztahují
vztahy pro hodnocení zdravotních rizik hluku uvedené v předcházejících kapitolách. Pro hluk
ze stacionárních zdrojů hluku nejsou tyto vztahy jednoznačně prokázané, současně se jedná
o zdroje hluku, které lze při dnešním stavu poznání odhlučnit a snížit jejich hlučnost na úroveň nejen pod hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb, ale i pod úroveň
obtěžování a rušení.
Vzhledem k předpokládané úrovni hladin akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů
hluku v prostoru záměru lze konstatovat, že tyto zdroje se nebudou podílet na zvýšení zdravotního rizika hluku u exponované populace.
Vypočtené hodnoty pro hluk ze stavební činnosti splňují v denní i noční době ve všech výpočtových bodech hygienický limit stanovený pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru stavby.
Specifický charakter stavebního hluku bude mít nepřetržitý provoz vrtné soupravy. Vrtné práce se předpokládají po dobu 1 roku v denní a noční době. Exponovaní obyvatelé nejbližších
objektů budou tento zdroj hluku vnímat jako trvalý stacionární zdroj hluku, u kterého vzhledem k době působení lze očekávat, že bude zdrojem obtěžování a rušení exponovaných obyvatel. Z tohoto důvodu doporučuji v případě vrtných prací stejně jako u stacionárních zdrojů
hluku věnovat zvýšenou pozornost charakteru hluku pro minimalizaci možného subjektivního
rušení a obtěžování exponovaných obyvatel a i přes dodržení hygienického limitu zvážit další
možná opatření k omezení expozice nejbližších objektů.
I přes předpokládané trvání vrtných prací po dobu 1 roku lze konstatovat, že v případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby
se může projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších
stávajících obytných objektů. Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Dalším zdrojem hluku souvisejícím s provozem záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ je související doprava. Dotčené komunikace a část nejbližších
obytných objektů (výpočtové body V1 – V6) jsou již ve stávajícím stavu bez realizace záměru
zatížené zvýšenými hladinami akustického tlaku z ostatní dopravy. Rozdíl výhledových stavů
bez záměru a s realizací záměru je maximálně do 0,2 dB v denní době. Tento rozdíl je u hluku
z dopravy subjektivně prakticky nerozlišitelný a není akusticky významný. V noční době nebude obslužná doprava záměru provozována.
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Z hlediska kvalitativní charakterizace zdravotních účinků hluku vycházející orientačně
z prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku a kvantitativní charakterizace založené na stanovení počtu obtěžovaných a subjektivně rušených exponovaných obyvatel není mezi stavem bez záměru a stavem se záměrem významný rozdíl. Realizací záměru nedochází k významnému zvýšení procenta obtěžovaných obyvatel, počet obyvatel
subjektivně rušených ve spánku u stávající zástavby je shodný ve stavu bez záměru a se
záměrem (obslužná doprava nebude v noční době provozována).
Vlivem výstavby záměru nedochází k navýšení relativního rizika kardiovaskulárních onemocnění u stávajících objektů. Ve výhledovém stavu s realizací záměru je pravděpodobnost
onemocnění shodná s výhledovým stavem bez záměru.
Na základě provedeného vyhodnocení zdravotních rizik lze konstatovat, že realizací záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ nedojde k významnému
navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví vlivem hluku pro obyvatele stávající zástavby.
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1 ÚVOD
Předmětem záměru „HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ
ENERGIE“, oznamovatel ENTERGEO, SE, je realizace hlubokých geotermálních vrtů.
Posuzovaným záměrem jsou 3 geotermální vrty hluboké 4-5 km, jejichž pomocí bude
vytvořen podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry rock). Zhlaví geotermálních vrtů
bude na povrchu vzdálené cca 10 m, v konečné hloubce pak budou krajní vrty ukončeny v
horizontální vzdálenosti asi 600 m od sebe. Jejich podzemní propojení pro cirkulující vody
bude probíhat po přirozených poruchových systémech aktivovaných tepelným a tlakovým
štěpením hornin na koncích vrtů. Aktivace uvolnění puklin pro cirkulaci vody bude posílena
provedením série horizontálních vrtů malého průměru směrovaných žádoucím způsobem z
konečné úrovně hlavních geotermálních vrtů.
Do hloubky minimálně 3 km budou vrty paženy, aby zde nedocházelo ke kontaktu
prostředí vrtu s podzemní vodou. Zapažení vrtů předchází jednak vzniku kaveren kolem vrtů
v drcených, mylonitizovaných nebo jinak nesoudržných pásmech hornin, jednak pronikání
agresivních vod obsahujících např. síranové ionty do vrtu v pásmech hornin mineralizovaných
sulfidy nebo jinými minerály snadno uvolňujícími ve styku s vodou agresivní kyselé ionty.
Bude proto realizováno i ve větších hloubkách při navrtání drcených nebo zvodnělých zón,
případně bude po vyhodnocení karotážního měření řešeno cementací potřebného úseku s
následným převrtáním. Zapažení také omezí ztráty tepla při čerpání geotermálně ohřáté vody
např. přisáváním chladnější vody z horninového masívu.
Z jednoho vrtu bude vytěženo max. 1500 t vrtných kalů. Vrtání bude probíhat
kontinuálně po celý rok. Do areálu přijede/odjede zhruba 4 – 5 těžkých nákladních vozidel za
týden. Odvoz vrtných kalů se bude odehrávat výhradně v denních hodinách. Realizace vrtů
bude probíhat cca 1 rok.
Plocha pro umístění vrtných souprav a následně geotermální elektrárny je na území
nyní nevyužívaného průmyslového podniku známého dříve jako Seba Tanvald (následující
stránka).
Předmětem posouzení je případné radiační riziko z hloubení vrtů a nakládání
s vytěženým materiálem pro pracovníky a pro obyvatelstvo v okolí.
Dle geofyzikálních měření a granittektonického výzkumu se předpokládá hloubkový
dosah plutonu cca 5 km. O přítomnosti hornin krystalinika pod horninami plutonu alespoň v
některých místech (nikoliv v blízkosti projektovaných vrtů) svědčí úlomky krystalinických
hornin v terciérních čedičových horninách, pronikajících plutonem místy až k povrchu.
Průzkum na uranové zrudnění v oblasti byl sice intenzivní, avšak nikoliv v hloubkách,
kam budou vrty zasahovat.
Údaje a přítomnosti přírodních radionuklidů ve zvýšeném obsahu v předmětném
horninovém masivu, zejména v hlubších horizontech, jsou tedy jen částečné.
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Podrobné informace uvádí bakalářská práce „Radioaktivita granitoidů krkonošskojizerského plutonu“, Tomáš Černík, 2012.
V této práci byla hodnocena radioaktivita jednotlivých typů granitů krkonošskojizerského plutonu. Jako petrografické typy v souladu s předchozími autory byly vyčleněny:
jizerský granit, liberecký granit, fojtský granit, tanvaldský granit a harrachovský granit. Ke
každému typu byly přiřazeny výsledky stanovení radioaktivních prvků vybrané z literárních
údajů. Tyto datové soubory byly dále statisticky zpracovány. Do statisticky hodnoceného
souboru bylo celkem zařazeno 206 vzorků.
Liberecký granit s jizerským granitem jsou makropetrograficky asi nejvíce podobné a
v terénu hůře rozlišitelné. Liberecký typ je ve srovnání s jizerským mírně draselnější (3,62 %
oproti 3,31 % u jizerského granitu). Liberecký granit má také mírně vyšší obsahy U i Th
oproti jizerskému typu.
Fojtský granit až granodiorit má navzdory zvýšenému podílu tmavých minerálů
podobné obsahy radioaktivních prvků jako okolní liberecký a jizerský granit. To hovoří nejen
o prostorové ale i o geochemické spřízněnosti těchto typů granitu.
Nejradioaktivnějším typem je harrachovská žula. Obsahy Th má víceméně podobné
ostatním typům, ale výrazně vyšší obsahy má v případě K a U. Obsah uranu byl v jednom
případě dokonce 40 ppm.
Zcela odchylná je žula tanvaldská. Oproti ostatním sledovaným typům má obrácený
poměr U/Th a to 1,04 oproti 0,36 až 0,54 u ostatních typů. Tato žula je podle jiných autorů
však odlišná i geneticky.
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Podle odborníků, účastnících se na přípravě projektu, žádná zvýšená radioaktivita
v profilu vrtu nehrozí.
Přesto v okolí však existují akumulace přírodních radionuklidů – např. Příchovice Uranovou mineralizaci tvořily ojedinělé větší čočky smolince v žílách.
Z hlediska předběžné opatrnosti je však účelné možnost zvýšených obsahů přírodních
radionuklidů v profilu vrtů uvažovat.

2 URČENÍ NEBEZPEČNOSTI
O vytěžené hornině z vrtů (vrtných kalů) nejsou především z hlubších horizontů
dostatečné informace. Na základě citované práce Černíka lze předpokládat složení tanvaldské
žuly:
Průměrné obsahy K, U, Th v krkonošsko-jizerských granitech na základě statistického
hodnocení vybraného datového souboru vzorků:
Typ
granitu

Počet
vzorků

tanvaldská
žula

24

průměr

K
[% K]
3.88

U (Ra)
[ppm eU]
10.10

Th
[ppm Th]
9.73

U/Th
1.04

Nejvyšší hodnota zjištěného obsahu uranu v zkoumané oblasti krkonošsko-jizerských
granitů 62,5 ppm U (Černík).
V daném případě můžeme situaci posuzovat v některých aspektech obdobně jako např.
situaci při odtěžbě odvalů po těžbě uranu, obsahující zbytkový obsah přírodních radionuklidů.
Za teoreticky možný rizikový faktor lze tedy považovat obsah přírodních radionuklidů
ve vrtných kalech.
Zvýšený obsah přírodních radionuklidů lze uvažovat při případném průchodu vrtných
prací přes tektonické poruchy s možnou vyšší kumulací sekundárních minerálů, případně přes
teoretický výskyt ojedinělých čoček smolince.
Nejvyšší hodnota obsahu uranu 62,5 ppm U v oblasti krkonošsko-jizerských granitů je
obdobná jako v případě odtěžby odvalu jámy č. 11 na Příbramsku - průměr 69,1 mg/kg.
V dalším je tedy pro zjednodušení použito i srovnání odtěžby odvalu jámy č. 11 s daným
případem.
Přitom případ odtěžby odvalu jámy č. 11 lze v daném případě považovat jako
extrémní:
Geotermální vrty
Existující
terénu

materiál

na povrchu V omezeném rozsahu na ploše Plocha 232945 m2
max. 50 m2

Nakládání s materiálem s obsahem Vrtné kaly
přírodních radionuklidů t/rok
prostředí)
Počet hodin za rok

Odval jámy č. 11

(ve

vodném Volně ložená
rubanina

2000 z toho jen část aktivní 1500
vrtání
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2.1 Vytipování látek potencionálního zájmu
Vzhledem k charakteru činnosti dle záměru jsou hlavními položkami ovlivňujícími
radiační situaci přírodní radionuklidy související s přírodním uranem.
Vzhledem k charakteru suroviny, další přírodní radionuklidy zejména z thoriové řady
(4n) a draslík (K40) zde nehrají významnou roli v radiační zátěži jak ve vlastní lokalitě, tak i
v okolí a nejsou ani předmětem soustavného sledování.
Vzhledem k malému obsahu U235 v přírodním uranu (0,7 %) je zanedbatelný podíl
radionuklidů aktiniové řady (4n+3). V podstatě hlavní díl celkové zátěže souvisí
s radionuklidy z uran-radiové rozpadové řady (4n+2) jejímž mateřským prvkem je isotop
uranu v přírodě nejvíce rozšířený – U238( 99,3%).
Z tohoto hlediska je nutné se zabývat především radionuklidy uran-radiové řady,
z nichž radiologicky nejvýznamnější jsou U resp. jeho izotop U238 a jeho dceřiné produkty
Ra226 a Rn222.
V kapitole 6) stručně uvádíme přehled známých fyzikálně-chemických,
toxikologických a ekotoxikologických vlastností radionuklidů, u nichž je předpokládán
významný příspěvek k radiační problematice lokality. S výjimkou izotopu U235 obsaženého
v přírodním uranu (Unat), jsou všechny ostatní členy rozpadové řady uran-radiové – Ra226,
Th230, Rn222 (včetně dceřiných produktů), Pb210 a Po210 .
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3 HODNOCENÍ RADIAČNÍHO RIZIKA
Obecně jsou v radiační ochraně řešeny otázky
•

Ozáření radiačních pracovníků tj. pracovníků zaměstnávaných při činnostech,
které vedou nebo mohou vést k ozáření

•

Ozáření ostatních osob (obyvatelstva)

V organizacích provozujících hornickou činnost, která může vést k ozáření
pracovníků, obyvatel nebo životního prostředí se předpokládá ozáření současně zevní (gama
záření) a vnitřní (vdechnutím produktů přeměny radonu a směsi dlouhodobých radionuklidů
emitujících záření alfa uran – radiové rozpadové řady). Případně je možná ještě expoziční
cesta ingesční – požíváním kontaminovaných potravin nebo vody.
Celkové ozáření osob je hodnoceno pomocí veličiny – efektivní dávka E (mSv).
Předběžná analýza významu jednotlivých expozičních cest pro jednotlivé hodnocené skupiny
obyvatel, které mohou být ovlivněny realizací geotermálních vrtů, vede k následujícím
závěrům:
Nejbližší sídelní útvary jsou
•

Tanvald - nejbližší obytné objekty ulice Popelnická cca 100 m; další obytné
objekty ve vzdálenosti větší než 200 m

Z hlediska vzdálenosti sídelních útvarů a celkovému uspořádání lokality lze hodnotit
významnost jednotlivých expozičních cest:
•

zevní záření gama bude mít význam hlavně pro hodnocení expozice pracovníků
provádějících práce v prostoru realizace vrtných prací. Vzhledem ke vzdálenosti
od realizace nepřipadá v úvahu významné ovlivnění expoziční situace pro
obyvatele v obcích;
inhalace radonu - jak je ukázáno dále (kap. 3.3.2 - Úvazek efektivní dávky z
vnitřní kontaminace) zvýšení odhadované emise radonu může být nejvýše o 1,5 %
což je nevýznamné, skryté v mezích běžné fluktuace emise způsobené kolísáním
meteorologických faktorů (změny tlaku a teploty, srážky, vítr). Emise radonu
způsobené dopravou jsou bezvýznamné. Expozice Rn bude hodnocena pouze u
pracovníků provádějících vrtné práce;
S přihlédnutím k převládajícím směrům větrů lze jako kritickou skupinu obyvatel
pro tuto inhalační expoziční cestu identifikovat obyvatele kolem ulice Popelnická.
Vzhledem ke vzdálenosti, s přihlédnutím k nevýznamnému odhadovanému
zvýšení emise radonu v důsledku vrtných prací a je možno vliv na expoziční
situaci obyvatelstva v důsledku inhalace radonu považovat za nevýznamný.
Tato expoziční cesta pro obyvatelstvo nebude hodnocena;

•

inhalace tuhých znečišťujících látek v ovzduší s obsahem směsi dlouhodobých
radionuklidů emitujících záření alfa uran – radiové řady – může být potenciálně
významná pro pracovníky provádějící práce. V daném případě se však jedná o
vrtné kaly, takže lze považovat emise tuhých znečišťujících látek s obsahem
přírodních radionuklidů z vrtání za nulové. Pro obyvatelstvo v okolí platí
podobně. Tuto expoziční cestu je možno zanedbat.

•

ingesce – v důsledku prováděných vrtných prací nebudou vypouštěny žádné vody.
Voda, jež nebude navracena do přípravy výplachu, však nebude z kalů oddělována
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jako odpadní voda, ale bude s nimi odvážena jako odpad. Technologické odpadní
vody v pravém slova smyslu, tedy při hloubení vrtů, vznikat nebudou. Expozice
pracovníků nebude ovlivněna vůbec;
Hodnoceny budou tedy vlivy na 2 skupiny osob:
1. expozice pracovníků při vrtání
Předpokládané možné ozáření
-

inhalace Rn222 a prachu s U inhalace Rn222 a prachu s obsahem dlouhodobých
radionuklidů U- Ra řady emitujících záření alfa bude dále hodnocena, protože při
pracích na odvale se mohou objevovat zvýšené koncentrace prachu s obsahem
dlouhodobých radionuklidů U- Ra řady emitujících záření alfa;

-

zevním ozáření gama – průměrné hodnoty jsou nízké, je ale teoreticky možný
lokální výskyt zvýšených hodnot dávkových příkonů, může to být při některých
provozních poměrech významné;

Za kritickou skupinu jsou považováni pracovníci provádějící vlastní vrtné práce.
Předpokládaný fond pracovní doby 250 x 8 hod za rok (vlastní vrtání).
2. expozice obyvatelstva v okolí
Předpokládané možné ozáření
- inhalace Rn222 ze vzduchu, nebude hodnocena. Jak je uvedeno dále, emise radonu
při realizaci záměru nejsou významné. Vzhledem ke vzdálenosti od nejbližších
sídelních útvarů je případný vliv této malé změny na expoziční situaci obyvatelstva
nevýznamný.
-

zevní záření gama – vzhledem ke vzdálenosti nejbližších sídelních útvarů a nízké
úrovni kontaminace nebude hodnoceno. Vzhledem k úrovni kontaminace nevznikne
ani riziko pro obyvatelstvo.

-

ingesce - Zdroje pitné vody nebudou ovlivněny. Riziko pro obyvatelstvo není se
záměrem spojeno;

4 HODNOCENÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE
Základním problémem v této fázi je relativně malé množství údajů k podrobné
predikci očekávaného ozáření. Je to situace odpovídající tomu, že jde o stav před vlastním
zahájením prací a rozvinutím souvisejícího monitoringu, zejména pracovního prostředí.
K hodnocení radiační zátěže byly použity i výsledky monitoringu i metodiky
zpracované pracovníky DIAMO s.p., o. z. SUL, a v neposlední řadě některé uzanční údaje
z modelů doporučovaných pro hodnocení SÚJB.

4.1 Metodika hodnocení
Postupy hodnocení doporučené SÚJB jsou uvedeny jednak v
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-

Doporučení SÚJB, vydaném v řadě Radiační ochrana „ Postupy při výpočtu
ozáření kritické skupiny osob v souvislosti s uvolňováním přírodních radionuklidů
do životního prostředí a při posuzování zásahů v oblastech s ukončenou hornickou
činností“, Praha září 2000;

-

Doporučení SÚJB, vydaném v řadě Radiační ochrana „ Požadavky radiační
ochrany pro organizace provozující hornickou činnost, která může vést k ozáření
pracovníků, obyvatel nebo životního prostředí.“, Praha listopad 2003;

-

Doporučení SÚJB, vydaném v řadě Radiační ochrana Postupy při výpočtu ozáření
obyvatelstva přírodními radionuklidy uvolňovanými do životního prostředí a při
posuzování zásahů v oblastech ovlivněných hornickou činností, Praha 2008

Obecný postup
Celkové ozáření pracovníků se hodnotí pomocí efektivní dávky E (mSv) pro výše
uvedené expoziční cesty:
E = Eext + Eint,Rn + Eint, dl.alfa

[1]

Eext

- dávkový ekvivalent z ozáření vnějším zářením gama, důsledek zbytkové
kontaminace v uloženém odvalovém materiálu;
Eint,Rn - efektivní dávka z inhalace radonu;
Eint, dl.alfa - efektivní dávka z inhalace prachu s obsahem radionuklidů

Následně provedeme výpočty ozáření pro obě výše uvedené skupiny tj. pro pracovníky
i obyvatelstvo. K odhadu parametrů radiační ochrany budou použity následující výpočtové
postupy:
• Postupy hodnocení dle přílohy č. V doporučení SÚJB (2003) jsou koncipovány pro
ocenění ozáření obyvatelstva a ŽP.
• Pro hodnocení pracovního prostředí jsou v DIAMO s.p. používány převážně
výsledky osobního monitorování. Náhradní postup je používán pro ocenění ozáření
pracovníků v případě, kdy údaje dané osobními dozimetry nejsou dostupné a to je i
možno vztáhnout i na případ tohoto předběžného ocenění radiační zátěže, provádí se
náhradní výpočet složek efektivní dávky.
Který postup bude konkrétně použit, je odvislé od hodnocené skupiny, případně
dostupnosti údajů.

4.2 Postupy hodnocení dle doporučení SÚJB
Tyto postupy mají větší uplatnění při hodnocení běžného užívání životního prostředí. V
následujícím stručně uvádím obecné postupy hodnocení.
A) Příkon dávkového ekvivalentu vnějšího záření gama
Obecně se výpočet provádí následujícím postupem
Egama = 0,7. K. (Hx – Hxp). 2000 + 0,7. K. (Hx – Hxp). 7000

[2]

sčítá se přes všechna místa pobytu osob, kde se zdržují osoby významnou část roku tj.
venku ( 2000h) i uvnitř budov (6760 h)
Egama = efektivní dávka ze zevního ozáření (µSv)
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0,7 = konvenční faktor pro přepočet příkonu fotonového dávkového ekvivalentu na
efektivní dávku
K = bezrozměrný stínící faktor
(K=1 venku, K=0,3 lehké budovy, K=0,1 masivní budovy)
Hx = příkon fotonového dávkového ekvivalentu – roční průměr (µSv/h)
Hxp = příkon fotonového dávkového ekvivalentu odpovídající přírodnímu pozadí
(doporučený průměr ČR – 0,14 µSv/h);
B) Úvazek efektivní dávky z vnitřní kontaminace
a)

Úvazek efektivní dávky inhalací Rn a produktů jeho přeměny

Obecně se výpočet provádí následujícím postupem
ERn = k. (aEOAR – aEOAR,0) . 2000 + k. (aEOAR – aEOAR,0) . 7000

[ 3]

kde
ERn = efektivní dávka od radonu a jeho produktů přeměny
aEOAR = ekvivalentní objemová aktivita Rn
aEOAR,0 = ekvivalentní objemová aktivita pozadí, uzančně průměr ČR 5 Bq.m-3
k
je obecný koeficient přepočtu objemové aktivity radonu na efektivní dávku pro
obyvatelstvo (k = 6 nSv.h-1/Bq.m-3)
Doby pobytu použity stejné jako v předchozím bodě
b)

Úvazek efektivní dávky inhalací směsi dlouhodobých radionuklidů uran –
radiové řady emitujících záření alfa

Obecně je tento postup hodnocení formulován takto
Einh, dl.alfa = K. hinh,R (adl,alfa – adl.alfa,0) .2000 . Vinh + K. hinh,R (adl,alfa – adl.alfa,0) .6760 . Vinh

[4]

kde
úvazek efektivní dávky z inhalace směsi dlouhodobých radionuklidů
Einh, dl.alfa =
uran – radiové řady emitujících záření alfa (Sv)
hinh,r = konverzní faktor pro přepočet příjmu inhalací na efektivní dávku (Sv/Bq)
adl.alfa = objemová aktivita směsi dlouhodobých radionuklidů uran – radiové řady
emitujících záření alfa v ovzduší (Bq.m-3)
adl.alfa,0 = objemová aktivita směsi dlouhodobých radionuklidů uran – radiové řady
emitujících záření alfa v ovzduší, pozaďová hodnota (Bq.m-3)
Vinh = množství vdechnutého vzduchu za hodinu; doporučovaná hodnota 0,97 m3/h
pro dospělého jedince.
K = bezrozměrný faktor zohledňující snížení venkovní koncentrace prachu a
aerosolů v důsledku infiltrace do budov (doporučené hodnoty venku = 1,
v budovách = 0,5)
Doby pobytu osob v prostředí (použity stejné hodnoty jako v předchozím odst.)
c) Úvazek efektivní dávky Eing z ingesce vody a potravin
V hodnoceném případě nepřichází v úvahu použití následujících postupu. Je uveden
pro úplnost výkladu postupu hodnocení. Záměr neovlivní potravinový řetězec.
Úvazek efektivní dávky Eing z ingesce vody a potravin kontaminovaných přírodními
radionuklidy, kterou obdrží referenční osoba, se určí obecně ze vztahu
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Eing = Σ ( p. U. Σ (Cr - Crp) . hing,r )

[5]

(Sčítá se přes všechny posuzované radionuklidy a přes tzv. potravinový koš konkrétní
posuzované skupiny osob).
kde
Eing ……. Úvazek efektivní dávky (Sv);
p…………podíl příjmu vody nebo potravin z lokálního zdroje na ročním příjmu (místně
specifická hodnota, doporučené hodnoty: voda p= 1; potraviny p = 0,25);
U…………roční příjem vody (l) nebo potraviny (kg);
Cr……….. objemová aktivita radionuklidu r ve vodě (Bq/l) nebo hmotnostní aktivita
radionuklidu r v jednotlivém druhu potraviny (Bq/kg);
p
Cr ……….pozaďová objemová aktivita radionuklidu r ve vodě (Bq/l) nebo pozaďová
hmotnostní aktivita radionuklidu r v jednotlivém druhu potraviny (Bq/kg);
hing,r……... konverzní faktor pro přepočet příjmu radionuklidu požitím na úvazek
efektivní dávky pro referenční osobu ( Sv /Bq);

V lokalitách kde nejsou známa data podrobněji a lépe popisující danou situaci je
používán postup odpovídající vyhlášce SÚJB č.307/2002 Sb., § 74 odst. 3) – předpokládá se
ingesce pouze požitím vody. Použita byla modifikace uvedená v doporučení SÚJB 2003,
příloha č. V, odstavec c), bod1 (ingesce vody):
- podíl z lokálního zdroje na celkovém příjmu p = 1 ; spotřeba U = 440 l/ rok;
- konverzní faktor pro příjem 238U ingescí = 4,5 . 10-8 Sv/Bq;
- konverzní faktor pro příjem 226Ra ingescí = 2,8 . 10-7 Sv/Bq;
- koeficient pro přepočet Unat z mg/l na Bq/l= 25,1 Bq/l ( = 1 mg/l);
Tímto postupem lze odvodit, že u dospělého jedince:
- koncentraci U ve vodě = 1 mg/l – odpovídá úvazek ef. dávky Eing = 497 µSv/rok
- objemové aktivitě Ra 226 ve vodě = 1 Bq/l – odpovídá úvazek ef. dávky Eing = 123,2 µSv/rok

4.2.1 Zjednodušený postup - náhradní výpočet
Zaměstnanec byl Ti (hodin) na pracovišti i (i=1,...k).
Na tomto pracovišti byla v rámci monitorování provedena měření příslušné veličiny
(fotonového dávkového příkonu, objemové aktivity směsi dlouhodobých radionuklidů
emitujících záření alfa uran-radiové řady, koncentrace latentní energie) s průměrem Vi (x).
Jednotka x je µGy/h, Bq.m-3 a µJ.m-3. Pro uvedené části ekvivalentní dávky se tedy jedná o
průměry Vi,g , případně Vi,S, případně Vi,KLE.
Pak část podkladu pro určení složky efektivní dávky přináležící i-tému pracovišti je
Vi.Ti v jednotkách µGy, Bq.h.m-3 a µJ.h.m-3.
Pro případ Eg (efektivní dávka daná fotony v mSv) je pak
Eg = Q2 (V1,g .T1 +...+ Vk,g .Tk ),

[6]

kde Eg je v mSv, Vi,g jsou průměry výsledků měření fotonového dávkového příkonu na i-tém
pracovišti (µGy/h)
Pro případ ES (efektivní dávka daná příjmem směsi dlouhodobých radionuklidů
emitujících záření alfa uran-radiové řady fotony v mSv) je pak
ES = Q3 (V1,S .T1 + ... + Vk,S .Tk ),

[7]
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kde ES je v mSv a Vi,g jsou průměry výsledků měření objemové aktivity uvedené směsi v Bq.m-3
na i-tém pracovišti
Pro případ ELE (efektivní dávka daná příjmem latentní energie v mSv) je pak
ELE = Q1 . (V1,KLE .T1 +...+ Vk,KLE .Tk)

[8]

kde ELE je v mSv a Vi,KLE jsou průměry výsledků měření koncentrace latentní energie na i-tém
pracovišti (µJ.m-3)
Pak E = ELE+ Eg + ES ,

[9]

kde jednotlivé složky jsou určeny pomocí osobního dozimetru (preferováno) nebo uvedeným
náhradním způsobem.
Q2 = 0,001 mSv/µGy
Q3 = 0,0132 mSv/(Bq.m-3.h) pro zaměstnance pracujícího v podzemí a jinak Q3 = 0,011
mSv/(Bq.m-3.h)
Q1 = 0,00142 mSv/(µJ.m-3.h) pro zaměstnance pracujícího v podzemí a jinak Q1 = 0,00118
mSv/(µJ.m-3.h)
Poznámka
Výsledky se zaokrouhlí na setiny mGy (případně jednotky Bq, případně setiny mJ).
Výsledku se přiřadí validita 1.
Pokud je výsledek výpočtu menší než 0,05 mGy (případně 5 Bq, případně 0,05 mJ), na
CRPO SÚJB se hlásí hodnota 0,05 mGy (případně 5 Bq, případně 0,05 mJ, případně 0,05
mSv).
V této fázi je nutné považovat zamýšlené pracoviště dle záměru za jedno ucelené
pracoviště a analyzovat ozáření s pomocí průměrných veličin.

4.3 Odhad radiační zátěže pracovníků zaměstnaných při realizaci vrtů
Pro hodnocení ozáření pracovníků je jedním ze základních údajů pro výpočet doba
expozice. Předpokládaný rozsah potřebné pracovní doby – 1500 hodin za rok – bráno jako
reálný odhad vystavení působení vrtných kalů (konzervativně uvažováno se zvýšeným
obsahem přírodních radionuklidů). Běžně se podle doporučení SÚJB počítá 2000 h za rok.
V každém výpočtovém kroku bude prováděna korekce na přírodní pozadí, buď s použitím
známých hodnot, nebo průměrných doporučovaných SÚJB.

4.3.1 Příkon dávkového ekvivalentu vnějšího záření gama
Předpokládaný dávkový příkon záření gama z vrtných kalů:
průměrná hodnota 0,558 ± 0,302 µGy/h;
(uvažovaná průměrná hodnota odvalu jámy č. 11)
Nejfrekventovanější hodnoty dávkového příkonu na plochách kde budou prováděny
vrtné práce (konzervativní odhad) nepřekročí (průměr + směrodatná odchylka) 0,86 µGy/h.
V této hodnotě jsou zahrnuty i vyšší hodnoty naměřené na některých plochách;
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Egama = 0,7. K. (Hx – Hxp). 1500

[ 10 ]

Ve vzorci [10 ] není uvažován druhý člen z rovnice [2], ten se objevuje ve výpočtu při
užívání životního prostředí (bydlení). Zde hodnotíme (oceňujeme) možnou pracovní expozici
a to pouze z pracovní činnosti. Proto je prováděna korekce na přírodní pozadí. Pozadí lokality
– hodnota 0,14 µGy/h uváděná v doporučení SÚJB. Koeficient K =1 – neuvažujeme práci
v objektech, pracovat se bude výhradně venku. Určité opodstatnění by mohlo mít použití
koeficientu K = 0,3 pro osoby pracující v kabinách zemních strojů (lehké stínění). Z hlediska
zachování nezbytného konzervatizmu odhadu bude použita hodnota K = 1.
Pro pracovníka, který bude pracovat celých 1500 h v prostoru vystaveném uvedenému
dávkovému příkonu gama je pak příspěvek k efektivní dávce Egama = 0,439 mSv.
Hranice konzervativního odhadu (s použitím hodnoty 0,86 µGy/h) je
Egama = 0,756 mSv / rok.

