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ÚVOD 
 

Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí pro těžebnu štěrkopísku Otradovice bylo zpracováno 
v únoru 2000 a veřejně projednáno dne 26. 09. 2000. Dne 20. 11. 2000 vydalo MŽP ČR souhlasné 
stanovisko k uvedenému záměru na těžbu štěrkopísku z nevýhradního ložiska pod čj. NM 700/2872/00 
(viz př. č. 1). Jednou ze stěžejních podmínek pro povolení těžby je ukončení těžby štěrkopísku na kótě 
175 m n. m., nejméně však 1 m nad hladinou podzemní vody. 
 
Těžba ložiska byla zahájena v září r. 2003 po vydání pravomocného rozhodnutí o dobývání ložiska 
OBÚ Kladno pod čj. 2354/II/03/810.3/RCZ/VCH dne 24. 04. 2003 a rozhodnutí o využití území čj. 
17/330/2001 (Odbor výstavby MěÚ Benátky n. J.) ze dne 03. 05. 2001 (nabylo právní moci 03. 08. 
2001).  
 
Těžený štěrkopísek (surovina) obsahuje v některých místech ložiska více než 3 % jílovitých frakcí, což 
omezuje využití suroviny v náročnějších betonářských směsích. Investor se rozhodl doplnit původně 
schválenou technologii těžby (tj. těžbu za sucha se suchým tříděním) o mokrý proces (tj. vypírku 
vodou a následné třídění). Mokrou úpravou (praním) se sníží množství odplavitelných částic 
v surovině na přijatelnou hodnotu, tj. asi 1,5 %. Nová úprava suroviny se dotkne asi 270 tis. mP

3
P.r P

-1
P 

těženého písku, tj. asi 54 % veškeré těžené suroviny. Zbytek, tj. 230 tis. mP

3
P.r P

-1
P, nebude mokrou cestou 

upravován. 
 
Rozhodnutí investora o úpravě a zušlechtění těženého nerostu (praní) je v souladu s příslušným 
ustanovením horního zákona (zák. 44/88 Sb.) na hospodárné a bezpečné dobývání ložiska. Investor již 
při přípravě těžby požádal Magistrát města Mladá Boleslav o změnu plánu využívání ložiska (28. 7. 
2003). K žádosti bylo přiloženo kladné stanovisko Pražských vodovodů a kanalizací a. s., KHS ÚP 
Mladá Boleslav, obce Skorkov, Lesů ČR, LS Mělník a posouzení ing. Kněžka, CSc. Z jednání 
k tomuto záměru vyplynula nutnost úpravy (snížení množství odebíraných podzemních vod). Na 
základě jednání 2. 10. 2003 byla žádost vzata zpět s tím, že bude zpracován posudek (OPV s.r.o. 
Praha) a doloženy další skutečnosti.  
 
Po zpracování potřebných doplňujících posudků byla podána žádost o povolení k odběru podzemních 
vod, doplněná posudkem OPV Praha a kladnými stanovisky významných účastníků řízení.  
 
Vodoprávní řízení bylo zahájeno (oznámení ze 4. 02. 2004) a 17. 02. 2004 přerušeno s tím, že ve 
vyjádření Ministerstva životního prostředí ze dne 9. 02. 2004 bylo vodoprávnímu úřadu sděleno, že 
záměr splňuje podmínky bodu 2.5, kategorie II přílohy k zákonu č. 100/2001 Sb. s tím, že se jedná o 
změnu podle ustanovení § 4odst. 1, písm. c) a záměr podléhá Zjišťovacímu řízení.  
 
Na základě tohoto sdělení bylo řízení o povolení odběru podzemních vod přerušeno. Na základě těchto 
skutečností bylo zpracováno Oznámení o záměru. 
 
Oznámení o záměru je zpracováno v rozsahu požadavků zákona č. 100/2000 Sb., příloha č. 4. 
 
Podle zákona č. 17/92 Sb. nesmí být území zatěžováno činností nad míru únosného zatížení území. 
V případě změny technologie se jedná zejména o vliv na podzemní vody. Z tohoto důvodu byla 
zpracována řada studií o vlivu praní písku na podzemní vodu v dané lokalitě a vyžádána řada 
stanovisek k této problematice. Potřebná stanoviska jsou v příloze tohoto oznámení. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
AIM  automatický imisní monitoring 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  
SOB2 B

 oxid siřičitý 
NOBXB

 oxidy dusíku 
CO oxid uhelnatý 
SPM prašný aerosol 
PM10 prašný aerosol do 10 µg 
IHr průměrná roční koncentrace znečišťující látky [µg/mP

3
P]  

IHBd B

 průměrná denní koncentrace znečišťující látky [µg/mP

3
P]  

IHBk B průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky[µg/mP

3
P]  

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČOV čistírna odpadních vod 
EIA zkratka anglického názvu "Environmental Impact Assesment“ (hodnocení 

vlivů na životní prostředí) 
CHKO chráněná krajinná oblast 
LBAB hladina hluku A [dB(A)] 
LBAmax B maximální hodnota hladiny hluku A [dB(A)] 
LBAeq B ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)] 
LBAeqp B nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)] 
OHS okresní hygienická stanice 
KHS krajská hygienická stanice 
OkÚ okresní úřad 
MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 
RŽP referát životního prostředí 
ÚSES územní systém ekologické stability 
NRBC nadregionální biocentrum ÚSES 
NRBK nadregionální biokoridor ÚSES 
OP NRBK ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru 
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 
PHO pásmo hygienické ochrany 
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POPIS PROCESU POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
STRUČNÉ VYJÁDŘENÍ K PŘIPOMÍNKÁM 
Oznámení k záměru „Změna technologie těžby, těžebna štěrkopísku Otradovice“ bylo 
zpracováno dne 24. 04. 2004 (Ing. Josef Soukup, CSc. Zjišťovací řízení bylo ukončeno 8. 8. 
2004. 
 
Záměr je dle stanoviska OŽP a Z KÚ Středočeského kraje zařazen do kategorie II, sloupec B, 
bod 2.5 (viz př. č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění předpisů pozdějších). Dle ustanovení 
§4, odst. 1, písm. c zákona 100/01 Sb. se jedná o záměr s významnou změnou technologie 
těžby).  
 

V rámci zjišťovacího řízení se k záměru vyjádřily: 
 

a) Krajský úřad Středočeského kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
č. j. 7091-56376-2a/2004/OŽP-Zk ze dne 19. 07. 2004 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 
Podstata vyjádření 
 

Shrnuje požadavky všech vyjádření. Závěrem rozhodnutí, že Změna technologie těžby, 
těžebna Otradovice bude posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Akceptováno. 
 

b) Obec Skorkov 
e-mail ze dne 19. 07. 2004 

 
Podstata vyjádření 
 

Souhlasí se změnou technologie těžby.  
 

c) Dagmar Altmanová 
Strana zelených – stará Boleslav 
vyjádření ze dne 18. 06. 2004 

 
Podstata vyjádření 
 

Zásadní nesouhlas se změnou technologie. Poukazuje na pokles vody ve studních ve Staré 
Boleslavi v posledních měsících, uvádí, že jednou z možných příčin je realizace pískovny 
Otradovice. Uvádí, že denní odběr 72 mP

3
P vody je mnoho a může se zvyšovat. 

 
Vyjádření zpracovatele 
K připomínce o poklesu vody uvádím, že je mi známo, že zastupitelé Města Brandýs n. L. pověřili 
vyšetřením těchto příčin hydrogeologa (RNDr. V. Kněžka).  
 

Z našich podkladů uvádím, že hladina vody je průběžně sledována v pozorovacím systému 
štěrkopískovny od 16. 05. 2003, ve vrtech HMÚ V-673, V-674, vrtech ZB-1 a 2, v nových vrtech řady 
VT-1, 2, 3 a 4 (sledovány od 27. 08. 2003, kdy byly dokončeny) a v kopané studně prohloubené vrtem 
v areálu školek. Vrt ZB-2 byl na počátku roku 2004 zničen (monitorovací systém s tím počítal). 
Úroveň hladiny mělké podzemní vody je sledována dle schváleného projektu monitorovacího systému 
jednou za čtrnáct dní. Odběr vzorků mělké podzemní vody ve vybudovaných objektech je prováděn 
jednou za tři měsíce (v souladu s projednaným a schválených návrhem monitorovacích prací). 
Výsledky kvalitativního sledování i sledování úrovně hladiny mělké podzemní vody za rok 2003 jsou 



_____Pískovna Otradovice – změna technologie______________________________________Dokumentace EIA_______ 

T-EC Ústí n.L., 2004 Strana 8
 Stran 71
 

shrnuty ve zprávě za rok 2003 (L.Žitný leden 2004). Další zpráva bude zpracována v lednu 
2005 a budou v ní zpracovány výsledky  měření úrovní hladiny podzemní vody a výsledků 
kvalitativních rozborů uskutečněných v roce 2004 z vrtů monitorovacího systému. Z dosud 
provedených měření vyplývá, že 
 

Vrt VT-1  byl sledován od 27. 8. 2003. V době prvého měření, tj. asi měsíc před zahájením terénních 
úprav na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny zjištěna 11,80 m pod úrovní odměrného bodu. 
V závěru roku 2003 byla úroveň hladiny mělké podzemní vody zjištěna v úrovni 11,83 m pod 
odměrným bodem. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody povlovně klesá a v závěru července 
2004 byla zjištěna 11,87 m pod odměrným bodem. Úroveň hladiny mělké podzemní vody ve vrtu VT-
1 byla zjištěna v nejnižší úrovni 11,93 m pod odměrným bodem dne 13.10.2003, nejvyšší úroveň byla 
zjištěna 16. dubna 2004, kdy byla hladina 11,73 m pod odměrným bodem. Maximální rozkyv hladiny 
podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl 0,20 m. 
 

Vrt VT-2  byl sledován od 27. 8. 2003. V době prvého měření dne 27. 8. 2003, tj. asi měsíc před 
zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny zjištěna 14,64 m pod úrovní 
odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 2003 byla úroveň hladiny mělké podzemní vody 
zjištěna v úrovni 14,80 m pod odměrným bodem. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody 
povlovně klesá a v závěru července 2004 byla zjištěna 15,16 m pod odměrným bodem. Úroveň 
hladiny mělké podzemní vody ve vrtu VT-2 byla zjištěna v nejnižší úrovni 15,20 m pod odměrným 
bodem dne 30. 4. 2004. Nejvyšší úroveň hladiny byla zjištěna na počátku sledování. Maximální 
rozkyv hladiny podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl 0,56 m. Relativní velký rozkyv hladiny 
je způsoben nárazovým odběrem mělké podzemní vody pro sociální zařízení obsluhy těžebny. 
 

Vrt VT-3  byl sledován od 27. 8. 2003. V době prvého měření, tj. asi měsíc před zahájením terénních 
prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny zjištěna 13,90 m pod úrovní odměrného bodu – 
okraj zárubnice. V závěru roku 2003 byla úroveň hladiny mělké podzemní vody zjištěna v úrovni 
13,87 m pod odměrným bodem. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody povlovně klesá a 
v závěru července 2004 byla zjištěna 13,95 m pod odměrným bodem. Úroveň hladiny mělké podzemní 
vody ve vrtu VT-3 byla zjištěna v nejnižší úrovni 13,95 m pod odměrným bodem dne 25. 7. 2004. 
Nejvyšší úroveň hladiny mělké podzemní vody byla zjištěna dne 2. 10. 2003, kdy byla 13,86 m pod 
úrovní odměrného bodu. Maximální rozkyv hladiny podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl 
0,09 m. 
 

Vrt VT-4  byl sledován od 27. 8. 2003. V době prvého měření dne 27. 8. 2003, tj. asi měsíc před 
zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny zjištěna 14,22 m pod úrovní 
odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 2003 byla úroveň hladiny mělké podzemní vody 
zjištěna v úrovni 14,27 m pod odměrným bodem. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody 
povlovně klesá a v závěru července 2004 byla zjištěna 14,38 m pod odměrným bodem. Úroveň 
hladiny mělké podzemní vody ve vrtu VT-4 byla zjištěna v nejnižší úrovni 14,38 m pod odměrným 
bodem dne 25. 7. 2004. Nejvyšší úroveň hladiny vody ve vrtu byla zjištěna na počátku sledování, tj. 
27. 8. 2003 – 14,22 m pod odměrným bodem. Maximální rozkyv hladiny podzemní vody za dobu 
sledování tedy dosáhl 0,16 m. 
 

Vrt ZB-1  byl sledován od 16. 5. 2003. V době prvého měření dne 16.5.2003, tj. asi 3-4 měsíce před 
zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny zjištěna 14,04 m pod úrovní 
odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 2003 byla úroveň hladiny mělké podzemní vody 
zjištěna v úrovni 14,09 m pod odměrným bodem. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody 
povlovně klesá a v závěru července 2004 byla zjištěna 14,15 m pod odměrným bodem. Úroveň 
hladiny mělké podzemní vody ve vrtu ZB-1 byla zjištěna v nejnižší úrovni 14,15 m pod odměrným 
bodem dne 25. 7. 2004. Nejvyšší úroveň hladiny byla ve vrtu zjištěna dne 11. 6. 2003 a to 13,92 m 
n.m. Maximální rozkyv hladiny podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl 0,23 m. 
 

Vrt ZB-2  byl sledován od 16. 5. 2003. V době prvého měření dne 16. 5. 2003, tj. asi 3-4 měsíce před 
zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny zjištěna 14,05 m pod úrovní 
odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 2003 byla úroveň hladiny mělké podzemní vody 
zjištěna v úrovni 14,07 m pod úrovní terénu. Na počátku roku 2004 byl vrt zničen. Nejnižší úroveň 
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hladiny byla zjištěna 26. 11. 2003 – hladina byla 14,09 m pod odměrným bodem. Nejvyšší úroveň 
hladiny podzemní vody byla ve vrtu zjištěna 13,89 m pod odměrným bodem. Maximální rozkyv 
hladiny podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl 0,20 m. 
 

Vrt ZB-3  byl sledován od 16. 5. 2003. V době prvého měření dne 16. 5. 2003, tj. asi 3-4 měsíce před 
zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny zjištěna 15,07 m pod úrovní 
odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 2003 byla úroveň hladiny mělké podzemní vody 
zjištěna v úrovni 15,09 m pod úrovní odměrného bodu. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody 
nejprve slabě vystoupila a potom (od asi 17. 5. 2004) povlovně klesá a v závěru července 2004 byla 
zjištěna 15,08 m pod odměrným bodem. Úroveň hladiny mělké podzemní vody ve vrtu ZB-3 byla 
zjištěna v nejnižší úrovni 15,11 m pod odměrným bodem dne 28. 10. 2003. Nejvyšší úroveň hladiny 
byla zjištěna dne 26. 5. 2003 – v úrovni 14,82 m pod odměrným bodem. Maximální rozkyv hladiny 
podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl 0,29 m.  
 