4.3.2 Úvazek efektivní dávky z vnitřní kontaminace
a) Úvazek efektivní dávky inhalací Rn a produktů jeho přeměny
Zdrojem radonu mohou být vrtné kaly umístěné v kontejnerech. Pokud odhadujeme
plochu emisí radonu konzervativně na 50 m2, odpovídající emise radonu po odečtení pozadí
z uvedeného dávkového příkonu gama může dosahovat 108 Bq/s. (2,16 Bq/s/ m2)
To je hluboko v mezích kolísání faktorů ovlivňujících exhalaci Rn z okolí (klimatické
faktory).
Zjištěné zvýšení emise radonu ze záměru prakticky neovlivní významně současnou
emisi a imisní situaci v celé oblasti.
Zájmové území se nachází v oblasti vysokého radonového rizika. Užší oblast vykazuje
nízké radonové riziko, což je způsobeno kvartérem (sedimenty vodotečí) – viz situace na
následující stránce.
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Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika.
Kategorie radonového
rizika
1. nízké
2. střední
3. vysoké

Objemová aktivita radonu ( kBq . m-3) při propustnosti podloží
nízké
střední
vysoké
<30
<20
<10
30-100
20-70
10-30
>100
>70
>30

Realizace záměru představuje nevýznamný zdroj emise radonu do okolí, který
v podstatě neovlivní celkovou emisi radonu v oblasti (bilanci emisí) a tedy ani imisní situaci v
regionu.
Potom považujeme situaci pro pracovníky zaměstnané při realizaci za poměrně
jednoduchou. Práce budou prováděny na venkovním ovzduší. Příspěvek k celkové efektivní
dávce od inhalace Rn uvolněného při realizaci záměru:
ERn = 0 mSv
Tento přístup potvrzují i údaje o měření na otevřených pracovištích z monitoringu
DIAMO s.p., o. z. SUL, kde se nacházejí většinou hodnoty na úrovni meze citlivosti metody
< 0,16 µJ.m-3. Pokud budeme předpokládat, že tato situace bude i při realizaci záměru pak při
hodnocení postupem DIAMO je efektivní dávka ELE daná příjmem latentní energie při práci
v délce 1500 h/ rok …………… ELE = 0,29 mSv/ rok;
Vzhledem ke zkušenostem i z jiných lokalit považujeme tento údaj za reálnou hodnotu
odhadu možné horní teoretické efektivní dávky od radonu resp. produktů jeho přeměny.

14

b) Úvazek efektivní dávky inhalací směsi dlouhodobých radionuklidů uran – radiové řady
emitujících záření alfa
Opět je možno použít několik modelů expozice pro odhad ozáření touto expoziční
cestou. Z monitoringu DIAMO s.p., o.z. SUL vyplývá, že na povrchových pracovištích se
hodnoty objemové aktivity směsi dlouhodobých radionuklidů uran – radiové řady emitujících
záření alfa pohybují nejčastěji na hranici citlivosti metody – podle druhu použité aparatury a
zvolených podmínek odběru vzorků 0,05 až 0,2 Bq.m-3.
Vzhledem k tomu, že vrtné kaly budou ve vodném prostředí je možno však tuto cestu
zanedbat.
V jiných případech, kdy se jedná o reálnou možnost uvolňování směsi dlouhodobých
radionuklidů uran – radiové řady emitujících záření alfa, příslušná maximální hodnota efektivní dávky
ES daná příjmem směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady je podle
postupu DIAMO
při 1500 h na pracovišti za rok ……. ES = 0,82 mSv/ rok (0,05 Bq. m-3)
resp. ES = 3,33 mSv/ rok (0,2 Bq. m-3) za rok;
Protože není provedena korekce na pozadí je to opět spíše ve významu horní hranice odhadu.
Ozáření spojené s činností na odvalu tj. spojené s pracovní činností by mohlo být spíše nižší.

Podle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně je limit pro pracovníky
v riziku ionizujícího záření definován jako hodnota 100 mSv za 5 za sebou jdoucích
kalendářních let pro součet efektivních dávek ze zevního záření a úvazků efektivních dávek
z vnitřního ozáření
Naznačené konzervativní hodnocení respektuje předvídatelné odchylky od běžného
provozu (zhoršení expozičních podmínek, prodloužení doby práce apod.). Ani za těchto
předvídatelných odchylek by nepřekročilo možné ozáření pracovníků 3,5 mSv/rok. Nedošlo
by tedy k překročení 3/10 limitů pro radiační ochranu což je podle § 30 Vyhlášky č. 307/2002
Sb. důvodem pro vyhlášení kontrolovaného pásma. To se vymezuje všude tam, kde se
očekává, že za běžného provozu nebo předvídatelných odchylek od běžného provozu by
ozáření mohlo překročit tři desetiny limitů pro radiační ochranu. Při realizaci záměru tedy
nebude nutné k tomuto režimu přistoupit.
Nehrozí zde tedy překročení limitů pro radiační pracovníky dle § 20 této vyhlášky.
Vzhledem ke konzervativnímu přístupu k odhadům dílčích hodnot je odůvodněný předpoklad,
že skutečně dosahované hodnoty budou nižší.

4.4 Odhad radiační zátěže okolí
Zde je situace poměrně jednoduchá.

4.4.1 Příkon dávkového ekvivalentu vnějšího záření gama
V nejbližších sídelních útvarech – Tanvald se vlivy záměru na tuto expoziční cestu
neprojevují, protože jsou dostatečně vzdáleny, případná kontaminace vrtných kalů a s ní
spojené hodnoty dávkových příkonů na povrchu nejsou významné. V některých směrech je i
částečné stínění terénními útvary.
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S přihlédnutím k tomu, že hodnoty dávkových příkonů klesají přibližně s druhou
mocninou vzdálenosti, nevznikne touto expoziční cestou riziko pro obyvatelstvo ani
v důsledku transportu.
Příspěvek této expoziční cesty Egama= 0 mSv/rok.

4.4.2 Úvazek efektivní dávky z vnitřní kontaminace
a) Úvazek efektivní dávky inhalací Rn a produktů jeho přeměny
Při realizaci může dojít max. ke zvýšení stávající odhadované emise radonu nejvýše o
108 Bq/s. Emise radonu způsobené dopravou (liniové zdroje) jsou bezvýznamné. Vzhledem
ke vzdálenosti od nejbližších sídelních útvarů je případný vliv této malé změny na expoziční
situaci obyvatelstva nevýznamný. Zájmové území se nachází v širší oblasti vysokého
radonového rizika – uvedený příspěvek nemůže reálně ovlivnit situaci v území. Užší oblast
vykazuje nízké radonové riziko, což je způsobeno kvartérem (sedimenty vodotečí).
Z obdobných důvodů jako při hodnocení pracovního prostředí nepovažujeme tuto
expoziční cestu za zdroj možného ozáření obyvatel.
Příspěvek k efektivní dávce v kritické skupině obyvatel ERn = 0 mSv/rok.
b) Úvazek efektivní dávky inhalací směsi dlouhodobých radionuklidů uran – radiové řady
emitujících záření alfa
Jak již bylo uvedeno dříve, tato expoziční cesta vzhledem ke způsobu nakládání
s vrtnými kaly nepřichází v úvahu.
Pokud by tato expoziční cesta nastala, bylo by nutno zpracovat rozptylovou studii pro
tuhé znečišťující látky a stanovit, určit obsah uranu v prachu a na základě těchto dat vyčíslit
příslušnou expozici.
Postupem odpovídajícím doporučení SÚJB lze odhadnout roční inhalaci prachu
v zájmové oblasti takto:
Pro obyvatelstvo se používají v odhadech následující údaje – podle rovnice [4] –
příslušná koncentrace prachu (0,35 µg/m3, max. 0,73 µg.m-3), rychlost dýchání 0,97 m3/h,
faktor zohledňující snížení venkovní koncentrace prachu a aerosolů v důsledku infiltrace do
budov venku = 1, v budovách = 0,5.
Příspěvek k efektivní dávce v kritické skupině obyvatel E = 0 mSv/rok.

b) Úvazek efektivní dávky ingescí
Vzhledem k tomu, že záměr nevede k vypouštění vod a uvolňování radionuklidů do
životního prostředí není tato expoziční cesta zdrojem ozáření obyvatelstva. Výpočet, který je
poměrně náročný (viz rovnice [5]) je v daném případě bezpředmětný.
Příspěvek k efektivní dávce v kritické skupině obyvatel E = 0 mSv/rok.
Pokud efektivní dávka u žádné osoby z dané radiační činnosti ani za předvídatelných
odchylek od běžného provozu nepřekročí 50 µSv/rok považuje se dosažitelná úroveň radiační
ochrany za dostatečně prokázanou (Vyhláška SÚJB č. 307/ 2002 Sb.). I když jsme použili
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velmi konzervativní předpoklady, výsledek v žádném případě nepřekračuje tuto mez, je na
úrovni běžné fluktuace přírodních hodnot. Vzhledem k velmi nízkým obsahům přírodních
radionuklidů v těženém materiálu, omezené provozní době v běžném roce a nízkým emisím
prachu předpokládáme, že tento odhad bude blízký reálně dosažené skutečnosti.
Optimalizační mezí pro celkové výpusti z pracoviště, kde se vykonávají radiační
činnosti podle §56, odst. 3 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. je u kritické skupiny obyvatel
průměrná efektivní dávka 250 µSv za kalendářní rok.
Záměr je tedy možno považovat z hlediska radiační zátěže za nekonfliktní.
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5

HODNOCENÍ RIZIKA PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ

5.1 Hodnocení vztahu dávka - účinek
Přístup k hodnocení rizika pro lidské zdraví ze zavádění polutantu do životního
prostředí závisí vždy na použitých vstupech a hodnotící bázi.
Lze také uvažovat, jaké je přijatelné celoživotní riziko (při 70leté expozici), spojené s
působením škodlivého faktoru zaváděného lidskou činností do životního prostředí. V
mezinárodních pramenech se uvádí jako obecně použitelné kriterium přijatelnosti 1 úmrtí na
milion obyvatel za rok (1E-06). Je to teoretická, z hlediska praxe zanedbatelná hodnota, neboť
např. v ČR na zhoubné novotvary každoročně umírá z jednoho milionu cca 2700 lidí.
Velké dávky jednorázového ozáření vyvolávají akutní poruchy zdraví. Potenciálním
rizikem dlouhodobých nízkých dávek je především vznik zhoubných novotvarů (mj. i
zhoubného bujení bílých krvinek, leukémií). Druhý typ možného účinku malých dávek
ionizujícího záření je vliv na dědičnou hmotu. Jsou-li takto postiženy zárodečné buňky,
projevují se důsledky v dalších generacích, tedy u potomstva.
Chronické karcinogenní působení malých dávek ionizujícího záření má účinek
stochastický, tj. s růstem expozice roste pravděpodobnost onemocnění resp. úmrtí na zhoubný
novotvar. Tento účinek je většinou hodnocen s použitím hypotézy bezprahových účinků s tím,
že jeho růst je ve vztahu k rostoucí celkově přijaté dávce lineární. Podobný vztah dávky a
účinku je předpokládán pro účinky genetické, které rovněž patří do kategorie účinků
stochastických. Předpokládá se tedy, že i minimální dávky mají určitý (ovšem zase
minimální) účinek. Není zde proto stanovován práh účinku jako u látek toxických. Základním
kriteriem řízené ochrany je v tomto případě společenská přijatelnost rizika. Doporučení
Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu ICRP a další mezinárodní dokumenty blíže
vymezují, za jakých podmínek je možno ozáření obyvatel a v jiných souvislostech také
pracovníků) pokládat za přijatelné.
Na základě uvedených teoretických předpokladů o bezprahovém a lineárně rostoucím
účinku jsou založeny mezinárodně užívané metody kvantitativního hodnocení rizika (Risk
Assessment). Doposud se vesměs používá výpočetní postup založený na prostém součinu
odhadnuté "efektivní dávky" a "koeficientu pravděpodobnosti" pro typického dospělého
člověka. Např. jako "přibližný koeficient pravděpodobnosti úmrtí na rakovinu" byla pro
souhrn všech typů rakoviny mezinárodní komisí ICRP (International Commission on
Radiological Protection, 1991) udána hodnota 0,05 Sv-1. Koeficient byl označen jako
přibližný vzhledem k nejistotám v podkladových odhadech radiačního rizika a ke skutečnosti,
že byl založen na idealizované populaci dostávající uniformní dávku na celé tělo.
Podstatným metodickým pokrokem je metoda uveřejněná americkou agenturou US
EPA (United States Environmental Protection Agency) v září 1999, v publikaci Cancer Risk
Coefficients for Environmental Exposure to Radionuclides (Federeral Guidance Report No.
13). Tato metoda je vypracována pro hodnocení rizika z nízkých dávek záření (pod 0,2 Gy
resp. pod 0,1 mGy/min) a doporučená pro zpracování odhadu rizik.
Aby pro nedokonalost a nepřesnosti používaných metod nedocházelo k nepřiměřeně
příznivým závěrům, metodiky US EPA důsledně uplatňují princip předběžné opatrnosti
(konzervativní přístup). Vycházejí záměrně z nejhorších možných variant (výsledky studií s
nejzávažnějšími udávanými dopady, účinky na nejcitlivější vrstvy obyvatelstva, odvozování
ukazatelů z horních hranic karcinogenního potenciálu aj.). Výsledné odhady,
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charakterizované vždy pro nejméně příznivou situaci, jsou proto závažnější než budoucí
realita. Tento předpoklad je v předkládaném hodnocení splněn.
Ve výpočtech rizika z prováděných radiačních činností je hodnota rizika počítána
s použitím údajů podle doporučení ICRP č. 60/1990, tj. použita hodnota koeficientu rizika
5.10-2 Sv-1. Pro srovnání jsou paralelně provedeny i výpočty s použitím hodnoty 10-2 Sv-1
podle staršího doporučení č. 26/1977 kde byl tento postup prvně na mezinárodní úrovni
doporučen. Hodnoty obou koeficientů se odlišují svým zaměřením. Starší údaj se vztahuje
pouze na zhoubné - smrtelné (fatální) případy pozdních účinků záření, tj. pravděpodobnost
vzniku nádorového onemocnění. Novější hodnota koeficientu pak reflektuje pravděpodobnost
jakéhokoliv poškození zdraví, do které je zahrnuta i ekvivalentní újma z nádorů vyléčených a
z následků genetických. Tento koeficient je pochopitelně opět vždy vyšší než koeficient pro
pouze fatální nádory.
Hodnota přijatelného rizika 10-5 až 10-6 byla považována za přijatelnou pro každého
obyvatele v Doporučení ICRP č. 26/77. V Doporučení ICRP č. 60 z roku 1990 byl tento
faktor rozšířen i o další zdravotní újmy než pouze rakoviny a pro pracovníky (a všechny
druhy újmy) byl stanoven na 5,6.10-2 Sv-1, pro celou populaci 7,3.10-2 Sv-1 (zhoubné nádory,
nezhoubné nádory a vážné dědičné změny). Hodnota rizikového faktoru pro zhoubné nádory
byla stanovena na 5.10-2 Sv-1.
Pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění pro jednotlivce, jež je udávaná
hodnotou 1.10-4 je považována v Metodickém pokynu MŽP k hodnocení rizik (1996), který
vychází z materiálů US EPA z let 1983-87 a dále z dokumentů EU pro hodnocení rizik Směrnice EEC No.793/93 a Principy hodnocení rizik pro člověka a životní prostředí EEC No.
1488/94 - za „ještě zdravotně bezpečnou“. Hodnota rizika vyšší než 1.10-4 je považovaná už
za nepřijatelnou.
V současnosti existuje ve světě zásada, že pro populaci se za „ještě zdravotně
bezpečnou“ označuje pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění 10-4 a pro
jednotlivce 10-6.

5.2 Hodnocení kritické skupiny obyvatel
Podle §2 zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření ve znění jeho změn a doplňků, včetně zákona č. 13/2002 Sb. je kritickou skupinou
obyvatel… „modelová skupina osob, které jsou z daného zdroje a danou cestou nejvíce
ozařováni“.
V našem případě hodnotíme 2 modelové skupiny – pracovníky zaměstnané při těžbě
odvalového materiálu a obyvatele v okolí.

5.2.1 Charakterizace rizika
Pro hodnocení expozice definuje platná právní úprava ve vyhlášce SÚJB č. 307/2002
Sb. systém limitů sloužících k omezování ozáření osob (§ 19 odst. 1). Srovnání zjištěných
hodnot z monitoringu nebo odhadovaných postupy uvedenými výše pak slouží
k charakterizaci výše rizika.
Není účelem této kapitoly popisovat celou soustavu limitů, ale soustředíme se pouze
na ty základní.
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Obecné limity jsou
•

pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek
z vnitřního ozáření hodnota 1 mSv za kalendářní rok nebo za podmínek
stanovených v povolení k provozu pracoviště, výjimečně hodnota 5 mSv za
dobu 5 za sebou jdoucích kalendářních let;

•

pro ekvivalentní dávku v oční čočce hodnota 15 mSv za kalendářní rok
(neaplikovatelné na podmínky lokality);

•

pro průměrnou ekvivalentní dávku v 1 cm2 kůže hodnota 50 mSv za kalendářní
rok.

Obecné limity se vztahují na celkové ozáření ze všech radiačních činností, kromě
profesního ozáření fyzických osob v souvislosti s výkonem práce při radiačních činnostech,
lékařského ozáření, havarijního ozáření apod.
V podstatě je pro hodnocení důležitá v tomto případě pouze hodnota 1 mSv/rok, která
má význam pro hodnocení obyvatel v okolí. Pro hodnocení pracovníků, kteří budou
zaměstnáni při těžebních pracích, budou uplatněny limity pro radiační pracovníky.
Limity pro radiační pracovníky:
•

pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek
z vnitřního ozáření hodnota 100 mSv za 5 za sebou jdoucích kalendářních roků;

•

pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek
z vnitřního ozáření hodnota 50 mSv za kalendářní rok;

•

pro ekvivalentní dávku v oční čočce hodnota 150 mSv za kalendářní rok;

•

pro průměrnou ekvivalentní dávku v 1 cm2 kůže hodnota 500 mSv za kalendářní
rok (neaplikovatelné na podmínky lokality);

•

pro ekvivalentní dávku na ruce od prstů až po předloktí a na nohy od chodidel po
kotníky hodnota 500 mSv za kalendářní rok;

V podmínkách lokality má praktický význam pouze první uvedená hodnota.

5.2.2 Pracovníci zaměstnaní při vrtání geotermálních vrtů
Rekapitulace vypočtených předpokládaných hodnot efektivní dávky pro pracovníky
při těžební činnosti:
Fond pracovní doby při těžbě za rok (h)
1500

odhad efektivní dávky (mSv)

průměrné údaje
konzervativní odhad

0,439
1,05

Jak vyplývá z výše uvedeného i za konzervativních předpokladů by celková efektivní
dávka pro pracovníka zaměstnaného při záměrem v rozsahu předpokládaném záměrem (tj.
1500 h/rok) neměla přesáhnout 1 mSv tj. cca 5% z limitní hodnoty pro současné zevní a
vnitřní ozáření 20 mSv (podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., § 22, odst. 3).
Záměr tedy z tohoto hlediska je v souladu s platnou právní úpravou. Jak vyplývá ze
záměru, uvedené odhady se týkají velmi omezeného počtu pracovníků – osádky vrtné
soupravy.
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Odhadnuté riziko radiační zátěže při konzervativně pojatém přístupu lze odhadnout
pro pracovníka na max. 1,9E-08 při celoživotní expozici. Vzhledem k tomu že práce budou
probíhat v průběhu jednoho roku, jedná se o riziko max. 1,9E-10, což je riziko zanedbatelné.

5.2.3 Obyvatelstvo v okolí
Jak bylo ukázáno výše v nejbližších sídelních útvarech (Tanvald) se neprojevuje vliv
lokality z hlediska vnějšího ozáření a Rn. Rovněž se zde neuplatňuje expoziční cesta ingescí
vody. Jediná expoziční cesta, která zde teoreticky přichází v úvahu je inhalace prachu
s obsahem směsi dlouhodobých radionuklidů uran – radiové řady emitujících záření alfa.
Jak již bylo uvedeno tato cesta s ohledem skutečnost, že vrtné kaly jsou neustále
zvodněné, rovněž nepřichází v úvahu.
Pro populaci se za „ještě zdravotně bezpečnou“ označuje pravděpodobnost vzniku
nádorového onemocnění u jednotlivce 10-6. Záměr je možno tedy považovat z tohoto hlediska
za minimálně rizikový.
Vzhledem k tomu, že předchozím textu nebyla pro obyvatelstvo v okolí i za použití
konzervativních odhadů vyčíslena žádná radiační zátěž, nevzniká pro obyvatele v okolí při
vrtání geotermálních vrtů žádné radiační riziko.
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6 ZÁVĚR
Záměrem má být vybudována soustava tří hlubokých hydrotermálních vrtů.
V předloženém materiálu byla hodnocena zdravotní rizika z realizace záměru v případě, že by
ve vrtných kalech byla přítomnost zvýšeného obsahu přírodních radionuklidů na úrovni
dávkového příkonu gama 0,558 ± 0,302 µGy/h po celou dobu realizace, což je krajně
nepravděpodobné. Uvedený dávkový příkon gama odpovídá obsahu uranu 69,1 mg/kg,
přičemž podle práce Černíka je průměrný obsah uranu v tanvaldském granitoidu (žule) 10,1
mg/kg.
Jak ukazuje výše předložené hodnocení radiačních rizik, realizace záměru není spojená
s významným rizikem ozáření ani pro pracovníky provádějící realizaci vrtů, ani pro okolí.
Obecný limit 1 mSv je naplněn stejně tak jako optimalizační mez pro celkové výpusti
z pracoviště kde se vykonávají radiační činnosti podle §56, odst. 3 vyhlášky SÚJB č.
307/2002 Sb., kterou je u kritické skupiny obyvatel průměrná efektivní dávka 250 µSv za
kalendářní rok. Byla dokonce dostatečně prokázána rozumně dosažitelná úroveň radiační
ochrany (50 µSv za kalendářní rok).
I když byly použity velmi konzervativní předpoklady, výsledek v žádném případě
nepřekročil tyto meze, v podstatě je na úrovni běžné fluktuace přírodních hodnot.
Při vlastní realizaci záměru lze doporučit, aby alespoň jeden pracovník byl vybaven
dozimetrem a byla vedena evidence počtu hodin strávených na pracoviště pro všechny
pracovníky.
Nelze tedy reálně předpokládat zdravotní rizika pro obyvatelstvo v okolí realizace.
Záměr je v souladu s platnou právní úpravou.
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7 VLASTNOSTI PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ
7.1 Uran
Uran byl objeven Klaprothem (1789) ve smolinci z Johanngeorgenstadtu a své jméno dostal
po planetě Uranu, objevené nedlouho předtím (1781). Jak se však později ukázalo, nalezl Klaproth
pouze kysličník UO2 a kovový uran připravil Péligot 1841. Radioaktivní vlastnosti uranu zjistil
Becquerel roku 1896.
Izotopy. Všechny izotopy uranu jsou radioaktivní. Přírodní uran (rel. atomová hmotnost
238,029) tvoří směs tří izotopů: U238 (T = 4,47.109 let, zastoupení 99,276 %), U235 (T = 7,1.105 let,
zastoupení 0,7196 %), U234 (T = 2,47.105 let, zastoupení 0,0057 %).

Jadernými reakcemi byly připraveny další umělé izotopy uranu.
Dříve dominantní praktické využití uranu do barev téměř zcela pominulo. Pro tyto účely se
používá nyní ve velmi omezené míře. V současnosti je prakticky výhradní použití v jaderné energetice,
uran ochuzený o izotop 235 se zčásti využívá k výrobě stínících materiálů u významných zdrojů záření.
Klesá využití pro výrobu atomových zbraní, nové použití představuje náplň z ochuzeného uranu do
speciální (protitankové) munice.
Chemická charakteristika
Uran patří do šesté vedlejší skupiny periodického systému a vystupuje jako prvek troj-, čtyř-,
pěti- a šestimocný. V nižších oxidačních stupních má vlastnosti zásadité, v oxidačním stupni VI se však
chová jako prvek amfoterní. Šestimocný uran poskytuje s hydroxidy uranany a s kyselinami tvoří
uranylové soli odvozené od kationtu UO22+.
V roztoku jsou nejstálejší soli uranylové, jejichž kation udílí roztoku žlutou barvu. Roztoky
uraničitých solí jsou zelené a snadno se oxidují již vzdušným kyslíkem (snadněji než Fe2+). Nestálé
jsou roztoky pětimocného uranu, kation UO2+ disproporciuje na U4+ a UO22+. Zcela nestálé jsou
červené roztoky solí trojmocného uranu, které mají silné redukční účinky, rozkládají vodu a oxidují se
vzdušným kyslíkem.
Uran jeví značný sklon k hydrolýze, stoupající v řadě U3+ < UO22+ < U4+. Šestimocný i
čtyřmocný uran tvoří velký počet anorganických i organických komplexních sloučenin.
Elementární uran je bílý lesklý kov o hustotě 19,05 kg/dm3. Nejdůležitějšími minerály jsou
smolinec a karnotit. Zastoupení v zemské kůře cca 4.10-4 %, v hlubinných vyvřelinách se nacházejí i
hodnoty vyšší - např. v žulách až 12.10-4 %.

Rizikové faktory
Z lékařského pohledu je uran pro zdraví člověka nebezpečný jak svou toxicitou chemickou, tak
i radioaktivitou. Z lékařského hlediska je dále nutné rozlišovat mezi chronickou a akutní expozicí. Při
dlouhodobé expozici nízkou úrovní koncentrace uranu nebyla prokázána dlouhodobá chemická
toxicita.

Chemická toxicita
Při vniknutí uranu do organismu zasahuje do metabolismu glycidů a poškozuje ledviny.
Později v menší míře poškozuje játra a při velké expozici i životně důležitá centra (Marhold). Jako
cílový orgán jsou uváděny i kosti (Sharp NRPB Harwel - 1995), kde nahrazuje vápník. Touto cestou se
může fixovat 1 - 8 % rozpustného podílu. Tentýž zdroj udává pak pro poškození ledvin okolo 0,1 mg/kg
tělesné váhy (u rozpustných sloučenin).
Z hlediska působení na zdraví člověka je velmi důležitá jeho chemická forma, ve které k
expozici člověka došlo. Je to zejména mocenství uranu. Běžně se vyskytuje ve formě UIV a UVI.
Rozpustnější jsou sloučeniny šestimocné. Rozpustné sloučeniny se rychle vylučují močí. Udává se, že
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50 % deponovaného uranu v organismu v rozpustné formě se vyloučí během prvního dne po nárazové
expozici. Podle Sharpa se z uranových sloučenin obsahujících UVI, tj. ve formě uranylových iontů
UO22+ po depozici v plicích vyloučí 99 % během 5 dní. Kysličníky uranu jsou podstatně nerozpustnější
- biologický poločas je udáván okolo 500 dnů. Při vniknutí do organismu ingescí (požitím) se 1 - 5 %
absorbuje v organismu, zbytek je vyloučen. Z absorbovaného podílu se 92 - 95 % vyloučí močí během
2 - 6 dní, zbytek v intervalu 30 - 300 dní.
Biologické poločasy jsou udávány takto:

celé tělo
ledviny
plíce
kosti

rozpustné
sloučeniny
100 dní
15 dní
5 dní
20 - 300 dní

nerozp.
sloučeniny
120 - 1 470 dní
-

Zároveň je tedy důležité, jaká část organismu je zasažena (plíce nebo trávicí ústrojí) a jaká je
chemická forma uranu. Při požití nejsou sloučeniny uranu příliš jedovaté, obzvláště se to týká málo
rozpustných sloučenin. Závažnější je inhalační expozice. Zde je toxicita ovlivněna i velikostí
aerosolových částic. U rozpustné formy je 99 % odstraněno během 5 dní z plic.

Radiologické údaje
Propracované přístupy nabízí postupy založené na pracích koordinovaných IAEA resp. ICRP.
Tyto přístupy se promítly i do současné legislativy platné v ČR, zejména do v současné době platné
Vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. V podrobnostech je nutno odkázat zejména na
tento předpis.
Jádrem přístupu je omezování ozáření osob, které jsou vystavovány působení ionizujícího
záření a to je zajišťováno stanovením systému limitů pro ozáření.
Obecné limity se vztahují na průměrné vypočtené ozáření v kritické skupině obyvatel a to pro
všechny cesty ozáření ze všech zdrojů ionizujícího záření a pro všechny činnosti vedoucí k ozáření,
které přicházejí v úvahu. Pro jednotlivce z řad obyvatelstva je stanoven základní obecný limit pro
součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření na 1 mSv
za kalendářní rok, nebo za podmínek stanovených v povolení k provozu pracoviště III. nebo IV.
kategorie výjimečně hodnota 5 mSv za dobu 5 za sebou jdoucích kalendářních roků.
Základní limit pro radiační pracovníky (tj. fyzické osoby vystavené profesnímu ozáření) je
stanoven pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního
ozáření na hodnotu 100 mSv za dobu 5 let za sebou jdoucích kalendářních roků. Pro tentýž součet
platí další limit - nejvýše 50 mSv za kalendářní rok.
Radionuklidy se smí uvádět do životního prostředí jen, pokud je tato činnost odůvodněna
přínosem, který vyváží rizika, která při těchto činnostech vznikají nebo mohou vzniknout (odůvodněné
podle §4,odst2 zákona č. 18/1997 Sb ve znění zákona č.13/2002 Sb.) To platí i pro uvádění přírodních
radionuklidů (včetně uranu) do životního prostředí z likvidovaných zařízení po těžbě a úpravě uranu.
Optimalizační mezí pro celkové výpusti z pracoviště, kde se konají radiační činnosti je
průměrná efektivní dávka 250 µSv za kalendářní rok u příslušné kritické skupiny obyvatel. Pokud by
při uvádění radionuklidů do životního prostředí mohla kolektivní efektivní dávka přesáhnout 1 Sv nebo
u kritické skupiny mohlo dojít k ozáření převyšujícímu jednu dvacetinu obecných limitů, prokazuje se
optimalizace radiační ochrany kvantitativní studií, ve které se zhodnotí přínosy a rizika zvoleného
postupu a provede se srovnání s možnými alternativními přístupy.
Pro ozáření pracovníků směsí dlouhodobých zářičů emitujících záření alfa z uran-radiové
rozpadové řady je odvozeným limitem příjem vdechnutím 1850 Bq za kalendářní rok.