Vrt HMÚ 673 byl sledován od 26. 5. 2003. V době prvého měření dne 16. 5. 2003, tj. asi 3 - 4 měsíce 
před zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny zjištěna 16,79 m pod 
úrovní odměrného bodu. V závěru roku 2003 byla úroveň hladiny mělké podzemní vody zjištěna 
v úrovni 16,77 m pod úrovní odměrného bodu. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody povlovně 
klesá a v závěru července 2004 byla zjištěna 16,80 m pod úrovní odměrného bodu. Úroveň hladiny 
mělké podzemní vody ve vrtu HMÚ 673 byla zjištěna 25. 7. 2004 v nejnižší úrovni 16,80 m pod 
odměrným bodem. Nejvyšší úroveň hladiny byla ve vrtu zjištěna 27.8.2003 – v úrovni 16,74 m pod 
odměrným bodem. Maximální rozkyv hladiny podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl pouze 
U0,06 mU. 
 

Vrt HMÚ 674 byl sledován od 26. 5. 2003. V době prvého měření dne 26. 5. 2003, tj. asi 3-4 měsíce 
před zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny zjištěna 4,18 m pod úrovní 
odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 2003 byla úroveň hladiny mělké podzemní vody 
zjištěna v úrovni 4,60 m pod úrovní odměrného bodu. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody 
povlovně klesá a v závěru července 2004 byla zjištěna 4,72 m pod úrovní odměrného bodu. Úroveň 
hladiny mělké podzemní vody ve vrtu HMÚ 674 byla zjištěna v nejnižší úrovni 4,72 m pod odměrným 
bodem dne 30. 5. 2004 a 25. 7. 2004. Nejvyšší úroveň hladiny byla zjištěna dne 4,18 m pod odměrným 
bodem Maximální rozkyv hladiny podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl U0,54 mU. 
 

Studna ve školkách byla sledována od 16. 5. 2003. V době prvého měření dne 16. 5. 2003, tj. asi 3 až 
4 měsíce před zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny zjištěna 5,08 m 
pod úrovní odměrného bodu – okraj betonového poklopu. V závěru roku 2003 byla úroveň hladiny 
mělké podzemní vody zjištěna v úrovni 5,59 m pod úrovní odměrného bodu. V průběhu roku 2004 
hladina podzemní vody povlovně klesá a v závěru července 2004 byla zjištěna 5,62 m pod úrovní 
odměrného bodu. Úroveň hladiny mělké podzemní vody ve studni ve školkách byla zjištěna v nejnižší 
úrovni 5,65 m pod odměrným bodem ve dnech 17. 1, 5. 2. a 30. 5. 2004 . Naproti tomu nejvyšší 
úroveň hladiny byla zjištěna 5,08 m pod odměrným bodem – ve dnech 16. a 26 května 2003. 
Maximální rozkyv hladiny podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl U0,57 mU. 
 

Z uvedeného je patrné, že pokles úrovně hladiny mělké podzemní vody v bezprostředním okolí 
těžebny štěrkopísků se v pozorovacích vrtech (vrty řady ZB a VT) pohyboval v průměru o 0,20 m (do 
výpočtu není započítán vrt VT-2, který je jako jediný využíván). Pokles úrovně hladiny je povlovný a 
je vyvolán velmi pravděpodobně klimatickými vlivy. Srážkový deficit je zjevný z následujícího 
přehledu měsíčních průměrných a konkrétně naměřených úhrnů srážek v předchozím období. Údaje 
jsou uvedeny v mm/měsíc. 
 

Rok I II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII Celkem 
1950-80 29 26 36 40 69 79 71 68 44 41 35 33 571 
2000 34 38 102 11 38 73 58 33 28 47 27 12 501 
2001 31 38 65 63 77 72 96 98 92 19 42 37 743 
2003 25 4 8 23 107 31 85 31 34 27 6 23 404 
2004 12,5 7,3 6,3 4,9         
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Nárazový pokles úrovně hladiny podzemní vody v Staré Boleslavi byl dle sdělení občanů zaznamenán 
v prosinci 2003. Z hladinových změn na jednotlivých pozorovacích objektech monitorovacího 
systému těžebny Otradovice (pozvolný pokles o v průměru 0,2 m) vcelku jednoznačně vyplývá, že 
nárazový pokles hladiny podzemní vody ve Staré Boleslavi nemůže být způsoben existencí a 
provozem těžebny. Objasnění příčin nárazového poklesu úrovně hladiny podzemní vody v Staré 
Boleslavi o asi 1 m bude obsahem objednaného posudku MěÚ Brandýs n/L. Lze předpokládat, že 
vzniklý pokles bude v souvislosti s úpravami povrchového toku Labe, či jinými příčinami v blízkosti 
prostoru nárazového poklesu. Srážkový deficit, který jsme dokumentovali výše by měl být v prostoru 
Staré Boleslavi adekvátní prostoru okolí těžebny (pokles o 0,09 – 0,29 m). 
  

Pokud jde o odběr vody v hodnotě 72 mP

3
P.dP

-1
P lze oprávněně očekávat, že uvedený odběr nebude mít na 

hladinu podzemní vody významný vliv. Uvedená voda se používá v dané technologii ke krytí ztrát. 
Největší podíl na těchto ztrátách má voda, která zůstává ve vypraném písku po odvodnění. Tato voda 
odtéká z písku do podloží na dehydratačních depóniích (písek po praní je minimálně dalších 48 hod. 
před expedicí gravitačně odvodňován). Zbytková vlhkost (obsah vody v písku) závisí na době 
dehydratace a je podstatně menší, než množství vody ke krytí ztrát (do 10 % - nikdo by nekoupil vodu 
místo písku). Tuto vodu, která se oddělí na dehydratační depónii nelze využít k přímé recirkulaci, ale 
stane se součástí podpovrchové zvodně v pískovně. Voda v množství 72 mP

3
P.dP

-1
P tedy z pískovny 

nemizí, jen jí nelze přímo použít. 
 

d) Město Brandýs n. L. – Stará Boleslav 
č. j. 31743/2004/10 ze dne 10. 06. 2004 

 
Podstata vyjádření 
 

Upozorňují, že vznikající odpady musí být shromažďovány odděleně dle druhů, že je nutný souhlas 
k nakládání s nebezpečnými odpady místně příslušného orgánu státní správy. 
 

Město požaduje provozovat monitorovací systém dalších 7 let po ukončení těžby. Nepožadují další 
doplnění Oznámení, lze je použít v dalším procesu EIA.  
 
Vyjádření zpracovatele 
Výše uvedené požadavky jsou vesměs součástí návrhu opatření. Oddělené ukládání odpadů a povolení 
k nakládání s odpady bylo řešeno při procesu EIA v r. 2000. 
 

e) Magistrát města Mladá Boleslav 
č. j. EIA-13107/04 ze dne 09. 06. 2004 

 
Podstata vyjádření 
 

Z hlediska zákona o vodách požadují vysvětlit zvýšené obsahy NEL v podzemních vodách, 
(školkařskou činnost nelze zřejmě považovat za příčinu) a doložit, že prováděná činnost není příčinou 
poklesu vody ve studních v části Staré Boleslavi. Požadují projednat v procesu EIA z výše uvedených 
důvodů. 
 
Vyjádření zpracovatele 
K poklesu vody ve studních jsem se vyjádřil v předchozím stanovisku u Strany zelených a je doplněno 
i v dokumentaci. 
 
Pokud jde o problematiku NEL v podzemních vodách uvádím: 
Práce, které jsme byly a jsou prováděny v okolí pískovny, nebyly zaměřeny na objasnění geneze 
ropných uhlovodíků v podzemních vodách, byly zaměřeny pouze na zjištění jejich přítomnosti a změn 
jejich koncentrací. 
 
Podle výsledků kvalitativních rozborů vzorků mělkých podzemních vod, které byly odebrány již 
před zahájením terénních prací na otvírce těžebny, byly v odebraných vzorcích mělké podzemní 
vody z monitorovacích objektů zjištěny ropné uhlovodíky, což dokladuje, že nalezené ropné 
uhlovodíky v mělkých podzemních vodách (před zahájením terénních úprav v okolí těžebny) 
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nejsou geneticky souvislé s touto činností. Výsledky analýz vzorků odebraných v tomto období 
jsou v následujících tabulkách. 

V-673 
 

Ukazatel 27.5.2003 19.6.2003 16.7.2003 27.8.2003  
NEL (mg/l) 0,24 0,43 0,66 0,23  
Chloridy (mg/l) 8,9 8,9 10 8,6  

 
Vrt VT-1 
 

 27.8.2003 13.10.2003    
NEL (mg/l) m.0,04 m.0,04    
Chloridy (mg/l) 7,9 8,3    

 
Vrt VT-2 
 

 27.8.2003 2.10.2003    
NEL (mg/l)  m.0,04    
Chloridy (mg/l)  12    

 
Vrt VT-3 
 

 27.8.2003 2.10.2003    
NEL (mg/l) 0,061 0,18    
Chloridy (mg/l) 8,4 8,5    

 
Vrt ZB-3 
 

 27.52003 19.6.2003 16.7.2003 27.8.2003  
NEL (mg/l) 0,35 0,072 m.0,04 0,097  
Chloridy (mg/l) 15 10 14 14  

 
Vrt ZB-2 
 

 27.5. 2003 19.6.2003 16.7.2003 27.8.2003  
NEL (mg/l) 0,31 0,13 0,15 0,15  
Chloridy (mg/l) 7,4 8,5 5,9 6,6  

 
Vrt ZB-1 
 

 27.5.2003 19.6.2003 16.7.2003 27.8.2003  
NEL (mg/l) 0,62 0,2 0,079 0,5  
Chloridy (mg/l) 8,8 13 11 10  

 
Vrt VT-4 
 

 27.8.2003 2.10.2003    
NEL (mg/l) 0,055 0,093    
Chloridy (mg/l) 13 12    
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Školka 
 

 27.52003 19.6.2003 16.7.2003 27.8.2003  
NEL (mg/l) 0,12 m. 0,04 0,045 m 0,04  
Chloridy (mg/l) 17 51 (?) 19 19  

V - 674 
 

 27.5.2003 19.6.2003 16.7.2003 27.8.2003  
NEL (mg/l) m.0,04 m. 0,04 m.0,04 m. 0,04  
Chloridy (mg/l) 14 18 14 13  

 
Vývojový trend koncentrací ropných uhlovodíků i chloridů za dobu sledování (tj. před přípravnými 
terénními pracemi, tak v jejich průběhu i provozu těžebny – od květena 2003) nelze ze získaných 
výsledků odvodit (krátká časová řada). 
 
Z předchozích studií (L.Žitný 2000, 2001 a 2002, Vencelides 2003, M.Kněžek 2004) vyplývá, že 
skutečná rychlost proudění mělkých podzemních vod v horninovém prostředí nepřesahuje 0,5 m za 
den. Rychlost migrace ropných uhlovodíků je však vždy podstatně menší s ohledem na jejich 
retardační koeficient (kontaminanty se nešíří současně s tekoucí podzemní vodou, ale díky své 
viskozitě a velikosti molekul se zpožďují – tečou pomaleji). Pozorovací objekty, v nichž byly ropné 
uhlovodíky nalezeny se nacházejí v různých vzdáleností od prostoru těžebny a jsou i v různých 
směrech od ní (ve vztahu ke směru proudění podzemních vod). Z uvedeného je zřejmé, že ropné 
uhlovodíky v mělkých podzemních vodách byly již přítomné před zahájením prací spojených se 
založením těžebny. Navíc pozorovací objekty, v nichž byly ropné uhlovodíky nalezeny, nemohou 
z časových důvodů být kontaminovány ropnými látkami, jejichž původcem by byla pískovna 
(viz rychlost proudění podzemních vod). 
 

f) ČIŽP OI Praha 
č. j. 1/HI/7538/Ber, ze dne 07. 06. 2004 

 
Podstata vyjádření 
 

Podzemní vody mohou být ovlivněny úkapy RL, nebo chloridy v případě zimní údržby 
komunikací v pískovně. Proto je nutný pravidelný monitoring a dodržována pravidla 
manipulace s PHM. Nepožadují hodnocení dle zákona. 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

V pískovně nejsou a nebudou používány chloridy k údržbě komunikací. Jinak bez komentáře. 
 

g) ČIŽP OI Liberec 
č. j. 10/OV/2619/04/B, ze dne 31. 05. 2004 

 
Podstata vyjádření 
 

Za stěžejní považují možnost kontaminace podzemních vod ropnými látkami. Uvádějí, že dle 
údajů v Oznámení jsou NEL v mělké zvodni ve vrtech V 673, ZB 1, ZB 2i VT-3 a VT-4 nad 
limitem. Připomínají, že při prvním najetí pračky byl odběr vody během asi 10 dnů ve výši 
2 500 mP

3
P, tj. 3 l.sP

-1
P. Poukazují na pokles vody ve studnách. 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Ke všem diskutovaným otázkám bylo vyjádření již uvedeno. Na doplnění předchozího 
uvádím (platí i pro Stranu zelených): 
 

Je třeba vycházet zejména ze současných vyčíslených odběrů podzemních vod, které dle EIA dosahují 
asi 150 mP

3
P.r P

-1
P (tj. 0,004 l.sP

-1
P) a ze zvýšeného odběru podzemních vod po uvedení do provozu mokré 

technologie, kdy by došlo k vzestupu odběru podzemních vod na průměrně 0,43 l.sP

-1
P. Při tomto 
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zvýšeném odběru, pokud by nebyly mělké podzemní vody vůbec doplňovány (ani atmosférickými 
srážkami) by za jeden rok bylo odčerpáno z horninového prostředí 13 110 mP

3 
Ppodzemní vody. Při 

efektivní porositě zvodnělé vrstvy 20 % (zjednodušený orientační výpočet dle Becinského 
z koeficientu filtrace v úrovni 5.10P

-4
P m/s) by to znamenalo snížení hladiny mělké podzemní vody o 1 m 

v ploše 63 070 mP

2
P (to znamená na čtvercové ploše o délce strany 251 m – což je méně než plocha 

těžebny), při čemž by za tímto čtvercem již nedošlo k žádnému poklesu úrovně hladiny podzemní 
vody. Dle mého názoru dosahuje efektivní porosita asi 15 % a tak by snížení hladiny mělké podzemní 
vody bylo zaznamenáno na čtvercové ploše o délce strany 290 m. Je zjevné, že snížení hladiny 
podzemní vody od místa odběru se rychle snižuje. 
 