Jinak se odvozené limity pro vnitřní ozáření u radiačních pracovníků stanovují
v principu takto (pro jeden nuklid a jednu cestu ozáření):
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a) pro příjem radionuklidů požitím - jako hodnota podílu 20 mSv a konverzního faktoru hing
b) pro příjem radionuklidů vdechnutím - jako hodnota podílu 20 mSv a konverzního faktoru hinh

Hodnoty konverzních faktorů jsou uvedeny v příloze 3 Vyhlášky 307/2002 Sb.
Při současném vnějším i vnitřním ozáření je pak situace složitější a výklad přesahuje rámec
této kapitoly. Proto v podrobnostech odkazujeme na zmíněnou Vyhlášku č.307/2002 Sb.
Soustava konverzních faktorů pro přepočet příjmu tří v přírodě se vyskytujících izotopů uranu
na úvazek efektivní dávky je následující.
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a) pro pracovníky se zdroji záření (hinh a hing v Sv/Bq)
Izotop
Typ absorpce
Inhalace (vdechování)
Frakce přecházející z plic do
trávicího ústrojí
Střední velikost částic
hinh 1 µm
hinh (Sv/Bq)
hinh 5 µm
hinh (Sv/Bq)
Ingesce (požití)
Frakce přecházející do
tělních tekutin
hing (Sv/Bq)

F

U234
M

F

U235
M

F

U238
M

S

S

S

0,02

0,02

0,002

0,02

0,02

0,002

0,02

0,02

0,002

5,5.10-7

3,1.10-6

8,5.10-6

5,1.10-7

2,8.10-6

7,7.10-6

4,9.10-7

2,6.10-6

7,3.10-6

6,4.10-7

2,1.10-6

6,8.10-6

6,0.10-7

1,8.10-6

6,1.10-6

5,8.10-7

1,6.10-6

5,7.10-6

0,02

0,002

-

0,02

0,002

-

0,02

0,002

-

4,9.10-8

8,3.10-9

-

4,6.10-8

8,3.10-9

-

4,4.10-8

7,6.10-9

-

c

Poznámka: Typ absorpce charakterizuje rychlost, se kterou látka přechází z plic do tělních tekutin

F - rychle
M - středně
S - pomalu

b) pro jednotlivce z řad obyvatelstva (hinh a hing v Sv/Bq)
Izotop
a
Ingesce (požití)
Frakce přecházející do
tělních tekutin
hing
Inhalace (vdechování)
Typ absorpce v plicích
F
hinh
M
S
Poznámka:

U234
b

c

a

U235
b

c

a

U238
b

0,04

0,02

0,02

0,04

0,02

0,02

0,04

0,02

0,02

3,7.10-7

7,4.10-8

4,9.10-8

3,5.10-7

7,1.10-8

4,7.10-8

3,4.10-7

6,8.10-8

4,5.10-8

2,1.10-6
1,5.10-5
3,3.10-5

8,0.10-7
4,8.10-6
1,2.10-5

5,6.10-7
3,5.10-6
9,4.10-6

2,0.10-6
1,3.10-5
3,0.10-5

7,5.10-7
4,3.10-6
1,1.10-5

5,2.10-7
3,1.10-6
8,5.10-6

1,9.10-6
1,2.10-5
2,9.10-5

7,3.10-7
4,0.10-6
1,0.10-5

5,0.10-7
2,9.10-6
8,0.10-6

a) děti do 1 roku
b) děti 7 - 12 let
c) více než 17 let (dospělí)
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Výše uvedená data jsou pouze zjednodušeným výběrem z tabelovaných dat v podrobnostech lze
odkázat opět na výše uvedenou vyhlášku.
Poznámka:
Poněkud zjednodušený přístup je uveden v Doporučení SÚJB „ Požadavky radiační ochrany pro organizace
provozující hornickou činnost, která může vést k ozáření pracovníků, obyvatel nebo životního prostředí“ (Praha,
SÚJB – listopad 2002). Zde se při pro jednoduchost při výpočtu efektivní dávky pro příjem uranu ingescí
používá pro všechny v přírodě se vyskytující izotopy uranu jediná hodnota konverzního faktoru = 4,5 . 10-8
Sv/Bq.

Aplikace těchto principů v podstatě znamenala další zpřísnění podmínek pro expozici
pracovníků i obyvatelstva. Např. hodnota konverzního faktoru hing pro expozici pracovníků ingesční
cestou U238 (hing = 4,4.10-8 Sv/Bq) rychle vstřebatelným sloučeninám uranu (např. uranylové
sloučeniny) vede k odvozené mezní hodnotě pro příjem uranylových sloučenin - 4,6.105 Bq/rok.
Dřívější platná hodnota pro příjem požitím byla 5.105 Bq/rok (Základní pravidla bezpečnosti
v radiační ochraně, Vídeň 1982, česká verze ÚISJP (Ústřední informační středisko pro jaderný
program) Zbraslav 1983).
S použitím výše uvedených údajů lze navrhnout (odvodit) směrnou hodnotu pro každý
jednotlivý způsob použití, nelze tabelovat jednoznačně platnou hodnotu, univerzální pro všechny
případy. Univerzální význam mají pouze obecné limity uvedené na začátku této pasáže.
Pro ilustraci uvádíme některé starší limitní hodnoty objemových aktivit uranu (resp. jeho
sloučenin) ve vzduchu přihlížející již k rychlosti vstřebávání sloučenin uranu v plicích:
třída
radiobilog. limity
objemová aktivita (Bq/m3)
konc v ovzduší (mg/m3)
chemické limity v UK
při 8 hod expozici (mg/m3)
při 10 min expozici (mg/m3)

F
(např. UO2(NO3)2)

M
(např. UF6)

20,0
0,8

10,0
0,4

0,2
0,6

0,2
0,6

S
(např. U – oxidy)
0,65
0,026
0,2
0,6

Lze shrnout, že chemická toxicita je podle této kapitoly poněkud přísněji limitována než
radiační riziko (pro čistý uran). Z výše uvedené tabulky je ale zřejmé, že tyto hodnoty představují
provozní odvozené limity pro specializovaná pracoviště. V přírodních podmínkách tomu bude naopak,
protože uran se nevyskytuje v tak dobře rozpustných sloučeninách a hlavně situaci komplikují dceřiné
produkty rozpadu uranu, tj. hlavně Ra226 a Rn222, které jsou nositeli významné části radiačního rizika.
V současnosti používaná koncepce radiační ochrany toto respektuje a jak předchozí vyhláška
č. 184/1997 Sb. O požadavcích na radiační ochranu, stejně tak jako nyní platná vyhláška č. 307/2002
Sb. v platném znění, řadí uran v rozdělení radionuklidů do tříd podle radiotoxicity a potenciálního
ohrožení ozářením do 1. třídy. V této třídě jsou stanovené uvolňovací úrovně a směrné hodnoty
povrchové kontaminace nejpřísnější (Příloha 2 Vyhlášky č. 307/2002Sb.). Podle dřívější Vyhlášky č.
59/72 Sb. patřil uran ještě do méně závažné třídy ostatních alfaaktivních nuklidů. Bylo tak uznáno, že
jeho radiotoxicita je na podobné úrovni jako např. Ra226 a Am241.
Některé základní radioekologické vlastnosti uranu (Jandl, Petr):
poločas přeměny
emise alfa
emise gama
emise beta
zdroj
nutriční analog

U238
4,5 . 109 let
4,2 MeV
uranová řada
žádný

U235
7,13 . 108 let
4,5 MeV
0,143 - 0,204 MeV
aktiniová řada
žádný

hlavní rezervoár v biosféře
hlavní způsob expozice člověka
stupeň začlenění do potravinového
řetězce
kritický orgán
stupeň vstřebávání do organismu
stupeň retence v organismu

U238
litosféra
inhalace, ingesce
nízký až střední

U235
litosféra
inhalace, ingesce
nízký až střední

ledviny, plíce, zažívací trakt
velmi nízký
střední

ledviny, plíce, zažívací trakt
velmi nízký
střední

7.2 Radium 226
Nedlouho po objevu polonia zjistili manželé Curieovi (1898) v uranových zbytcích přítomnost
dalšího, dosud neznámého silně radioaktivního prvku, kterému dali název radium.
Izotopy. Hlavním izotopem radia, vyskytujícím se v přírodě je Ra226, zářič α s poločasem
rozpadu 1620 let. Na 1 t uranu ve smolinci ho připadá maximálně 338 mg. Členem thoriové rozpadové
řady je Ra228 (T = 6,7 let). Vázány na uran nebo thorium se v přírodě vyskytují ještě krátkodobé
izotopy Ra223 (T = 11,43 dne) a Ra224 (T = 3,64 dne), které v našich podmínkách jsou podstatně méně
závažné než Ra226. Uměle byla připravena celá řada dalších izotopů.
Chemická charakteristika.
Radium je nejtěžší prvek II. hlavní skupiny periodického systému. Vystupuje výlučně jako
pozitivně dvojmocný, v roztoku vytváří bezbarvý kation Ra2+ a poskytuje obdobně soli obdobné solím
barnatým, tj. málo rozpustné (s výjimkou dusičnanu). Sloučeniny radia na vzduchu modře světélkují.
S výjimkou žlutého chromanu jsou sloučeniny radia bezbarvé, avšak některé se zbarvují žlutě až hnědě
účinkem vlastního intenzivního záření. Podobně jako soli strontnaté barví plamen karmínově.
Elementární radium je bílý lesklý kov hustoty 5,5 kg/dm3. V přírodě se vyskytuje prakticky jen
s uranem. Využití radia při léčení rakoviny bylo postupně vytlačeno izotopy jiných prvků. Roční
světová produkce sloučenin radia se pohybovala kolem 100 g, zastoupení v zemské kůře cca 1.10-10 %.
Na rozdíl od uranu je nebezpečný pouze radioaktivitou. Účinky, které by souvisely s jeho
chemickou povahou alkalického kovu nepřicházejí prakticky v úvahu, protože se běžně nevyskytuje ve
významných koncentracích (z hmotnostního hlediska). Je to význačný zářič alfa, člen uranové
rozpadové řady. Jeho základní radioekologicky významné parametry (podle Šedy a kol.) jsou uvedeny
v následujícím přehledu.
poločas
biol. poločas
max. přípustná celotělová aktivita
radioaktivní rozpad
- alfa
- gama
kritický orgán
nutriční analog
hlavní cesty ozáření člověka
stupeň zádrže v organismu
stupeň vstřebávání do organismu
stupeň začlenění do potravin. řetězce

1 620 let
900 dní celotělově
12 - 15 let kosti
3,7 . 103 Bq
4,78 MeV (94,3 %)
4,59 MeV (5,7 %)
0,188 MeV (4 %)
0,262 MeV (0,007 %)
kosti
vápník
ingesce, vnější záření
vysoký
střední
střední
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Obdobně jako u uranu nabízí postupy zpracované IAEA resp. ICRP podstatně propracovanější
přístupy. Na základě řady výzkumných studií byly stanoveny základní limity pro efektivní dávku a
převodní vztahy mezi interní kontaminací a s ní souvisejícím úvazkem efektivní dávky (Doporučení
ICRP č. 60/1990 nebo publikace IAEA č. 115-I/1994 - International Basic Safety Standards for
Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources).
Tento přístup se objevil ve Vyhlášce č. 307/2002Sb., jak je blíže popsáno v části věnované
uranu. Základní limity pro profesionální expozici i pro obyvatelstvo jsou totožné s dříve uvedenými,
mění se pouze hodnoty konverzních faktorů:
a) pro pracovníky se zdroji záření (hinh a hing v Sv/Bq)
Ukazatel
Inhalace
Typ absorpce
Frakce přecházející z plic do
trávicího ústrojí
Střední velikost aerosolových
1 µm
částic
hinh
(Sv/Bq)
3,2.10-6
Ingesce
Frakce přecházející do tělních
tekutin
hing
(Sv/Bq)

M
0,2
5 µm
2,2.10-6
0,2
2,8.10-7

b) pro jedince z řad obyvatelstva (hinh a hing v Sv/Bq)
Ukazatel
méně než 1 rok
7 - 12 let
Ingesce
Frakce přecházející do
0,600
0,200
tělních tekutin
hing
(Sv/Bq)
4,7.10-6
8,0.10-7
Inhalace
2,6.10-6
7,2.10-7
hinh
F
-5
1,5.10
M
4,9.10-6
-5
S
3,4.10
1,2.10-5
Pozn.: Významy veličin byly vysvětleny v obdobných tabulkách pro uran.

více než 17 let
0,200
2,8.10-7
3,6.10-7
3,5.10-6
9,5.10-6

Pokud nejsou známy podrobnější údaje lze stanovit odvozené limity s tím, že pracovník se
zdroji záření vdechne za rok při práci trvající 2000 hodin 2000 m3 vzduchu a požije 0,7 m3 vody ve
formě kapaliny.
Pro ostatní osoby jsou tyto údaje úměrně upraveny:
osoba do 1 roku včetně vdechne za rok 1000 m3 vzduchu
osoba 7 - 12 let
6000 m3
osoba více než 17 let
8500 m3.
Pro požití vody:
dospělý muž
1 m3, z toho 0,7 m3 ve formě kapaliny
dospělá žena a dítě starší 10-ti let požije za rok 0,7 m3 vody, z toho 0,45 m3 ve formě
kapaliny.
Poznámka:
Zjednodušený postup je uveden v Doporučení SÚJB „ Požadavky radiační ochrany pro organizace provozující
hornickou činnost, která může vést k ozáření pracovníků, obyvatel nebo životního prostředí“ (Praha, SÚJB –
listopad 2002). Zde se při pro jednoduchost při výpočtu efektivní dávky pro příjem radia ingescí hodnota
konverzního faktoru = 2,8 . 10-7 Sv/Bq, roční spotřeba vody U= 440 l.
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Z těchto hodnot lze odvodit limity pro jednotlivé případy hodnocení tak, že se vychází z hodnot
základních limitů uvedených v kapitole uran, hodnot konverzních faktorů a výše uvedených usančních
údajů potřebných pro výpočet.
Pro ozáření směsí dlouhodobých zářičů alfa z uran-radiové rozpadové řady je odvozeným
limitem pro příjem vdechnutím hodnota 1850 Bq za kalendářní rok.

7.3 Radon 222
Poprvé byl prvek radon izolován a studován Ruthefordem a Soddym v roce 1902 (radius
latinsky paprsek).
Radon má tři přirozené izotopy, a to
Rn220 z thoriové rozpadové řady
(T1/2= 51,5 s)
221
Rn
z aktiniové rozpad. řady(T1/2= 3,9 s)
(T1/2=3,8 dne)
Rn222 z uran-radiové rozpad. řady
Radon je nejtěžším prvkem VIII. hlavní skupiny periodického systému - vzácných plynů. Radon
pravděpodobně tvoří difluorid a některé fluorokomplexy, důkaz jejich existence však vychází pouze
z radiochemické stopovací metody, protože radon nemá žádné stabilní izotopy.
Za standardních podmínek je radon plyn o hustotě 9,73 g/l. Použití k léčení rakoviny a v γdefektoskopii byla nahrazena jinými zářiči. Malá množství, která jsou dnes potřebná, se získávají jako
produkt radioaktivního rozpadu Ra226 (z 1 g Ra226 se za 30 dní získá 0,64 cm3 Rn). Rozšíření v zemské
kůře se odhaduje na 4.10-17 %.
Je to dozimetricky nejvýznamnější ze tří v přírodě se vyskytujících izotopů radonu a z hlediska
potenciálního ozáření pracovníků i jedinců z řad obyvatelstva je v podmínkách ČR dominantní.
Je to nejtěžší plyn ze skupiny inertních plynů, přirozeně radioaktivní. Jeho dozimetrický
význam není ani tak založen na jeho vlastní radioaktivitě, jako na tom, že je začátkem krátké
rozpadové řady, tzv. krátkodobých rozpadových (dceřiných) produktů Rn, kterou lze znázornit v
následující řadě.
222

Rn

alfa

218

Po

alfa

214

Pb

beta

214

Bi

beta

214

Po

alfa

210

Pb

......

Tyto radionuklidy mají vesměs velice krátké poločasy rozpadu - od zlomků sekund po desítky
minut. Vzhledem k tomu, že jde o prvky s charakterem převážně kovovým, tj. pevných látek, tak po
jejich vzniku se vážou na aerosolových částicích přítomných ve vzduchu. V procesu vdechování
vzduchu jsou zachycovány v plicích a to v závislosti na velikosti aerosolových částic převážně v
dolních cestách dýchacích. Vzhledem k jejich krátkým poločasům pak veškerou svou zářivou energii
odevzdávají v místě depozice. Samotný radon je vydechnut zpět a odhaduje se, že jeho příspěvek k
ozáření plicní tkáně je nejvýše 1 - 3 %.
Riziko Rn se již od poloviny 60-tých let hodnotí hlavně jako riziko jeho dceřiných produktů
pomocí veličiny tzv. potenciální energie dceřiných produktů Rn. Základní významné radioekologické
údaje (podle Šedy a kol., upravené dle Vyhlášky SÚJB 307/2002 Sb.):
poločas přeměny
biol. poločas
radioaktivní rozpad – alfa
kritický orgán
nutriční analog
hlavní cesty ozáření člověka
stupeň zádrže v organismu
stupeň vstřebávání do organismu
stupeň začlenění do potravin. řetězce

3,825 dne
není definován
5,49 MeV (100 %)
plíce, zejména bronchiální epitel
žádný
inhalace
zanedbatelný
zanedbatelný
zanedbatelný
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Ve venkovním prostředí se obvykle koncentrace pohybují od 3,7 do 18,5 Bq/m3, průměr ČR je
udáván okolo 5,5 Bq/m3. Podle posledních údajů je průměrná objemová aktivita nad kontinenty 10
Bq.m-3. V uzavřených prostorách - budovách, jeskyních, dolech jsou zjištěny koncentrace až o několik
řádů vyšší.
Měřeními v životním prostředí byla ověřena značná závislost venkovních koncentrací na
momentálních atmosférických podmínkách. Je znám denní cyklus v kolísání objemových aktivit, kdy
rozdíly mezi denními a nočními hodnotami jsou větší než řádové (tj. více než 1000 %), vyšší hodnoty
jsou při inverzních situacích, v níže položených údolích atd.

Z hlediska rizika ozáření obyvatelstva je ale podstatně větší riziko zjišťováno
v uzavřených prostorách, zejména v bytové sféře. V některých oblastech je riziko pronikání Rn
z podloží do budov značné. V současné době je u nás platná v tomto smyslu následující
legislativní úprava:
 podle §95 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně – čl. 1 je směrnou hodnotou
pro rozhodování o tom zda má být ve zkolaudovaných stavbách proveden zásah ke snížení
ozáření z Rn 400 Bq. m-3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo
pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu
obvyklé při užívání.
 podle §95 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně – čl. 4 je směrnou hodnotou
pro rozhodování o tom zda mají být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými
nebo pobytovými místnostmi prováděna opatření proti pronikání radonu do objektu
z podloží, stavebních materiálů a vody 200 Bq. m-3 pro objemovou aktivitu radonu ve
vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou
hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání.
 mezní hodnota pro ozáření z radonu ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo
pobytovými místnostmi je 4000 Bq.m-3.
Za dominantní toxikologickou vlastnost v případě dlouhodobé expozice relativně malým
dávkám je považována možnost vzniku nádorových onemocnění (karcinogenita). Z tohoto důvodu se
kvantifikace rizika prováděla pouze pro karcinogenní dopady (USEPA, 1991). V moderních přístupech
se do kalkulace rizika zavádí i rizika dalších změn včetně genetických.
Mechanizmy, jejichž prostřednictvím ionizující záření ovlivňuje vznik a rozvoj nádorového
onemocnění, nejsou dosud detailně známy. Za prvotní (iniciační) poruchu se považuje modifikace
genetické informace buňky spojená s její maligní transformací. V dalším se atypie přenáší na dceřinné
generace buněk a uplatňují se patofyziologické faktory promoční i inhibiční. Poznatky o působení
ionizujícího záření na vznik rakovinového onemocnění se získávají z rozsáhlých epidemiologických
studií, ale i na úrovni biofyzikálních studií. Podle posledních poznatků se na zhoubných onemocněních
vznikajících po celotělovém ozáření podílejí zejména leukémie, plíce, tlusté střevo a žaludek. Asi
poloviční jsou koeficienty rizika pro močový měchýř, mléčnou žlázu, játra, jícen a štítnou žlázu. Ještě
nižší je hodnota pro kůži a kostní povrchy. Při posuzování nádorů, u nichž se předpokládá možná
indukce vlivem ionizujícího záření, je třeba pamatovat na to, že doba latence od doby ozáření do
vzniku nádorů je dlouhá. Relativně kratší je u leukémie, kde vrchol incidence je mezi 5 - 15 lety, u
rakoviny plic uranových horníků je vrchol výskytu mezi 15 - 25 rokem od počátku expozice.
Předpokládá se, že některé nádory se mohou projevit i 40 let po expozici.
Pro radioizotopy, které mají charakter stopových prvků kovové povahy, je významná
především možnost jejich bioakumulace do těl a orgánů organizmů, resp. nárůst jejich koncentrací
v potravním řetězci či pyramidě terrestrických i vodních ekosystémů (tzv. biomagnifikace).
Ionizující záření nejen od Rn může obecně v živém organizmu vyvolat řadu účinků, např.
akutní nemoc ze záření, akutní totální poškození, poškození plodu in utero, nenádorové prvotně
somatické onemocnění, zhoubné nádory, genetické změny.
Druh poškození závisí mimo jiné na velikosti obdržené dávky, podmínkách expozice, druhu
záření a typu ozáření.
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1. Úvod
Na podkladě podání oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
zákona č. 38/2012 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na hloubkové vrty pro využití
geotermální energie v Tanvaldu, zadala firma ENTERGEO, SE v zastoupení Ing. Zbyňka Šonky
firmě EKOLA group, spol. s r.o. PRAHA zpracování dokumentace o vlivu na životní prostředí
(EIA). Zpracovatel dokumentace objednal u firmy PETR NAKLÁDAL vypracování posudku,
který hodnotí vlivy plánované činnosti na jednu ze základních složek životního prostředí –
povrchové a podzemní vody. V průběhu zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí bylo orgány státní správy stanoveno k záměru poměrně
značné množství připomínek. Vypořádání připomínek z oblasti geologických věd vzešlé
z jednání konaného dne 21.03.2013 se zástupci MŽP je zapracováno do textu zprávy.
Základní poznatky o projektovaném zdroji geotermální energie se opírají hlavně o:
1.

Maňour, J.:

TANVALD – Hloubkové vrty pro využití geotermální energie, oznámení
záměru (Praha, srpen 2012).

2.

Karous, M.:

Koncepční geotermální projekt pro lokalitu Tanvald (GEONIKA, s.r.o.,
Praha, říjen 2012).

Koncepční geotermální projekt pro lokalitu Tanvald je však pojat velmi obecně a při
menších úpravách lze jeho text použít pro celé území České republiky. Hlavním těžištěm univerzálně používaného textu, použitého například i pro oblast Semil, je podpora realizace zkušebních vrtů do hloubky cca 2,5 km v oblastech opuštěných rozsáhlých objektů v majetku
vybraných obcí bez ohledu na geologickou stavbu a fyzikální vlastnosti vrtaného horninového
masivu. To se projevilo hlavně při hloubení vrtu v Litoměřicích. V posudku na vybudování
geotermálního zdroje energie hlavně využívám výsledků dřívějších geologických a geofyzikálních prací, zejména pak:
3.

Komínský, J.:

VYSVĚTLIVKY k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 03–322
Jablonec nad Nisou. (Český geologický ústav, Praha, 2000).

4.

Černík, T.:

Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu. (bakalářská
práce PřF UK, Praha 2012).
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Sedlák, J.:

Tíhové modelování na profilu Syřenov – Tanvald – Nové Město pod
Smrkem. (Miligal, s.r.o., Brno, květen 2013).

6.

Wikipedie.cz
Z internetových zdrojů byl převzatý text z encyklopedie wikipedie.cz konfrontován s vy-

sokoškolskými skripty a Encyklopedickým slovníkem geologických věd.
Další zdroje informací použitých v textu jsou:
Atlas podnebí Československé republiky, (Syrový, S., Ústřední správa geodézie a kartografie,
Praha, 1958).
Encyklopedický slovník geologických věd, (Petránek, J., Český geologický úřad, Praha, 1977).
Hydrochemie, (Pitter, P., VŠCHT Praha, 3. vydání, 1999).
Matematické, fyzikální a chemické tabulky (Nováková, M., SPN, n.p. Praha, 1982).
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 03–144 Tanvald. (Mrázová, Š.,
Český geologický ústav, Praha, 2001).
Vysvětlivky k základním geologickým mapám ČR 1 : 25 000, listy 03–142 Hejnice a 03 – 231
Jizerka (Mrázová, Š., Česká geologická služba, Praha, 2013).
Vysokoškolská skripta a odborná literatura v oborech fyzika pro VŠ, geochemie, geofyzika,
hydraulika podzemních vod, hydrogeologie, lineární algebra, ložisková geologie, matematická analýza I, mechanika zemin a hornin, regionální geologie, vrtná technika včetně zdrojů
informací na internetu (ČGS, ČÚZK, geofond, MŽP aj.).
Jedním z hlavních podkladů pro posouzení byly konzultace s odbornými pracovníky zabývajících se problematikou jak tepelných toků zemské kůry, tak geologickou stavbou v okolí
obce Tanvald, jmenovitě pak Mgr. Jiří Adamovič, CSc., RNDr. Miroslav Coubal, CSc., Mgr.
Viktor Goliáš, Ph.D., doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc., RNDr. Martin Procházka a Mgr. Antonín Tym. Matematickou analytiku proudění podzemní vody a tepelných toků zpracovala
RNDr. Jaromíra Hrdá Ph.D.
Hodnocení vlivů budování a provozu zdroje geotermální energie na vody a horninové
prostředí je zpracováno formou samostatného elaborátu. Počáteční kapitoly obsahují stručný
popis morfologických, klimatických a hydrologických charakteristik oblasti kolem projektovaného zdroje geotermální energie. Protože hydrogeologická stavba a vlastnosti horninového
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-3prostředí významnou měrou ovlivňují proudění podzemních a zčásti i povrchových vod, předurčují ekonomickou bilanci a dopady na životní prostředí posuzovaného záměru, pokládám za
vhodné se jimi zabývat podrobněji. Po formální stránce ji přináším jako kompilaci citací některých prací z této oblasti, které synteticky zpracovávají i starší posudky menšího rozsahu.
Pro snazší orientaci v textu je citovaný text zvýrazněn kurzívou. Vlastním těžištěm práce je
posouzení vlivu hydrogeologické stavby na zdroj geotermální energie a naopak posouzení
vybudovaného zdroje geotermální energie na horninové prostředí a vybrané složky prostředí
životního v intravilánu obce Tanvald. Závěrečná část posudku obsahuje návrh technických
opatření a základního rozsahu monitoringu budovaného zdroje geotermální energie.

2. Charakteristiky oblasti Tanvaldu
V kap. 2 popisuji charakteristiky oblasti Tanvaldu z pohledu hydrogeologie. Úvodní subkapitola „Přírodní, klimatické a hydrologické poměry, vodárenské využití a ochrana podzemních vod“ je standardní kapitolou vyžadovanou orgány státní správy v dokumentaci EIA. Pro
záměr vyhloubení tří vrtů do hloubky 5 km však mají v kapitole uvedené údaje minimální
význam. Pro posouzení vlivu horninového prostředí na zdroj geotermální energie a naopak
vybudování zdroje geotermální energie na horninové a životní prostředí jsou podstatné kapitoly dokumentující současné geologické, hydrogeologické a hydrogeochemické poměry, v oblasti Tanvaldu.

2.1. Přírodní, klimatické a hydrologické poměry
Oblast Tanvaldu administrativně náleží do Libereckého kraje a okresu Jablonec n. Nisou.
Území je součástí geomorfologické provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko jesenická, oblast Krkonošská, celek Jizerské hory, podcelek Tanvaldská vrchovina. Širší okolí
Tanvaldu má charakter morfologicky poměrně členité pahorkatiny, rozbrázděné hluboce zaříznutými, úzkými údolími řek Jizery, Kamenice a jejich drobnějších přítoků. Nejvyšším bodem
v oblasti Tanvaldu jsou vrcholy Pustina (831 m n. m.) a Černá Studnice (869 m n. m.). [3]
Nejnižším bodem je údolí Kamenice (u Návarova 358 m n. m.).
Reliéf terénu má stupňovitý charakter. Nadmořská výška jednotlivých úrovní, které představují starší erozní povrchy, stoupá od J až JZ k S až SV. Stupeň, budovaný především různými metasedimentárními a metavulkanickými horninami železnobrodského krystalinika,
představuje Železnobrodská pahorkatina. Z paroviny, vystupující v rozmezí nadmořské výšky
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-4450 až 550 m n. m., vystupují jen táhlé plošší elevace, jejichž tvar a protažení je do značné
míry determinováno hlavními strukturními směry v krystaliniku, úklonem břidličnatosti vůči
současnému reliéfu a mocnostmi vložkových hornin. Další morfologický stupeň představuje
okraj krkonošsko-jizerského masívu z tanvaldského granitu, vytvářející při jižním okraji plutonu hřbet Černé Studnice. Morfologicky členitější reliéf vytváří strukturně proměnlivější těleso biotitického libereckého granitu. Úroveň povrchu této části plutonu je v průměru o 100
až 200 m nižší v porovnání se hřbetem tvořeným tanvaldským granitem. [3]
Projektovaný zdroj geotermální energie v Tanvaldu je situován v hydrogeologickém rajónu č. 6414 Krystalinikum Jizerských hor a Krkonoš v povodí Jizery. Podle Atlasu podnebí
Československé republiky patří oblast ke klimatickému okrsku B10, mírně teplému, velmi vlhkému, vrchovinovému. Roční normál srážek za období 1901 až 1950 je zde 1100 mm. Průměrná teplota za stejné období se pohybuje okolo 6,2° C.
Okolí obce Tanvald je z velké části zalesněno nebo pokryto zemědělsky obdělávanou ornou půdou a obhospodařovanými loukami (obr. 1). Oblast je odvodňována řekou Kamenicí
(číslo hydrologického pořadí 1-05-01-070 a 1-05-01-064) a jejím přítokem, řekou Desnou
(č. h. p. 1-05-01-069). Průměrný roční průtok Kamenicí udávaný pro měrný profil ČHMÚ
Velké Hamry, Plavy je 3,83 m3.s–1 (průtok stoleté vody 273 m3.s–1). Kamenice a její přítoky
jsou součástí povodí vyššího řádu 1-05-01 Jizera pod Kamenici. Řeka Jizera je vodárenským
tokem. Místo projektovaného zdroje geotermální energie se nachází v blízkosti vyhlášeného
CHOPAV Jizerské hory ale mimo ochranná pásma zdrojů podzemních vod. Tuto hydrologickou situaci dokumentuji na obr. 2 soulepem výřezů ze Základních vodohospodářských map
ČR měřítka 1 : 50 000, listy 03-14, 03-23, 03-32 a 03-41.