Je si třeba uvědomit, že vzdálenost mezi těžebnou a jímacím územím Praporce dosahuje cca 
1,5 km m a s prostorem, kde byl pokles úrovně hladiny podzemní vody hlášen, tj. mimo jiné 
až ve středu Staré Boleslavi – je vzdálenost 2,5 - 3 km. Při efektivní pórovitosti 15 % 
obsahuje vrstva 1 m mocná zvodnělé vrstvy v ploše 1 kmP

2
P cca 150 000 mP

3
P a toto množství by 

za celý rok bylo odčerpáno v případě odběru 4,7 l/s. Těžebna je provozována od září 2003, při 
čemž pokles hladiny byl zaznamenán již v prosinci 2003, tedy 3 měsíce po jejím založení. Po 
většinu doby od otevření pískovny do prosince však byla prováděna těžba na sucho a 
množství odčerpaných vod dosahovalo v průměru (dle údajů EIA) cca 0,01 l/s, to se nemohlo 
na poklesu hladiny vody ve studních Staré Boleslavi v žádném případě projevit (v daném 
čase). 
 

h) KHS Středočeského kraje 
Územní pracoviště  Mladá Boleslav 
č. j. 1831-215/04/MB, ze dne 31. 05. 2004 

 
Podstata vyjádření 
 

Uvádí, že těžba byla již posuzována a změna technologie na její dopady na prostředí nic 
nemění. Nepožadují další posuzování. 

i) KÚ Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
č. j. 8103-56376-1a/04/OŽP-Zem, ze dne 26. 05. 2004 

 
Podstata vyjádření 
 

Upozorňuje na blízkost přírodní památky Černý orel, která nesmí být dotčena. Upozorňují že 
nový těžební postup není v souladu s plánem rekultivace a není tedy přínosem pro danou 
lokalitu. Navrženou technologii těžby není při dodržení plánu rekultivace realizovat. 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Jak již bylo uvedeno v původní dokumentaci EIA nebude přírodní památka Černý orel těžbou 
dotčena. Pokud jde o plán rekultivace upozorňuji, že v Oznámení (i v Dokumentaci) je 
zřetelně uvedeno, že změna technologie předpokládá vybudování vodních ploch jednak 1 m 
nad úrovní hladiny podzemní vody (sedimentační jímky), jednak pod touto úrovní. Jímky nad 
hladinou podzemní vody budou po přemístění odstraněny, jímka pod hladinou podzemní vody 
bude zasypána pískem. Není zde žádný rozpor mezi novou technologií (kdy dojde k zahlazení 
stop po jímkách) a původním plánem rekultivace, který předpokládá zřízení 5-ti drobných 
vodních ploch v jižní části těžebny. V dokumentaci bylo uvedeno, že v případě, že některá 
z čerpacích jímek bude ve vhodné poloze, kde má být vybudována jímka dle schváleného 
plánu rekultivace nebude tato zasypána ale využita k vytvoření malé vodní nádrže (není 
důvod jí zasypávat a pak na stejném místě znovu hloubit).  
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j) MÚ Benátky n. J. 
Odbor výstavby 
č. j. 1558/330/2004, ze dne 04. 05. 2004 

 
Podstata vyjádření 
 

Obec Skorkov nemá dosud schválenou územně plánovací dokumentaci.  
 
 

k) OÚ Skorkov 
č. j. 360/04, ze dne 04. 05. 2004 

 
Podstata vyjádření 
 

Obec nemá schválenou ÚPD. Při jejím zpracování bude respektováno územní rozhodnutí o 
dobývání ložiska štěrkopísku. Změna technologie není v rozporu s uvedeným územním 
rozhodnutím (jde o zušlechťování nerostu).  
 
 
Všechna výše uvedená stanoviska a vyjádření k Oznámení „Změna technologie těžby- 
těžebna štěrkopísku Otradovice“, jsou v příloze této dokumentace.  
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
1. IDENTIFIKACE 
1.0 Obchodní firma   :  František Jampílek  
 

2.0 IČ   :  49495950 
 

3.0 Sídlo (bydliště)  :  Na Pruhu 335, 250 89  Lázně Toušeň 
 

4.0 Oprávněný zástupce oznamovatele 
Jméno, příjmení  :  Ing. Miroslav Mužík,  
Bydliště a telefon  : Metodějova 1465/5 335 
     149 00  Praha 4 

      tel.: 777 207 850 
 
 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru:  ZMĚNA TECHNOLOGIE TĚŽBY 
     TĚŽEBNA ŠTĚRKOPÍSKU OTRADOVICE 
 
2. Kapacita záměru:  

Celková těžba: 500 000 mP

3
P.r P

-1
P  (tj. asi 820 kt.rP

-1
P štěrkopísku)  

Úprava suroviny: 270 000 mP

3
P.r P

-1
P (tj. asi 443 kt.rP

-1
P štěrkopísku – 54 % celkové 

těžby) 
 
1. Umístění záměru: 
 

Kraj  : Středočeský Kód NUTS : CZ 021 
Okres  : Mladá Boleslav Kód NUTS  : CZ 0217 
Obec  : Skorkov Kód ZÚJ : 557 030 
Část obce : Otradovice   
Katast. území : Otradovice Kód ÚTJ : 748 336 

      

Prostor pískovny Otradovice je situován ve správním území 
obce Skorkov, v katastrálním území Otradovice, asi 1,2 km 
západně od Otradovic, asi 500 m od hájovny Zelená bouda a asi 
70 m jižně od trati ČD 072 Ústí n. L. – Lysá n. L. Pískovna je 
umístěna v areálu lesních školek v polesí Zelená Bouda, 
v lokalitě zvané U Pánovy pěšiny. Nadmořská výška lokality je 
kolem 187 m. n. m. Plocha pískovny je 31,1 ha, těžená plocha 
asi 25,2 ha (umístění viz obr. 1). 

 
4. Charakter záměru: 
 

Charakter záměru vyplývá z činnosti, která bude v provozované pískovně probíhat. Jedná se o 
doplnění stávající těžby štěrkopísku a jeho suchého třídění o mokré třídění. Záměrem je 
zhodnotit mokrou úpravou část těžené suroviny odplavením jílovitých frakcí a tím zvýšit 
kvalitu suroviny a rozšířit možnosti jejího využití. Záměrem investora je získat kvalitní 
štěrkopísek, odpovídající max. přípustnému množství odplavitelných částic (dle ČSN 
75 1512. ). Uvedený záměr je v souladu s horním zákonem a odpovídá požadavkům na 
zušlechťování suroviny při těžbě.  
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Obr. 1 Pískovna Otradovice – širší vztahy 
 
 
1.0 Možnost kumulace s jinými záměry: 
 

V širším zájmovém prostoru uvedené pískovny se nalézá jímací území zdroje podzemních 
pitných vod Praporce, leží v ochranném pásmu vodních zdrojů 2.b. PHO vodního zdroje 
Káraný. V blízkosti, odděleno tratí ČD na S a okrajem lesa na V se nachází CHOPAV. 
Příjezdová komunikace se nachází v ochranném pásmu trati ČD 072. Ochrana těchto objektů 
je zajištěna podmínkami rozhodnutí o využití území, které vydal MěÚ Benátky n. J. pod čj. 
17/330/2001 dne 03. 05. 2001 (pískovna), čj. 24. 04. 2002, čj. 955/330/2002 (příjezdová 
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komunikace), podmínkami souhlasného stanoviska MŽP k dokumentaci EIA čj. 
NM 700/2872/00 ze dne 20. 11. 2000 a dalšími povoleními – viz dále.  
 
Toto oznámení ze zabývá změnou technologie, tj. mokrým praním části vytěženého 
štěrkopísku, problematikou odebírání podzemní vody v pískovně pro tuto činnost a 
nakládáním s důlními vodami v pískovně vzniklými po úpravě písku, včetně možných vlivů 
této činnosti na životní prostředí. Tato činnost překračuje rámec dříve vydaných povolení a 
stanovisek. 
 
1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant 

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

Těžená surovina vykazuje v některých místech ložiska vyšší množství odplavitelných příměsí 
(zejména jílovitých částic) než je pro betonářské využití žádoucí. Stávající technologie 
zajištující úpravu těžené suroviny suchým tříděním na jednotlivé frakce je z hlediska využití 
suroviny v náročnějších aplikacích ve stavebnictví nedostačující. Z tohoto důvodu se investor 
rozhodl pro zušlechťování části těžené suroviny (asi 54 %) mokrou cestou. Uvedené opatření 
(změna technologie úpravy těžené suroviny) zvýší kvalitu těžené suroviny a tím i její využití 
pro náročnější aplikace ve stavebnictví.  
 
Uvedená úprava technologie těžby je v souladu s §3, písm. a), §19, odst. 1 a odst. 4 zákona č. 
61/1988 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění předpisů 
pozdějších. Těžař je povinen dodržovat podmínky hospodárného a bezpečného dobývání 
ložiska, včetně úpravy a zušlechťování těžené suroviny (viz př. č. 9, 10). 
 
Varianty řešení úpravy suroviny v této fázi nebyly zvažovány. Důvodem je skutečnost, že 
zařízení, kde bude probíhat zušlechťování těžené suroviny a její třídění musí být realizováno 
v prostoru stávající těžby (v těžebně), aby bylo hospodárné. Vhodnou aplikací mokrého 
třídění je možné dosáhnout minimálních (nevýznamných až únosných) vlivů na okolí. 
 
 
2. Popis technického a technologického řešení záměru 
 

Stávající stav 
 

Při povolovacím řízení prošla těžebna štěrkopísku procesem EIA. Dokumentace o hodnocení 
vlivu stavby na životní prostředí dle zák. č. 244/1992 Sb. byla zpracována v únoru 2000 a 
veřejně projednána dne 26. 09. 2000. Souhlasné stanovisko vydalo MŽP dne 20. 11. 2000 pod 
čj. NM 700/2872/00. 
 
Rozsah a výše těžby štěrkopísků je dána řadou rozhodnutí, z nichž nejdůležitější jsou  

- rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa, vydané 
rozhodnutím KÚ Středočeského kraje čj. Les 47758/02 ze dne 10. 03. 2003 

- rozhodnutí o využití území čj. 17/330/2001 (Odbor výstavby MěÚ Benátky n. J.) ze 
dne 03. 05. 2001 

- rozhodnutí o dobývání ložiska OBÚ Kladno pod čj. 2354/II/03/810.3/RCZ/VCH dne 
24. 04. 2003 

- schválení projektové dokumentace stavby v územním řízení MěÚ Benátky n. J. čj. 
4058/330/2001 ze dne 28. 01. 2002 a stavebním řízení čj. 955/330/2002 ze dne 24. 04. 
2002 
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- umístění čerpací stanice motorové nafty Bencalor podle rozhodnutí OkÚ Mladá 
Boleslav čj. ŽP 231/2-2656/2001 ze dne 05. 12. 2001 (schválen provozní a havarijní 
řád) 

 
Všechna výše uvedená rozhodnutí nabyla právní moci. Jedná se o těžbu nevýhradního ložiska 
štěrkopísků. 
 
Těžba ložiska byla zahájena v září r. 2003. V současné době je provedena otvírka ložiska, 
vybudováno technické zázemí a zahájena těžba štěrkopísku. Otvírka probíhá vždy za pomoci 
doplňkových mechanismů (skrývka – buldozer, otvírka kolový nakladač s podkopovou 
lopatou a rypadlo s podkopovou lžící).  
 

 
Obr. 2 Pohled na otevřenou pískovnu, nahoře před stromy skrývkové zeminy 
 
Povrchová těžba za sucha probíhá ve dvou řezech, první řez o max. výšce 9 m, druhý řez o 
max. výšce 4 m na kótu 175 m n. m, tj. do hloubky 1 m nad hladinou podzemní vody. Těžba 
je mechanizovaná pomocí kolového nakladače, porubní fronta je rozvinuta na celou šířku 
těžebního bloku. Postup těžby je čelní. Těžba byla zahájena asi 125 m od severní hranice 
lokality, v první fázi jsou skrývkové práce realizovány na 84 tis. mP

2
P, v dalších letech vždy asi 

na 42 tis. mP

2
P (odpovídá zhruba roční těžbě). Sklony těžebních svahů jsou 1 : 1, po vytěžení 

štěrkopísku se upraví do sklonu asi 1 : 3 (zajištění stability). Skrývky jsou v prostoru těžebny 
deponovány v mocnosti do 6m se sklonem svahů 30°. 
 
Těžená surovina je upravována suchou cestou, tj. tříděním na sítech na jednotlivé frakce. 
K třídění je použita mobilní třídící linka BEYER - MS 650/800. 
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Obr. 3 Pohled na otevřenou pískovnu, dno pískovny 
 
Příjezdová komunikace je realizována dle schváleného projektu odbočkou ze silnice II/610 
podél trati ČD 072 Ústí n. L.- západ – Lysá n. L. 
 

 
Obr. 4 Pohled na montáž šnekové pračky (bez násypky).  

Vlevo je patrné těsnění sedimentační jímky.V pozadí (oranžové zařízení) třídič na suchou úpravu suroviny.  
 
V pískovně je realizováno zařízení na praní písku a mokré třídění typu METSO MINERALS. 
Jedná se o šnekovou pračku typu SF 2975 (č. stroje ASR 787) (obr. 5) a třídič s 
odvodňovačem vyprané suroviny typu ESU 1530-WS (obr. 6). Stroj má elektrický pohon, 
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stejně jako čerpadla zajišťující dodávku a cirkulaci prací vody. Převodovka šnekové pračky je 
plněna biodegradabilními oleji, obdobně jako u ostatních těžebních mechanismů v pískovně. 
Odvodňovač má pohon sít výstředníky. Zařízení je poháněno elektrickou energií, stejně jako 
čerpadla vody. Elektrická energie je odebírána ze stávajícího rozvodu v pískovně. V současné 
době je mimo provoz a čeká se na vydání povolení k provozu (při rekognoskaci bylo zařízení 
ve dvou dílech, neschopné provozu), vyhloubena je čerpací jímka a jedna jímka sedimentační, 
která je těsněná fólií HDPE. Zařízení bylo poloprovozně odzkoušeno a potvrdily se 
předpoklady investora o zušlechtění suroviny.  
 

 
Obr. 5 Schéma šnekové pračky 
 1- žlab, 2- nosný rám, 3- převodovka, 4- hřídel, 5, 6- ložisková skříň, 7- axiální ložisko, 8- opěrná kotouč, 9- pod-

pěra šneku, 10- vnější šnek, 11- držák ke, 12- koš, 13, 14- dolní a horní sloupek 
 
Nový stav 
 

Dobývání ložiska bude na základě báňsko-technických podmínek probíhat i nadále dle 
schváleného plánu povrchovým způsobem ve dvou těžebních řezech. Výška prvního řezu 
(max. 9 m) i druhého řezu (max. 4 m) zůstává stejná jako v současné době. Těžba bude i 
nadále probíhat za sucha na kótu 175 m n. m., tj. 1 m nad hladinu podzemní vody. 
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Obr. 6 Schéma odvodňovacího zařízení pračky štěrkopísku 
 1- pozorovací otvor, 2- elektromotor, 3,4- upevňovací šrouby s maticemi, 5- střední síto, 6- bezpeč. matice střed. 

síta, 7- příčník (na výstupu), 8- střední příčka, 9 příčka na vstupu, 10,12- upevňovací šrouby, 11- boční okno 
 

 
Svrchní vrstvy půdy budou po předchozím odlesnění v místech zastiňujících lesních pásů 
v areálu bývalé lesní školky (postupném) shrnuty buldozerem odděleně (zvlášť) a ukládány na 
dočasné skládky (využití při následné rekultivaci) mimo těžené plochy v souladu se 
schváleným stávajícím plánem a příslušnými povoleními (postup dle původně schváleného 
plánu). 
 