Vodárenské využití území, ochrana vod
Informace o vodárenském využití oblasti jsem čerpal z následujících zdrojů:
– základní vodohospodářské mapy ČR v měř. 1 : 50 000, (viz obr. 2)
– informací od provozovatele vodárenské sítě – SČVK Teplice
Obyvatelé obcí Desná, Smržovka a Tanvald jsou většinou zásobováni pitnou vodou
ze skupinového vodovodu napojeného na vodní zdroj, přehradní nádrž Souš. Zde vybudované
jímací zařízení se nachází zcela mimo dosah i teoretických vlivů projektovaného zdroje geotermální energie na podzemní vody. Užitková voda v areálu nevyužívaného průmyslového

................................................ Tanvald ...............................................

-5podniku HYBLER INVEST s.r.o. (bývalá firma SEBA) byla údajně jímána ze dvou studen.
Tyto studny nacházející se v místě projektovaného budovaného zdroje geotermální energie
jsou v současné době zavezeny navážkou zemin o mocnosti cca 2 m. Třebaže jsou obce v okolí Tanvaldu napojeny na vodovod, využívají jejich obyvatelé vodu z domovních studní a pramenních vývěrů jako užitkovou, a to převážně v letním období k zalévání zahrad. Mělké domovní studny v Tanvaldu a jeho okolí zachycují podzemní vodu proudící v kolektoru přípovrchového rozpojení horninového masivu, údolní suťové prameny nebo odebírají vodu
z údolních náplavů Kamenice a jejích přítoků. Pouze vrtané studny do horninového masivu
jímají podzemní vodu puklinových kolektorů.

2.2. Geologické a hydrogeologické poměry
2.2.1. Litosféra
Vzhledem k charakteru úkolu se nezabývám stratigraficky hlubšími geologickými celky,
než je litosféra. V hlubších partiích zemského pláště přechází petrologie vlivem narůstající
teploty do fyziky kapalin. Litosféra je pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště. Nepředstavuje však kompaktní obal, ale je rozčleněna na mohutné bloky, litosférické desky, které „plavou“ na plastické vrstvě zemského pláště
tzv. astenosféře. Přechod zemské kůry a svrchního pláště je geologicky definován Mohorovičičovou vrstvou nespojitosti. Ta odpovídá přechodu bazaltických hornin na peridotitové horniny, jako jsou peridotity, harzburgity a dunity (horniny obsahující převážně olivín, pyroxeny,
granáty, spinely a amfiboly). Mohorovičičova vrstva nespojitosti se nachází v rozmezí hloubek
20 až 90 kilometrů pod kontinenty a 5 až 10 kilometrů pod oceány. V ČR se pohybuje vrstva
mezi 30. a 40. kilometrem pod zemským povrchem. Průměrná hloubka diskontinuity v ČR je
v další literatuře uváděna kolem 35 km, pro oblast Tanvaldu 33 až 34 km. Diskontinuita netvoří jednoduchou sférickou plochu, ale je místy zprohýbaná v závislosti na nadloží. Materiál
pod diskontinuitou má větší hustotu než zemská kůra, což zajišťuje nadnášení především kontinentální kůry, která se nezanořuje zpět do pláště.[6] Teplota v oblasti diskontinuity
se pohybuje kolem 1 000 OC. Při průměrné mocnosti zemské kůry v ČR ve výši 35 km se vypočtený průměrný tepelný gradient pohybuje kolem 29 OC na 1 km.
Zemská kůra tvoří nejsvrchnější obal zemského tělesa. Ve srovnání s jádrem a zemským
pláštěm je její mocnost minimální. Zemskou kůru můžeme rozdělit na oceánskou (čedičovou, bazaltovou) a kontinentální (žulovou, granitovou). Její mocnost se pohybuje od 6 km do
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-690 km. Nejsilnější je na kontinentech pod pohořími. V oblasti oceánů, kde chybí žulová vrstva
je nejtenčí (5 až 10 km). Názvy granitová a čedičová neznamenají petrografické složení, jde o
subjektivní označení vrstvy názvem, který nejvíce odpovídá známým fyzikálním vlastnostem
hornin skládajících tyto vrstvy.
Oceánská kůra je svrchní část litosféry, která se nachází většinou pod hladinou oceánů či
moří. Zabírá 70 % zemského povrchu, čímž se stává převládající složkou Země. Oproti kontinentální kůře má menší mocnost, která se v průměru pohybuje mezi 5–10 kilometry, ale je
hustší. To ji více „boří“ do plastické astenosféry. Vlivem obnovy na oceánských hřbetech jsou
její nejstarší části sedimenty jurského stáří. Oceánská kůra je složená převážně z tholeiitických bazaltů a gaber. Průzkumem pomocí vrtů, speciálních drapáků taženými za loděmi se
zjistilo, že je tvořena v první fázi vrstvou sedimentů, které mohou dosahovat až kilometrových
mocností. Druhým stupněm je sklovitá polštářová láva, která vzniká prudkým ochlazením vytékající lávy vodou. Poslední stupeň je tvořen gabry s vrstvou bazaltických žil.
Kontinentální kůra je částí zemské kůry, která je vyvinuta pod pevninami. Její spodní
hranicí je Conradova diskontinuita, která jí odděluje od podložní oceánské kůry. Conradova
diskontinuita je však obtížně sledovatelná, neboť není souvisle vyvinutá a mívá i charakter
pozvolného přechodu. Složení pevninské kůry je značně pestřejší následkem složitějšího vývoje
pevnin. Během vývoje Země se do kůry z pláště přesunuly lehce tavitelné a specificky lehčí
složky, především sloučeniny křemík, draslík, hliník, vápník, sodík a pod. Kontinentální kůra
je složena v převážné míře z kyselých a intermediální typů hornin (typy hornin mezi kyselými a
bazickými). Dominantě je tvořena vápenato-alkalickou řadou v podobě dacitů a dioritů. Její
běžná mocnost je kolem 30 km, ale v oblastech mladých pohoří může dosahovat mocnosti až
80 km. Svrchní kůra je do hloubky 10 až 15 km tvořena převážně sedimenty, metamorfity,
granity a bazalty.[6] Až od těchto hloubek lze vzhledem k teplotě a mechanickým vlastnostem horninového masivu uvažovat o přítomnosti gravitační vody (mimo vody krystalizační a
vázané v minerálech). Z výše uvedené litologické stavby zemské kůry je zřejmé, že tepelné
toky horninovým masivem v oblasti obce Tanvald jsou limitovány mocností a tepelnou vodivostí podložní oceánské a spodních partií nadložní pevninské kůry. Při tepelné vodivosti bazických a ultrabazických hornin 1,67 až 2,40 W.m–1.K–1 a mocnosti zemské kůry 33 km je
vyloučené, aby využívání geotermální energie vrtem do hloubky 5 km indukovalo ekonomicky využitelné navýšení tepelného toku zemskou kůrou.
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2.2.2. Přehled geologických jednotek
Pomocí geofyzikálních měření lze podrobněji zkoumat svrchní pevninskou kůru složenou
z bazaltů, granitů, metamorfitů a sedimentů do hloubky cca 10 km. Geologickou stavbu do
hloubek v řádech kilometrů lze s určitou přesností odhalit na podkladě gravimetrických a seizmických měření (pouze reflexní seizmika). Magnetometrií lze zaměřit tělesa do hloubky prvních stovek metrů. Ostatní metody geofyzikálního průzkumu ověřují geologickou stavbu nehluboko (z pohledu vrtu o hloubce 5 km) pod terénem. Z výše uvedených důvodů se regionální geologický přehled týká pouze části horninového masivu svrchní pevninské kůry.
Okolí Tanvaldu je součástí západosudetské (lugické oblasti), jejíž varisky deformovaný
staropaleozoický krystalinický podklad je v oblasti Semil oddělen zlomovými pásmy od platformního pokryvu, tvořeného vulkanity a uloženinami permokarbonského stáří a sedimenty
České křídové pánve (obr. 3). Z hlediska hydrogeologického posouzení zdroje geotermální
energie se budu uloženinami stáří permokarbon zabývat pouze okrajově. Oběh podzemních
vod v sedimentárních horninách České křídové pánve je pro posuzovaný záměr bezvýznamný.
V rámci detailnějšího členění západních Sudet je metamorfovaný a deformovaný vulkanosedimentární komplex železnobrodského krystalinika jednou z jednotek vystupujících v okrajových částech krystalinika krkonošsko-jizerského. V jeho jádře vystupují kambroordovické
ortoruly a jejich metamorfní plášť později proniknutý tělesem pozdně variského krkonošskojizerského plutonu. Podloží krkonošsko-jizerského plutonu je v oblasti Tanvaldu podle gravimetrických měření tvořeno metabazickým komplexem proterozoických hornin (metamorfované produkty vulkanizmu z období starohor tj. z období raného stádia planety bez vyšších forem života před 542 miliony až 2,5 miliardami let). Neoidní vulkanickou aktivitu zastupují
drobná tělesa (žíly, přívodní dráhy), které prostupují jak železnobrodské krystalinikum, tak i
krkonošsko-jizerský pluton. Kvartérní sedimenty jsou reprezentovány především fluviálními a
deluvio-fluviálními sedimenty, které vyplňují dna erozních údolí. Na jižním svahu hřbetu Černé Studnice zabírají větší plochy také blokové sutě až kamenná moře. Reliéf byl značně zmlazen tektonickými pohyby v terciéru a kvartéru, zejména podél zlomů lužického směru, při
nichž došlo ke značnému výzdvihu krkonošsko-jizerského krystalinika proti podkrkonošskému
permokarbonu. [3]
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Spodní paleozoikum, železnobrodské krystalinikum
Geologický vývoj jednotek železnobrodského krystalinika začíná na počátku paleozoika,
podle radiometrických dat patrně na rozhraní kambria a ordoviku. Subsidence kůry dávala
vznik pánvím, které byly zaplňovány staropaleozoickými sedimenty. Sedimentaci doprovázel
poměrně dlouhodobě trvající vulkanismus. O časovém rozsahu sedimentace neexistují přímé
paleontologické údaje. Rozpětí sedimentace se dá pouze odhadovat na kambrium, ordovik až
silur, případně ještě částečně devon. Svrchním limitem sedimentace je uzavírání pánve a subdukce její výplně, jejíž vyznívání je datováno do období před 360 miliony let. Při uzavírání
těchto pánví došlo k polyfázové deformaci sedimentů a vulkanitů. Po vyznění subdukce jsou
do hloubky zatažené šupiny pánevní výplně v důsledku migrace orogenního klínu opět vysunovány k povrchu, za současné dekomprese a mírného zvyšování teploty, které vedly k rozsáhlé
metamorfóze hornin v podmínkách facie zelených břidlic. Tento proces začal před 350–340
miliony let a vrcholí hlavní etapou variské deformace, spjatou s vrásovou a násunovou tektonikou, která se odehrála před 320–325 miliony let a byla současná s intruzí krkonošskojizerského plutonu s výjimkou tělesa tanvaldského granitu.
Komplex železnobrodského krystalinika představují staropaleozoické vulkano sedimentární komplexy, jejichž stáří se může pohybovat v rozmezí kambria až staršího devonu. Základními horninovými typy železnobrodského krystalinika jsou různé typy fylitických hornin,
v kontaktní zóně plutonu přeměněné na různé typy rohovců a plodových břidlic. Vložkové
horniny tvoří především různé typy bazických vulkanických hornin, žilné bazické a ultrabazické horniny, kvarcity, krystalinické vápence a tektonicky přepracovaná tělesa původně granitoidních hornin. Kontaktní horniny železnobrodského krystalinika s granitovým plutonem mají
vyšší hustoty kolem 2780 kg.m–3. Různé typy fylitů starší jednotky vykazují přirozené hustoty
v rozmezí 2480–3030 kg.m–3. Nejlehčí jsou grafitické horniny, nejtěžší pak zelené břidlice.
Převládající zelenošedé chloriticko-muskovitické albitické fylity mají přirozené hustoty
2750 kg.m–3. [3]
Mechanické, geochemické, hydraulické a termodynamické vlastnosti hornin železnobrodského krystalinika se odvíjejí od velmi nízkého obsahu křemene v základním horninovém
typu. Horniny jsou pod vlivem horninových tlaků plastické (fylit) nebo natolik houževnaté
(amfibolit neboli hornblendit, blejno rohové - hornina tvrdá jako roh), že výrazným způsobem
komplikují vrtné práce. Další významnou vlastností hornin vulkano-sedimentárních komplexů
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-9jsou jejich nevhodné geochemické vlastnosti. Při styku hornin s vodou a kyslíkem, začnou
horninotvorné minerály hydratovat a velmi rychle se rozpadat na minerály jílové. Hydratací a
větráním na jílové minerály zvětšuje hornina svůj objem. Rychlost rozpadu horniny se úměrně
zvyšuje se vzrůstající teplotou.
Větrání má velmi významný dopad na hydraulickou propustnost základních hornin železnobrodského krystalinika. Pokud do puklin v horninách vnikne voda, dochází vlivem větrání k
jejich poměrně rychlému zacelení hydraulicky nepropustným jílem. Pro laika pozorovatelné
negativní ovlivnění hydrodynamických vlastností mělkých vrtů (teplota masivu cca 7 OC) dochází už po roce provozu. Vlivem absence křemene vykazují horniny železnobrodského krystalinika nízkou tepelnou vodivost (kolem 2 W.m–1.K–1) a malý teplotní gradient (2,3 OC na
100 m). Lokální přítomnost čoček až drobných poloh kvarcitů, a tektonicky přepracovaných
těles původně granitoidních hornin (Bítouchovská žula) nemohou nedostatečné tepelné parametry a nevýhodné hydrogeologické vlastnosti masivu železnobrodského krystalinika kompenzovat. Z tohoto pohledu považuji hloubení geotermálních vrtů v oblasti Semil z ekonomického hlediska jako velmi problematické. Vlivem výše popsaných vlastností horninového
masivu, které jsou obdobné i pro krystalinikum v oblasti Litoměřic, považuji další prohlubování průzkumného vrtu v Litoměřicích za nerentabilní.

Svrchní paleozoikum, krkonošsko-jizerský pluton
Magmatické a tektometamorfní děje v krkonošsko-jizerské oblasti byly ukončeny chladnutím granitů krkonošsko-jizerského plutonu a intruzemi žilného doprovodu před 315 až 330
miliony let. Krkonošsko-jizerské granitoidní těleso je vmístěné ve svrchním karbonu do centra
lugika. Granitoidy krkonošsko-jizerského plutonu náležejí k lehkým horninám s přirozenými
hustotami v rozmezí 2570–2630 kg.m–3. Na základě terénních kritérií (velikosti, množství vyrostlic K-živce, zrnitosti základní hmoty a intruzivních kontaktů) je členěno na základní litologické granitoidní jednotky, jizerská, liberecká, fojtská, harrachovská a krkonošská. Výjimkou
je tanvaldské granitoidní těleso, nacházející se na jižním okraji krkonošsko-jizerského masívu,
které je osamostatněno od ostatních vzájemně podobných typů.
jizerský – výrazně porfyrický biotitický granodiorit
liberecký – porfyrický biotitický granit
harrachovský – středně zrnitý biotitický granit
krkonošský – drobnozrnný biotitický granit
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- 10 fojtské hybridní granitoidy – porfyrický drobnozrnný, amfibol-biotitický granodiorit
tanvaldský – středně zrnitý, muskoviticko-biotitický až biotitický, alkalicko- živcový granit
Šlichová prospekce je citlivým diskriminátorem mezi jednotlivými geologickými jednotkami a tělesy. Krkonošsko-jizerský pluton ostře kontrastuje ve složení těžkých minerálů jak
vzhledem k jeho krystalinickému okolí tak i uvnitř vlastního plutonu. Andalusit a granát prakticky chybějí na území libereckého granitu a jsou naopak charakteristickými minerály na
území dvojslídného tanvaldského granitu. Naproti tomu titanit, zirkon, a scheelit na území
tanvaldského granitu chybějí a jsou hojně zastoupeny v libereckém granitu. [3, 4]
Radioaktivita granitoidů je v porovnání s jinými typy hornin obvykle zvýšená. Granitoidní
horniny krkonošsko-jizerského plutonu nejsou výjimkou. Je to však těleso velmi litologicky
heterogenní a z toho důvodu jsou i rozdílné v obsazích radioaktivních prvků. V následující
tabulce I jsou uvedeny průměrné obsahy K, U, Th v krkonošsko-jizerských granitech na základě statistického hodnocení vybraného datového souboru 206 vzorků.
Typ granitu
jizerská žula
fojtská žula
liberecká žula
tanvaldská žula
harrachovská žula

Počet
vzorků
87
6
71
24
18

průměr =
průměr =
průměr =
průměr =
průměr =

K
[% K]
3,31
3,84
3,62
3,88
4,00

U(Ra)
[ppm eU]
7,79
8,02
8,11
10,10
13,60

Th
[ppm Th]
21,74
22,43
22,24
9,73
24,02

U/Th
0,36
0,36
0,36
1,04
0,57

Z výsledků statistického hodnocení vyplývá, že všechny typy granitů krkonošskojizerského plutonu mimo tanvaldského typu jsou součástí jediného diferencovaného magmatického tělesa. [4]
Morfologickou vlastností těles plutonů je charakteristické kopulovité vyklenutí při kontaktu s nadložními horninami (obr. 4). Kopulí pronikalo k povrchu jak magma, tak i proplyněné hydrotermální roztoky. Granit pod kopulí a oblasti nad tělesy plutonů jsou proto pro prospekci rudních surovin velmi zajímavé. Vlivem denudačních procesů byl podle radiometrických dat původní terén v oblasti krkonošsko-jizerského plutonu snížen o cca 2 000 m. Erozí
odplavené materiály umožnily vzniku ložisek sedimentárního původu v sedimentech permského a křídového stáří. Z významnějších akumulací surovin je nutné připomenout sedimentární ložiska uranu, zlata a pyropů. Mineralogicky jsou z permských sedimentů v poslední
době doloženy nálezy diamantů.
Vysoké obsahy křemene v granitech budou mít významný vliv na mechanické, geochemické, hydraulické a termodynamické vlastnosti krkonošsko-jizerského plutonu. Mechanicky
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- 11 křehké granity se ve větších hloubkách pod terénem v uměle vyhloubených dutinách vlivem
uvolnění horninových tlaků šupinovitě odlupují (mimo jiné pozorováno i na šestém patře
z překopu mezi šachtou 9 a 21 v Příbrami). V případě hlubokého vrtu s výnosem vrtaného
materiálu výplachem není šupinovité odlupování horninového masivu pro postup vrtných prací na překážku. Granity se přestanou odlupovat až po rozložení tlaku kolem vrtného stvolu.
Křehkost granitů bude také využita při hydraulickém štěpení horninového masivu studenou
vodou. Ve skutečnosti se jedná o technologicky inovovanou metodiku používanou pro těžbu
rud již za středověku. Z té doby ji známe pod názvem „sázení ohněm“. Princip metody spočíval v ohřátí čelby ohněm a následným prudkým ochlazením vodou. Popraskaný horninový
masiv bylo pak snadnější odtěžit. V případě projektovaných hlubinných vrtů v Tanvaldu zastupuje roli ohně teplo horninového masivu v hloubce 5 km.
Přítomnost křemene v granitech krkonošsko-jizerského plutonu bude příznivě ovlivňovat
hydraulické a termodynamické parametry horninového masivu. Vzhledem k přítomnosti tmavých minerálů a živců v granitech bude i v těchto horninách docházet k hydrataci a jejich rozpadu na jílové minerály. Kaolinit vzniklý z živců lze poměrně dobře rozplavovat do té míry,
až z granitu zbude jen houbovitá křemenná matrice (foto 1, odebráno z překopu mezi šachtou
9 a 21 na šestém patře v Příbrami). Vyšší obsahy křemene v granitech oproti horninám železnobrodského krystalinika podmiňují vyšší tepelnou vodivost (3 až 4 W.m–1.K–1). V oblasti
Tanvaldu nebyly v dřívějších dobách realizovány hluboké vrty pro měření teplotního gradientu. Na podkladě odborného odhadu Martina Procházky (oddělení karotáže Aquatest Praha) lze
teplotní gradient v granitech krkonošsko-jizerského plutonu očekávat ve výši 3 OC na 100 m.
Při nízké radioaktivitě krkonošsko-jizerského plutonu je vliv rozpadu radioaktivních prvků na
celkovou tepelnou bilanci prakticky nulový.

Svrchní paleozoikum, svrchní karbon, perm
Hlavní tektometamorfní procesy byly ukončeny na východě krkonošsko-jizerské oblasti
před sedimentací spodnokarbonských klastik vnitrosudetské pánve (před 326 až 359 miliony
let), které nasedají na zvrásněný a metamorfovaný podklad s výraznou úhlovou diskordancí.
Horniny svrchního paleozoika vycházejí na povrch v oblasti Semil v pruhu vyvlečeném podél
lužického přesmyku. Regionálně náleží k mnichovohradišťské pánvi, skryté pod křídovými
uloženinami a k pánvi podkrkonošské. Klastika permokarbonu transgredující na zvrásněný
podklad železnobrodského krystalinika podkrkonošské a mnichovohradišťské pánve jsou podstatně mladší. Začaly se ukládat až počátkem permu (před 272 až 299 miliony let). Sedimenty
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- 12 jsou představovány převážně hrubozrnnými a rudohnědými kontinentálními klastiky (slepence
až brekcie, přecházející do hrubozrnných pískovců) a mocnými tělesy subaerických láv andezitoidního, bazaltoandezitového až trachytandezitového složení. Ojedinělé výskyty jemnějších
laminovaných sedimentů a výskyty polštářových láv svědčí o existenci jezerních pánví, do
nichž se občas lávy vylévaly. [3]

Terciér, Neogén
Drobná tělesa neovulkanitů terciérního stáří nacházející se v okolí Tanvaldu geneticky
náleží do západosudetské vulkanické oblasti. Kenozoické vulkanity severočeské alkalické subprovincie jsou reprezentovány pouze třemi drobnými výskyty tělísek eliptického tvaru o rozměrech od několika m do prvních desítek metrů. Výše uvedené výskyty mají řadu společných
znaků. Jsou to tělesa podpovrchová, izometrického půdorysu, která se výrazněji morfologicky
neprojevují. Vždy obsahují olivín s nefelinem a obvykle uzavírají svrchnokorové peridotitové
xenolity nebo xenokrysty. Tělesa jsou vázána na mladé saxonské zlomy SZ–JV směru, které
jsou v oblasti Tanvaldu dominantními strukturami. Patří k systému zlomů lužického pásma,
podle nichž bylo vyzvedáváno krystalinikum nad mladší permokarbonské a křídové platformní
sedimenty. Hornina obsahuje uzavřeniny křídových pískovců, olivínu a xenokrysty křemene a
draselného živce. Úlomky křemene a živce representují granitové prostředí, kterým tyto bazaltoidy extrudují, zatímco xenolity křídových pískovců jsou zřejmě napadávkou z původního
povrchu. Výskyt xenolitů pískovců asi 6 km severně od dnes nejbližších výchozů indikuje na
větší rozšíření křídových sedimentů ještě před několika desítkami milionů let. [3]
Významné prohřívání oblasti kolem Tanvaldu v období svrchního paleozoika započaté
intruzí krkonošsko-jizerského plutonu mohlo být ukončeno výlevy láv v permu, tedy před 250
miliony lety. Průniky neogenních žilných intruzí bazaltů vázaných na mladou saxonskou tektoniku jsou v oblasti Smrčí u Semil datovány do období před 4 miliony lety. Z pohledu vývoje
Českého masivu se jedná o dvě vzájemně nezávislé události podmíněné aktuální tektonickou
situací, variskou a alpinskou orogenezí. Při intervalu vulkanických procesů ve stovkách milionů let nelze tvrdit, že masív v okolí Tanvaldu je pravidelně prohříván [2]. Na podkladě tvrzení o současném prohřívání krkonošsko-jizerského plutonu v oblasti Tanvaldu teoretickým
subvulkanickým tělesem jsem jednoduchým výpočtem ověřil dobu jeho chladnutí. Deskovité
těleso o mocnosti 500 m, situované v hloubce 7 km by v granitech podle výpočtů vychladlo
za dobu 1,55 milionu let.
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Kvartér
Pleistocénní kvartérní sedimenty jsou reprezentovány jednak fluviálními štěrky a štěrkopísky Kamenice a plošně rozsáhlejšími deluviálními kamenitohlinitými a hlinito-kamenitými
sedimenty, která vyplňují dna splachových depresí nebo se přimykají k fluviálním mladším
nivním sedimentům v přísvahových částech erozních údolí.
Deluviální hlinitokamenité sedimenty jsou rozšířeny zejména na jižních svazích hřbetu
Černé Studnice v oblasti Velkých Hamrů a mezi Zásadou a Černou Studnicí. Při bázi, zejména na kontaktních rohovcích, převažují písčito-jílovité okrově až rezavě zbarvené sedimenty
s jílovitě zvětralými drobnými úlomky rohovců. Směrem do nadloží přibývá písčitého materiálu přeplaveného nebo přesuceného z granitových reziduí. V této matrix jsou rozptýleny
v suťových proudech decimetrové balvany až metrové bloky granitu. Jejich mocnost je proměnlivá, nepřevyšuje však zpravidla 6 m.
Deluviální kamenitohlinité sedimenty jsou plošně více rozšířeny. Vyplňují zejména pramenné mísy a přísvahové části údolí přítoků Kamenice. Jsou tvořeny rezavě zbarvenými hlínami s kolísajícím podílem úlomků podložního krystalinika. Velikost a zachování úlomků je
závislá na charakteru podložních hornin. Fylitické horniny tvoří drobné střípkovitě se rozpadající úlomky, tvrdší horniny (kvarcity, metabazity), větší úlomky až bloky, přemístěné často
na větší vzdálenost.
Holocénní deluviofluviální písčito-jílovité až písčité hlíny. Vyplňují plochá dna splachových depresí mezi vyvinutou nivou a závěry erozních údolí. Jsou produkty plošných splachů
při přívalových deštích. Jejich mocnosti bývají obyčejně malé, v rozmezí 2 až 4 m.
Holocénní fluviální písčitohlinité sedimenty tvoří nivy současných toků. V údolích malých
toků jsou tvořeny převážně písčitými, silně humózními povodňovými hlínami, ojediněle
s většími úlomky. Mocnosti se pohybují v prvních metrech. V údolí Jizery jsou povodňové hlíny prokládány písčitými až štěrkovými vložkami.
Organické sedimenty, rašeliny, se v malých mocnostech vyskytují jižně od Zásady, kde jejich podloží tvoří horniny železnobrodského krystalinika. Několik menších výskytů rašelin bylo
zjištěno i ve výše položených závěrech podmáčených pramenných mís na granitech krkonošsko-jizerského masivu. Jedná se o rašelinomechové, rašelinové, suchopýrové – rašelinové a
mechové-rašelinové humolity. Mocnosti rašelin nepřesahují 1 m.
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- 14 Antropogenní uloženiny, členěné na inertní navážky, komunální odpad, průmyslový odpad a smíšený odpad jsou nepravidelně rozptýleny po celém okolí Tanvaldu. Významné jsou i
zavážky zašlých lomů komunálním, smíšeným nebo inertním odpadem. [3]
Výše popsané typy kvartérních sedimentů (mimo poslední dva) jsou spolu se zónou přípovrchového rozpojení horninového masivu jediným zdrojem podzemních vod využívaných
v oblasti Tanvaldu k místnímu skupinovému a individuálnímu zásobování obyvatel vodou.
Jakost vody z těchto zdrojů je významně ovlivněna jakostí povrchové vody v přilehlých vodotečích a případnou kontaminací horninového masivu. Výrazný sklon báze kvartérních sedimentů podmiňuje rychlé proudění podzemních vod a tím i rychlé šíření potenciálních kontaminačních mraků. Vlivem morfologie terénu se odvodňuje většina podzemní vody do nejnižší
erozní báze tvořené řekami Kamenice a Desná.