Stávající technologie těžby a suchého třídění bude dle tohoto záměru doplněna o zařízení na 
třídění, praní, drcení a odvodnění písku. Toto zařízení je na elektrický pohon (obdobně jako 
třídící linka pro třídění za sucha). Na lince bude upravováno asi 270 tis. mP

3
P.rP

-1
P těžené 

suroviny, tj. asi 54 % roční těžby.  
 
Doplnění stávající technologie těžby o mokrý proces si vyžádá na patě druhého řezu úpravy. 
V první fázi bude těžba probíhat pouze na kótu 177 m n. m. (tj. 3 m nad úroveň podzemní 
vody). Na takto vytvořené platformě bude umístěno zařízení pro mokré třídění, drcení, praní a 
odvodnění vypraného štěrkopísku. U zařízení bude po jedné straně pračky vyhloubena 
sedimentační jímka, která bude rozdělená na 2 části – usazovací a jímací (jímá prací vodu). 
Sedimentační jímka má jednotkové rozměry 25 x 50 m a hloubku max. 2 m (dno jímky je 1 m 
nad hladinou podzemní vody, běžná výše hladiny 1 m nad dnem jímky). Jímka je rozdělena 
na dvě části – sedimentační a jímací, které budou spojeny přelivem. Na druhé straně 
platformy pro umístění technologie na mokrou úpravu suroviny na kótě 177 m n. m. bude 
vytvořena čerpací jímka na čerpání vody do třídicího zařízení o rozměrech asi 20 x 20 m do 
hloubky 4 - 5 m (zasahuje min. 1 m pod hladinu podzemní vody). Čerpací jímka slouží pouze 
k Udoplňování vodyU do zařízení (odpar, ostatní ztráty). Hlavním zdrojem vody pro praní je 
jímací část sedimentační jímky s relativně čistou vodou (recirkulace vody v zařízení) – viz 
obr. 7 a 8.  
 
Celková plocha sedimentační jímky (obou částí) je asi 2 500 mP

2
P. Jímka (obě části) je 

vybudována odtěžením suroviny ze dna těžebny až na úroveň 1 m nad hladinu podzemní 
vody, tj. do úrovně 175 m n. m. Dno a stěny jímky jsou vyloženy svařovanou folií z PE-HD 
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(min. tl. 0,8 mm), která zabrání pronikání prací vody do podloží a omezí její ztráty. 
Odplavené částice jílu a jemné částice písku do rozměru 0,05 mm se usazují v sedimentační 
části jímky, v jímací části se shromažďuje odkalená voda z pracího procesu pro další použití 
(v pracím cyklu). Tato voda je kalovým čerpadlem čerpána zpět do šnekové pračky (schéma 
jímek – viz obr. 7). Podle vyjádření OBÚ Kladno (viz příloha č. 9, 10) jsou sací a 
sedimentační jímky součástí technologie těžby. Dle našeho názoru nejsou tyto jímky, 
v souladu s výše uvedeným stanoviskem, vodohospodářským dílem mimo jiné i proto, že se 
jedná o stavbu vybudovanou pro provoz technologie, stavbu dočasnou, která Ubude odstraněnaU 
(čerpací jímka zasypána původním materiálem do úrovně 1 m nad hladinu podzemní vody, 
hrázky sedimentační jímky odtěženy na úroveň 1 m nad hladinu podzemní vody) za dobu 
kratší než 7 měsíců (u čerpací jímky asi 8 měsíců). 
 

177 m 177 m

175 m 174 m

Technologie mokré 
úpravy štěrkopísku

Sedimentační jímkaJímka prací vody
Čerpací jímka

Štěrkopísek

Hydroizolační fólie

Čerpadlo

25 25 40 205 5

Jímka č isté vody

Jímka prací vody

 
Obr. 7 Umístění technologie mokré úpravy štěrkopísku a jímek 

 
Zdrojem prací vody pro dotaci pracího procesu ve fázi najíždění je čerpací jímka. Čerpací 
jímka o ploše asi 400 mP

2
P (tj. asi 20 x 20 m) je vybudována z druhé strany platformy, na níž 

stojí úpravárenská linka pro mokrou úpravu. V podstatě se jedná o jímku, která bude 
vyhloubena 1 – 2 m pod úroveň stávající hladiny podzemní vody. V době rutinního provozu 
slouží tato jímka pouze k doplňování technologických ztrát vody. Při prvním najíždění je 
spotřeba vody vyšší, je nutné naplnit obě sedimentační jímky, voda však zůstává v pískovně. 
Čerpací jímka slouží vždy pro dvě polohy úpravárenského zařízení (viz. obr. 8). Nutno 
důrazně upozornit, že voda používaná pro praní není z pískovny odstraňována (pryč se po 
praní dostanou jen ztráty vody odparem a zbytkovou vlhkostí v písku, tj. asi 7,2 mP

3
P.dP

-1
P). 

 
Technologický postup 
Vytěžený štěrkopísek je kolovým nakladačem nasypáván do násypky odkud písek padá na 
třídící síta, která jsou sprchována tlakovou vodou. První síto má velikost ok 25 mm, nadsítné 
jde do drtiče, odkud se po rozdrcení materiál vrací nad první síto. Druhé síto má velikost ok 4 
mm. Nadsítné druhého síta jde na skládku kameniva (velikost 8 – 22 mm), podsítné je spolu 
s prací vodou vedeno do šnekové pračky, kde je písek rozplaven. V této pračce se rozplaví 
jílovité příměsi do koloidního stavu, tím se eliminují kohezní síly mezi částicemi. Ze šnekové 
pračky je písek vynášen korečky (koši) do odvodňovacího zařízení, kde je oddělena 
přebytečná voda s kalem. Při navrhované technologii dochází k vyplavování jemných 
písčitých a jílovitých částic, které byly v surovině různorodě uspořádány bez znečištění těchto 
částic jinými příměsemi v pracím a odvodňovacím zařízení (mechanickými ani chemickými). 
 
Kalová suspense s dispergovanými koloidními jílovitými částicemi a jemnou frakcí písku 
(pod 0,05 mm) je vedena do sedimentační nádrže (nepropustné, těsněné fólií), která je 
umístěna pod odvodňovacím zařízením. V usazovací části nádrže se usadí tuhé částice (jíl, 
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hlinité částice a jemný písek), odsazená voda přetéká přepadem do jímací části sedimentační 
jímky, odkud je kalovým čerpadlem dodávána zpět do technologie mokré úpravy. 
 

 
Obr. 8 Postup těžby a přesuny technologie 
 1- sedimentační jímka, 2- technologie, 3- čerpací jímka 
 
Tuhá složka – vypraný písek - je pásovými dopravníky vedena na dehydratační depónii, kde 
setrvá min. 48 hod., pak je expedována zákazníkovi. Na dehydratační depónii z písku odteče 
přebytečná voda a vsákne se do podloží (zůstává v pískovně). 
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Výkon šnekové pračky je 1 500 mP

3
P.dP

-1
P, tj. při provozu 9 měsíců v roce, 20 dnů za měsíc, 

celkem 270 tis. mP

3
P.r P

-1
P. Při využití plné kapacity pračky bude mokrou cestou upravováno 54 

% produkce pískovny (500 tis. mP

3
P.r P

-1
P). 

 
Při průměrném obsahu odplavitelných částic asi 3 % v těženém písku a účinnosti pračky asi 
50 % (zbytkový obsah jemných a jílovitých částic v upravené surovině bude 1,5 %, což 
vyhovuje ČSN 72 1512 i obdobným normám DIN), je produkce kalové suspenze (po 
sedimentaci a částečném odvodnění (voda z jímací jímky pro další technologickou fázi po 
přesunu zařízení) ročně 4 050 mP

3
P. 

 
Postup těžby je od jímek na kraj bloku a těží se i prostor mezi řadou jímek. Po zaplnění 
sedimentační jímky usazeninami se pračka přesune na druhou stranu čerpací jímky a 
vybuduje se nová usazovací jímka (viz obr. 8).  
 
Sedimentační jímka se po přesunu pračky písku vyprázdní, voda se použije pro praní písku na 
dalším stanovišti pračky písku (přečerpá se do nových jímek přes pračku). Usazeniny (jílovité 
složky a jemný písek) se z jímek odtěží (uloží se ke skrývkám) a použijí se ke zlepšení 
struktury podložních půd pro rekultivaci (viz stanovisko Lesů ČR ze dne 2. 10. 2003). Poté 
bude odstraněna hydroizolační fólie a hrázky mezi nimi se odtěží. Dno bude urovnáno na kótu 
175 m n. m.  
 
Po přesunu technologie praní na další místo (viz obr. 7) bude čerpací jímka zahrnuta na kótu 
175 m n. m. těženým materiálem a okolní terén upraven do stejné výše (175 m n. m., tj. 1 m 
nad hladinu podzemní vody). 
 
Charakteristika nové technologie praní písku  
 

Veličina Jednotka Množství Poznámka 
Parametry praní písku    
Spotřeba vody k praní mP

3
P.hP

-1
P
 300  

 mP

3
P.dP

-1
P
 2 400  

Množství recirkulované prací vody mP

3
P.dP

-1
P
 2 328 tj. asi 97 % 

Doplňování čerstvé vody z čerpací jímky mP

3
P.dP

-1
P
 72 tj. asi 3 % 

    

Množství vypraného písku mP

3
P.dP

-1
P
 1 500  

Obsah vody v písku mP

3
P.dP

-1
P
 < 70  

    

Roční těžba písku tis. mP

3
P.r P

-1
P
 500  

 kt P

3
P.r P

-1
P
 820  

 z toho praný písek tis. mP

3
P.r P

-1
P
 270  

  nepraný písek tis. mP

3
P.d P

-1
P
 230  

    

Produkce jílovitých částic a jemného písku mP

3
P.r P

-1
P
 4 050  

    

Parametry dobývání a využití    
Celkové těžené množství (odhad) tis. mP

3
P
 3 200  

Technologické ztráty % 5  
Odplavitelné částice % max. 5,1 Max., průměr 3% 
Humusovitost tř. A-C  
    

Plochy    
Plocha těžebny celková ha 31,13 celá pískovna 
Plocha těžená (odhad) ha 25,20  
Plocha terénních úprav a rekultivace ha 28,80 plocha pískovny a okraje 

 
V hydraulických systémech i převodovkách těžebních mechanismů a mechanismů pro třídění 
a praní písku se používá ekologický (biodegradabilní) olej (např. ÖMW BIOHYD 46) pro 
snížení rizika kontaminace mělkých podzemních vod. 
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Kvalita těžené suroviny byla ověřena zkouškami. Podle výsledků zkoušek je možné získat 
těžbou a úpravou přírodní hutné kamenivo vhodné pro stavební účely. Těžený štěrkopísek je 
možné využít pro bytovou výstavbu. Měrná aktivita těženého materiálu P

226
PRa činí 15 ± 3 

Bq.kgP

-1
P a splňuje podmínky vyhlášky MZ ČR 76/91 Sb. pro použití v bytové výstavbě 

(povolená hodnota 120 Bq.kg P

-1
P).  

 
Provoz pískovny se předpokládá celoroční, s technologickými přestávkami na údržbu zařízení 
a v zimě v době největších mrazů. Provoz pračky písku se předpokládá 9 měsíců v roce, 20 
dnů v měsíci. K zimní údržbě komunikací jsou používány pouze inertní materiály, ne 
chloridy. 
 
Celkový počet zaměstnanců bude 9 osob (nezvýší se). 
 
Monitoring 
 

Původní projekt těžby štěrkopísku předpokládal monitorování vlivů budoucí pískovny na 
mělké podzemní vody v 7 pozorovacích vrtech, z toho ve 4 nových (řada VT-1 až VT-4) a ve 
třech vrtech řady ZB. Tyto nové vrty byly vybudovány ještě před zahájením výstavby 
pískovny v květnu 2003 (výstavba září 2003), tak aby nahradily vrty ZB-1 až ZB-3 v prostoru 
pískovny, které budou postupem těžby zlikvidovány. 
 
Mimo tyto vrty jsou sledovány i dva vrty HMÚ V-673, V-674 a širokoprofilová kopaná 
studna prohloubená vrtem v areálu školek (viz tab. č. 9). 
 
Umístění monitorovacích vrtů, včetně nově vybudovaných a vystrojených vrtů VT-1 
(severozápadně od těžebny mezi budoucí těžebnou a hájovnou Zelená bouda, hl. 17,8 m), VT-
2 a VT-3 (po směru proudící mělké podzemní vody, tj. mezi těžebnou a jímacím územím 
Praporce a na JJZ mezi těžebnou a Novým Vestcem, hl. 22,0 m a 19,0 m.) a VT-4 (hl. 21,9 m) 
na jihozápadním cípu těžebny, je patrné z příloh a obrázků.  
 
Rekultivace  
 

Technická a biologická rekultivace území po těžbě bude, dle schváleného plánu rekultivací, 
prováděna průběžně s těžbou. Za tím účelem byla zpracována Ekologická a rekultivační 
studie jako součást EIA a Plán rekultivace (Ing. Moravec, 2/2003) – viz příloha č. 33. Plán 
rekultivace byl schválen Krajským úřadem Středočeského kraje, Odborem životního prostředí 
a zemědělství dne 10. 03. 2003, čj. Les 47758/02 – viz příloha č. 34.  
 
Terénní novotvar bude vhloubeným útvarem. Z průměrné kóty 187 m n. m. bude terén klesat 
svahem 1 : 3 (1 : 2,5) na kótu 175 m n. m. Pozvolnější svahy budou vytvořeny v severní části 
budoucí těžebny. V této části (jižní svah technického zázemí) však bude ponecháno asi 
200 bm příkré stěny (i třeba rozdělené do 2 – 3 etáží) pro hnízdění břehulí. 
 
V jižní části rekultivované plochy bude převažovat svah 1:2,5 s výjimkou asi 20 m širokého 
písčitého pásu, který zajistí přístup k vodním plochám (svah 1 : 3,5 – 1 : 4, zcela bez výsadby) 
v jižní části území (vjezd mechanismů pro čerpání vody v případě požáru v areálu lesních 
školek). 
 
Pro uskutečnění záměru na vybudování ekostabilizačního prostoru na místě navrhované 
těžebny po vytěžení jsou navrhovány 3 druhy rekultivace 
 

- lesnická  (na převážné části prostoru) 
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- vodní  (asi na 1,9 ha – vyhloubeno na kótu asi 167 m n. m., sklon 1:2, vodní plochy 
bez možnosti manipulace s vodní hladinou) 

- ostatní  (nejmenší podíl). 
 
Navrhovaná rekultivace má být provedena tak, aby výhledově posílila prvky místního 
systému ekologické stability, kterých se navrhovaná těžebna dotýká. Rekultivace má na 
převážné části navrhované těžebny obnovit borový les s příměsí dubů a dalších dřevin a 
nahradit tak stávající systém lesních školek. 
 