2.3. Tektonika
Území kolem Tanvaldu je tvořeno třemi litologicky i geochronologicky odlišnými celky,
železnobrodským krystalinikem, granitoidy krkonošsko-jizerského masívu a sedimenty kvartéru. Tektonické deformace kvartérních sedimentů nebyly prokázány, nelze je však vyloučit.
Ve zbylých dvou celcích jsou poněkud odlišné projevy tektonických procesů. Zatímco na stavbu krystalinika měly rozhodující vliv deformace duktilní, které se odehrávaly současně
s metamorfními procesy v hloubi zemské kůry, pozdně tektonický krkonošsko-jizerský masiv
prodělal jen slabé variské duktilně-křehké deformace v době svého vmístění. Permské horniny,
kromě obtížně doložitelných variských křehkých deformací, byly intenzivně deformovány podél lužické poruchy během saxonské tektogeneze, v období křídy a terciéru.
Tektonický vývoj oblasti je výsledkem dvou základních vývojových etap, variské převážně
duktilní etapy a platformní etapy, která jen křehce modifikovala základní rysy hornin variského podkladu a jejich pokryv. Variská orogeneze, která měla rozhodující význam pro stavbu
krystalinika, se sestává ze starší subdukční etapy a mladší násunové tektoniky, kdy jsou komplexy zatažené do větších hloubek opětně tektonicky exhumovány. Datování slíd ukázalo,
že tyto procesy se odehrály v několika fázích v rozmezí před 365 až 320 miliony let. Následuje
intruze plutonu před 330 až 314 milionem let, s níž souvisí vyklenutí jádra a vznik antiformní
stavby krkonošsko-jizerského krystalinika. Intruze libereckého granitu také narušuje symetrickou zonálnost staršího tanvaldského granitu. Násunové plochy jsou místy reaktivovány jako
poklesové zlomy. Permské posuny na horizontálních pohybech dávají vznik permokarbonským
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- 15 pánvím a modifikují vztahy dílčích jednotek krystalinika. Po dlouhém období denudace jsou
horniny podkladu i platformního pokryvu reaktivovány během saxonské orogeneze. Ta má
řadu fází, v níž dominující roli hrají opět zlomy, které jsou aktivní až do současnosti.
V různých etapách se napěťové pole měnilo, proto zlomy měly charakter jak horizontálních
posunů, tak přesmyků, které jsou z geologické stavby nejvíce patrné. [3]
Vzhledem k charakteru úkolu je zcela nadbytečné se zabývat projevy duktilní tektoniky,
foliacemi a vrásami. Vybudování zdroje geotermální energie je však existenčně spjato s křehkou tektonikou. Z projevů křehké tektoniky se na mapované geologické stavbě nejvíce projevují zlomy s vertikálním pohybem. Naopak oblasti horizontálních posunů mohou uniknout
pozornosti geologů, i když pro stavbu horninového masivu mohou mít podstatnější význam.
S typem křehké tektoniky a jejím stářím úzce souvisí i hydraulická propustnost horninového
masivu. Typ křehké tektoniky je závislý na silách působících v místě zlomu (obr. 5). Pokud
síly působí proti sobě, nazývá se zlom přesmykem. Už ze samostatné podstaty vzniku zlomu
plyne, že jeho hydraulická propustnost bude zanedbatelná. Tu ještě snižuje silicifikace a limonitizace kluzných ploch a vznik jílovitých vyplní (foto 2, pozorování z navštívených dolů).
Naopak velmi dobře jsou hydraulicky propustné zlomy poklesového charakteru. Na těchto zlomech působí zemské síly od sebe. Zlomy jsou vyplněny podrceným horninovým materiálem a výjimkou nejsou ani volné podzemní prostory (osobní zkušenosti speleologa). Na horizontálních posunech neboli transformních zlomech dochází vlivem zemských sil k pohybu
podél zlomové linie. Drcená pásma těchto zlomů o šířce v řádech i prvních kilometrů dosahují
geologicky významných rozměrů. Vzhledem ke kontaktu dvou stejných litologických typů na
zlomu, často nulovému vertikálnímu posunu a jejich rozměrům bývá obtížné je odhalit standardními metodami geologických průzkumů. Pro velmi dobrou hydraulickou propustnost bývají transformní zlomy místem vydatných vývěrů podzemních vod. Mnohdy během vývoje
horninového masivu dochází na zlomech k opakovaným pohybům. Například prvotní přesmyk
může být oživen jako pokles, aby se nakonec stal součástí transformního zlomu. Stáří posledního pohybu na zlomu také spoluurčuje jeho hydraulickou propustnost. Pokud se pohyby na
poklesovém a hydraulicky propustném zlomu naposledy odehrávaly například v období variské orogeneze nebo v neogénu, je velmi pravděpodobné, že původní volné prostory budou
vyplněny produkty hydrotermálních procesů. Tyto zlomy jsou pak zajímavé pro ložiskové
geology jako potenciální zdroje rud. Jejich původní hydraulická vodivost je však významně
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- 16 snížena, téměř až na nulu. Naopak hydraulicky jsou nejvíce vodivé tektonické poruchy, na
kterých přetrvávají pohyby až do současné doby.
V rámci geologického mapování oblasti kolem Tanvaldu byly popsány některé zlomové
linie. Dominantními zlomovými strukturami jsou zlomy sudetského směru tj. SZ–JV. Jejich
vznik patrně souvisí se vznikem lužického zlomového pásma, které je jejich hlavním reprezentantem. Ještě dnes je seizmicky aktivním. Toto zlomové pásmo bylo během mesozoika a terciéru několikrát reaktivováno. Pohyby na něm měly v různých obdobích různý charakter. V období svrchní křídy šikmé horizontální posuny znamenaly pokles dna křídové pánve a sedimentaci větších mocností křídy. Později se pohyb změnil v kompresní (přesmyk). Došlo
k překocení křídových uloženin a výzdvihu permokarbonských sedimentů a exhumaci krystalinika. Terciérní aktivita na zlomu je doložena výlevy pliocenních vulkanitů na severním svahu
Kozákova. V rámci popisovaného systému zlomů byly zjištěny a geofyzikálně lokalizovány
další zlomy tohoto směru. Jsou na nich situovány drobné čedičové sopouchy a místy se
v jejich blízkosti vyskytuje i křemenná žilovina a křemičité sintry. Jeden z významných poklesových zlomů směru SZ–JV dislokuje k jihu se uklánějící hranici tanvaldského granitu a železnobrodského krystalinika. Směr posunu této hranice indikuje výzdvih východní kry a tím
obnažení hlubších částí železnobrodského krystalinika na východ od tohoto zlomu. Zlom východo-západního směru omezuje severně od Držkova tektonickou šupinu metabazitů železnobrodského komplexu. [3]
Protože celé město Tanvald leží na krkonošsko-jizerském plutonu, vznikly první otevřené pukliny v místě projektovaného zdroje geotermální energie už v průběhu tuhnutí granitového tělesa. Tyto pukliny o šířce v řádech 0,1 až 1 mm podmíněné smršťováním pozvolně
chladnoucí horniny rozdělují masiv do poměrně pravidelných bloků (foto 3). V okolí starších
puklin bývá rostlá hornina postižena projevy metasomatózy. V místech se současným aktivním prouděním podzemní vody jsou její stěny pokryty limonitem. Další, tentokrát pouze teoretickou puklinovou dislokací geneticky spjatou s krkonošsko-jizerským plutonem, je jeho
kontakt s železnobrodským krystalinikem. Podle vlastních zkušeností z vrtů v oblasti Votic,
které kontakt plutonu a metamorfovaného krystalinika zastihly, je kontaktní zóna tvořena mechanicky silně narušeným, hydrotermálními roztoky alterovaným, granitem. Šířka této zóny
s velmi malou hydraulickou propustností (vydatnost vrtů ve Voticích řádově 0,001 l/s) se pohybuje kolem 10 m. Je velmi pravděpodobné, i když pro to nejsou přímé důkazy, že mecha-
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- 17 nicky málo odolný kontakt krkonošsko-jizerského plutonu s železnobrodským krystalinikem
byl v minulosti oživen mladšími tektonickými pohyby.

Zpracování fotolineací
Na podkladě metod dálkového průzkumu země jsem další průzkum tektonické stavby
v okolí Tanvaldu zaměřil na projevy puklinových systémů na fotolineacích patrných na leteckých snímcích. K tomuto účelu byly z internetu staženy volně dostupné rastrové interpretace
laserového snímání zemského povrchu (obr. 6) z aplikace geoprohlížeč dostupného na stránkách ČÚZK. Jak z obrázku 6 tak i z dalších mapových podkladů (obr. 1 až 3) je patrná výrazná fotolineace severo-jižního směru zpočátku tvořená údolím řeky Kamenice od Tanvaldu po
soutok s Jizerou. Fotolineace v terénu morfologicky pokračuje až do oblasti jižně od Semil.
Z geologických map je na první pohled patrná tvarová i rozměrová shoda mezi kontaktem
krkonošsko-jizerského plutonu s železnobrodským krystalinikem v oblasti jižně od Tanvaldu
a kontaktu železnobrodského krystalinika s permokarbonskými sedimenty v oblasti Semil.
Směrem na jih na hranici permských a křídových sedimentárních hornin se fotolineace dále
neprojevuje (obr. 7). Popisovaná fotolineace je s velkou pravděpodobností 1 km široké zlomové pásmo související s horizontálním posunem bloků nebo s významným zaklesnutím východní kry železnobrodského krystalinika. Podle geomorfologických projevů prochází zlomové pásmo i místem projektovaného zdroje geotermální energie a končí v oblasti severně od
Tanvaldu. Podle projevů zlomu na hranice litologických celků ho lze datovat do období
svrchního karbonu (před 304 až 313 miliony let), tedy po ukončení intruze krkonošskojizerského plutonu, až po cenoman. Pokud zlomové pásmo vzniklo těsně po intruzi krkonošsko-jizerského plutonu, může porušovat pouze horniny železnobrodského krystalinika. Vzhledem k odvozenému stáří není vyloučena i jeho kolmatace hydrotermálními pochody.
Další výrazná fotolineace východo-západního směru je zpočátku tvořena údolím Kamenice v Tanvaldu do soutoku s Desnou. Fotolineace pokračuje západním směrem přes Smržovku
do oblasti Jabloneckých pasek. Zlomy a zlomová pole východo-západního směru bývají
v oblasti Českého masivu nejmladší. Tyto zlomy bez sekundárních výplní jsou hydraulicky
velmi dobře propustné a lze na nich očekávat pohyb i v současné době. Z mapových podkladů
je na první pohled patrné, že fotolineace ve směru Semily – Tanvald a Tanvald – Jablonecké
paseky se kříží v místě projektovaného zdroje geotermální energie. Pokud jsou fotolineace
podmíněny hydraulicky dobře propustnými tektonickými poruchami, pak vrty na získávání

................................................ Tanvald ...............................................

- 18 geotermální energie budou hloubeny v silně porušeném horninovém masivu. Vzhledem k výkonu geotermálních vrtů se jedná o velmi vhodnou pozici. Významné puklinové porušení
horninového masivu může být ale příčinou obtížného postupu vrtných prací spojených se ztrátou výplachového média a zavalování čelby vrtu. Výrazně hustá síť fotolineací směru SV–JZ a
kolmých SZ–JV se nachází v oblasti krkonošsko-jizerského plutonu severně od Tanvaldu.
Tyto povrchové projevy rozpukání granitového masivu však nemusejí pokračovat do kilometrových hloubek.

Měření pole VDV
Na podkladě studia fotolineací jsem v okolí obce Tanvald realizoval jednoduché geofyzikální měření elektromagnetického pole země s využitím stacionárních vysílačů velmi dlouhých vln (VDV). Metodika velmi dobře odhaluje tektonické porušení způsobující změny elektrické vodivosti horninového masivu a umožňuje tak nejen rychle vyhledat tektonické poruchy
a kontakty horninových typů s odlišnou elektrickou vodivostí, ale i přibližně stanovit jejich
směr. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům a době vypracování dokumentace EIA,
nebylo trasování nalezených anomálií realizováno. V použité aparatuře byl naladěn vysílač
ICV pro směry SZ–JV přes směr sever–jih do směru SV–JZ a DHO 38 pro směry SV–JZ přes
východ–západ do směru SZ–JV.
Vlastní měření byla realizována v okolí Tanvaldu ve spolupráci s pracovnicí firmy EKOLA
paní Mgr. Zuzanou Holanovou ve dnech 17.04., 02. a 03.05. a 08.06.2013. Na rozdíl od standardních postupů, které vyžadují pracné a časově náročné vytyčování geofyzikálních profilů,
umožňuje metoda VDV lokalizovat změny ve vodivosti horninového masivu za krátkou dobu
na poměrně velké ploše. V první fázi jsou do topografických map podrobného měřítka vykreslovány průběhy dlouhých profilů, ke kterým jsou připisovány poznámky o orientačních bodech k měřeným hodnotám. Postup takto realizovaného měření je tím daleko rychlejší a flexibilnější. Snižuje se však jeho přesnost, která je ovšem pro případ geologického mapování a
orientačních průzkumů přesto více než dostačující. Na podkladě zpracování orientačního průzkumu do formy prvotního odhadu geologické stavby měřeného masivu je pak pomocí paralelních profilů a navigace GPS podrobně doměřen průběh jednotlivých geologických rozhraní.
Geofyzikální profily orientačního měření jsou očíslovány a vykresleny na mapách v příloze
č. 1, naměřené hodnoty jsou pak v příloze zobrazeny v grafech. Při vyhodnocení geofyzikálních profilů se v této práci nezaměřuji na jednotlivé zlomy, ale na celé skupiny naměřených
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- 19 anomálií. Jen tak lze odhadnout, zda se jedná pouze o povrchové narušení homogenity horninového masivu nebo zlomy mohou zasahovat hlouběji do nitra zemské kůry.
1) Profil Držkov – Lhotka: Profilem se mělo ověřit, zda výrazná fotolineace Semily –
Tanvald je tektonicky podmíněna. Z výsledku měření jsou patrné výrazné anomálie severojižního směru kumulované do oblasti strmého údolí Kamenice. Anomálie tvořené tektonickými poruchami se projevovaly morfologicky a byly pozorovány i na nedalekých výchozech
hornin. Dobrou hydraulickou vodivost jednoho zlomu při povrchu terénu dokumentuje i vybudovaný zdroj vody (označeno ×).
2) Profil Zásada: Průběh profilu byl zvolen s ohledem na kontakt železnobrodského
krystalinika s tělesem tanvaldského granitu. Z grafu je zřetelné rozlámání železnobrodského
krystalinika před kontaktní zónou. Z naměřených anomálií lze usuzovat na oživení kontaktu
pozdějšími tektonickými pohyby.
3) Profil Souš – Josefův důl: Tento cca 6,5 km dlouhý profil vedený v geologicky homogenním materiálu zdokumentoval silné rozpukání krkonošsko-jizerského plutonu severně
od Tanvaldu. Potvrzují se tak informace získané na podkladě studia fotolineací. Na řadu anomálií byly (k naší nelibosti) vázány pramenní vývěry. Není vyloučeno, že se jedná o povrchové projevy vzniklé uvolněním horninového pnutí křehkých granitů, a že naměřené pukliny
ve větších hloubkách vyklíní. V oblasti kroku měření 360 až 420 je však zastižena oblast poměrně vyrovnaných hodnot mezi dvěma výraznými anomáliemi. Tímto způsobem se může
projevovat hluboce založené drcené pásmo severo-jižního směru o šířce cca 600 m.
4) Profil Příchovice: Tak jako v případě profilu Zásada i tento profil byl naplánován s cílem ověřit kontakt železnobrodského krystalinika s krkonošsko-jizerským plutonem. Měření
na svém počátku zachytilo projevy tektonické poruchy východo-západního směru, která může
navazovat na fotolineaci Tanvald – Jablonecké paseky. Až ke svahu do údolí Tesařovského
potoka měření patrně zdokumentovalo několik litologických přechodů hornin krystalinika.
Ve svahu však byla zachycena řada anomálií podporující teorii o oživení kontaktu železnobrodského krystalinika s krkonošsko-jizerským plutonem pozdějšími tektonickými pohyby.
5) Profil Knížecí cesta: je profilem kolmým na profil Souš – Josefův důl. Měření pouze
potvrzuje významné rozpukání krkonošsko-jizerského plutonu patrné z profilu 2.
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2.4. Geochemické poměry
Přírodní geochemické poměry
V rámci geologického mapování v letech 2000 a 2013 byly vypracovány geochemické

studie hornin v oblasti mapových listů [3]. Vedle stanovení obsahu hlavních a minoritních
složek jsou k dispozici analýzy koncentrací stopových prvků i prvků vzácných zemin z řady
vzorků hornin. Protože geochemická variabilita železnobrodského krystalinika je poměrně
značná, omezuji se v této práci pouze na nejbližší oblast vztahující se k projektovanému zdroji
geotermální energie v krkonošsko-jizerském plutonu.
Středně zrnitý až hrubozrnný porfyrický biotitický liberecký granit obsahuje nepatrně vyšší

množství Ti, Fe, Mg, Ca, P a nižší množství K a Rb. Koncentrace Zr, Hf, Ba, Pb, Sc, U, Th, Y,
Ga a Rb odpovídají klarkovým hodnotám, množství Ti je vyšší, obsahy Nb a Ta jsou naopak
nižší. Koncentrace Cs jsou zvýšené. Z indicií rud lze zmínit náznak wolframitové mineralizace
greizenového typu v tanvaldském granitu. Prospekční práce Uranového průzkumu n. p. byly
v okolí Tanvaldu na hranici železnobrodského krystalinika s krkonošsko-jizerským plutonem
prováděny bez úspěchu. Indicie uranové mineralizace vázané na kontakt tanvaldského granitu
a železnobrodského krystalinika byly zjištěny pouze na lokalitách Rádlo a Příchovice (návštěva lokalit v roce 1993, nález sekundární uranové mineralizace, torbernitu). Orientační radiometrický průzkum provedený na Černé Studnici proběhl s negativním výsledkem. [3]
Vrty projektovaného zdroje geotermální energie v Tanvaldu budou dosahovat hloubek
kolem 5 km. Přesto, že trefit se do zrudněných partií potenciálního ložiska na „první návrt“ je
velmi mimořádnou událostí, nelze ji vyloučit. V krkonošsko-jizerském plutonu je teoreticky
možné zachytit ložiskové akumulace nebo minerální výskyty toxických prvků ve formě pegmatitů a mineralizace greizenového typu. Vzhledem k nedaleké přítomnosti neogenních bazaltů nelze vyloučit ani mineralizaci hydrotermální. Zastižení zrudněných pegmatitů se může
projevit v kontaminaci vrtné drtě niobem, tantalem a berylliem. Existenci uranového zrudnění
vázaného na pegmatity považuji za velmi nepravděpodobné, i když minerální výskyt uranu
v pegmatitu byl popsán ze severního okraje krkonošsko-jizerského plutonu v Polsku.
Mineralizace greizenového typu se projeví v nárůstu koncentrací cínu, wolframu a molybdenu ve vynášené vrtné drti. Při nepravděpodobné hydrotermální mineralizaci by těleso granitu bylo kontaminováno prvky mobilizovanými z železnobrodského krystalinika. Rozsah
prvků této polymetalické asociace nelze bohužel dopředu odhadnou. Problematika toxických
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- 21 prvků v odpadech, mezi které vrtná drť rozhodně patří, je však dostatečně řešena vyhláškou
č. 294/2005 Sb. Na podkladě praxe v analytice odpadů oprávněně předpokládám, že samotná
vrtná drť bez zbytků výplachu bude splňovat podmínky vyhlášky č. 294/2005 Sb. pro ukládání
na povrchu terénu. Vždyť se bude vrtat hornina těžená v lomu u Liberce Ruprechtově a pod
Černou studnicí (zde tanvaldský granit), která je běžně používaná a certifikovaná jako stavební kámen a drcené kamenivo.

Kontaminace plochy projektovaného hloubení vrtů
Oblasti průmyslových objektů provozovaných před rokem 1990 bývají často kontaminované průmyslovými chemikáliemi. Podle informací získaných od místních obyvatel byla
v dřívějších dobách plocha v místě projektovaného hloubení vrtů pro zdroj geotermální energie využívána jako úložiště uhlí pro kotelnu průmyslového areálu. Ze stávající situace a odhadu bývalé morfologie terénu lze soudit, že uhlí se ukládalo na plochu zpevněnou dlažebními
kostkami nebo betonovými panely. Po roce 2001, tedy v době platnosti vyhlášky 383/2001 Sb.
upravující nakládání s odpady, bylo úložiště uhlí podle ústních informací zavezeno zeminami
do úrovně současného terénu. Podle pořízené fotografické dokumentace v příloze 2 není důvodu informacím od místních obyvatel nevěřit. V současné době je místo využíváno jako pracovní plocha komunálními službami města Tanvaldu.
Abychom se mohli spolu s pracovníky firmy EKOLA group vyjádřit k rozsahu kontaminace oblasti projektovaného hloubení vrtů pro zdroj geotermální energie, pokládali jsme pro
zjištění současné situace za účelné odebrat vzorky zemin na chemické rozbory. Protože existovala velká pravděpodobnost existence inženýrských sítí v ploše projektovaného hloubení
vrtů pro zdroj geotermální energie, bylo namísto vzorkování pravděpodobnostního pomocí
mělkých průzkumných vrtů přistoupeno k vzorkování s úsudkem. Cílem vzorkování s úsudkem bylo podchytit jakost zemin původního terénu před jeho zavezením po roce 2001. Protože novější navážka byla realizována v době platnosti zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a
provádějící vyhlášky č. 383/2001 Sb., byl materiál navážky ze vzorkování vyloučen.
Pro odběr vzorků dne 03.05.2013 jsme využili stávající propady zemin, výkopy a přirozený výchoz hornin krkonošsko-jizerského plutonu. Vlastní odběry vzorků byly přizpůsobeny
stavu odběrových míst a respektovaly požadavky zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky
MŽP č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Odběr vzorků se uskutečnil po očištění stěn propadů, výkopů a výchozu od svrchní vrstvy.
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- 22 Vzorky zeminy odebrané z výchozu hornin krkonošsko-jizerského plutonu (bod 1) reprezentují přirozené výskyty sledovaných ukazatelů v ploše projektovaného hloubení vrtů pro
zdroj geotermální energie. Dalším místem vytipovaným pro analýzu zemin byl výkop pro položení inženýrských sítí (bod 2). Odebraný materiál byl totožného původu jako v případě bodu
1 a to zvětralé eluvium krkonošsko-jizerského granitu. Jakost navážek v místě dočasné deponie využívané komunálními službami města Tanvald dokumentuje bod 3. V propadu na bodě
4 jsme patrně zastihli zbytky starého skladovaného uhlí, přesypaného stavební sutí. Podle fotografické dokumentace na odběrovém protokolu z propadu na bodu 5 je zřejmé, že analýza
zeminy poskytne informace o jakosti navážek pod příjezdovou komunikací do oblasti projektovaného hloubení vrtů pro zdroj geotermální energie.
Volba sledovaných ukazatelů byla vedena snahou podchytit předpokládané nejzávažnější
kontaminanty, látky ropného původu a chlorované uhlovodíky a další vybrané indikátory poukazující na přítomnost zdroje znečištění podzemních vod. Z uvedených důvodů byl zvolen
tento soubor látek:
NEL – (nepolární extrahovatelné látky) jako ukazatel kontaminace látkami ropného původu
EL – (extrahovatelné látky) jsou ukazatelem kontaminace organickými uhlovodíky
AOX – ke sledování obsahů chlorovaných uhlovodíků (ClU)
toxické kovy – jako primární indikátory znečištění látkami anorganického původu
NEL (nepolární extrahovatelné látky) představují celou řadu chemických sloučenin organického původu. Nejvýznamnější z nich jsou ropné látky a jejich deriváty a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Užívají se jako pohonné hmoty a mazadla pro dopravní prostředky i jiná zařízení a jako impregnační hmoty. Většina těchto látek může v daných podmínkách
proniknout do podzemních vod úkapy z netěsnících pohonných systémů. Mimo úmyslných
kontaminací však může k dalším únikům dojít např. při haváriích, při neopatrném tankování a
údržbě a splachem z odstavných ploch atd.
EL (extrahovatelné látky) indikují soubor látek organického původu mobilních v organických rozpouštědlech. Analýza EL je předstupněm analýzy NEL. Vazbou polárních látek na
iontoměniče se z testovaného média vlivem velkých molekul odstraňují také polycyklické
aromatické uhlovodíky (PAU). Významný rozdíl v hodnotách EL a NEL je tak dobrý indikátor
polycyklických aromatických uhlovodíků.
PAU významnou měrou zhoršují organoleptické vlastnosti vody, na živé organizmy mohou působit toxicky a vykazují karcinogenní a teratogenní účinky. Ve vodě mohou podléhat
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- 23 chemickým a biochemickým transformacím, které sice na jedné straně vedou k jejich postupnému odbourávání, na druhé straně však při nich může docházet ke vzniku stabilních a ještě
toxičtějších produktů. V přírodě mohou PAU vznikat i biologickými procesy. V takovém případě se však jejich množství mohou pohybovat řádově v jednotkách až desítkách mg/kg.
K nejvýznamnějším antropogenním zdrojům znečištění PAU patří spalovací procesy zvláště
při nedokonalém spalování organických hmot a některé průmyslové technologie používající se
k impregnaci dřeva atp.
ClU (chlorované uhlovodíky) jsou organické látky s vázaným chlorem. Jedná se převážně
o látky dráždící sliznice, často těkavé, v neposlední řadě i toxické. Chlorované uhlovodíky,
např. tetrachloretylen (PCE), trichloretylen (TCE), polychlorované bifenyly (PCB) aj. jsou
těžší než voda, mají nízkou viskozitu a jsou málo rozpustné. Tenzidy však jejich rozpustnost
značně zvyšují, což může velmi nepříznivě ovlivnit jakost povrchových i podzemních vod.
Biodegradibilita chlorovaných uhlovodíků je malá, často biodegradují v anaerobním prostředí
pod zemským povrchem a produkty jejich rozpadu často bývají škodlivější než původní látky.
Chlorované uhlovodíky se převážně používají v elektrotechnickém průmyslu, jsou součástí
mycích přípravků obsahujících organická rozpouštědla, používají se při čištění za sucha, při
konzervaci dřeva a v hasicích přístrojích, jsou složkou transformátorových olejů, rozpouštědel
a některých nátěrových hmot a přípravků na ochranu rostlin. Chlorované uhlovodíky a jejich
rozpadové produkty patří mezi látky s výraznými karcinogenními, mutagenními a teratogenními účinky, akumulují se v tukových tkáních živočišných organizmů a pronikají tak do potravinových řetězců. Protože primární chlorované uhlovodíky se mohou v redukčním prostředí
pod zemským povrchem rozkládat, a v neposlední řadě i s ohledem na existenci značného
množství jejich různých druhů a forem, využívám možnosti laboratorního sumárního stanovení organicky vázaného chloru (AOX).
toxické kovy – bývají významnou součástí elektrárenských a teplárenských popílků tvořených alumosilikáty a amorfní fází s vysokými obsahy železa a hliníku. Podle vlastních zkušeností z průmyslových závodů byl problém odpadů s vysokým obsahem toxických kovů (galvanizovny, nástrojárny, barviva ap.) velmi podceňován. Vlivem nevhodných manipulací,
skladováním a v mnohých případech i požíváním docházelo před rokem 1989 k vážným kontaminacím životního prostředí včetně i úmrtí pracovníků firem. V mnohých případech jsou
však analyzované zvýšené obsahy toxických kovů přirozeného původu z minerálních asociací
horninového masivu. Jako indikátory znečištění látkami anorganického původu byl zvolen

................................................ Tanvald ...............................................

- 24 soubor prvků v rozsahu již neplatného, ale neustále hojně používaného metodického pokynu
pro zpracování analýzy rizika z roku 1996 zajišťující proces nápravy starých ekologických
zátěží.
Vzorky vod analyzovala akreditovaná laboratoř VZ LAB, s.r.o. Výsledky analýz v porovnání s metodickým pokynem publikovaným jako příloha zpravodaje MŽP č. 8/1996 a s vyhláškou 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu uvádím v tabulce II za textem. V tabulce jsou údaje přesahující limity zvýrazněny podtiskem. Odběrové protokoly vzorků zemin včetně kopie protokolů chemických analýz
obsahuje příloha č. 2, místa odběrů jsou vyznačena na obrázku v příloze.
Z porovnání výsledků chemických analýz s limity přílohy zpravodaje 8/1996 a vyhlášky
294/2005 Sb. je zřejmé, že odebrané vzorky zemin jsou významně kontaminovány ropnými a
patrně také i polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Kontaminace s velkou pravděpodobností pochází z překrytého starého úložiště uhlí. Z vlastní dřívější praxe občasného údržbáře v
uhelné kotelně je mi známo, že pracovníci kotelen odklízeli do uhlí různorodý odpad (vyjeté
oleje, staré barvy, ředidla ap.) s heslem „kotel sežere všechno“. Vzhledem k lokalizaci bodu 3
nelze ani vyloučit spolupůsobení aktivit komunálních služeb města Tanvaldu.
Z pohledu limitů toxických prvků z přílohy zpravodaje 8/1996 je plocha místa projektovaného hloubení vrtů pro zdroj geotermální energie navíc kontaminovaná olovem. Zvláště
oblast kolem bodu 5 vykazuje zvýšený obsah toxických kovů, jako jsou beryllium, kadmium,
měď, nikl a zinek, které jsou často používány v průmyslových produktech. Mezideponie odpadu používaná komunálními službami města Tanvald vykazuje pouze zvýšený obsah arzénu
a rtuti. Z pohledu platné vyhlášky 294/2005 Sb. nesplňuje žádný odebraný vzorek zemin parametry pro ukládání odpadu na povrch terénu. V případě zeminy z bodu 1 se však jedná patrně o přirozený obsah arzénu, který by bylo možné tolerovat.

Hydrogeochemie podzemních vod v hloubce 5 km
Chemické složení podzemní vody v hloubce 5 km a její fyzikální vlastnosti lze odhadnout
na podkladě karotážních měření a zkušeností s hloubením obdobných vrtů jak pro geotermální
energii tak naftového průzkumu. Určitou představu si lze udělat i z fyzikálně chemických
vlastností termálních minerálních vod. Podzemní vody mělkého oběhu, v případě granitů
v Tanvaldu vody v zóně přípovrchového rozpojení horninového masivu a navazujícího puklinového systému, se dají charakterizovat jako uhličitanové nebo síranové (produkty po rozpadu
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- 25 sulfidů) s dominantním kationtem vápníku. Směrem do hloubky se obsahy vápníku mění vlivem teploty ve prospěch sodíku a zvyšují se obsahy lépe rozpustných a teplotně stabilnějších
chloridů. V českém masivu už lze místy v hloubkách přes 200 m zastihnout vody s vysokými
obsahy chloridu sodného (koncentrace v prvních desítkách g/l, jako mořská voda).
Obsahy rozpuštěných solí závisí i na rychlosti proudění podzemních vod v horninovém
prostředí. Pokud je doba zdržení podzemní vody v kolektoru nízká, nedokáže se o minerály
obohatit. Naopak stagnující podzemní vody vykazují mineralizaci vysokou. Protože v oblasti
Tanvaldu ani v okolí Jizerských hor a Krkonoš nevyvěrají hydrotermální horké roztoky typu
teplických až karlovarských terem, lze odhadovat, že podzemní vody v puklinovém systému
krkonošsko-jizerského plutonu budou v hloubce 4 až 5 km stagnovat. Na podkladě výše uvedeného schématu předpokládám, že voda zastižená projektovaným vrtem bude silně mineralizovaná solanka s obsahem chloridu sodného až ve stovkách gramů na litr. Podle rozpustnosti
chloridu sodného ve vodě lze odhadnout celkovou mineralizaci ve výši do 400 g/l. Se zrudněním vrtaného horninového masivu budou těsně svázány obsahy síranů stejně jako toxických
kovů. S velkou pravděpodobností nebudou nevýznamné ani obsahy železa původem z tmavých minerálů granitu, které budou způsobovat inkrustaci výtlačného potrubí včetně technologických zařízení.

3. Vztah posuzovaného záměru a okolního prostředí
Podrobně se vlivem projektovaného vybudování zdroje geotermální energie na životní
prostředí zabývá v Oznámení záměru o posuzování vlivů na životní prostředí promovaný geolog Jiří Maňour, CSc. [1]. Posuzovaným záměrem jsou 3 geotermální vrty hluboké 4 až 5 km,
jejichž pomocí bude vytvořen podzemní výměník tepla. Zhlaví geotermálních vrtů bude na
povrchu vzdálené cca 10 m, v konečné hloubce pak budou krajní vrty ukončeny v horizontální
vzdálenosti asi 600 m od sebe. Jejich podzemní propojení pro cirkulující vody bude probíhat
po přirozených poruchových systémech aktivovaných tepelným a tlakovým (pouze hydrostatický tlak vodního sloupce) štěpením hornin na koncích vrtů. Aktivace uvolnění puklin pro cirkulaci vody bude posílena provedením série horizontálních vrtů malého průměru směrovaných
žádoucím způsobem z konečné úrovně hlavních geotermálních vrtů.
Vrty budou vyhloubeny postupně jednou mobilní vrtnou soupravou v průběhu cca 1 roku.
Motor zajišťující vlastní vrtání je ponorný, instalovaný s vrtnými nástroji a karotážním měřicím zařízením u čelby vrtu. Vedle elektrické energie bude provoz vrtů vyžadovat dodávku vody
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- 26 pro přípravu výplachu. Vrtný výplach se vedle vody skládá z různých komponent v závislosti
na charakteristice provrtávaných hornin, takže se v průběhu vrtání mění podle aktuálních
potřeb.
První vrt je v úseku do hloubky 3 000-3 500 m koncipován jako průzkumný, pro ověření
teoretických předpokladů o geologické stavbě a vývoji tepelného toku v hloubce. Použita bude
technologie rotačního vrtání na plnou čelbu s přímým proplachem. Do hloubky minimálně 3
km budou vrty paženy, aby zde nedocházelo ke kontaktu prostředí vrtu s podzemní vodou. Zapažení vrtů předchází jednak vzniku kaveren kolem vrtů v drcených, mylonitizovaných nebo
jinak nesoudržných pásmech hornin, jednak pronikání agresivních vod obsahujících např.
síranové ionty do vrtu v pásmech hornin mineralizovaných sulfidy nebo jinými minerály snadno uvolňujícími ve styku s vodou agresivní kyselé ionty.
První 2 pažnicové kolony budou sloužit k oddělení kvartérních vod a níže uložených
zvodní. Pažení bude realizováno i ve větších hloubkách při navrtání drcených nebo zvodnělých zón, případně bude po vyhodnocení karotážního měření řešeno cementací potřebného
úseku s následným převrtáním. Zapažení také omezí ztráty tepla při čerpání geotermálně
ohřáté vody např. přisáváním chladnější vody z horninového masívu. V závislosti na geologických podmínkách se předpokládá použití výplachu na bázi bentonitů, jejich základní specifikace bude předmětem projektu. Okamžité složení výplachu, který se připravuje v závislosti
na charakteru vrtaných hornin, bude proměnlivé. Horninový materiál vynášený s výplachem
bude průběžně sledován. Ve vybraných úsecích budou odebírány vzorky vrtného jádra.
V celém průběhu vrtu bude prováděna karotáž. Technologie umožní i turbinové vrtání a vrtání
směrových vrtů. Jejich směr a úklon bude stanoven v závislosti na výsledcích karotážního měření.
Po vyhloubení vrtů s konečným průměr vrtného stvolu 269 mm, bude do podzemí
vpouštěna studená voda. Jejím působením v kombinaci s hydrostatickým tlakem vody dojde ke
kontrakci hornin v okolí a následně k jejich druhotnému rozpukání, které umožní cirkulaci
vody mezi ukončením jednotlivých vrtů. Tím vznikne primární podzemní výměník tepla. Tvar
podzemního výměníku bude mít dle projektových předpokladů hloubkový rozsah od 4 500 do
5 500 m. Tvarem půjde o nepravidelný elipsoid o rozměrech cca 1200 x 600 m. Studená voda
z povrchu bude dle dosavadních předpokladů napouštěna krajními vrty a ohřátá čerpána
středním vrtem. Možná je však i opačná situace, o konečném řešení bude rozhodnuto až podle
situace zjištěné během hloubení vrtů a vytváření podzemního tepelného výměníku.
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- 27 Naplnění podzemního výměníku bude vyžadovat jednorázově náplň asi 100 až 200 m3 vody. K tomu je nutno připočítat vodu k naplnění vrtných stvolů cca 300 m3 vody na jeden vrt.
Napouštění bude postupné podle rychlosti vytvoření podzemního geotermálního výměníku.
Voda bude cirkulovat v uzavřeném okruhu. Roční ztráty vody z něj se předpokládají do 10%
celkového množství vody v podzemním výměníku, tedy max. 20 m3. Pro dokonalé vyčištění vrtu
je třeba počítat s využitím dalších až 1 000 m3 vody. K naplnění i k případnému doplňování
výměníku bude použita voda ze zdrojů investora. Celkové množství technologické vody pro
vyhloubení geotermálních vrtů a zprovoznění podzemního geotermálního výměníku bude kolem 4 000 m3, nelze však vyloučit navýšení až k 6 000 m3. Špičkové množství vpouštěné vody
do primárního okruhu nepřesáhne 40 l/s (limitováno průměrem používaných hadic).
Dále se předpokládá maximální spotřeba užitkové vody pro potřeby posádky vrtu a vody
v sociálním zařízení, a to v množství 1 890 litrů denně po celou dobu trvání vrtných prací,
celkem do 700 m3 za dobu realizace vrtů (1 rok). Příslušné sociální prostory jsou samostatnou
součástí komplexu vrtné plošiny, které je možno napojit na stávající vodovodní a kanalizační
síť opuštěného průmyslového areálu HYBLER INVEST s.r.o. Zásobování posádky vrtu nápoji
bude zajištěno balenou vodou nebo jinými tekutinami. [1]
V oznámení je uvedena informace že „Funkční zařízení pro využívání geotermální energie v České republice dosud není uvedeno do provozu“. V roce 1986 byl RNDr. panem Vratislavem Nakládalem podán zlepšovací návrh na využití geotermální energie získávané z Děčínských terem. V letech 1998 až 2004 došlo v Děčíně k realizaci dvou zdrojů geotermální
energie. Podzemní voda z vrtu DC–5 je využívána systémem tepelných čerpadel. Přeliv z vrtu
DC–6 je napojen na kogenerační jednotku o využitém výkonu 7 MW (projektovaný výkon
kogenerační jednotky je 11 MW).

3.1. Možné vlivy hydrogeologické stavby, podzemních a
povrchových vod na posuzovaný záměr
Celý posuzovaný záměr je postaven na geologické stavbě litosféry a fyzikálně chemických vlastnostech horninového masivu. Vlastností podstatnou pro ekonomickou bilanci projektu je množství získaného tepla. V oznámení záměru je uváděn koncový výkon projektovaného zdroje geotermální energie ve výši 30 MW. Uvedený údaj byl patrně odvozen od modelem vypočtené hodnoty výkonu tepelného výměníku. Výpočty prováděné modely jsou závislé
na mnoha parametrech, které bývají, občas s pochopitelných důvodů, zpracovateli modelů
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- 28 zatajovány. Navíc metodice výpočtu mnohdy rozumí pouze programátor počítačové aplikace.
Proudění tepelné energie a podzemních vod se zakládají na jednoduchých matematických
principech vyučovaných na středních školách. Při použití matematického aparátu prvních ročníků škol vysokých lze na podkladě jednoduchých aproximačních metod získat věrohodnější
výsledky. Tyto výsledky včetně vstupních hodnot jsou pak velmi snadno kontrolovatelné.
Základní podmínka určující proveditelnost záměru je existence dostatečné mocnosti
křehkého masivu, v tomto případě granitů, pod místem projektovaného využití geotermální
energie. Z gravimetrických podkladů lze velmi dobře rekonstruovat průběh kontaktu hornin
železnobrodského krystalinika s krkonošsko-jizerským plutonem. Velký hustotní rozdíl mezi
horninami plutonu a krystalinika se projevuje významným tíhovým gradientem. Pracovníkem
firmy Miligal, s.r.o. RNDr. Jiřím Sedlákem byl z naměřených hodnot tíhového zrychlení vyhotoven řez krkonošsko-jizerským plutonem procházejícím přes místo projektovaného hlubinného výměníku tepla [5]. Podle RNDr. Jiřího Sedláka jsou odchylky výpočtu od reálného
stavu odhadovány v prvních stovkách metrů. Z výsledku výpočtů, které jsou doloženy
v příloze 3, je patrné, že vrty budou s dostatečnou rezervou hloubeny v granitech krkonošskojizerského plutonu. Vliv železnobrodského krystalinika se tak bude omezovat pouze na výskyt
drobných oblastí s existencí ultramafických hornin (foto 4) původem z přetavených úlomků
hornin nadložních. Výskyty málo mocných žilných intruzí vulkanitů neogenního stáří tak jako
existence ultramafických hornin v oblasti projektovaného podzemního výměníku nemůžou
významně ovlivnit jeho výkonové charakteristiky.
Výkon projektovaného podzemního výměníku je do značné míry ovlivněn primární rozpukaností granitů a schopností udržet rozpukanost druhotnou. V hloubce 5 km pod terénem
při hustotě granitu 2 630 kg.m-3 (kap. 2.2.2.) bude tlak horninového masivu ve výši 131 MPa
s dostatečnou rezervou pod pevností v tlaku granitů s hodnotou 230 MPa. Pro výpočty výkonu
projektovaného tepelného výměníku jsou podstatné tepelné parametry horninového prostředí.
Tepelná vodivost granitů se pohybuje v intervalu 2,9 až 4,0 W.K–1.m–1. Pro další výpočty přebírám hodnotu 3,5 W.K–1.m–1. Teplotní gradient v okolí Tanvaldu měřen nebyl. Nejbližší
hodnoty pro oblast Semil se pohybují kolem 23 OC na 1 km. Různé teorie o vlivu zbytkových
teplot horninového masivu z doby posledního zalednění před 10 000 lety nebo o prohřívání
granitů teplem vulkanitů starých 4 miliony let narážejí na platnost základních fyzikálních zákonů (kap. 2.2.2.). Maximální hodnoty přirozeného teplotního gradientu horninového masívu
v České republice se pohybují v linii krušnohorského zlomového pole pouze v oblasti Dou-
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- 29 povských hor ve výši do 48 OC na 1 km. Pro centrální část Českého plutonu s vysokými obsahy radioaktivních izotopů se udává přirozený teplotní gradient 40 OC na 1 km. Tanvald se
nachází v okrajových partiích krkonošsko-jizerského plutonu s velmi malým obsahem radioaktivních izotopů (kap 2.2.2.). Podle gravimetrických výpočtů je zde mocnost poměrně homogenního a izotropního prostředí granitů cca 8 km. Pro oblast Tanvaldu z výše uvedených
důvodů přebírám hodnotu přirozeného teplotního gradientu horninového masívu ve výši
30 OC na 1 km. Tepelný tok horninovým masívem je dán jeho tepelnou vodivostí a teplotním
gradientem. Při homogenním izotropním prostředí bude tepelný tok krkonošsko-jizerským
plutonem 0,105 W na metr čtvereční (průměrná hodnota tepelného toku zemským masivem
v ČR dosahuje 65 mW.m–2).
Z pohledu proudění podzemních vod a tepelné energie můžeme teoreticky odvodit dva
modely využívání geotermální energie z horninového masívu (příloha 4). První model předpokládá vytvoření tepelného výměníku v homogenním izotropním prostředí bez primárních
puklin, kterými by proudila přehřátá silně mineralizovaná podzemní voda. Vzhledem ke geometrii eliptického podzemního tepelného výměníku o rozměrech 1 200 × 600 m a mocnosti
1 km je možné použít sférický nebo rotačně symetrický fyzikální model proudění tepla
v okolním horninovém prostředí. Pro výpočty na straně bezpečnosti počítám s modelem rotačně symetrickým. Tento model je teoreticky ekvivalentní modelu se systémem puklin
ve směru krajních vrtů. Pokud zanedbám tepelnou kapacitu horninového masívu, bude maximální trvalý výkon výše definovaného podzemního tepelného výměníku při teplotě čerpané
vody 30 OC cca 2,9 MW. Když bude vrtnými pracemi v hloubkovém intervalu 4 až 5 km zastižena tektonicky porušená oblast se systémem zlomů sever – jih a východ – západ (kap. 2.3.)
lze použít kombinaci rotačně symetrického fyzikálního modelu proudění vody se sférickým
modelem proudění tepla. Pokud opět zanedbám tepelnou kapacitu horninového masívu, bude
maximální trvalý výkon tohoto podzemního tepelného výměníku při teplotě čerpané vody 30
O

C cca 9 MW. Vypočtené hodnoty výkonů je však nutné brát ve smyslu spodního a horního

odhadu energetické bilance. Podrobnější výpočty jsou součástí přílohy 4.
Výkony podzemních tepelných výměníků, kterých je dosahováno v zahraničí (např. Basilej ve Švýcarsku, Soultz–sous–Forêts v Alsasku, Makó v Maďarsku), jsou důsledkem jejich
situování v odlišných geologických podmínkách, tedy v masivu postiženého alpskou orogenezí. Dosahované výkony jsou podmíněny aktivní otevřenou tektonikou, vysokým teplotním
gradientem v tektonicky oslabené části zemské kůry a významným prouděním podzemních
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- 30 vod hlubinného oběhu. Oblast Basileje je známá tektonickou aktivitou, v Alsasku a Maďarsku
se nedaleko na zastižené geologické struktuře nacházejí lázně Baden Baden a Makó. Takové
příznivé podmínky jsou v Tanvaldu v oblasti vychladlého, dlouhodobě konsolidovaného Českého masivu těžko dosažitelné. Obdobné hydrogeologické podmínky se v České republice
nacházejí patrně jen v granitech v oblasti Karlovarských terem (Doupovské hory).
Na podkladě zpracování tektonického postižení horninového masivu je velmi pravděpodobné, že v místě plánovaného vybudování zdroje geotermální energie dochází ke křížení
dvou hluboce založených tektonických poruch (kap. 2.3.) směru sever – jih (Tanvald, Semily)
a východ – západ (Tanvald, Jablonecké paseky). Křížení zlomových struktur je charakteristické velkou četností volných podzemních prostor, drcených pásem a milonitizovaných zón vyplněných rozvolněným materiálem. Tyto oblasti bývají velkou překážkou pro hladký průběh
vrtných prací. Kaverny způsobují ztráty výplachu s velkým nebezpečím obsednutí vrtného
nástroje úlomky rozvrtané horniny. Vlivem vypadávání kusů hornin z drcených pásem a milonitizovaných zón může dojít k uvíznutí vrtného nářadí. Ztráta výplachového média, obsednutí
nebo uvíznutí vrtného nářadí jsou obtížně zlikvidovatelné havárie vrtu. Jejich řešení je plně
v kompetenci zpracovatele projektu vrtných prací a vedoucích pracovníků vrtné firmy. Pravděpodobné významné porušení horninového masivu v místě vrtných prací ovlivní i způsob
výstroje hloubených vrtů. Při předpokladu hloubení předvrtu, resp. průzkumného vrtu, do
hloubky 3 km lze v extrémním případě (gradient 40 OC na 1000 m) očekávat na čelbě teplotu
120 OC. Tlak sytých par při 120 OC se udává ve výši 0,2 MPa. Při zanedbání pevnosti v tahu
horninového masivu bude dostatečný protitlak granitů krkonošsko-jizerského plutonu o hustotě 2 570 kg.m–3 v hloubce 8 m. Proto doporučuji zapustit tlakové zhlaví hloubených vrtů na
využití geotermální energie do kompaktního horninového masivu nacházejícího se pod kvartérními náplavami řek Kamenice a Desné minimálně do hloubky 10 m.
Přesnější projekt tlakového zhlaví průzkumného vrtu by bylo možné vypracovat na podkladě podrobného geofyzikálního průzkumu místa vybudování zdroje geotermální energie.
Protože se místo bohužel nachází v oblasti postižené průmyslovou výstavbou (síť zemních
vodičů, ocelová potrubí, přivaděč vody k malé vodní elektrárně) lze očekávat, že geofyzikální
průzkum elektrickými metodami (VES, profilování, multikabel) bude málo přesný. Geometrie
geologické stavby (východní svah na rozhraní granitu a kvartérních akumulací) komplikuje i
použití georadaru a metod mělké seizmiky. Proto doporučuji na straně bezpečnosti prozatím
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- 31 projektovat úvodní pažení přes kvartérní sedimenty do hloubky 10 m pod nejnižší erozní bázi
(16 m) a vlastní tlakové zhlaví založit do hloubky 26 m.
Významný vliv na realizaci zdroje geotermální energie bude mít nalezená kontaminace
ropnými uhlovodíky a toxickými kovy (kap. 2.4.). Kontaminovaný prostor v průmyslovém
podniku HYBLER INVEST s.r.o. může dosahovat až na hladinu podzemní vody v náplavech
Kamenice tj. přibližně 6 m pod současným terénem navážek v místě projektovaného hloubení
vrtů. V místě určeném pro hloubení vrtů by se měly nacházet studny, se kterými se počítá pro
zásobování užitkovou vodou technologických zařízení. Tato voda, stejně jako horninové prostředí může být kontaminovaná. Z důvodu nebezpečí druhotné kontaminace doporučuji jako
zdroj technologické vody využít nedaleký náhon vodní elektrárny a vodu pro sociální zařízení
odebírat z vodovodního řadu v ulici Krkonošská. S vrtanou zeminou nad první zastiženou
hladinou (cca 6 m pod terénem) doporučuji zpočátku preventivně zacházet jako s nebezpečným odpadem (kap. 2.4.). Teprve po analýze zeminy v rozsahu vyhlášky 294/2005 Sb. bude
možné vrtanou zeminu zatřídit na příslušnou skládku podle výše nebezpečnosti pro životní
prostředí. Nález kontaminace doporučuji současnému majiteli pozemku projednat s orgány
státní správy.
Toxické kovy jako součást minerálního zrudnění mohou mít významný vliv na posuzování vrtné drti z pohledu zákona o odpadech a provádějící vyhlášky 294/2005 Sb. Už v současné
době je zřejmé, že bez ohledu na obsah výplachu s podílem barytu lze samotnou vrtanou horninu pro přirozené obsahy arzénu jen podmíněně použít k ukládání na povrch terénu. Po zastižení zrudněných partií (kap. 2.4., greizenizace, hydrotermální zrudnění) mohou dosáhnout
koncentrace toxických kovů ve vrtaném materiálu hodnot, kdy na podkladě výluhových testů
nebude možné vrtnou drť uložit na skládku odpadů třídy S–NO (nebezpečný odpad). V tomto
případě bude nutné snížit obsahy rudních minerálů s obsahy toxických kovů technickými prostředky.
Pokud se v hloubkovém intervalu 4 až 5 km bude nacházet zvodnělý systém otevřených
puklin s vysoce mineralizovanou vodou, bude možné využít geotermální energii pouhým
ochlazováním čerpané solanky bez vtláčení ochlazené vody. Výkon zdroje geotermální energie bude závislý pouze na hydraulické vydatnosti zastiženého kolektoru. Pro výkon ve výši
10 MW bude nutné čerpat cca 15 l.s–1 vysoce mineralizovaného roztoku. V krajním případě
by to znamenalo zajistit odbyt pro 200 tis. tun soli nebo 500 tis. tun solanky ročně. Postupem
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- 32 doby, když do kolektoru začnou přitékat podzemní vody mělčího oběhu, se budou obsahy soli
postupně snižovat.
Problému s vysokou mineralizací vody odebírané z produkčního vrtu se projektovaný
zdroj geotermální energie nevyhne. Destilovaná nebo slabě mineralizovaná voda proudící
vtláčecími vrty se bude v podzemním výměníku tepla obohacovat o minerály původem z horninového prostředí nebo se mísit se silně mineralizovanou vodou původního puklinového kolektoru (kap. 2.4.). Původní solanky obohatí vtláčenou vodu převážně o chlorid sodný.
Vážnější problém spočívá v existenci živců a tmavých minerálů v horninové matrici. Rozkladem sodno-vápenatých živců bude docházet k uvolňování vápníku, který po reakci se sírany
vzniklých oxidací sulfidů a zbytkovým oxidem uhličitým bude zvyšovat tvrdost vody. Nelze
vyloučit ani pronikání toxických prvků původem z rudních minerálů do vody podzemního
výměníku. Vápenaté soli spolu se zvýšenými obsahy železa uvolněných z tmavých minerálů
významně inkrustují výtlačná potrubí (produkční vrt). S vysokou mineralizací vody a inkrustací produkčních vrtů by měl projektant technologického zařízení na využití geotermální
energie dopředu počítat.
Vliv povrchových a chladných podzemních vod mělkého oběhu na projektovaný zdroj
geotermální energie je dostatečně posouzen v oznámení záměru [1]. Kamenice a Desná jsou
horské toky s proměnlivou průtočností závislou zejména na tání sněhu. Limity dosahu povodní
v úrovni stoleté vody vedou mimo prostor umístění vrtů. K ploše umístění vrtů nezasahuje ani
povodňové vzedmutí hladiny u soutoku s Kamenicí. [1] Způsob odvedení povrchového odtoku
z přívalových dešťů by měl být technicky řešen až v podrobném projektu vrtných prací. Jiné
významnější vlivy podzemních a povrchových vod na projektované vybudování zdroje geotermální energie nepředpokládám.

3.2. Možné vlivy posuzovaného záměru
Odběr vody v průběhu budování podzemního tepelného výměníku projektovaného zdroje
geotermální energie je podrobně rozveden v oznámení záměru [1]. V oznámení se počítá
s odběrem vody až 6 000 m3 po dobu, který ve špičce nemůže přesáhnout hodnotu 40 l.s–1
(kap. 3.). Vzhledem k očekávané kontaminaci dvou studní nacházející se údajně v místě projektovaného vybudování zdroje geotermální energie ropnými uhlovodíky a toxickými kovy
považuji za výhodnější potřebu technologické vody pokrýt z náhonu k malé vodní elektrárně.
Při odhadu doby budování podzemního výměníku 1 rok je průměrná spotřeba vody 0,19 l.s–1
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- 33 při předpokládaném maximu do 40 l.s–1. Tyto odběry nemohou v žádném případě ohrozit
vodnost Kamenice s průměrným průtokem 3,83 m3.s–1 (kap. 2.1.). Projektovaným zdrojem
geotermální energie nebudou ohroženy žádné zdroje vody pro hromadné zásobování obyvatel
ani minerální prameny.
Ovlivnění podzemních vod v okolí budovaného zdroje geotermální energie také nelze
předpokládat. V průběhu hloubení předvrtu (průzkumného vrtu) bude používán hustý barytový výplach. Jedním ze základních účelů použití výplachu je dočasná kolmatace oběhových
cest podzemních vod, v případě krkonošsko-jizerského plutonu přirozených puklin, v těsném
okolí vrtného stvolu. Aktivní oběh podzemních vod mělkého oběhu lze očekávat do hloubek v
řádech prvních stovek metrů (kap. 2.2.2.). Po ukončení hloubení předvrtu dojde k jeho vystrojení pažnicí až do hloubky minimálně 3 km a mezikruží bude zacementováno (kap. 3). To
znamená, že do puklinového systému v okolí vrtu pronikne navíc „cementové mléko“, které
utuhne. Už z těchto důvodů jsou ztráty vody z okolních studní vlivem hloubení vrtů prakticky
vyloučeny.
V připomínkovém řízení jsou dále zmiňovány obavy z toxicity výplachu. Výplachy na
bázi jílů se běžně používají při hloubení vrtů na pitnou vodu. Z geologického hlediska mají za
úkol hlavně stabilizovat stěny vrtu. Hlavními komponentami výplachu mimo vodu bývají jíl,
škroby, rozpustné deriváty celulózy, různé soli a v případě těžkého výplachu baryt.
V oznámení záměru [1] jsou pro vyjmenované převažující komponenty použity odborné výrazy nebo obchodní názvy. Bentonit je jílový minerál vyskytující se ve větším či menším množství v zeminách všude na světě. Škroby a rozpustné deriváty celulózy se běžně uplatňují
v potravinářském průmyslu. Karboxymethylcelulóza a sodná karboxymethylcelulóza ve zmrzlinách, zubních pastách, očních kapkách a lubrikantech. Celulózové polymery jsou hlavní stavební látkou rostlinných buněčných stěn a také součástí papíru a tkanin. Xanthan gum se přidává jako zahušťovadlo či stabilizátor do mléčných nebo i masných výrobků. Draselná sůl
huminových kyselin se používá v zahradnictví pro stimulaci kořenového růstu. Anorganická
sůl KCl je součástí kuchyňské soli a soda bikarbona se často polyká k lepšímu trávení. Problematičtější hydroxidy jsou používané k neutralizaci případných kyselin vzniklých ve vrtu
oxidací sulfidů. Hydroxid se v kombinaci s kyselinou změní na sůl. Baryt, je minerál, který
způsobuje zařazení barytových výplachů mezi nebezpečné odpady. Se zařazením nechci polemizovat, ale baryt se pije v suspenzi s vodou ve velkém množství při rentgenovém vyšetření
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- 34 žaludku. I ostatní chemické komponenty jsou v použitých nízkých koncentracích pro životní
prostředí netoxické a snadno odbouratelné.
Při provozu zdroje geotermální energie je ohlášeným záměrem provozovat podzemní výměník s uzavřeným oběhem vody (kap. 3). Případné ztráty vody z uzavřeného okruhu v odhadované výši do 20 m3 ročně (0,0006 l.s–1) mohou být způsobeny pouze jejich únikem do otevřených puklin krkonošsko-jizerského plutonu. Ani ztráty vody o tři řády vyšší nemohou na
vzdálenost 4 km ovlivnit hladiny podzemních vod ve studnách v těsném okolí vrtu exploatující puklinový systém krkonošsko-jizerského plutonu.
V předběžném připomínkovém řízení je zmiňována salinita vody používaná k hydraulickému štěpení, případně v uzavřeném oběhu podzemního tepelného výměníku. Při teplotě horninového masivu cca 150 OC v hloubce 4 až 5 km lze očekávat koncentraci solí v podzemní
vodě ve výši do 0,4 kg na 1 litr (kap. 2.4.). Pokud se do puklinového systému bude napouštět
voda o menší koncentraci solí než je přirozená dlouhodobě vytvořená geochemická rovnováha
mezi vodou a horninovým masivem při teplotě cca 150 OC, bude docházet vlivem chemického
případně i enzymatického biochemického (v teplotách pod 120 OC) rozkladu horninové matrice (živce, tmavé minerály) k obohacování méně mineralizované vody o chemické látky. Rychlost obohacování bude závislá na koncentračním gradientu prvků mezi vodou a granitem, teplotě horninového masivu, rychlosti rozpadu minerální matrice granitu a na rychlosti proudění
vody v puklinovém systému. Z uvedených parametrů lze účinně měnit jen koncentrační gradient prvků mezi vodou a granitem. Proto hlavně při provozu projektovaného zdroje geotermální energie doporučuji v podzemním tepelném výměníku nechat cirkulovat vodu s pokud možno původní mineralizací.
Dalšími, významně démonizovanými tématy jsou indukované seizmické otřesy a radioaktivita vrtaných hornin. V souvislosti s možností vzniku indukované seizmicity se v Evropě často
připomíná událost při přípravě podzemního výměníku tepla u Basileje, kdy bylo zaznamenáno
zemětřesení o síle 3,6 stupně Richterovy škály. [1] Zde je nutné připomenout, že Basilej se
nachází v aktivní seizmické oblasti. Pohyby tektonických desek v rámci právě probíhajícího
alpinského vrásnění způsobilo v roce 1356 zemětřesení, při kterém byla Basilej prakticky
srovnána se zemí (foto 5). Otřesy vzniklé při vytváření podzemního výměníku v Basileji
s epicentrem mimo oblast vrtu by patrně vznikly později i bez lidského zásahu.
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- 35 Vliv postupu indukovaných seizmických vln granitovým masivem je dostatečně dokumentován v rámci seizmického monitoringu lomu v Liberci Ruprechticích provozovaným
společností LIGRANIT a. s. Obytné budovy se zde nacházejí přibližně 430 m od lomové stěny.
Dokumentace o seizmickém působení clonových odstřelů s množstvím použitých trhavin
ve stovkách kg je pro případné zájemce k nahlédnutí u provozního lomu, pana ing. Jakuba
Šreka. Seizmické účinky projektovaného hydraulického štěpení v hloubce 5 km se ani řádově
nemohou rovnat s účinkem detonace stovek kilogramů průmyslové trhaviny.
Radioaktivita je součástí životního prostředí už od samotného vzniku země před 4,6 miliardy let. Nejvyšší přirozené dávky působící na biosféru pocházejí z horninového prostředí.
Vlivem přirozeného poklesu obsahu přírodních radioaktivních izotopů v horninách život vznikal a vyvíjel se za větších příkonů ionizujícího záření, než jsou v současné době. Štěpné reakce, dnes využívané v jaderných reaktorech, pobíhaly v geologicky dávných dobách na zemi
přirozeně a to v dobře známé lokalitě přírodních jaderných reaktorů Oklo v Gabonu. Bohužel
koncem 20. století následkem válečných konfliktů, havárií a aktivit rádoby ekologických organizací začala být radioaktivita vnímána jako cosi nepřirozeného a negativního.[4]
Radioaktivita vrtaného materiálu je v současné době velmi podrobně doložena praktickými zkušenostmi z dobývacích prostorů Ruprechtice a Černá studnice. Lomový kámen z
lomu v Ruprechticích založeným v libereckém granitu a z lomu Černá studnice v radioaktivnějším granitu tanvaldském mají vystaveny certifikáty o shodě výrobku. Lomem v Ruprechticích založeného už před druhou světovou válkou je těženo v řádu do deseti tisíc m3 granitu
ročně. Pravděpodobnost zastižení hornin s rudní mineralizací je v oblasti jizerského plutonu
přibližně stejná jak v laterálním tak ve vertikálním směru. Při celkovém objemu vytěženého
materiálu ze třech vrtů budovaného podzemního výměníku tepla ve výši cca 1 tisíc metrů
krychlových se pravděpodobnost zastižení zrudněných partií blíží nule.