V jižní části budou v rámci rekultivace vytvořeny vodní plochy vyhloubené na úroveň asi 168 
– 167 m n. m., které zajistí migraci vodních živočichů. Stěny vodních ploch budou mít sklon 
asi 1 : 1 (snížení přehřívání a promrzání vodní plochy). Kolem vodních ploch bude 
prstencovitě vytvořeno pásmo pro litorální společenstva, která umožní rozvoj pobřežních, na 
vodu vázaných rostlin a živočichů. Současně tento trvale podmáčený a zarostlý prostor bude 
bránit rekreačnímu využívání vodních ploch a zajistí, že celá plocha zůstane klidová a 
ekostabilizující (zabrání přístupu k vodě ze S, V a Z strany). Vodní plochy nejsou určeny 
k rekreaci ani k intenzivnímu chovu ryb ale výhradně ke zvýšení biodiverzity daného prostoru 
s případným okrajovým využitím jako požární nádrž pro potřeby vlastníka, tj. Lesů ČR. Za 
tím účelem bude na jižní straně ponechán přístup k vodě pro požární vozidla, uzavřený 
uzamykatelnou dvojitou závorou.  
 
Ostatní rekultivace jsou představovány výše zmíněným písečným přístupem k vodní ploše a 
písčitou stěnou pro hnízdění břehulí.  
 
Úprava technologie těžby neovlivní průběh rekultivací. Sedimentační jímky jsou vybudovány 
nad kótou 175 m n. m. (tj. 1 m nad hladinou podzemní vody), hrázky budou po zrušení té 
které jímky odtěženy, čerpací jímky budou zasypány těženým štěrkopískem na úroveň kóty 
175 m n. m. (tj. 1 m nad hladinu podzemní vody) a terén v okolí na tuto kótu urovnán.  
 
Pozn.: Rekultivace na drobné vodní plochy v části vytěženého prostoru vychází z požadavku majitele 

pozemků, tj. Lesů ČR. Vodní plochy mají mimo ekostabilizující funkce dle požadavku plnit i funkci 
požární nádrže. Z tohoto důvodu je v jižní části navržen písčitý přístup k vodní hladině tak, aby voda 
mohla být v případě potřeby čerpána i více požárními vozidly současně ze dvou nádrží. 

 
Úroveň technického řešení 
 

Technické řešení je navrženo v souladu s platnými normami a předpisy. Odpovídá součas-
nému standardnímu typu těžby se zušlechťováním těžené suroviny v těžebně, která v aktivní 
části těžebny zaujímá plochy v jednotkách ha bez nevhodného otevření velkých ploch. 
 
V těžebně nebudou budována žádná pevná zařízení (pouze mobilní), po skončení těžby bude 
celá plocha bez problému rekultivována a bude plnit opět funkci lesa. Použité technologické 
vybavení je na evropské i světové úrovni.  
 
3. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 

Zahájení těžby :    9/2003 
Zahájení praní písku     6/2004 
Ukončení těžby (včetně rekultivací)      2010 
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4. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 

Dotčeným územím je správní území Skorkov, katastrální území Otradovice. Velikost 
katastru Otradovice je 1 161,2 ha. Záměr se svým rozsahem dotýká jímacího území pitné 
vody Praporce, které jsou zásobárnou pitné vody pro město Brandýs n. L. – Stará Boleslav. 
 
9. Zařazení záměru do příslušné kategorie 
 

Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. spadá záměr do kategorie II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení), sloupec B, bod 2.5 (dle ustanovení § 4, odst. 1, písm. c zákona 100/01 Sb. 
se jedná o záměr s významnou změnou technologie těžby). Dokumentace je zpracována dle 
§ 8, zákona č. 100/2001 Sb. 
 
 

II. ÚDAJE O VSTUPECH 
1. PŮDA 

Plocha dobývacího bloku je určena rozhodnutím o využití území, které vydal Městský úřad 
v Benátkách nad Jizerou pod čj. 17/330/2001 ze dne 3. 5. 2001.  

 
Dobývací blok leží na pozemcích plnících funkci lesa. Vlastníkem jsou Lesy České republiky 
s. p. Hradec Králové, Přemyslova 1106. Vlastník pozemky pronajal společnosti fa. František 
Jampílek, za účelem těžby nerostů – nevýhradního ložiska štěrkopísku.  
 
Podmínkou vlastníka je, aby těžbou a následnou rekultivací byla v areálu lesnických školek 
zřízena ekologicky stabilizující zalesněná enkláva s několika drobnými vodními plochami. 
 
Tabulka č. 1 

Přehled pozemků pro těžbu štěrkopísku 
(dočasný zábor) 

 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[ha] 

Výměra dobývacího bloku 
(ha) 

Vlastník 
(vztah žadatele k pozemku) 

    

266/2 2 279 332 31,1250 Lesy ČR s. p. Hradec Králové (nájem) 
    

 
Celkový zábor LPF    31,13 ha 

z toho  trvalý zábor     0,00 ha 
  dočasný zábor   31,13 ha 
 
Realizace stavby si nevyžádá trvalý zábor půdy. Těžba štěrkopísku probíhá na pozemcích 
pronajatých od Lesů ČR, s. p. Hradec Králové, Lesní správa Mělník. Pěstební činnost v celé 
ploše bude ukončena před těžbou (postupně).  
 
Dobývací blok je překryt tenkou vrstvou písčitých hnědých lesních půd vyvinutých do 
mocnosti max. 0,40 m, převážně 0,25 m. 
 
Svrchní vrstva je v předstihu separátně před těžbou skrývána a ukládána na deponie. Veškerá 
uložená ornice bude průběžně po dotěžení rozprostřena a využita k rekultivačním účelům dle 
„Plánu rekultivace, Těžebna štěrkopísku Otradovice, okres Mladá Boleslav 2003“ (Ing. 
Moravec 2/2003). 
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Změna technologie úpravy štěrkopísku si nevyžádá žádné změny oproti odsouhlasenému 
způsobu zacházení se svrchní vrstvou. Před rozprostřením deponované zeminy na 
rekultivované plochy bude tato smíchána s jemnými frakcemi, zbylými po praní písku 
(celkem asi 24 300 mP

3
P). 

 
V katastrálním území Otradovice o rozloze 1 161,2086 ha zabírá celá těžebna plochu 31,13 ha 
(vlastní těžená plocha 25,2 ha), tj. 2,69 %, z toho vlastní těžená plocha 2,17 % celkové 
rozlohy katastrálního území. Z celého lesního komplexu ve správě Lesů ČR v katastru 
Otradovice o celkové výměře 227,932 ha (z toho asi 100 ha lesní školky) činí plocha těžebny 
13,65 %, vlastní těžená plocha 11,02 %. Nutno podotknout, že celá plocha nikdy nebude 
v těžbě, část bude před skrytím, část těžená a část rekultivovaná.  
 

2. VODA  

K nově navrhovanému technologickému procesu je zapotřebí dodávat do pračky písku vodu. 
Množství vody je závislé na vlhkosti zpracovávané suroviny. Obecně platí, že při praní 
svrchních vrstev je potřeba vody v pračce vyšší, než u spodních vrstev, v nichž je větší obsah 
vody (obdobný vliv má i roční období, relativní vlhkost vzduchu atd.). Z důvodu 
maximálního snížení spotřeby vody bude tato recirkulována mezi pračkou a usazovacími 
nádržemi. Do systému budou za normálního provozu doplňovány pouze ztráty vody (odpar, 
zbytkový obsah vody ve vyprané surovině). 
 
Voda technologická 
 

Potřeba vody pro praní štěrkopísku (270 000 mP

3
P.r P

-1
P prané suroviny) 

 
Ukazatel Jednotka Hodnota % 
Potřeba vody pro technologii mP

3.
PhP

-1
P
 300 100,0 

 mP

3.
PdP

-1
P
 2 400 100,0 

 mP

3.
Pr P

-1
P
 432 000 100,0 

 z toho  recirkulace mP

3.
PdP

-1
P
 2 328 97,0 

   mP

3.
Pr P

-1
P
 419 040 97,0 

  vodní zdroj mP

3.
PdP

-1
P
 72 3,0 

  Vodní zdroj celkem mP

3.
Pr P

-1
P
 12 960 3,0 

 
Technologická voda bude odebírána z čerpací jímky, která bude pro tyto účely vybudována 
v prostoru dna spodního řezu pískovny (podzemní voda). Je zřejmé, že při prvním najetí 
pračky štěrkopísku bude spotřeba vody vyšší) je třeba naplnit usazovací nádrže (min. 2 500 
mP

3
P – plní se postupně asi 10 dnů – recirkulace je zahájena po naplnění 1 nádrže na výšku 1 m 

– odběr se zvýší po tuto dobu asi na 250 mP

3
P.dP

-1
P). Vzhledem k tomu, že první jímka byla 

realizována při technologické zkoušce, nebude tento odběr již realizován. Tento zvýšený 
odběr se v průběhu celého dalšího provozu technologie neopakuje. 
 
Voda pro sociální účely 
 

Voda pro sociální účely je čerpána z nově vybudovaného monitorovacího vrtu VT-2 
v technickém zázemí pískovny. Voda není pro vysoký obsah dusičnanů používána k pitným 
účelům (nesplňuje hygienické požadavky na pitnou vodu). Pitná voda je do pískovny 
dovážena. 
 
 Odběr vody pro sociální účely    150 m P

3
P.r P

-1
P
 

 Zdroj vody       vlastní vrt 
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Celkový odběr podzemních vod            13 110 m P

3
P.r P

-1
P
 

 
Nová technologie zvýší množství odebíraných podzemních vod o 8 640 % oproti současnému 
stavu (tj. 86,4 krát). 
 

3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  

Výstavba vlastní pískovny je již realizována. Na zprovoznění nové prací linky nebudou 
zapotřebí žádné stavební suroviny – jedná se o dodávku mobilní technologie. 
 
Elektrická energie 

 

Elektrická energie je zajištěna napojením pískovny na stávající vedení VN 22 kV východně 
od lokality u trafostanice STE Otradovice – Zelená Bouda. Přívod je vybaven vlastní 
trafostanicí 160 kVA umístěnou u areálu pískovny. Přívod VN kabelem vyvěšeným na 
sloupech v nezalesněném území podél železniční trati. Elektrická energie se používá k pohonu 
třídírny štěrkopísku, vytápění šatny a provozní místnosti (mobilní buňky), osvětlení a 
k napájení kancelářské techniky. Nově budou připojena čerpadla (recirkulační a napájecí) a 
mokrá pračka štěrkopísku.   

 
Spotřeba el. energie*:    78,0 tis. kWh.r-1  
Zdroj el. energie:     vedení 22 kV 
Instalovaná trafostanice    TSB 22/04 kV, 160 kVA 
Instalovaný soudobý příkon nový:  47 kVA 
Proudová soustava:    3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz 

 

Pozn.: * - stanoveno na základě zkušeností z provozu stávající pískovny provozovatele.P
 

 
Oproti stávajícímu stavu dojde ke zvýšení spotřeby el. energie asi o 60 %. 
 
Motorová nafta 
 

Motorová nafta není pro pohon  nové technologie zapotřebí.  
 
Oleje  
 

Olej je používán v převodovce pračky štěrkopísku (ekologický olej). Spotřeba ekologického 
oleje činí asi 4 l.rP

-1
P (výměna asi 4 l oleje za 1,5 roku). Oleje se mění po 2 000 motohodinách, 

tj. méně než 1 x za rok. Výměnu zajišťuje specializovaná firma vybavená příslušným 
zařízením zabraňujícím úkapům při výměně (vany pod převodovku stroje). Oproti 
současnému stavu vzroste spotřeba oleje asi o 1,0 %, což je nevýznamné (z dnešních asi 
380 l.rP

-1
P na asi 384 l.rP

-1
P). Jedná se vesměs o ekologické oleje. 

 

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU  

Zavedením praní štěrkopísku dojde ke snížení dopravních nároků na odvoz suroviny. 
Nedojde k žádné úpravě přístupové komunikace, která byla vybudována podél žel. trati ČD 
072 odbočkou ze silnice II/610. 
 
Uvnitř pískovny nebudou z důvodu instalace a provozu nové technologie (pračky štěrkopísku) 
upravovány žádné účelové komunikace. Ty jsou dle potřeby budovány o šířce 3,0 - 5,0 m ve 
stávající pískovně a zajišťují příjezd NA odběratelů k třídiči, případně expediční skládce 
písku. 
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Doprava suroviny uvnitř areálu pískovny (technologická) je výhradně kolovými nakladači, a 
dopravníky na elektrický pohon. 
 
Praním suroviny se při zachování celkového objemu těžby 820 kt.rP

-1
P (tj. 500 tis. mP

3
P.r P

-1
P) sníží 

dopravní nároky asi o 6 650 t.r P

-1
P (tj. o 4 050 mP

3
P.rP

-1
P), což představuje snížení počtu automobilů 

zajišťujících odvoz štěrkopísku o 150 vozidel za rok (tj. o 0,43 %) oproti současnému stavu 
(odhad 34 560 voz.rP

-1
P). Toto snížení je sice nevýznamné, ale znamená, že v žádném případě 

instalací nové technologie nedojde ke zhoršení stávajícího stavu. 
  
Telefonní přípojka nebyla budována (využívá se systém GSM) – nehodnotí se. 
 
Přípojka el. energie byla vybudována při výstavbě stávající pískovny – není dále hodnoceno.  
 
 

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
1. OVZDUŠÍ  

1.1 Bodové zdroje 
Fáze výstavby 
 

Ve fázi výstavby technologické linky nevzniknou žádné bodové zdroje znečišťování ovzduší 
(s výjimkou skládání technologie z vozidel mobilním zdvíhacím prostředkem – velmi krátký 
účinek). 
 
Fáze provozu 
 

Ve fázi provozu není nová technologická linka na praní štěrkopísku zdrojem prachu ani emisí 
(mokrý proces, elektrický pohon zařízení). 
 
1.0 Liniové zdroje 
Nová technologická linka na praní štěrkopísku není ve fázi výstavby ani ve fázi provozu 
liniovým zdrojem znečišťování ovzduší. Liniovým zdrojem emisí a prachu je příjezdová 
komunikace, na níž vlivem praní části těženého štěrkopísku dojde k nevýznamnému snížení 
intenzity dopravy asi o 0,4 %.  
 
Oproti stávajícímu stavu nedojde ke změně emisního zatížení.  
 
2.0 Plošné zdroje 
Dle kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší (nař. vl. č. 353/02 Sb.) je těžba, úprava a 
zpracování kameniva (kam patří i úprava štěrkopísku) uvedena mezi středními zdroji s tím, že 
v místech kde dochází k emisím TZL do ovzduší je nutno s ohledem na technické možnosti 
vybavit tato zařízení vodní clonou, skrápěním, mlžením, apod., lze ji tedy řadit mezi malé 
zdroje a nejsou pro ní stanoveny žádné zvláštní limity. 
 
Nová technologická linka na praní štěrkopísku pracuje v mokrém režimu. Prach vzniká 
v omezené míře u násypky do zařízení (surovina má vysokou vlhkost). Linka není 
významným zdrojem prašnosti (TZL). Oproti současnému stavu dojde k významnému 
zlepšení, 54 % vytěžené suroviny bude na expediční skládky ukládáno s vyšší vlhkostí oproti 
stávajícímu stavu a tím dojde ke snížení prašnosti uvnitř pískovny.  
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Pozn.: Prašnost u stávající technologie, pouze suchého třídění, má jen lokální dosah na nejbližší okolí. Podle výpočtu 
(v původní EIA) se vliv úpravárenské technologie (třídící linky) projeví na vzdálenost asi 100 m (a to jen v případě 1. 
těžebního řezu, poté se dosah snižuje). Dosah prašnosti od těžební techniky je ještě nižší.  