3.3. Střety zájmů, monitoring
Nejvýznamnější střet zájmů z hlediska ochrany podzemních vod předpokládám s původcem znečištění místa plánovaného vybudování zdroje geotermální energie ropnými uhlovodíky a toxickými kovy (kap. 2.4. a 3.1.). V průběhu odběru vzorků zemin dne 03.05.2013 byl
nalezen další potenciální zdroj kontaminované vody a toxických kovů, dosud nepropustná
podzemní jímka odpadu údajně z chemických laboratoří (foto 6). Znečištění horninového pro-
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- 36 středí v místě hloubení vrtů podzemního výměníku je obdobné jako znečištění způsobené
technickými haváriemi vrtné soupravy (oleje, akumulátorové kapaliny). Nalezenou starou
ekologickou zátěž proto doporučuji minimálně administrativně vyřešit s orgány státní správy
ještě před zahájením technických prací.
Při výstavbě a provozu zdroje geotermální energie může být investor obviněn ze strany
obyvatel Tanvaldu a přilehlých obcí ze ztráty vody v domovních studnách. Ke ztrátě vody
však může dojít i v důsledku jiných vlivů, např. klimatických nebo kolmatací pláště vrtu stěžovatele. K eliminaci dopadu takových obvinění je běžně prováděn komisionální záměr úrovní hladin domovních studní, realizovaný před zahájením technických prací. V průběhu komisionálního záměru je studna zaevidována, vyznačena na mapě a jsou změřeny její základní
parametry tj. hladina vody a dno studny od odměrného bodu a výška odměrného bodu nad
terénem. Správnost změřených a zapsaných parametrů studny potvrzují svými podpisy měřič,
majitel objektu nebo jiná oprávněná osoba.
Velké riziko pro investora projektovaného zdroje geotermální energie spočívá v realizaci
záměru v intravilánu Tanvaldu. V dřívějších zprávách [1,2] jsou zmiňovány otřesy vzniklé
v průběhu tvorby podzemního výměníku tepla (kap 3.1.). Na podkladě dlouhodobých zkušeností oprávněně předpokládám, že tato informace bude využita některými obyvateli Tanvaldu
k pokusu k neoprávněnému zbohatnutí. Letité praskliny na obvodovém zdivu bývají často
dávány do souvislosti se zahájením prací zasahujících do zemské kůry. Bez řádné dokumentace nemovitostí pak nelze prokázat, že stavba byla před rozsypáním například ještě před vznikem firmy Energeo. Proto doporučuji zdokumentovat technický stav všech nemovitostí v okolí plánovaného budování zdroje geotermální energie. Východní část pozemku, kde má být
vybudován zdroj geotermální energie sousedí s tělesem dráhy a prudkými svahy se skalními
výchozy (foto 7, obr. 1 a 2). Předmětné svahy mohou být náchylné na sesuvy pokryvných
útvarů, včetně skalních řícení a pohybů kamenů. Vyjmenované jevy bývají nejčastěji podmíněny podemletím svahů vodou, případně jsou závislé na cyklickém promrzání horninového
masivu. To nebude vadit majiteli a provozovateli železniční tratě, aby případné škody vzniklé
kinetickým působením hornin neuplatňoval na investorovi posuzovaného záměru. Proto považuji za vhodné podrobně zdokumentovat prudké svahy a skalní výchozy v blízkosti místa projektovaného zdroje geotermální energie.
Další diskutovaná problematika nemůže být nazývána střetem zájmů, protože se týká majetku investora posuzovaného záměru. V těsné blízkosti místa vrtné soupravy pro hloubení

................................................ Tanvald ...............................................

- 37 vrtů podzemního tepelného výměníku prochází pod zemí přivaděč vody k malé vodní elektrárně. Kombinace vibrací, kvartérních štěrkopísků a vody způsobila nejednu havárii spojenou
s destrukcí staveb (elektrárna Opatovice nad Labem, elektrárna Předměřice nad Labem). Před
zahájením hloubení vrtů proto doporučuji odbornou firmou ověřit technický stav stavební
konstrukce podzemního přivaděče.
Kolem projektovaného zdroje geotermální energie navrhuji vybudovat monitorovací systém studní, vrtů a stanic kontinuálního seizmického měření. Vhodné objekty včetně četnosti
monitoringu hladin a jakosti podzemních vod budou stanoveny až po realizaci komisionálního
záměru v obci Tanvald případně v jejím okolí. Stejně tak místa ke kontinuálnímu měření seizmické aktivity navrhuji vybrat po dokumentaci technického stavu objektů v okolí místa projektovaného záměru. Monitoring vlivu zásahů do zemské kůry není ani tak v zájmu obyvatel
Tanvaldu a okolních obcí, ale samotného investora posuzovaného záměru. Podle horního zákona č. 44/1988 Sb. v paragrafu 36 (důlní škody) je v odstavci 3 psáno: Za důlní škodu odpovídá organizace, jejíž činností byla škoda způsobena. Odpovědnosti za důlní škodu se organizace zprostí jen prokáže-li, že škoda byla způsobena okolností, jež nemá původ v její činnosti
uvedené v odstavci 1 (v tomto případě zvláštním zásahem do zemské kůry). Kvalitně vybudovaný a provozovaný monitorovací systém umožní hodnotit vlivy budování podzemního výměníku na vody a horninové prostředí a zároveň ochrání investora v případných sporech
s provozovateli nebo majiteli jímacích objektů podzemních vod, okolních staveb a pozemků.

Praha, červen 2013
Mgr. Petr N a k l á d a l

................................................ Tanvald ...............................................

Tab. II: Výsledky chemických rozborů zemin, překročení limitu C př. 8/1996 a vyhl. 294/2005 Sb. je zvýrazněno podtiskem
ukazatel

vz.1.

vz. 2.

vz. 3.

vz. 4.

vz. 5.

Př. 8/1996

Př. 8/1996

limit A

lim. C, prům

294/2005

NEL

mg/kg sušiny

14

2260

2800

1790

343

100

1 000

300

EL

mg/kg sušiny

73

2710

3650

2100

494

–

–

–

AOX **

mg/kg sušiny

18,5

17,7

14,0

15,3

21,9

–

–

–

antimon

mg/kg sušiny

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

1

80

–

arsen

mg/kg sušiny

41,5

41,0

93,6

23,7

37,0

30

140

10

baryum

mg/kg sušiny

158

145

279

301

370

600

2800

–

beryllium

mg/kg sušiny

2,5

3,2

3,1

3,2

10,7

5

30

–

cín

mg/kg sušiny

3,5

1,3

5,5

5,8

17,5

15

600

–

chrom

mg/kg sušiny

25,4

24,2

33,8

19,7

29,8

130

1000

200

chrom (VI)

mg/kg sušiny

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

2

50

–

kadmium

mg/kg sušiny

<0,5

<0,5

0,5

1,1

5,0

0,5

30

1

kobalt

mg/kg sušiny

13,6

8,8

15,4

17,5

19,8

25

450

–

měď

mg/kg sušiny

30,0

24,7

47,1

53,4

218

70

1500

–

molybden

mg/kg sušiny

2,1

1,4

3,8

<0,5

1,1

0,8

240

–

nikl

mg/kg sušiny

13,9

7,3

35,3

16,1

50,1

60

500

80

olovo

mg/kg sušiny

31,5

54,7

65,2

174

340

80

800

100

rtuť

mg/kg sušiny

0,18

0,29

1,3

0,36

0,66

0,4

20

0,8

vanad

mg/kg sušiny

72,0

65,0

78,0

80,0

122

180

550

180

zinek

mg/kg sušiny

136

77,9

198

478

368

150

5000

–

×geotermální zdroj

Obr. 1: Situace (pøevzato z mapy.cz)

1-05-01-069

×geotermální zdroj
1-05-01-064

1-05-01-070

Obr. 2: Soulep výøezù ze Základních vodohospodáøských map ÈR
(vysvìtlivky na heis.vuv.cz)

×geotermální zdroj

Obr. 3: Geologická mapa, pøevzato z internetových stránek ÈGS
(vysvìtlivky na geologicke-mapy.cz)

KRYSTALINIKUM

Obr. 4: Teoretický (nahoøe) a reálný tvar plutonu (krkonošsko-jizerský, dole),
pod písmenem D pøívodní kanál, (pøevzato z geologie.vsb.cz a z [5])

Obr. 5: Principy køehké tektoniky, pøevzato z kurz.geologie.sci.muni.cz

Schematické vyjádøení pøesmyku dvou ker podél zlomové linie

Schematické vyjádøení vzájemného poklesu dvou ker podél zlomové linie

Schematické vyjádøení boèního
posunu dvou ker podél zlomové linie

×v. n. Souš

×geotermální zdroj

Obr. 6: Laserové snímkování (pøevzato z ÈÚZK)

foto 4: Kresba ultramafických
hornin v libereckém granitu
(foto Prùša J.)

foto 5: Dobová rytina zachycující zemìtøesení v Basileji

foto 6: Prozatím bezodtoká
jímka v oblasti projektovaného
zdroje geotermální energie

foto 7: Východní hranice pozemku

Pøíloha è. 1
Mìøení elektromagnetického
pole VDV

Pøíloha è. 2
Protokoly o odbìru vzorkù
a výsledky analýz zemin

Číslo
protokolu:

Protokol o odběru vzorku

1

Název akce: Tanvald, zdroj geotermální energie
Údaje o vzorku:
Původ:

Podklad navážky

Druh:

Zemina a kamení
ENTERGEO, SE
Běchovice
190 11 Praha 9
Zvětralina žulového masivu

Původce:

Popis:

Údaje o odběru vzorku:
Datum,
čas:

03.05.2013, 10:00 až 12:00 hod.

Místo
(adresa):

Tanvald, areál průmyslového podniku HYBLER INVEST s.r.o. (viz situace na
plánku)

Kdo
odebral:

Mgr. Petr Nakládal, č. osv. 38212,
vyd. Česká spol. pro jakost dne 27.5.2011

zataženo, mrholení, 15°C
Meteor.
podmínky:
Způsob
odběru:

Metoda vzorkování: úsudkem. Bylo odebráno 5 vzorků o objemu cca 0,5 litr.

Množství:

1,0 kg

Jiné:

Přítomné osoby: Mgr. Zuzana Holanová

Pomůcky: polní lopatka, naběrák, odměrná nádoba, plastové sáčky.

Údaje o dopravě a manipulaci se vzorkem:
Způsob
úpravy:

Bez úpravy.

Vzorkovnice:

Plastový sáček, popis vzorku „1“.

Způsob
dopravy:

Osobní doručení.

Odp.
osoba:

Mgr. Petr Nakládal

Laboratoř: 1. VZ lab, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5

1

Polohopisná situace v areálu HYBLER INVEST (převzato z mapy.cz)

Fotografická dokumentace

Místo odběru vzorku 1

2

Číslo
protokolu:

Protokol o odběru vzorku

2

Název akce: Tanvald, zdroj geotermální energie
Údaje o vzorku:
Původ:

Podklad navážky

Druh:

Zemina a kamení
ENTERGEO, SE
Běchovice
190 11 Praha 9
Zrzavá kamenitopísčitá zemina

Původce:

Popis:

Údaje o odběru vzorku:
Datum,
čas:

03.05.2013, 10:00 až 12:00 hod.

Místo
(adresa):

Tanvald, areál průmyslového podniku HYBLER INVEST s.r.o. (viz situace na
plánku)

Kdo
odebral:

Mgr. Petr Nakládal, č. osv. 38212,
vyd. Česká spol. pro jakost dne 27.5.2011

zataženo, mrholení, 15°C
Meteor.
podmínky:
Způsob
odběru:

Metoda vzorkování: úsudkem. Bylo odebráno 5 vzorků o objemu cca 0,5 litr.

Množství:

1,0 kg

Jiné:

Přítomné osoby: Mgr. Zuzana Holanová

Pomůcky: polní lopatka, naběrák, odměrná nádoba, plastové sáčky.

Údaje o dopravě a manipulaci se vzorkem:
Způsob
úpravy:

Bez úpravy.

Vzorkovnice:

Plastový sáček, popis vzorku „2“.

Způsob
dopravy:

Osobní doručení.

Odp.
osoba:

Mgr. Petr Nakládal

Laboratoř: 1. VZ lab, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5

1

Polohopisná situace v areálu HYBLER INVEST (převzato z mapy.cz)

Fotografická dokumentace

Místo odběru vzorku 2

2

Číslo
protokolu:

Protokol o odběru vzorku

3

Název akce: Tanvald, zdroj geotermální energie
Údaje o vzorku:
Původ:

Podklad navážky

Druh:

Zemina a kamení
ENTERGEO, SE
Běchovice
190 11 Praha 9
Černá kamenitopísčitá zemina

Původce:

Popis:

Údaje o odběru vzorku:
Datum,
čas:

03.05.2013, 10:00 až 12:00 hod.

Místo
(adresa):

Tanvald, areál průmyslového podniku HYBLER INVEST s.r.o. (viz situace na
plánku)

Kdo
odebral:

Mgr. Petr Nakládal, č. osv. 38212,
vyd. Česká spol. pro jakost dne 27.5.2011

zataženo, mrholení, 15°C
Meteor.
podmínky:
Způsob
odběru:

Metoda vzorkování: úsudkem. Bylo odebráno 5 vzorků o objemu cca 0,5 litr.

Množství:

1,0 kg

Jiné:

Přítomné osoby: Mgr. Zuzana Holanová

Pomůcky: polní lopatka, naběrák, odměrná nádoba, plastové sáčky.

Údaje o dopravě a manipulaci se vzorkem:
Způsob
úpravy:

Bez úpravy.

Vzorkovnice:

Plastový sáček, popis vzorku „3“.

Způsob
dopravy:

Osobní doručení.

Odp.
osoba:

Mgr. Petr Nakládal

Laboratoř: 1. VZ lab, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5

1

Polohopisná situace v areálu HYBLER INVEST (převzato z mapy.cz)

Fotografická dokumentace

Místo odběru vzorku 3

2

Číslo
protokolu:

Protokol o odběru vzorku

4

Název akce: Tanvald, zdroj geotermální energie
Údaje o vzorku:
Původ:

Podklad navážky

Druh:

Zemina a kamení
ENTERGEO, SE
Běchovice
190 11 Praha 9
Tmavě šedá kamenitopísčitá zemina

Původce:

Popis:

Údaje o odběru vzorku:
Datum,
čas:

03.05.2013, 10:00 až 12:00 hod.

Místo
(adresa):

Tanvald, areál průmyslového podniku HYBLER INVEST s.r.o. (viz situace na
plánku)

Kdo
odebral:

Mgr. Petr Nakládal, č. osv. 38212,
vyd. Česká spol. pro jakost dne 27.5.2011

zataženo, mrholení, 15°C
Meteor.
podmínky:
Způsob
odběru:

Metoda vzorkování: úsudkem. Bylo odebráno 5 vzorků o objemu cca 0,5 litr.

Množství:

1,0 kg

Jiné:

Přítomné osoby: Mgr. Zuzana Holanová

Pomůcky: polní lopatka, naběrák, odměrná nádoba, plastové sáčky.

Údaje o dopravě a manipulaci se vzorkem:
Způsob
úpravy:

Bez úpravy.

Vzorkovnice:

Plastový sáček, popis vzorku „4“.

Způsob
dopravy:

Osobní doručení.

Odp.
osoba:

Mgr. Petr Nakládal

Laboratoř: 1. VZ lab, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5

1

Polohopisná situace v areálu HYBLER INVEST (převzato z mapy.cz)

Fotografická dokumentace

Místo odběru vzorku 4

2

Číslo
protokolu:

Protokol o odběru vzorku

5

Název akce: Tanvald, zdroj geotermální energie
Údaje o vzorku:
Původ:

Podklad navážky

Druh:

Zemina a kamení
ENTERGEO, SE
Běchovice
190 11 Praha 9
Šedá kamenitopísčitá zemina

Původce:

Popis:

Údaje o odběru vzorku:
Datum,
čas:

03.05.2013, 10:00 až 12:00 hod.

Místo
(adresa):

Tanvald, areál průmyslového podniku HYBLER INVEST s.r.o. (viz situace na
plánku)

Kdo
odebral:

Mgr. Petr Nakládal, č. osv. 38212,
vyd. Česká spol. pro jakost dne 27.5.2011

zataženo, mrholení, 15°C
Meteor.
podmínky:
Způsob
odběru:

Metoda vzorkování: úsudkem. Bylo odebráno 5 vzorků o objemu cca 0,5 litr.

Množství:

1,0 kg

Jiné:

Přítomné osoby: Mgr. Zuzana Holanová

Pomůcky: polní lopatka, naběrák, odměrná nádoba, plastové sáčky.

Údaje o dopravě a manipulaci se vzorkem:
Způsob
úpravy:

Bez úpravy.

Vzorkovnice:

Plastový sáček, popis vzorku „5“.

Způsob
dopravy:

Osobní doručení.

Odp.
osoba:

Mgr. Petr Nakládal

Laboratoř: 1. VZ lab, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5

1

Polohopisná situace v areálu HYBLER INVEST (převzato z mapy.cz)

Fotografická dokumentace

Místo odběru vzorku 5

2
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1. Úvod
Cílem práce bylo uskutečnit tíhové modelování zaměřené na určení geometrie jižního
kontaktu variských granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu s metamorfity jihokrkonošského
krystalinika v okolí Tanvaldu. K tomuto účelu byl zkonstruován tíhový řez v linii Syřenov –
Tanvald – Nové Město pod Smrkem. Byly přitom využity údaje z gravimetrického mapování
ČR 1:25 000, dále z geologických map ČR 1:50 000 a z petrofyzikálních zpráv o měření
hustot vzorků hornin.
Pozemní gravimetrická měření 1:25 000 byla v zájmovém území provedena v letech 1983
(Vašinová et al. 1984) a 2003 (Sedlák et al. 2003). Komplexní hodnocení gravimetrických
prací v krkonošsko-jizerském krystaliniku provedl Miligal, s.r.o. spolu s Českou geologickou
službou (Sedlák J. et al. 2006)
2. Vymezení oblasti, geologická situace
Geologická mapa České geologické služby 1:50 000 zachycuje studovaný j. okraj plutonu v
okolí Tanvaldu i jeho širší okolí podél modelovaného profilu (Obr.1). Majoritní horninou
plutonu je porfyrický středně zrnitý biotitický granit až granodiorit (liberecká žula - viz
kilometráže 60 - 78 km profilu). Při j. okraji plutonu je tento granit lemován středně zrnitým
musoviticko-biotitickým granitem (úsek 59,6-60 km profilu), který je označován jako
tanvaldská žula.
,
Starší komplexy metamorfitů jižních Krkonoš a železnobrodského krystalinika (původně
sedimentárně-vulkanické sekvence) vystupují na J od krkonošsko – jizerského plutonu.
Nejprve je to proterozoická velkoúpská skupina (57,8-59,6 km), dále k J následuje
paleozoikum reprezentované mladší ponikelskou skupinou stáří ordovik-silur (48-57,8 km)
a svrchnoproterozoickou až ordovickou skupinou radčickou (47-48 km). Jižněji odtud je
krystalinikum překrýváno svrchnopaleozoickými souvrstvími karbonu a permu
podkrkonošské pánve o celkové mocnosti přesahující 1,5 km.
Podobně také na svém s. okraji je krkonošsko-jizerský pluton lemován tzv. jizerským blokem
metamorfitů. Při s. hranici plutonu vystupuje nejprve pásmo fylitů až svorů (78 – 80,6 km),
dále k S však již převládají jizerské ortotuly, které se místy střídají s metagranity. V blízkosti
státní hranice s Polskem okrajově vystupuje Zwidowský zbřidličnatělý granodiorit. Oblast na
S od plutonu se generelně vyznačuje poněkud většími mocnostmi kenozoického
sedimentárního pokryvu i lokálními výskyty vulkanitů.
Ve území zobrazeném na Obr. 1 se nadmořské výšky terénu pohybují od 300 do 1200 m n. m.
Nejvyšším bodem přímo na linii modelového tíhového řezu je kóta Jizera 1122 m n. m.
Severní část řezu v blízkosti polské státní hranice leží ve výškách okolo 400 m n.m, v jižní
části převažují v okolí obce Syřenov nadmořské výšky slabě přesahující 400 m n.m. V místě,
kde tíhový profil protíná tok Jizery, je nadmořská výška říčního údolí 350 m n.m. Severní část
území je odvodňována řekou Smědá, jižní část řekou Jizera a jejím přítokem zvaným
Kamenice.

3

4

Legenda ke geologické mapě zobrazené na Obr. 1

2
4
6
7
8
11
15
17
32
44
70
72
75
77
79
80

fluviální sedimenty – hlína, písek, štěrk
organické sedimenty – slatina, rašelina, hnilokal
deluviální hlinito-kamenité sedimenty
deluviální kamenito-blokové sedimenty
eolické sedimenty, spraš, sprašová hlína
fluviální sedimenty, písek, štěrk
fluviální sedimenty hlavní terasy, písek, štěrk
vodně ledovcové sedimenty sealského zalednění
sodalitický fonolit
nefelinit olivinický
spodní perm, prosečenské souvrství, pískovec, arkóza, tuf, tufit
spodní perm, vrchlabské souvrství, aleuropelit, pískovec
spodní perm, vrchlabské souvrství, prachovec, jílovec, pískovec
svrchní karbon, semilské souvrství, aleuropelit, pískovec, konglomerát
svrchní karbon, kumburské, syřenovské a semilské souvrství, konglomerát, pískovec
svrchní karbon, bazaltandezit, andezitový tuf, tufitická brekcie, aglomerát

111
112
113
114
116

drobnozrnný aplitický granit
středně zrnitý biotitický granit
porfyrický biotitický hrubozrnný granit
porfyrický středně zrnitý biotitický granit až granodiorit
středně zrnitý muskoviticko-biotitický granit /tzv. tanvaldská žula/

125
126
130
133

chlorit-sericitický fylit (ponikelská skupina)
vápenec krystalický, dolomit krystalický (ponikelská skupina)
grafit-sericitický fylit (ponikelská skupina)
sericitický kvarcit (ponikelská skupina)

144
147
148
149
150

biotiticko muskovitický hrubozrnný metagranit
biotiticko muskovitická plástevnatá ortorula
plástevnatá okatá rula
kataklastický, zčásti zbřidličnatělý biotitický granodiorit (zawidowský)
laminovaná, drobně okatá migmatitická rula /tzv. niská rula/

152
156

fylit (radčická skupina)
zelená břidlice (radčická skupina)

169
170
171
173
175
176

zelenošedý chlorit-muskovitický albitický svor až fylit (velkoúpská skupina)
šedý sericiticko muskovitický albitický fylit, svor (velkoúpská skupina)
muskovitický kvarcit (velkoúpská skupina)
leptynit (velkoúpská skupina)
erlán (velkoúpská skupina)
grafitický svor (velkoúpská skupina)
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3. Hustoty hornin
Informace o hustotách hornin nám poskytují měření provedená na horninových vzorcích,
jejichž výsledky jsou náplní zpráv Čejchanová et al. (1981), Píchová, Červenka (1986) a
Uhmann, Mitevová (1984).
Přirozené hustoty granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu vytvářejí velmi těsný soubor
hodnot s rozpětím v úzkém intervalu 2,63-2,64 g.cm-3. Vyšší hodnota (2,64 g.cm-3)
reprezentuje okrajovou tanvaldskou žulu, která do modelového řezu zasahuje jen minimálně okrajový jižní lem plutonu vytvářený touto tanvaldskou žulou totiž v místě řezu vykliňuje.
Hodnota 2,63 g.cm-3 náležející majoritní liberecké žule je pro pluton vysoce reprezentativní.
Metamorfity jižních Krkonoš jsou v zájmové oblasti reprezentovány především fylity a svory
svrchnoproterozoické velkoúpské skupiny, dále fylity, metadiabasy a zelenými břidlicemi
skupiny radčické (svrchní proterozoikum - ordovik) a fylity a zelenými břidlicemi ponikelské
skupiny (silur – spodní devon). Ve všech třech skupinách se nachází variabilní množství
vložkových hornin, jimiž jsou kvarcity, krystalické vápence a dolomity nebo metalydity
a metakonglomeráty. Hustoty metamorfitů jsou generelně vyšší než hustoty granitoidů
a zaujímají mnohem širší interval hodnot:
fylity až svory velkoúpské skupiny………………………………. 2,73-2,77 g.cm-3
chloriticko-sericitické fylity a zelené břidlice radčické skupiny…. 2,78-2,85 g.cm-3
chloriticko-sericitické fylity ponikelské skupiny………….. ……. 2,75-2,77 g.cm-3
zelené břidlice ponikelské skupiny.………………………………..2,81-2,94 g.cm-3
S přihlédnutím k četnosti zastoupení jednotlivých druhů hornin byly pro tíhový řez brány tyto
reprezentativní hodnoty:
pro velkoúpskou skupinu 2,76 g.cm-3
pro radčickou skupinu 2,80 g.cm-3
pro ponikelskou skupinu 2,77 g.cm-3
Vedle těchto převažujících hornin však výslednou hustotu výše uvedených komplexů mohou
ovlivňovat též vložkové horniny, jako např. kvarcity (~ 2.62 g.cm-3) a krystalické dolomity
(~ 2.82 g.cm-3).
Vrtem Horní Kalná (HK-1) byly v podloží podkrkonošské pánve dále zjištěny bazické
horniny (gabra, metabazity a trondhjemity) v hloubkách >1390 m. Skryté bazické těleso, které
je patrně součástí metamorfitů jižních Krkonoš, je hustotně i tíhově významným objektem
podestýlajícím permokarbon přilehlé podkrkonošské pánve, které v j. části modelového
profilu způsobuje nejvyšší tíhovou anomálii (na kilometráži 41). Toto metabazitové těleso je
charakteristické vysokou hustotou a bylo modelováno s hodnotou 2,97 g.cm-3.
V j. části modelového profilu vystupují horniny karbonu a permu podkrkonošské
svrchnopaleozoické pánve. Především jsou to sedimenty – jílovce, prachovce, pískovce,
vápence, arkózy, konglomeráty. Jejich přirozené hustoty se pohybují ve značném rozpětí
hodnot od 2,3 g.cm-3 (arkózy, pískovce) do 2,67 g.cm-3 (vápence). V z. části pánve, kterou
protíná modelový profil, vystupují též vulkanické horniny karbonu a permu – převážně
andezitoidy a bazaltoidy (melafyry), také však ryolity. Jejich přirozené hustoty zaujímají
široký interval hodnot 2,6 – 3,0 g.cm-3. V modelovém řezu je proto komplex
svrchnopaleozoických sedimentů a vulkanitů (permokarbon) celkově charakterizován
přirozenou hustotou 2,61 g.cm-3.
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Severní svahy jizerské části krkonošsko-jizerského plutonu v okolí Nového Města pod
Smrkem jsou překryty jizerským blokem metamorfitů, které tvoří plášť krkonošsko-jizerského
plutonu. Tento plášť je zde reprezentován nejprve svory a fylity s vložkami amfibolitů (proto
byl do modelu na kilometráži 78-81 km vložen s hustotou 2,78 g.cm-3), dále k S odtud pak
vystupuje rozsáhlý komplex ortorul a metagranitoidů (zjednodušeně označovaný jako jizerské
ortoruly). Zahrnuje dvojslídné plástevné ortoruly, okaté ruly, migmatitické ruly, metagranity
různých zrnitostí. Hustotně není tento komplex příliš variabilní a je modelován s průměrnou
hustotou 2,66 g.cm-3.
Severní část území budovaná „jizerskými ortorulami“ je plošně překrývána kvartérními
glaciálními a fluvioglaciálními sedimenty. Tyto mladé usazeniny mají povětšinou nízké
variabilní hustoty. Jejich mocnosti však jsou relativně malé a vzhledem k tomu vyvolávají
pouze drobné krátkovlnné tíhové anomálie nevelkých amplitud. Proto nebyly při tíhovém
modelování uvažovány.