 

2. ODPADNÍ VODY 

Provozem zařízení na praní štěrkopísku nevznikají žádné odpadní vody ve smyslu zákona o 
vodách. Dle vyjádření OBÚ Kladno se jedná o vody důlní (viz stanovisko OBÚ Kladno 
z 20. 1. 2004). Dle tohoto vyjádření (bod 7) „Důlními vodami jsou všechny podzemní, 
povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo Upovrchových důlních prostorůU 
bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo z boku 
nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými 
nebo podzemními vodami“. Dle bodu 8 stanoviska „Důlními prostorami jsou všechna důlní 
díla a dále pak vyrubané a zavalené nebo založené prostory v hlubinných dolech, Uprostory po 
vytěženém ložisku štěrkopískuU nebo lomu, apod.“. 
 
Po ukončení těžby a rekultivaci vytěženého prostoru bude vytvořeno 5 drobných vodních 
ploch, jejichž součástí se pravděpodobně stanou i některé poslední sedimentační (po úpravě, 
tj. odčerpání vody, odstranění usazenin a fólie) a čerpací jímky. 
 
Vody z jímky po odsazení se přečerpají do vytvářených drobných vodních ploch.  
 
2.1 Splaškové odpadní vody 
 

Splaškové odpadní vody budou vznikat ve stejném množství jako dosud, počet pracovníků 
areálu skládky se oproti stávajícímu stavu nezmění.  
 
Splaškové vody jsou vedeny do bezodtokové jímky o objemu asi 5 mP

3
P a ta je vyvážena do 

ČOV Brandýs n. L. 
 

Splaškové odpadní vody             150 mP

3
P.r P

-1
P
 

 
Množství těchto vod se změnou technologie těžby nezmění. 
 
2.2 Srážkové vody 
Srážkové vody neznečištěné 
 

Srážkové vody spadlé na plochu těžebny budou, tak jako dosud, vsakovat do podloží a 
dotovat mělké podzemní vody. Tyto vody jsou, až do jejich vsaku, součástí důlních vod – viz 
výše. 
 
Oproti současnému stavu nedojde ke změně. 
 
Znečištěné vody 
 

Znečištěné odpadní vody změnou technologie nevznikají – viz stanovisko OBÚ Kladno. 
Technologické vody (důlní vody) jsou znečištěny pouze přírodním materiálem (jemný písek a 
jíl). 
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3. ODPADY  

Zařízení je určeno k praní štěrkopísku. Provozem pračky štěrkopísku mohou vznikat 
následující odpady (uvedeny jen odpady vznikající provozem prací linky). 
 
Tabulka č. 2 

Druhy odpadů vzniklých provozem 
 

Kód  
odpadu 

Název Kate- 
gorie 

Poznámka 

    

01 04 09 Odpadní písek a jíl  O Sedimentace, využití 
    

13 02 07 Snadno biolog. rozložitelné motorové, převo-
dové a mazací oleje N Převodovka pračky 

    

15 02 02 Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační 
mater. 

N Údržba na odst. ploše, odborná 
firma  

    

17 02 03 Plasty O Odřezky fólie, recyklace 
17 04 05  Železo a ocel O Pračka, čerpadla, potrubí 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný N Opravy, recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O Odpad kabelů z rozvodu 

    

 
Odpadní písek a jíl ze sedimentačních jímek bude ukládán ke skrývkové zemině a využit pro 
zlepšení její struktury (v souladu s požadavkem Lesů ČR). Olej bude měněn odbornou firmou, 
která zajistí bezpečnou výměnu (jedná se o snadno biologicky rozložitelný převodový olej). 
Kovy budou recyklovány. Případná oprava převodovky (znečištěný kov) bude probíhat po její 
demontáži ze stroje u odborné firmy nebo na zpevněném zajištěném místě v technickém 
zázemí pískovny tak, aby nedošlo za žádných okolností ke kontaminaci podloží. Prací linka 
bude opravována odbornou firmou, která ručí za zneškodňování odpadů vzniklých při 
opravách. Vzniklé odpady budou ukládány selektivně na určené místo. 
 

1. OSTATNÍ 

4.1 Hluk a vibrace 
Zdrojem hluku při provozu pračky štěrkopísku je vlastní linka (šnek, vibrační separátor, 
elektromotory, převodovka) a elektrická čerpadla. Podle údajů výrobce je hladina hluku 
šnekové pračky písku při provozu nižší než 85 dB(A). Hladina hluku čerpadel je pod 
70 dB(A). Všechna technologická zařízení instalovaná při změně technologie splňují 
ustanovení nař. vl. 170/97 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve 
znění předpisů pozdějších. 
 
Hladina hluku je pro jednotlivé zdroje stanovena pro vzdálenost 1 m od zdroje ve výšce 
1,2 m.  
 
Vibrace z provozu strojů se v okolí vůbec neprojeví. 
 
Technologie praní písku nebude mít žádný vliv na hladinu hluku v jejím okolí. Oproti 
současnému stavu se hluková situace nezmění. Hladina hluku nové technologie je nižší, než 
hladina hluku stávajících technologických zařízení. 
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1.0 Záření 
Radioaktivní ani elektromagnetické záření se nepředpokládá, nehodnotí se. 
 

Pozn.: Instalovaný elektrický výkon a používaná napětí nedávají předpoklady pro vznik významné hladiny 
elektromagnetického záření (viz vyhl. č. 408/90 Sb.). V areálu se nenakládá s radioaktivními materiály. 

 
4.3 Zápach 
V pískovně nebude vlivem provozu nové technologie – praní štěrkopísku vznikat žádný 
zápach.  
 
4.4 Jiné výstupy 
Výstupy z předmětné technologie jsou uvedeny v předchozích částech, jiné výstupy z uvedené 
technologie nejsou a nebudou.  
 

5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

Výstavbou nové technologie praní štěrkopísku (je již realizována) nebyly v krajině prováděny 
žádné rozsáhlé terénní úpravy ani zásahy, které by představovaly výrazný a neodstranitelný 
zásah do krajiny. Realizace sedimentačních a čerpacích jímek je stavba technologická a 
dočasná, po ukončení jejich potřebnosti v daném místě budou odstraněny a stopy po nich 
zahlazeny.  
 

IV. ÚDAJE O VSTUPECH A VÝSTUPECH – POROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO 
A BUDOUCÍHO STAVU 

 

Množství Ukazatel 
Jednotka Stávající 

stav 
Nový stav Rozdíl 

Plocha pískovny  celková ha 31,13 31,13 0,0 
   těžená ha 25,20 25,20 0,0 
   úpravy a rekultivace ha 28,80 28,80 0,0 
     
Roční těžba celková mP

3
P.r P

-1
P 500 500 0,0 

  z toho suché třídění mP

3
P.r P

-1
P
 500 230 - 270,0 

   mokrá úprava mP

3
P.r P

-1
P
 0,0 270 270,0 

     
Odběr vody celkem mP

3
P.r P

-1
P
 150 13 110 12 960,0 

  z toho pro sociální účely mP

3
P.r P

-1
P
 150 150 0,0 

   pro technologii mP

3
P.r P

-1
P
 0,0 12 960 12 960 

     
Kaly z praní mP

3
P.r P

-1
P
 0,0 4 050 4 050 

 
Z uvedeného stručného shrnutí je patrné, že největší potenciální vliv může mít zavedení nové 
technologie úpravy části těženého štěrkopísku na vodu. Z přehledu vyplývá, že se významně 
zvýší odběr podzemní vody. Ostatní vlivy změny technologie úpravy těžené suroviny se 
oproti stávajícímu stavu významně nezmění. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTE-
RISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ  

1.0 ÚZEMNÍ EKOSYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

V provincii středoevropských listnatých lesů se dobývací pole nachází v podprovincii 
Hercynské, v bioiekoregionu I.4. Benátský bioregion. 
 
Pro k. ú. Otradovice  je k dispozici vypracovaný místní systém ekologické stability a ÚTP 
NR-R ÚSES ČR z roku 1996, v němž je uvedeno 
 
1.4   Benátský bioregion 
 

Zahrnuje plošiny na vápnitých pískovcích s pokryvy spraší a s úzkými zaříznutými suchými 
údolími. Průlomové údolí Jizery je zde výjimečným jevem. 
 
Bioregion je význačný teplomilnou biotou 2. (buko-dubového) vegetačního stupně 
s dubohabrovými háji. Na jihozápadním okraji s teplomilnými doubravami. Acidofilní 
doubravy jsou zastoupeny na svazích údolí. 
 
Bioregion je položen na části české křídové pánve, tvořené vápnitými pískovci středního 
turonu. Tabule je z větší části překryta spraší, takže křídové horniny vystupují jen v údolních 
zářezech. Podél Jizery jsou nevápnité nivní sedimenty. 
 
Reliéf má charakter jednotvárné, slabě zvlněné plošiny skloněné od severozápadu 
k jihovýchodu. Plošina je vystavena převládajícímu západnímu proudění. 
 
Bioregion je osídlen již od neolitu a přirozená společenstva jsou pozměněna či zlikvidována. 
Lesy jsou převážně tvořeny druhotnými porosty akátu, borovice či smrku. Na nelesních 
plochách převažují agrikultury. 
 
Prvky ÚSES vyšších hierarchických úrovní se nalézají západně od dobývacího pole. Řeka 
Jizera a její okolí je definována jako nadregionální biokoridor společenstev vodních a nivních. 
Tento biokoridor je od dobývacího pole vzdálen asi 1 km. V lesích východně od Sojovic je 
veden nadregionální biokoridor společenstev borových lesů, vzdálený od dobývacího pole asi 
3 km.  
 
Pro nadregionální biokoridory je stanoveno ochranné pásmo, ve kterém jsou za součást 
biokoridoru považovány veškeré stávající plochy s vyšších stupněm ekologické stability. 
Ochranné pásmo může sahat do 2 km od osy nadregionálního biokoridoru. V konceptu ÚPN 
Sojovice byla hranice ochranného pásma pro nadregionální biokoridor Jizery upravena. Do 
převážně odlesněných ploch lesních velkoškolek v k.ú. Otradovice ochranné pásmo nadreg. 
BK nevstupuje Z tohoto důvodu je dobývací pole vně ochranného pásma nadregionálního 
biokoridoru (viz př. č. 8). 
 
Nejbližší regionální biocentra RBC 185 a RBC 1030 leží severně od Sojovic a jsou od 
dobývacího pole vzdálena asi 4 až 5 km. 
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Biokoridor místního významu společenstev lesních-borových, je přiveden od Podbrah a 
Otradovic do biocentra místního významu „Zelené paseky“ a dále podél „Lomené aleje“ 
k biocentru místního významu „Zelená bouda“. 
 
Biocentrum místního významu „Zelené paseky“ je vymezeno na ploše asi 7,5 ha, z čehož asi 
1 ha zasahuje do dobývacího pole. Jde o plochu přírodě vzdálenou se stupněm ekologické 
stability shodným s ornou půdou, tj. ZSES = 1.  
 
Podél Lomené aleje směrem do lesního odd. 320 B je umístěn i biokoridor vedený od BC 
„Zelené paseky“ do BC „Zelená bouda“, biokoridor má šíři 15 m.  
 
Výše uvedená problematika byla vypořádána dokumentací o hodnocení vlivu „Těžebna 
štěrkopísku Otradovice“ a následným kladným stanoviskem MŽP k uvedené dokumentaci. 
 
Změna technologie úpravy těženého štěrkopísku nepřináší žádné dodatečné ani 
kumulativní ohrožení prvků ÚSES. 
 

1.2 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Ochrana přírody v k. ú. Otradovice dlouhodobě eviduje maloplošné chráněné území Přírodní 
památka Černý orel. Toto území je chráněno na základě výnosu MŠANO č. 143,547/33 z 
31. 12. 1933. Předmětem ochrany je přírodě blízký ekosystém typické kyselé doubravy na 
štěrkové terase o rozloze 9 ha. 
 
Lesní porost je tvořen převážně dubem zimním. Přimíšena je lípa, olše, bříza. Bylinné patro je 
poměrně chudé. Z chráněných druhů se vyskytuje bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum 
L.) a třtina rákosovitá. V místech bývalé lokální těžby štěrkopísků se vytvářejí vodní plochy, 
ve kterých byl nově nalezen okřehek. Staré doupné stromy jsou hnízdištěm chráněného 
mandelíka hajního (Coracias garrulus L.). 
 
Popsaná plocha leží na lesním oddělení 331 F. Od dobývacího pole těžby štěrkopísků je 
oddělena lesními odděleními 331A, 331B, 331C, 331D, 331E a 321C. Oddělení 
bezprostředně sousedící s přírodní památkou, tj. 331D, 331C, 331 D a 331 E, jsou převážně 
zalesněná a tvoří asi 220 až 250 m široký prstenec obklopující vlastní přírodní památku. 
Zbývající prostor mezi dobývacím polem a přírodní památkou je zalesněn spíše sporadicky. 
 
Těžebna je umístěna severovýchodně od přírodní památky v samostatně oploceném prostoru, 
odděleném obvodovými obslužnými komunikacemi. Nejkratší vzdálenost mezi jihozápadním 
výběžkem těžebního pole a mezi přírodní památkou Černý orel, je větší nežli 0,5 km (asi 
600 m).  
 
Změna technologie úpravy těženého štěrkopísku nepřináší žádné dodatečné ani kumulativní 
ohrožení uvedené přírodní památky. 
 

1.3 PŘÍRODNÍ PARKY 

Dobývací pole se nenalézá v přírodním parku ani v jeho blízkosti.  
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3.0 VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

V okolí je registrován významný krajinný prvek – přírodní památka Černý orel (stručný popis 
viz výše a v [1]). 
 

4.0 ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNA-
MU 

Území, na němž je vybudována pískovna, není předmětem ochrany architektonických, 
kulturních nebo archeologických památek.  
 

5.0 ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ 

Vlastní areál pískovny je solitérním objektem ve volné krajině. Nedotýká se hustě 
zalidněných území. Nejbližší zástavba je vzdálena asi 500 m. 
 

6.0 ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

Dotčené území není zatěžováno nad míru únosného zatížení žádnou antropogenní činností. 
 

7.0 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

V zájmovém území pískovny byly zjištěny staré ekologické zátěže, jak bylo uvedeno již i 
v dokumentaci EIA z r. 2000. Jedná se zejména o vyšší obsah dusičnanů a RL v horninovém 
prostředí, který pravděpodobně pochází z předchozí školkařské činnosti (hnojení) – viz 
rozbory vod ve vrtech (bylo uvedeno i v původní EIA). Dále se zde projevuje i znečištění 
ropnými uhlovodíky, které pravděpodobně pochází ze stejných zdrojů (viz rozbory vod ve 
vrtech z doby před zahájením těžby).   
 