4. Tíhové anomálie
Obrázek 2 zobrazuje tíhové pole v zájmovém území a jeho nejbližším okolí. Jedná se o úplné
Bouguerovy anomálie vypočtené pro redukční hustotu 2,67 g.cm-3. Z původně měřených
tíhových bodů, které byly od sebe v terénu vzdáleny cca 500 m, byla nainterpolována
čtvercová síť anomálních hodnot o straně 125 m. Z této pravidelné sítě pak byla sestrojena
barevná mapa Bouguerových anomálií s krokem izolinií 1 mGal (1 mGal = 10-5 m.s-2).
Hodnoty anomálií na obr. 2 se pohybují v rozpětí od 0 mGal do -45 mGal. Nejvyšších hodnot
nabývá tíhové pole v jv. rohu, v oblasti budované metamorfity jihokrkonošského krystalinika,
kde se hustoty dominantních hornin pohybují rozpětí 2,73-2,80 g.cm-3. Nejnižších anomálních
hodnot pak nabývá pole nad žulami krkonošsko-jizerského plutonu (hustota 2,63-2,64 g.cm-3).
V blízkosti Bedřichova a Janova nad Nisou činí hodnoty anomálií okolo -39,5 mGal,
podobně je tomu na kilmetrážích 68-70 km modelového řezu. Absolutní minimum v rámci
zobrazeného území (-43,5 mGal) se nachází na V odsud, na území Polska. V s. části mapy (s.
od plutonu) se hodnoty anomálií pohybují v rozmezí cca od -25 mGal do -36 mGal. V tomto
úseku budovaném jizerským blokem metamorfitů převládají horniny ortorulového charakteru
(hustota 2,66 g.cm-3).
K prudké změně anomálních hodnot (tj. k výraznému zhuštění izolinií) dochází v prvé řadě na
styku granitoidů plutonu s okolními komplexy metamorfitů. Nejvyšších hodnot 60-80 Eötvös
dosahuje horizontální gradient tíže na j. okraji krkonošsko-jizerského plutonu a jeho průběh
víceméně věrně kopíruje povrchový kontakt granitoidů s metamorfity (1 Eötvös = 1 mGal/10
km). Detailně je průběh j. kontaktu plutonu na Obr. 2 mapován pomocí indikací hustotních
rozhraní, která byla z tíhového pole vypočtena tzv. Linsserovou metodou. Postupujeme-li od
Z k V, tak původně z.-v. průběh indikací kontaktu v území mezi Jabloncem nad Nisou a
Rychnovem u Jablonce nad Nisou se u Maršovic stáčí k SSV směrem naVelké Hamry. Po
lokálním „uskočení“ u Tanvaldu pak pokračuje až do j. okolí Harrachova, kde se jeho směr
opět významně změní (kolmé úsečky u značek hustotních rozhraní směřují vždy do hustšího
prostředí).
Podobně také na s. okraj plutonu v širokém okolí Lázní Libverda můžeme pozorovat výrazné
indikace hustotních rozhraní. Zřetelně je dále indikován např. i okraj české křídové pánve
(hustota 2,30 g.cm-3) na linii Frýdštejn – Koberovy v jz. rohu Obr. 2.
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4. Tíhový řez Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem
Tíhové modelování bylo provedeno na jjv.- ssz. profilu protínajícím kontakt plutonu
s přilehlým krystalinikem j. části Krkonoš v blízkosti Tanvaldu. Nejprve byl sestaven hrubý
regionální startovní model geologicko-geofyzikálního řezu s počátkem v české křídové pánvi
v blízkosti Nechanic na Královéhradecku a s koncem v severosudetské pánvi v ssv. okolí
Zhořelce na německo-polském pomezí. Profil byl zvolen tak, aby kilometráž 60 km připadla
do zájmové plochy projektovaného hlubokého vrtu na okraji Tanvaldu. Při sestavování
startovního modelu jsme vycházeli z geologické mapy ČR 1:50 000 sestavené Českou
geologickou službou, dále i z geologické mapy Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000 autorů
Kozdrój et al. (2001) a samozřejmě z petrofyzikálních zpráv Čejchanová et al. (1981),
Píchová, Červenka (1986) a Uhmann, Mitevová (1984).
Poté bylo přistoupeno k vlastnímu řešení obrácené úlohy gravimetrie. To znamená, že byl
opakovaně vypočítáván gravitační účinek modelového řezu a porovnáván s naměřenými
tíhovými anomáliemi - v iteracích, při kterých byla postupně upravována geometrie
modelovaných geologicko-petrofyzikálních bloků tak, aby bylo dosaženo odpovídající shody
měřených a vypočtených hodnot. Při tíhovém modelování jsme zohledňovali poznatky z dříve
publikovaných regionálních tíhových řezů v krkonošsko-jizerském krystaliniku (Sedlák et al.
2007). Finální výstup řešení obrácené úlohy má podobu tíhového řezu Syřenov – Tanvald –
Nové Město pod Smrkem, který je v délce 90 km zobrazen na Obr. 3.
Z výsledku řešení je zřejmé, že pro vysvětlení tíhovým měřením zjištěných relativně
záporných hodnot Bouguerových anomálií nad plutonem (na kilometrážích 58 - 80 km)
je nutno interpretovat spodní hranici granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu
v hloubkách přes 8 km. Nejdůležitějším poznatkem je ale zjištění tvaru j. hlubinného
kontaktu plutonu s metamorfity j. Krkonoš. Krkonošsko-jizerský pluton zde upadá k J
pod metamorfované komplexy, a to generelně pod úhlem 63 stupňů. Znamená to, že na
hladině – 8000 m n.m. se kontakt nachází zhruba na kilometráži 54 km modelového
řezu.
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5. Závěr
Obraz Bouguerových anomálií na profilu Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem a
v jeho bezprostředním okolí ovlivňují tři hustotně kontrastní geologické struktury svrchní
části zemské kůry.
První a nejvýznamnější z nich je krkonošsko-jizerský pluton - zde konkrétně jeho jizerská
část. Toto mohutné těleso, vystupující podél modelového řezu na povrch v délce 18,5 km a
dosahující hloubky až 8 km, má relativně malou hustotu 2,63 g.cm-3 a proto vytváří výraznou
tíhovou depresi až -40 mGal.
Druhou výraznou hustotně kontrastní geologickou strukturu představují komplexy
metamorfitů jižních Krkonoš (především fylitů, svorů, metavulkanitů) o průměrných
hustotách 2,76 až 2,80 g.cm-3. V ní (jako hustotní jádro) se nachází na povrch nevystupující
těleso metabazitů. Na modelovém řezu je situováno v hloubkovém intervalu 0,7 – 3,8 km a
jeho hustota je 2,97 g.cm-3. V místě jeho výskytu nabývá Bouguerova anomálie hodnoty
okolo 0 mGal.
Třetí, relativně méně výraznou strukturou je jizerský blok metamorfitů vystupující na S od
plutonu. V tomto bloku převládají ortoruly (hustota 2,66 g.cm-3) a hodnoty tíhových anomálií
se zde pohybují v rozmezí -25 mGal až -36 mGal.
V j. okolí Tanvaldu, kde dochází ke styku první a druhé struktury (tj. plutonu a
jihokrkonošského krystalinika) existuje nejstrmější tíhový (a tím i hustotní) gradient.
Z obrázků 1 a 2 je také patrné, že území 1 km jv. od Tanvaldu je určitým tektonickým uzlem
v rámci studovaného území.
Hlavním a nejdůležitějším poznatkem tíhového modelování je interpretovaný tvar j.
hlubinného kontaktu krkonošsko-jizerského plutonu s jihokrkonošským krystalinikem v okolí
Tanvaldu. Pluton zde upadá pod metamorfity generelně k J pod úhlem cca 63 stupňů. Na
úrovni -8000 m n.m. se tak kontakt granitoidů s metamorfity nachází na kilometráži 54 km
modelového řezu.
Pro podrobnější poznání strukturně-tektonické stavby v samotném centru zájmu, tj. v okolí
Tanvaldu, by bylo žádoucí uskutečnit detailní průzkum vhodně zvoleným komplexem
geofyzikálních metod, včetně podrobného gravimetrického měření s krokem v rozmezí 50 až
100 m.
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1. Úvod
Cílem práce bylo uskutečnit tíhové modelování zaměřené na určení geometrie jižního
kontaktu variských granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu s metamorfity jihokrkonošského
krystalinika v okolí Tanvaldu. K tomuto účelu byl zkonstruován tíhový řez v linii Syřenov –
Tanvald – Nové Město pod Smrkem. Byly přitom využity údaje z gravimetrického mapování
ČR 1:25 000, dále z geologických map ČR 1:50 000 a z petrofyzikálních zpráv o měření
hustot vzorků hornin.
Pozemní gravimetrická měření 1:25 000 byla v zájmovém území provedena v letech 1983
(Vašinová et al. 1984) a 2003 (Sedlák et al. 2003). Komplexní hodnocení gravimetrických
prací v krkonošsko-jizerském krystaliniku provedl Miligal, s.r.o. spolu s Českou geologickou
službou (Sedlák J. et al. 2006)
2. Vymezení oblasti, geologická situace
Geologická mapa České geologické služby 1:50 000 zachycuje studovaný j. okraj plutonu v
okolí Tanvaldu i jeho širší okolí podél modelovaného profilu (Obr.1). Majoritní horninou
plutonu je porfyrický středně zrnitý biotitický granit až granodiorit (liberecká žula - viz
kilometráže 60 - 78 km profilu). Při j. okraji plutonu je tento granit lemován středně zrnitým
musoviticko-biotitickým granitem (úsek 59,6-60 km profilu), který je označován jako
tanvaldská žula.
,
Starší komplexy metamorfitů jižních Krkonoš a železnobrodského krystalinika (původně
sedimentárně-vulkanické sekvence) vystupují na J od krkonošsko – jizerského plutonu.
Nejprve je to proterozoická velkoúpská skupina (57,8-59,6 km), dále k J následuje
paleozoikum reprezentované mladší ponikelskou skupinou stáří ordovik-silur (48-57,8 km)
a svrchnoproterozoickou až ordovickou skupinou radčickou (47-48 km). Jižněji odtud je
krystalinikum překrýváno svrchnopaleozoickými souvrstvími karbonu a permu
podkrkonošské pánve o celkové mocnosti přesahující 1,5 km.
Podobně také na svém s. okraji je krkonošsko-jizerský pluton lemován tzv. jizerským blokem
metamorfitů. Při s. hranici plutonu vystupuje nejprve pásmo fylitů až svorů (78 – 80,6 km),
dále k S však již převládají jizerské ortotuly, které se místy střídají s metagranity. V blízkosti
státní hranice s Polskem okrajově vystupuje Zwidowský zbřidličnatělý granodiorit. Oblast na
S od plutonu se generelně vyznačuje poněkud většími mocnostmi kenozoického
sedimentárního pokryvu i lokálními výskyty vulkanitů.
Ve území zobrazeném na Obr. 1 se nadmořské výšky terénu pohybují od 300 do 1200 m n. m.
Nejvyšším bodem přímo na linii modelového tíhového řezu je kóta Jizera 1122 m n. m.
Severní část řezu v blízkosti polské státní hranice leží ve výškách okolo 400 m n.m, v jižní
části převažují v okolí obce Syřenov nadmořské výšky slabě přesahující 400 m n.m. V místě,
kde tíhový profil protíná tok Jizery, je nadmořská výška říčního údolí 350 m n.m. Severní část
území je odvodňována řekou Smědá, jižní část řekou Jizera a jejím přítokem zvaným
Kamenice.
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Legenda ke geologické mapě zobrazené na Obr. 1

2
4
6
7
8
11
15
17
32
44
70
72
75
77
79
80

fluviální sedimenty – hlína, písek, štěrk
organické sedimenty – slatina, rašelina, hnilokal
deluviální hlinito-kamenité sedimenty
deluviální kamenito-blokové sedimenty
eolické sedimenty, spraš, sprašová hlína
fluviální sedimenty, písek, štěrk
fluviální sedimenty hlavní terasy, písek, štěrk
vodně ledovcové sedimenty sealského zalednění
sodalitický fonolit
nefelinit olivinický
spodní perm, prosečenské souvrství, pískovec, arkóza, tuf, tufit
spodní perm, vrchlabské souvrství, aleuropelit, pískovec
spodní perm, vrchlabské souvrství, prachovec, jílovec, pískovec
svrchní karbon, semilské souvrství, aleuropelit, pískovec, konglomerát
svrchní karbon, kumburské, syřenovské a semilské souvrství, konglomerát, pískovec
svrchní karbon, bazaltandezit, andezitový tuf, tufitická brekcie, aglomerát

111
112
113
114
116

drobnozrnný aplitický granit
středně zrnitý biotitický granit
porfyrický biotitický hrubozrnný granit
porfyrický středně zrnitý biotitický granit až granodiorit
středně zrnitý muskoviticko-biotitický granit /tzv. tanvaldská žula/

125
126
130
133

chlorit-sericitický fylit (ponikelská skupina)
vápenec krystalický, dolomit krystalický (ponikelská skupina)
grafit-sericitický fylit (ponikelská skupina)
sericitický kvarcit (ponikelská skupina)

144
147
148
149
150

biotiticko muskovitický hrubozrnný metagranit
biotiticko muskovitická plástevnatá ortorula
plástevnatá okatá rula
kataklastický, zčásti zbřidličnatělý biotitický granodiorit (zawidowský)
laminovaná, drobně okatá migmatitická rula /tzv. niská rula/

152
156

fylit (radčická skupina)
zelená břidlice (radčická skupina)

169
170
171
173
175
176

zelenošedý chlorit-muskovitický albitický svor až fylit (velkoúpská skupina)
šedý sericiticko muskovitický albitický fylit, svor (velkoúpská skupina)
muskovitický kvarcit (velkoúpská skupina)
leptynit (velkoúpská skupina)
erlán (velkoúpská skupina)
grafitický svor (velkoúpská skupina)
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3. Hustoty hornin
Informace o hustotách hornin nám poskytují měření provedená na horninových vzorcích,
jejichž výsledky jsou náplní zpráv Čejchanová et al. (1981), Píchová, Červenka (1986) a
Uhmann, Mitevová (1984).
Přirozené hustoty granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu vytvářejí velmi těsný soubor
hodnot s rozpětím v úzkém intervalu 2,63-2,64 g.cm-3. Vyšší hodnota (2,64 g.cm-3)
reprezentuje okrajovou tanvaldskou žulu, která do modelového řezu zasahuje jen minimálně okrajový jižní lem plutonu vytvářený touto tanvaldskou žulou totiž v místě řezu vykliňuje.
Hodnota 2,63 g.cm-3 náležející majoritní liberecké žule je pro pluton vysoce reprezentativní.
Metamorfity jižních Krkonoš jsou v zájmové oblasti reprezentovány především fylity a svory
svrchnoproterozoické velkoúpské skupiny, dále fylity, metadiabasy a zelenými břidlicemi
skupiny radčické (svrchní proterozoikum - ordovik) a fylity a zelenými břidlicemi ponikelské
skupiny (silur – spodní devon). Ve všech třech skupinách se nachází variabilní množství
vložkových hornin, jimiž jsou kvarcity, krystalické vápence a dolomity nebo metalydity
a metakonglomeráty. Hustoty metamorfitů jsou generelně vyšší než hustoty granitoidů
a zaujímají mnohem širší interval hodnot:
fylity až svory velkoúpské skupiny………………………………. 2,73-2,77 g.cm-3
chloriticko-sericitické fylity a zelené břidlice radčické skupiny…. 2,78-2,85 g.cm-3
chloriticko-sericitické fylity ponikelské skupiny………….. ……. 2,75-2,77 g.cm-3
zelené břidlice ponikelské skupiny.………………………………..2,81-2,94 g.cm-3
S přihlédnutím k četnosti zastoupení jednotlivých druhů hornin byly pro tíhový řez brány tyto
reprezentativní hodnoty:
pro velkoúpskou skupinu 2,76 g.cm-3
pro radčickou skupinu 2,80 g.cm-3
pro ponikelskou skupinu 2,77 g.cm-3
Vedle těchto převažujících hornin však výslednou hustotu výše uvedených komplexů mohou
ovlivňovat též vložkové horniny, jako např. kvarcity (~ 2.62 g.cm-3) a krystalické dolomity
(~ 2.82 g.cm-3).
Vrtem Horní Kalná (HK-1) byly v podloží podkrkonošské pánve dále zjištěny bazické
horniny (gabra, metabazity a trondhjemity) v hloubkách >1390 m. Skryté bazické těleso, které
je patrně součástí metamorfitů jižních Krkonoš, je hustotně i tíhově významným objektem
podestýlajícím permokarbon přilehlé podkrkonošské pánve, které v j. části modelového
profilu způsobuje nejvyšší tíhovou anomálii (na kilometráži 41). Toto metabazitové těleso je
charakteristické vysokou hustotou a bylo modelováno s hodnotou 2,97 g.cm-3.
V j. části modelového profilu vystupují horniny karbonu a permu podkrkonošské
svrchnopaleozoické pánve. Především jsou to sedimenty – jílovce, prachovce, pískovce,
vápence, arkózy, konglomeráty. Jejich přirozené hustoty se pohybují ve značném rozpětí
hodnot od 2,3 g.cm-3 (arkózy, pískovce) do 2,67 g.cm-3 (vápence). V z. části pánve, kterou
protíná modelový profil, vystupují též vulkanické horniny karbonu a permu – převážně
andezitoidy a bazaltoidy (melafyry), také však ryolity. Jejich přirozené hustoty zaujímají
široký interval hodnot 2,6 – 3,0 g.cm-3. V modelovém řezu je proto komplex
svrchnopaleozoických sedimentů a vulkanitů (permokarbon) celkově charakterizován
přirozenou hustotou 2,61 g.cm-3.
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Severní svahy jizerské části krkonošsko-jizerského plutonu v okolí Nového Města pod
Smrkem jsou překryty jizerským blokem metamorfitů, které tvoří plášť krkonošsko-jizerského
plutonu. Tento plášť je zde reprezentován nejprve svory a fylity s vložkami amfibolitů (proto
byl do modelu na kilometráži 78-81 km vložen s hustotou 2,78 g.cm-3), dále k S odtud pak
vystupuje rozsáhlý komplex ortorul a metagranitoidů (zjednodušeně označovaný jako jizerské
ortoruly). Zahrnuje dvojslídné plástevné ortoruly, okaté ruly, migmatitické ruly, metagranity
různých zrnitostí. Hustotně není tento komplex příliš variabilní a je modelován s průměrnou
hustotou 2,66 g.cm-3.
Severní část území budovaná „jizerskými ortorulami“ je plošně překrývána kvartérními
glaciálními a fluvioglaciálními sedimenty. Tyto mladé usazeniny mají povětšinou nízké
variabilní hustoty. Jejich mocnosti však jsou relativně malé a vzhledem k tomu vyvolávají
pouze drobné krátkovlnné tíhové anomálie nevelkých amplitud. Proto nebyly při tíhovém
modelování uvažovány.

4. Tíhové anomálie
Obrázek 2 zobrazuje tíhové pole v zájmovém území a jeho nejbližším okolí. Jedná se o úplné
Bouguerovy anomálie vypočtené pro redukční hustotu 2,67 g.cm-3. Z původně měřených
tíhových bodů, které byly od sebe v terénu vzdáleny cca 500 m, byla nainterpolována
čtvercová síť anomálních hodnot o straně 125 m. Z této pravidelné sítě pak byla sestrojena
barevná mapa Bouguerových anomálií s krokem izolinií 1 mGal (1 mGal = 10-5 m.s-2).
Hodnoty anomálií na obr. 2 se pohybují v rozpětí od 0 mGal do -45 mGal. Nejvyšších hodnot
nabývá tíhové pole v jv. rohu, v oblasti budované metamorfity jihokrkonošského krystalinika,
kde se hustoty dominantních hornin pohybují rozpětí 2,73-2,80 g.cm-3. Nejnižších anomálních
hodnot pak nabývá pole nad žulami krkonošsko-jizerského plutonu (hustota 2,63-2,64 g.cm-3).
V blízkosti Bedřichova a Janova nad Nisou činí hodnoty anomálií okolo -39,5 mGal,
podobně je tomu na kilmetrážích 68-70 km modelového řezu. Absolutní minimum v rámci
zobrazeného území (-43,5 mGal) se nachází na V odsud, na území Polska. V s. části mapy (s.
od plutonu) se hodnoty anomálií pohybují v rozmezí cca od -25 mGal do -36 mGal. V tomto
úseku budovaném jizerským blokem metamorfitů převládají horniny ortorulového charakteru
(hustota 2,66 g.cm-3).
K prudké změně anomálních hodnot (tj. k výraznému zhuštění izolinií) dochází v prvé řadě na
styku granitoidů plutonu s okolními komplexy metamorfitů. Nejvyšších hodnot 60-80 Eötvös
dosahuje horizontální gradient tíže na j. okraji krkonošsko-jizerského plutonu a jeho průběh
víceméně věrně kopíruje povrchový kontakt granitoidů s metamorfity (1 Eötvös = 1 mGal/10
km). Detailně je průběh j. kontaktu plutonu na Obr. 2 mapován pomocí indikací hustotních
rozhraní, která byla z tíhového pole vypočtena tzv. Linsserovou metodou. Postupujeme-li od
Z k V, tak původně z.-v. průběh indikací kontaktu v území mezi Jabloncem nad Nisou a
Rychnovem u Jablonce nad Nisou se u Maršovic stáčí k SSV směrem naVelké Hamry. Po
lokálním „uskočení“ u Tanvaldu pak pokračuje až do j. okolí Harrachova, kde se jeho směr
opět významně změní (kolmé úsečky u značek hustotních rozhraní směřují vždy do hustšího
prostředí).
Podobně také na s. okraj plutonu v širokém okolí Lázní Libverda můžeme pozorovat výrazné
indikace hustotních rozhraní. Zřetelně je dále indikován např. i okraj české křídové pánve
(hustota 2,30 g.cm-3) na linii Frýdštejn – Koberovy v jz. rohu Obr. 2.
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4. Tíhový řez Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem
Tíhové modelování bylo provedeno na jjv.- ssz. profilu protínajícím kontakt plutonu
s přilehlým krystalinikem j. části Krkonoš v blízkosti Tanvaldu. Nejprve byl sestaven hrubý
regionální startovní model geologicko-geofyzikálního řezu s počátkem v české křídové pánvi
v blízkosti Nechanic na Královéhradecku a s koncem v severosudetské pánvi v ssv. okolí
Zhořelce na německo-polském pomezí. Profil byl zvolen tak, aby kilometráž 60 km připadla
do zájmové plochy projektovaného hlubokého vrtu na okraji Tanvaldu. Při sestavování
startovního modelu jsme vycházeli z geologické mapy ČR 1:50 000 sestavené Českou
geologickou službou, dále i z geologické mapy Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000 autorů
Kozdrój et al. (2001) a samozřejmě z petrofyzikálních zpráv Čejchanová et al. (1981),
Píchová, Červenka (1986) a Uhmann, Mitevová (1984).
Poté bylo přistoupeno k vlastnímu řešení obrácené úlohy gravimetrie. To znamená, že byl
opakovaně vypočítáván gravitační účinek modelového řezu a porovnáván s naměřenými
tíhovými anomáliemi - v iteracích, při kterých byla postupně upravována geometrie
modelovaných geologicko-petrofyzikálních bloků tak, aby bylo dosaženo odpovídající shody
měřených a vypočtených hodnot. Při tíhovém modelování jsme zohledňovali poznatky z dříve
publikovaných regionálních tíhových řezů v krkonošsko-jizerském krystaliniku (Sedlák et al.
2007). Finální výstup řešení obrácené úlohy má podobu tíhového řezu Syřenov – Tanvald –
Nové Město pod Smrkem, který je v délce 90 km zobrazen na Obr. 3.
Z výsledku řešení je zřejmé, že pro vysvětlení tíhovým měřením zjištěných relativně
záporných hodnot Bouguerových anomálií nad plutonem (na kilometrážích 58 - 80 km)
je nutno interpretovat spodní hranici granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu
v hloubkách přes 8 km. Nejdůležitějším poznatkem je ale zjištění tvaru j. hlubinného
kontaktu plutonu s metamorfity j. Krkonoš. Krkonošsko-jizerský pluton zde upadá k J
pod metamorfované komplexy, a to generelně pod úhlem 63 stupňů. Znamená to, že na
hladině – 8000 m n.m. se kontakt nachází zhruba na kilometráži 54 km modelového
řezu.
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5. Závěr
Obraz Bouguerových anomálií na profilu Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem a
v jeho bezprostředním okolí ovlivňují tři hustotně kontrastní geologické struktury svrchní
části zemské kůry.
První a nejvýznamnější z nich je krkonošsko-jizerský pluton - zde konkrétně jeho jizerská
část. Toto mohutné těleso, vystupující podél modelového řezu na povrch v délce 18,5 km a
dosahující hloubky až 8 km, má relativně malou hustotu 2,63 g.cm-3 a proto vytváří výraznou
tíhovou depresi až -40 mGal.
Druhou výraznou hustotně kontrastní geologickou strukturu představují komplexy
metamorfitů jižních Krkonoš (především fylitů, svorů, metavulkanitů) o průměrných
hustotách 2,76 až 2,80 g.cm-3. V ní (jako hustotní jádro) se nachází na povrch nevystupující
těleso metabazitů. Na modelovém řezu je situováno v hloubkovém intervalu 0,7 – 3,8 km a
jeho hustota je 2,97 g.cm-3. V místě jeho výskytu nabývá Bouguerova anomálie hodnoty
okolo 0 mGal.
Třetí, relativně méně výraznou strukturou je jizerský blok metamorfitů vystupující na S od
plutonu. V tomto bloku převládají ortoruly (hustota 2,66 g.cm-3) a hodnoty tíhových anomálií
se zde pohybují v rozmezí -25 mGal až -36 mGal.
V j. okolí Tanvaldu, kde dochází ke styku první a druhé struktury (tj. plutonu a
jihokrkonošského krystalinika) existuje nejstrmější tíhový (a tím i hustotní) gradient.
Z obrázků 1 a 2 je také patrné, že území 1 km jv. od Tanvaldu je určitým tektonickým uzlem
v rámci studovaného území.
Hlavním a nejdůležitějším poznatkem tíhového modelování je interpretovaný tvar j.
hlubinného kontaktu krkonošsko-jizerského plutonu s jihokrkonošským krystalinikem v okolí
Tanvaldu. Pluton zde upadá pod metamorfity generelně k J pod úhlem cca 63 stupňů. Na
úrovni -8000 m n.m. se tak kontakt granitoidů s metamorfity nachází na kilometráži 54 km
modelového řezu.
Pro podrobnější poznání strukturně-tektonické stavby v samotném centru zájmu, tj. v okolí
Tanvaldu, by bylo žádoucí uskutečnit detailní průzkum vhodně zvoleným komplexem
geofyzikálních metod, včetně podrobného gravimetrického měření s krokem v rozmezí 50 až
100 m.
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Popis provedení vrtů z hlediska záruky bezpečnosti ochrany okolního horninového
prostředí a podzemních vod
Vzhledem k předpokládanému geologickému složení v místě vrtů (první metry kvarterní
uloženiny, dále až do konečné hloubky vrtů liberecká žula) bude použit následující typový
postup. Ten bude zpřesňován na základě průběžně zjišťovaných skutečností za využití
vyhodnocení vzorků vrtné drtě, intervalově odebíraných vrtných jader, karotážních měření a
dalších prováděných zkoušek v průběhu prací.
Práce na těchto typech vrtů se řídí závaznou metodikou a standardizovanými postupy
jednou z těchto institucí, jejich postupy jsou obdobné a certifikované:
-

IADC WellCAP Rotary Drilling
IWCF Rotary Drilling
IWCF Well Intervention

Jednotliví dodavatelé prací na těchto typech vrtů je standardně dodržují i při pracích
v České republice, nezávisle na české legislativě (jsou přísnější). Dle české legislativy jsou již
některé požadavky na akreditaci od roku 2011 požadovány (Vyhl. ČBÚ č. 239/1998 Sb.,
v platném znění - § 11, odst. 4). Následující popis vychází z těchto standardizovaných
postupů.
Předpokládané pažení vrtů:
1. Řidicí pažnicová kolona: dává vrtu prvotní směr a řídí vrtnou kolonu v počátcích její
práce, vyztužuje interval kvarterních uloženin a chrání vrt před závalem. Bude
zahloubena pod kvarterní uloženiny přes navětralou část liberecké žuly a usazena do
pevné nezvětralé horniny. Její hloubení se předpokládá stavební pilotážní soupravou
s průběžným zavrtáváním ochranné kolony pažnic technologií nasucho – bez
proplachu vrtným výplachem. Zavrtávací pracovní kolona dočasně spolehlivě oddělí
případné kvarterní vody, vytěžený materiál bude uložen na příslušnou skládku. Po
dosažení pevného podloží bude usazena řídící pažnicová kolona opatřená na vnější
straně centrátory a provedena cementace mezikruží v suchém vrtu, s následným
odtěžením ochranné zavrtávací kolony pažnic. Tím bude zamezeno znečištění
kvarterních vod vrtným výplachem a zaručeno oddělení kvarterní zvodně od spodních
zvodní. Pokračováno bude po zatuhnutí cementové směsi. Předpokládaná hloubka do
cca 12-20 m – dle zastižených poměrů.
2. Úvodní pažnicová kolona: chrání vrt před přítokem vody z vrstev a proti únikům
výplachu do horninového prostředí. Slouží pro nasazení preventrů a nese případné
další pažnicové kolony. Tato část bude hloubena za pomoci vrtného výplachu, na
který jsou kladeny tyto hlavní požadavky:
- vynášení vrtné drti na terén, chlazení vrtného nástroje, tixotropie
- zpevňuje stěny vrtu, omezuje kaverny a zajišťuje jejich stabilitu do jeho zapažení
- zamezuje komunikaci vody mezi vrtem a horninovým prostředím – na stěnách vrtu
se filtrací vytvoří pružná několikamilimetrová kůra, která této komunikaci zamezí,
k zabezpečení této funkce se volí i vhodná váha vrtného výplachu který má
vytvořit mírnou převahu tlaku z vrtu do prostředí – tím přispěje k vytvoření
ochranné filtrační kůry

-

ostatní funkce (zamezení rozbředání hornin, výronům vod a plynů ze sondy…) –
v této geologii ale nejsou tyto jevy z přírodního prostředí předpokládány)
Výplachové hospodářství vrtů tvoří ucelený, uzavřený systém. Mimo jiné je i
automaticky sledován a signalizován úbytek či nárůst vrtného výplachu v zásobních
nádržích a měřeno množství začerpávaného a vytékajícího výplachu. Tím je okamžitě
indikována a signalizována případná ztráta vrtného výplachu z vrtu do horninového
prostředí.
U standardizovaných postupů se rozeznávají hodnoty změn množství výplachu
v nádržích, množství výplachu začerpávaného a vytékajícího z vrtu a jsou
klasifikovány dle množství různými metodikami.:
Z klasifikace a opatření je zřejmé že i u nejvyššího stupně nedojde k takovému
úniku výplachu do horninového prostředí, který by se dostal přes vzdálenost
ovlivňující okolní zdroje. Vzhledem k automatizaci měření a signalizace nezávisle na
lidském činiteli nedochází v praxi k únikům vrtného výplachu přesahujícím první
stovky litrů (s výjimkou vrtání na ropu a plyn s tlakovými projevy).
Úniku výplachu do horninového prostředí tedy bude zabráněno technologickými
opatřeními – úpravou výplachu, případně cementací ztrátového horizontu.
Po dovrtání potřebné hloubky (ověření vzorky a karotáží) po zkalibrování vrtu bude
osazena úvodní pažnicová kolona opatřená centrátory, které zaručí vyplněné celého
kruhového prostoru mezikruží mezi pažnicí a stěnou vrtu. Vzhledem k uvažované
funkci vrtu, kdy bude při provozu předpokládaná teplota na ústí do 1800 C, bude
použita cementová směs odolná teplotám cca 2000 C, předběžně hlinitanový cement
API třídy G – H s reologickými přísadami.
Po zatuhnutí cementu bude provedena kontrola hermetičnosti v souladu s Vyhl.
ČBÚ č.239/1998 Sb., § 42b.
Potom bude pata pažnicové kolony podvrtána o cca 3-5 m a provedena zkouška na
zjištění hodnoty štěpicího tlaku (Leak Of Tests) a následně odvozené hodnoty
(maximální přípustná váha výplachu, maximální přípustný tlak na mezikruží –
MAASP …), provedou se příslušné úpravy výplachu a technologie.
Předpokládaná hloubka – první stovky metrů – dle zastižených poměrů.
3. Technická pažnicová kolona: zabezpečuje dovrtání vrtu do projektované hloubky.
Zpevňuje a izoluje různé geologické formace, předchází komplikacím a haváriím ve
vrtu. Za příznivých podmínek ji lze využít jako kolonu těžební. Může být vytažena na
povrch nebo osazena jako liner.
Technologický postup je shodný jako u úvodní pažnicové kolony. O jejím osazení se
rozhoduje na základě celkového vyhodnocení poznatků z průběhu prací, především
vzorků a karotážního měření. Při rozhodnutí se zohledňuje především:
- výsledky karotážního měření – přítomnost podzemních vod a nutnost jejich
oddělení, vývoj teplot
- technický stav vrtu – zastižení poruchových pásem, ztráty výplachu, tvorba
kaveren, rozbředání stěn vrtu …
- vyhodnocení vzorků – možnost ovlivnění pracovního media při využití vrtů
zvýšenou mineralizací z horninového prostředí
Předpokládaná hloubka do 2 – 3 000 m - dle zastižených poměrů
4. Těžební pažnicová kolona: slouží k provoznímu využití vrtů, může být osazena jako
liner, může být nahrazena technickou kolonou. Může a nemusí být cementována –
rozhodují zastižené poměry a uživatelské požadavky.

Závěr z hlediska ochrany podzemních vod a horninového prostředí:
a) Kvarterní zvodeň – ochrana zaručena vrtání nasucho s průběžným pažením a izolací
mezikruží cementací
b) Hlubší zvodně krystalinika, jejich ochrana zaručena:
- technologií vrtání s výplachem vytvářejícím filtrační kůrku, způsobem sledování
případných ztrát výplachu a způsobu jejich likvidace
- sledováním a vyhodnocováním v průběhu prací – vzorkování, karotáže – volba
vhodných intervalů k pažení a cementace
- dodržením standardizovaných postupů, předepsaných zkoušek, testů a výpočtů
- používáním tepelně odolných materiálů k cementaci dle API třídy G – H
s úpravami reologie
- použitím pažnic (s možnou výjimkou u řídicí pažnicové kolony) dle normy ČSN
EN ISO 11960, 45 1391 – Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro
sondy, případně ČSN EN ISO 13680, 45 1397 – Bezešvé trubky
z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice…(vychází mezinárodního
standarti API Spec 5CT). Jejich použití zaručuje m. j. vysokou životnost, odolnost
proti tlakům a těsnost závitových spojení
- projekt vrtných prací bude zpracován v rámci Zvláštního zásahu do zemské kůry
jako činnost hornická – podléhá schválení příslušného OBÚ
- zpracování projektu proběhne dle osnovy uvedené ve Vyhl. ČBÚ č. 238/1998 Sb.,
přílohy č. 1
- jednotlivé zvodně budou izolovány v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 239/998 Sb.,
§ 42 – pažení a cementace: vodonosné a roponosné a plynové horizonty musí být
izolovány
Během hloubení a provozování geotermálních vrtů nedojde k negativnímu
ovlivnění odběrů podzemních vod ve smyslu § 29 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
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