1.9 EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

V území se nevyskytují žádné extrémní poměry, které by mohly ovlivnit stabilitu území 
(nadměrná sklonitost, větrná eroze, devastace apod.). Nejsou – nehodnotí se. 
 
 

2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROST-
ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

2.1 OVZDUŠÍ A KLIMA 

UKlimatické poměry  
 

Zájmové území se nachází v oblasti teplé T 2 (viz [4]) s dlouhým, teplým a suchým létem. 
Suma ročních teplot nad + 10 °C činí 2 600 až 2 800. Průměrná roční teplota se pohybuje 
kolem 9 °C (podle údajů pozorovací stanice v Brandýse n. L. je roční průměr z let 1931 až 
1960 8,8 °C, z let 1961 – 1990 pak 9,4 °C). Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více činí 
160 – 170. Průměrná teplota v červenci je 18 – 19°C, v lednu je – 2 až -3°C, v dubnu 8 – 9°C, 
v říjnu 7 – 9°C. Období, kdy průměrná denní teplota je vyšší než 0°C, začíná v této oblasti 
kolem 20. února a trvá zpravidla 295 dnů, vegetační období, které je charakteristické 
průměrnou denní teplotou 5°C a vyšší začíná kolem 26. 3. a končí v první listopadové dekádě. 
Zima je poměrně krátká, mírně teplá a suchá, až velmi suchá, s velmi krátkým trváním 
sněhové pokrývky. Oblast se vyznačuje středním až vysokým počtem letních dnů (50 - 60), 
nízkým až středním počtem mrazových dnů (méně než 100), nízkým počtem dnů se sněhovou 



_____Pískovna Otradovice – změna technologie______________________________________Dokumentace EIA_______ 

T-EC Ústí n.L., 2004 Strana 37
 Stran 71
 

pokrývkou (méně než 50). Oblast má typické klima rovin, kde rozptyl emisí je velmi vysoký, 
trvání místních teplotních inverzí, jejich četnost a intenzita jsou velmi nízké. 
 
Teploty přízemní vrstvy ovzduší mají relativně homogenní rozložení a poměrně dobře 
korelují s nadmořskou výškou. 
 
V obci nejsou k dispozici přímá dlouhodobá měření meteorologických veličin. Nejbližší  
pozorovací meteorologickou stanicí s dlouhodobým měřením srážek a teplot je stanice 
Brandýs n. L. 
 
Průměrná dlouhodobá roční teplota na této stanice je, jak je výše uvedeno, 9,4 °C. 
Nejteplejším měsícem je červenec (průměr 18,6 °C), nejchladnějším leden s průměrnou 
teplotou – 0,5 °C.  
 
Tabulka č. 3 

Průměrná měsíční teplota a počet hodin slunečního svitu 
 

 

Měsíc  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
               

Ukazatel Stanice Brandýs n. L. (průměr 1961 – 1990) 
Teplota ∅  °C -0,5 -0,9 4,6 9,1 14,0 17,1 18,6 18,1 14,7 9,8 4,5 1,3 9,4 
Sluneční svit ∅ hod. 50 72 125 168 214 218 226 212 161 121 54 47 1 668
 Stanice Lysá n. L. (průměr z let 1961 – 1990) 
Teplota ∅  °C -2,0 -0,8 3,3 8,0 13,5 16,2 18,7 17,3 13,8 8,5 3,2 -0,4 8,2 

 
Stanice má k dispozici i dlouhodobé srážkové úhrny. Průměrný roční úhrn srážek za uvedené 
období činí 526 mm, průměrný roční výpar z půdy se pohybuje kolem 375 mm (vážený 
průměr mezi stanicemi Praha a Poděbrady), na odtoku se podílí průměrně 151 mm srážek za 
rok. Tato odtoková výška odpovídá specifickému odtoku z území 4,79 l.sP

-1
P.haP

-2
P.  

 
Nejvíce srážek spadne v květnu - 77 mm (tj. 14,6 % normálu), nejméně v únoru - 23 mm (tj. 
3,8 % normálu). Počet dnů se srážkami nad 1 mm je průměrně 93 za rok (ve sledovaném 
období) – viz tab. č. 5.  
 
Průměrná výška sněhové pokrývky je menší než 50 cm za celou zimu. Maximální průměrná 
výška sněhové pokrývky je nižší než 20 cm. 
 
Zimní období, kdy průměrná denní teplota nepřesáhne 0 °C trvá zhruba 70 dnů, počet 
ledových dnů (průměrná teplota ve dne nižší, než 0°C) je v průměru 35,2. Zima je poměrně 
krátká, mírně teplá a suchá, až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.  
 
Porovnání starších a novějších dlouhodobých průměrů ukazuje mírné zvýšení ročního teplot-
ního průměru a mírné snížení ročního úhrnu srážek v oblasti řešené lokality. 
 
Nejvyšší srážky jsou zaznamenávány v červnu a červenci, za rok prší v okolí Otradovic 
průměrně 143,2 dne, silné srážky nad 10 mm a více se vyskytují převážně v letním období 
v průměrně 13,9 dnech ročně. 
 
Jak ukazuje tabulka č. 4, byl r. 2003 mimořádně suchý v porovnání jak s dlouhodobým 
průměrem, tak i s ročními úhrny v letech 2000, 2001, 2002. Rovněž počátek roku 2004 byl 
extrémně suchý.  
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Tabulka č. 4 
 

Průměrné dlouhodobé srážkové úhrny 
Údaje v mm 
 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∅/rok 
              

Stanice Brandýs n. L.  
1961-1990 24 23 28 38 77 73 66 70 40 30 32 25 526 
2000 34 38 102 11 38 73 58 33 28 47 27 12 501 
2001 31 38 65 63 77 72 96 98 92 19 42 37 743 
2003 25 4 8 23 107 31 85 31 34 27 6 23 404 
2004 12,5 7,3 6,3 4,9          

 
Průměrný počet dnů se sněžením, průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou a maximální 
výšky sněhové pokrývky jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 5 

Další charakteristiky 
 

Ukazatel I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Průměrný počet dnů se 
sněžením 

9,3 7,6 5,0 1,6 0,3 0 0 0 0 0,5 2,3 7,2 

Průměrný počet dnů se 
sněhovou pokrývkou 

16,8 13,3 5,5 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 10,7

Průměr měsíčních max. 
výšky sněhové pokrýv-
ky v cm 

13,0 13,0 7,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

             

 
V oblasti převažuje Z a SZ proudění vzduchu, v zimním období se zvyšuje četnost větrů J a 
JZ. Místní modifikace směrů a rychlostí větrů jsou vzhledem k utváření krajiny nevýrazné. 
Nejbližší stanicí, na níž je dlouhodobě sledována četnost a rychlost větrů je stanice Brandýs n. 
L. (vzdálenost od zájmové lokality méně než 4 km jihozápadně). 
 
Tabulka č. 6 

Směr a četnost větrů 
 

Údaje v % 
 

Směr S SV V JV J JZ Z SZ Calm Celkem
           

Měsíc X - III 7,72 2,57 7,33 11,39 5,05 7,23 25,94 16,73 16,04 100,00 
Měsíc IV - IX 13,30 4,01 10,47 13,02 6,10 5,74 16,67 15,21 15,48 100,00 
Rok 10,63 3,31 8,97 12,24 5,60 6,45 21,11 15,94 15,75 100,00 
           

 
Oblast má typické klima rovin, kde rozptyl emisí je velmi vysoký, trvání místních teplotních 
inverzí, jejich četnost a intenzita jsou velmi nízké.  
 
Teploty přízemní vrstvy ovzduší mají relativně homogenní rozložení a poměrně dobře 
korelují s nadmořskou výškou. 
 
UEmise a imise 
 

Lokalita neleží v oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší (vyhl. č. 273/93 Sb.). Oblast 
patří k těm čistším v ČR. Celkově byla z hlediska úrovně životního prostředí na počátku 90 let 
řazena do III. třídy - tj. prostředí narušené (viz [5]). V obci Otradovice (Skorkov), která leží 
nejblíže k posuzované lokalitě, nejsou žádné významné zdroje emisí.  
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Emise ze základních stabilních zdrojů okresu Mladá Boleslav činily koncem 80 let minulého 
století dle Atlasu životního prostředí (FVŽP, 1991). 
 

- pro oxid siřičitý  méně než 10 t.kmP

-2 
P

 

- pro tuhé látky    méně než   5 t.kmP

-2 

- pro oxidy dusíku    méně než   5 t.kmP

-2
P
 

 
Imisní situace je relativně dobrá. Okres Mladá Boleslav patřil a stále patří z hlediska 
znečištění ovzduší plyny k méně zatíženým okresům. V r. 2000 unikalo v okr. Mladá Boleslav 
ze stabilních zdrojů do ovzduší následující množství škodlivin (REZZO 1 – 3 – viz 
internetové stránky ČHMÚ) 
 

Škodlivina t.rP

-1
P 

SOB2 B 1 819,7 
NOBx B 924,6 
CO 2 970,6 
CBx BHByB 1 991,3 

 

Tyto hodnoty jsou ve srovnání s republikovým průměrem nižší.  
 
Hlavními zdroji v místě produkovaných emisí jsou spalovací procesy (spalování uhlí, plynu a 
olejů). Mobilním liniovým místním zdrojem emisí je doprava. 
 
Vedle uvedených hlavních druhů emitovaných škodlivin je v okrese možno v malé míře 
zaznamenat i zdroje uvolňování těžkých kovů a stopových prvků (jak ze spalovacích procesů 
tak i z technologií). 
 
Pro samotnou posuzovanou lokalitu v k. ú. Otradovice nejsou k dispozici přímá měření 
kvality ovzduší, lze však použít údajů uvedených na internetových stránkách.  
 
Tabulka č. 7 

Průměrné koncentrace vybraných škodlivin v ovzduší 
(aritmetický průměr – r. 2000, převzato z [1]) 

 Údaje v µg.mP

-3 

 SOB2 B NOBx B SPM PM 10 
     

Stanice 1437 Mladá Boleslav 9,0 36 - 20 
Stanice 1058 Kostelní Hlavno 23P

*
P
 12 

18P

*
P
 

- - 
     

IHBrB 60 80 60 48 
IHBd B 150 100 150 75 
     

 

P

*
P - r. 1996 

 
Kvalita ovzduší se v posledních letech v zájmové oblasti zlepšila. Podle novějších údajů 
souhrnného hodnocení kvality ovzduší ČHMÚ spadá řešené území do pásma mírného 
znečištění ovzduší (statist. ročenka za r. 1998, 1999,200, 2001) – tř. 2. Oblasti spadající do 
pásem znečištění ovzduší jsou na obr. 9 (zájmové území je v oblasti míně znečištěného 
ovzduší. 
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Obr. 9 Hodnocení území dle souhrnného hodnocení kvality ovzduší v r. 2000 
 (zdroj: www. Stránky ČHMÚ) 
 
Z hlediska znečištění ovzduší je pro pískovnu významné znečištění oxidy dusíku 
(mechanismy) a polétavým prachem (technologie). 
 
Stanovená průměrná roční koncentrace oxidů dusíku (viz obr. 10) v ovzduší v zájmovém 
území byla < 26 µg.mP

-3
P.rP

-1
P a byla nižší než imisní limit (ochrana zdraví 40 µg.mP

-3
P.r P

-1
P, 

ekosystémy 30 µg.mP

-3
P.r P

-1
P). 

 

Obr. 10 Znečištění ovzduší oxidy dusíku v r. 2000 
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Obr. 11 Znečištění ovzduší polétavým prachem PM B10 Bv 2000 
 
U prachu PM B10B se hodnota pohybovala mezi 14 – 40 µg.mP

-3
P.rP

-1
P a blížila se imisnímu limitu 

(ochrana zdraví 40 µg.mP

-3
P.r P

-1
P). Vysoké hodnoty u PM B10 B jsou způsobeny pravděpodobně 

sekundární prašností (zejména z polí). Znečištění ovzduší polétavým prachem je na obr. 11.  
 
Zatížení oxidy síry bylo v daném území mezi 5 – 10 µg.mP

-3
P.r P

-1
P (dle nového hodnocení 

< 50 µg.mP

-3
P.r P

-1
P, imisní limit pro ochranu ekosystémů je 20 µg.mP

-3
P.r P

-1
P). Proto je stávající 

zatížení oxidy síry Lesprojektem Brandýs nad Labem (nyní ÚHÚL), respektováno zařazením 
jižní části okresu Mladá Boleslav a tím i katastrálního území Otradovice do pásma imisního 
ohrožení lesů C ( s teoretickým dožitím smrku 40 až 60 let). 
 
Jak je uvedeno v části o klimatu, je v posuzovaném prostoru, charakterizovaném jako rovina, 
přirozený rozptyl atmosferických příměsí velmi vysoký. Trvání místních teplotních inverzí, 
jejich četnost a intenzita jsou velmi nízké. 
 
Přímo ve sledovaném katastrálním území jsou nejvýznamnějšími lokálními zdroji znečištění 
ovzduší železnice a komunikace II/610 Stará Boleslav – Podbrahy (sekundární prašnost, 
emise z dopravy).  

 
V topném období přistupují emise z lokálních topenišť na pevná paliva. Uplatňovat se mohou 
topeniště z Otradovic, Káraného, Nového Vestce i Staré Boleslavi. Kumulace působení 
uvedených lokálních zdrojů se podílí významnou měrou na zvýšení měsíčních průměrů imisní 
zátěže v zimních měsících.  
 
Souhrnně lze konstatovat, že území bývalého okresu Mladá Boleslav není významným 
producentem emisí. Na znečištění ovzduší se podílejí především mimookresní zdroje (Mělník, 
Neratovice, Praha).  
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Souhrnně lze konstatovat, že obec Otradovice ani okres Mladá Boleslav nejsou význam-
ným producentem emisí do ovzduší, imisní hodnoty řadí oblast k podprůměrně až 
průměrně zatíženým v ČR. 
 

2.2 VODA 

Jak bylo uvedeno [1] je území oblasti soutoku Jizery a Labe významné z hlediska vodohospo-
dářského potenciálu. Kvartérní štěrkopískové sedimenty jsou zásobárnou podzemní vody pro 
zásobování obyvatelstva. Vodohospodářský potenciál je hodnocen jako střední až nízký, je 
však intenzivně využíván.  
 
Sledovaná oblast (v širším pojetí) je zdrojem pitné vody, která je čerpána ze štěrkopísků 
pojizerských nánosů v lokalitě Káraný, lokalitě Praporce (lokalita leží mimo hlavní směr 
proudění podzemní vody z navrhované pískovny, je nejblíže k pískovně, odběr 15 – 16 l.sP

-1
P), 

Nový Vestec a další obce v okolí využívají domovní studny. Posuzovaná lokalita leží na 
okraji PHO II.b. vodního díla Káraný.  
 
UPovrchové vody 
 

Katastrální území Otradovice náleží do hydrologického povodí toku Jizera (číslo hydrolog. 
pořadí 1 - 05 - 03 - 015). Jizera se vlévá do Labe u Toušně (asi 2,75 km jižně od zájmové 
lokality). Vlastní lokalita těžebny není odvodňována žádným povrchovým tokem, veškeré 
srážky dotují podzemní vody a ty jsou odvodňovány do Jizery, v menší míře do Labe.  
 
Řeka Jizera, do jejíhož povodí celá oblast patří, je hodnocena jako znečištěná, průtok v ústí do 
Labe je QB364 B asi 5,450 mP

3
P.s P

-1
P, průměrný průtok 23,900 mP

3
P.s P

-1
P. Jizera je vodárenským tokem. 

Obdobně i Labe je hodnoceno v daném úseku jako silně znečištěné (III. tř.).  
 
Posuzovaná lokalita leží mimo vymezené povodí vodárenského toku i mimo CHOPAV 
Severočeská křída (viz příloha č. 8).  
 
UPodzemní vody 
 

Bližší popis je v [1]. Zde se omezíme jen na stručné zhodnocení stávajícího stavu. V průběhu 
zpracovávání [1] byla vyhotovena řada studií a posudků dokumentující současní stav, z nichž 
připomínáme zejména 
 

- Zelená bouda. Posouzení vlivu plánované těžebny  štěrkopísků na životní prostředí. 
RNDr. Ladislav Žitný, Praha 6/1999.  

 
Zájmové území je odvodňováno podzemními vodami (povrchový odtok neexistuje) převážně 
do Jizery a jen menší částí do Labe (pouze jeho nejjihozápadnější část). Povrchový odtok 
uvnitř studovaného území neprobíhá, což je způsobeno výbornou průlinovou propustností 
terasových uloženin, které vystupují prakticky v celé ploše až do úrovně terénu.  
 
V křídovém komplexu je rozvinut významný kolektor podzemní vody tvořený souvrstvím 
korycanských vrstev cenomanského souvrství. Tento kolektor však dle zpracovaných posudků 
[2] s pískovnou Otradovice nesouvisí.  
 
Mělké podzemní vody 
Dotace vody do zvodně mělkých podzemních vod je v celé ploše zajišťována atmosférickými 
srážkami, v současnosti i plošně rozsáhlým umělým zavlažováním školek Tento kolektor je 
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z hlediska posuzování vlivu pískovny (změny technologie) na životní prostředí významný. 
Průměrné množství atmosférických srážek a jejich rozložení v čase lze charakterizovat 
dlouhodobými průměrnými měsíčními a ročními úhrny (viz část ovzduší – klimatické 
poměry).  
 
Na vsak atmosférických srážek do terasových uloženin má velký vliv i teplota vzduchu a 
sytostní doplněk.  
 
Předpokládaný směr proudění mělké podzemní vody je od severovýchodu (z povodí Jizery) 
k jihu až jihozápadu (do povodí Labe). Směr se bude pravděpodobně v průběhu roku 
v důsledku rozdílných klimatických i hydrologických podmínek poněkud měnit, generelně 
však zůstane zachován (směr proudění mělkých podzemních vod byl v prostoru přiléhajícím 
ke Staré Boleslavi prokázán při solné havárii v r. 1978 – 1979, viz F. Pastuszek, 1979). 
 
Podle plánu hydroizohyps směřuje proud mělkých podzemních vod dle předpokladu zhruba 
od severovýchodu k jihozápadu (dle př. 8, modelová konstrukce př. 4). Drenážní účinek Jizery 
způsobuje, že v relativně úzkém pruhu na pravém břehu Jizery dochází ke stočení směru 
proudění mělké podzemní vody k jihovýchodu a mělká podzemní voda dotuje skrytě údolní 
nivu a tok Jizery. Tento jev byl zjištěn v minulosti i K. Zimou v oblasti Otradovic 
(severovýchodně od popisované lokality). Na mapě hydroizohyps (příloha č. 8 a samostatná 
příloha EIA) je patrná deprese na hladině mělké podzemní vody v oblasti Praporců. Pokud 
budeme striktně trvat na plánu hydroizohyps, bude mělká podzemní voda z oblasti těžebny 
proudit směrem k jihozápadu a to směrem na Nový Vestec a dále do soutokové oblasti Jizera - 
Labe, kde má jímací řad káranský vodovod - Dolnolabsko. 
 
Volná hladina mělké podzemní vody kolísá v souvislosti s klimatickými a v údolní nivě Jizery 
i hydrologickými změnami (pohyb hladiny v řece). V okolí posuzované lokality je řada vrtů, u 
nichž je dlouhodobě sledována hladina mělké podzemní vody (pro potřeby pískovny jsou 
zahrnuty 2 z těchto vrtů – V-673 a V-674). Další sledované vrty v prostoru pískovny ZB1, 
ZB2, ZB3 budou v průběhu těžby narušeny. Mimo to již před zahájením výstavby byly 
vybudovány 3 štíhlé pozorovací vrty (VT-1, VT-2, VT-3), které byly ještě v r. 2003 doplněny 
štíhlým vrtem VT-4 na doporučení RNDr. L. Žitného.  
 
Údaje o extrémních a průměrných úrovních zjištěných v posledních deseti letech v síti vrtů 
ČHMÚ byly uvedeny a popsány v [1], zde uvádíme jen tabulku hodnot.  
 
Tabulka č. 8 

Extrémní a průměrné úrovně hladiny  podzemní vody 
v pozorovacích vrtech sítě HMÚ 

 

Číslo objektu Úroveň hladiny podzemní vody v m n. m. Výkyv hladiny Poznámka 
 maximální minimální průměrná [m]  

      

VP 671 173,48 172,50 172,80 0,98 V údolní nivě Jizery 
VP 672 172,96 172,31 172,54 0,65 V údolní nivě Jizery 
VP 673 173,24 172,91 173,12 0,33 Vrt č. 61 v příloze č. 7 
VP 674 172,21 171,81 172,04 0,40 Vrt č. 62 v příloze č. 7 
VP 714* 170,46 170,33 170,39 0,13 Vrt č. 20 v příloze č. 7 
      

Pozn.: * - vrt pozorován teprve 8 let 
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Tabulka č. 9 
 

Režimní sledování hladiny podzemních vod 
 

Označení Období Min. hladina Max. hladina Rozkyv hladiny Poznámka 
vrtu  [m n. m.] [m n. m.] [m]  

V-673 1 172,81 172,86 0,05 Dle HMÚ je průměr posled-
ních 10 let 173,28 m n. m. 

V-674 1 171,62 172,04 0,42 Dle HMÚ je průměr posled-
ních 10 let 172,04 m n. m. 

ZB1 1 172,78 172,92 0,14 Do června vzestup, potom 
soustavný pokles do konce r. 

ZB2 1 172,67 172,87 0,20 Do června vzestup, potom 
soustavný pokles do konce r. 

ZB3 1 172,82 173,11 0,29 Do června vzestup, potom 
pokles do října, pak stagnace 

Školka 1 173,64 174,15 0,51 Soustavný pokles hladiny 

VT-1 2 172,82 172,95 0,13  

VT-2 2 171,15 171,43 0,28  

VT-3 2 172,08 172,12 0,04  

VT-4 2 172,63 172,73 0,06  
Pozn.:  1 – období od 16. 5. 2003 do konce roku 

 2 – od 27. 8. 2003 do konce roku provedeno 8 měření. 
 
Komentář k tabulce č. 9 
 

- vrt VT-1 byl sledován od 27. 8. 2003. V době prvého měření, tj. asi měsíc před 
zahájením terénních úprav na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny zjištěna 11,80 
m pod úrovní odměrného bodu. V závěru roku 2003 byla úroveň hladiny mělké 
podzemní vody zjištěna v úrovni 11,83 m pod odměrným bodem. V průběhu roku 
2004 hladina podzemní vody povlovně klesá a v závěru července 2004 byla zjištěna 
11,87 m pod odměrným bodem. Úroveň hladiny mělké podzemní vody ve vrtu VT-1 
byla zjištěna v nejnižší úrovni 11,93 m pod odměrným bodem dne 13.10.2003, 
nejvyšší úroveň byla zjištěna 16. dubna 2004, kdy byla hladina 11,73 m pod 
odměrným bodem. Maximální rozkyv hladiny podzemní vody za dobu sledování tedy 
dosáhl U0,20U m 

 

- vrt VT-2 byl sledován od 27. 8. 2003. V době prvého měření dne 27. 8. 2003, tj. asi 
měsíc před zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny 
zjištěna 14,64 m pod úrovní odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 2003 
byla úroveň hladiny mělké podzemní vody zjištěna v úrovni 14,80 m pod odměrným 
bodem. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody povlovně klesá a v závěru 
července 2004 byla zjištěna 15,16 m pod odměrným bodem. Úroveň hladiny mělké 
podzemní vody ve vrtu VT-2 byla zjištěna v nejnižší úrovni 15,20 m pod odměrným 
bodem dne 30. 4. 2004. Nejvyšší úroveň hladiny byla zjištěna na počátku sledování. 
Maximální rozkyv hladiny podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl U0,56U m. 
Relativní velký rozkyv hladiny je způsoben nárazovým odběrem mělké podzemní 
vody pro sociální zařízení obsluhy těžebny. 

 

- vrt VT-3 byl sledován od 27. 8. 2003. V době prvého měření, tj. asi měsíc před 
zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny zjištěna 13,90 
m pod úrovní odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 2003 byla úroveň 
hladiny mělké podzemní vody zjištěna v úrovni 13,87 m pod odměrným bodem. 
V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody povlovně klesá a v závěru července 
2004 byla zjištěna 13,95 m pod odměrným bodem. Úroveň hladiny mělké podzemní 
vody ve vrtu VT-3 byla zjištěna v nejnižší úrovni 13,95 m pod odměrným bodem dne 
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25. 7. 2004. Nejvyšší úroveň hladiny mělké podzemní vody byla zjištěna dne 2. 10. 
2003, kdy byla 13,86 m pod úrovní odměrného bodu. Maximální rozkyv hladiny 
podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl U0,09U m 

 

- vrt VT-4 byl sledován od 27. 8. 2003. V době prvého měření dne 27. 8. 2003, tj. asi 
měsíc před zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny 
zjištěna 14,22 m pod úrovní odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 2003 
byla úroveň hladiny mělké podzemní vody zjištěna v úrovni 14,27 m pod odměrným 
bodem. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody povlovně klesá a v závěru 
července 2004 byla zjištěna 14,38 m pod odměrným bodem. Úroveň hladiny mělké 
podzemní vody ve vrtu VT-4 byla zjištěna v nejnižší úrovni 14,38 m pod odměrným 
bodem dne 25. 7. 2004. Nejvyšší úroveň hladiny vody ve vrtu byla zjištěna na počátku 
sledování, tj. 27. 8. 2003 – 14,22 m pod odměrným bodem. Maximální rozkyv hladiny 
podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl U0,16U m 

 

- vrt ZB-1 byl sledován od 16. 5. 2003. V době prvého měření dne 16.5.2003, tj. asi 3-4 
měsíce před zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny 
zjištěna 14,04 m pod úrovní odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 2003 
byla úroveň hladiny mělké podzemní vody zjištěna v úrovni 14,09 m pod odměrným 
bodem. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody povlovně klesá a v závěru 
července 2004 byla zjištěna 14,15 m pod odměrným bodem. Úroveň hladiny mělké 
podzemní vody ve vrtu ZB-1 byla zjištěna v nejnižší úrovni 14,15 m pod odměrným 
bodem dne 25. 7. 2004. Nejvyšší úroveň hladiny byla ve vrtu zjištěna dne 11. 6. 2003 
a to 13,92 m n.m. Maximální rozkyv hladiny podzemní vody za dobu sledování tedy 
dosáhl U0,23U m 

 

- vrt ZB-2 byl sledován od 16. 5. 2003. V době prvého měření dne 16. 5. 2003, tj. asi 3-
4 měsíce před zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny 
zjištěna 14,05 m pod úrovní odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 2003 
byla úroveň hladiny mělké podzemní vody zjištěna v úrovni 14,07 m pod úrovní 
terénu. Na počátku roku 2004 byl vrt zničen. Nejnižší úroveň hladiny byla zjištěna 26. 
11. 2003 – hladina byla 14,09 m pod odměrným bodem. Nejvyšší úroveň hladiny 
podzemní vody byla ve vrtu zjištěna 13,89 m pod odměrným bodem. Maximální 
rozkyv hladiny podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl U0,20U m 

 

- vrt ZB-3 byl sledován od 16. 5. 2003. V době prvého měření dne 16. 5. 2003, tj. asi 3-
4 měsíce před zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň hladiny 
zjištěna 15,07 m pod úrovní odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 2003 
byla úroveň hladiny mělké podzemní vody zjištěna v úrovni 15,09 m pod úrovní 
odměrného bodu. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody nejprve slabě 
vystoupila a potom (od asi 17. 5. 2004) povlovně klesá a v závěru července 2004 byla 
zjištěna 15,08 m pod odměrným bodem. Úroveň hladiny mělké podzemní vody ve 
vrtu ZB-3 byla zjištěna v nejnižší úrovni 15,11 m pod odměrným bodem dne 28. 10. 
2003. Nejvyšší úroveň hladiny byla zjištěna dne 26. 5. 2003 – v úrovni 14,82 m pod 
odměrným bodem. Maximální rozkyv hladiny podzemní vody za dobu sledování tedy 
dosáhl U0,29U m 

 

- vrt HMÚ 673 byl sledován od 26. 5. 2003. V době prvého měření dne 16. 5. 2003, tj. 
asi 3 - 4 měsíce před zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň 
hladiny zjištěna 16,79 m pod úrovní odměrného bodu. V závěru roku 2003 byla 
úroveň hladiny mělké podzemní vody zjištěna v úrovni 16,77 m pod úrovní 
odměrného bodu. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody povlovně klesá a 
v závěru července 2004 byla zjištěna 16,80 m pod úrovní odměrného bodu. Úroveň 
hladiny mělké podzemní vody ve vrtu HMÚ 673 byla zjištěna 25. 7. 2004 v nejnižší 
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úrovni 16,80 m pod odměrným bodem. Nejvyšší úroveň hladiny byla ve vrtu zjištěna 
27.8.2003 – v úrovni 16,74 m pod odměrným bodem. Maximální rozkyv hladiny 
podzemní vody za dobu sledování tedy dosáhl pouze U0,06U m 

 

- vrt HMÚ 674 byl sledován od 26. 5. 2003. V době prvého měření dne 26. 5. 2003, tj. 
asi 3-4 měsíce před zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla úroveň 
hladiny zjištěna 4,18 m pod úrovní odměrného bodu – okraj zárubnice. V závěru roku 
2003 byla úroveň hladiny mělké podzemní vody zjištěna v úrovni 4,60 m pod úrovní 
odměrného bodu. V průběhu roku 2004 hladina podzemní vody povlovně klesá a 
v závěru července 2004 byla zjištěna 4,72 m pod úrovní odměrného bodu. Úroveň 
hladiny mělké podzemní vody ve vrtu HMÚ 674 byla zjištěna v nejnižší úrovni 4,72 m 
pod odměrným bodem dne 30. 5. 2004 a 25. 7. 2004. Nejvyšší úroveň hladiny byla 
zjištěna dne 4,18 m pod odměrným bodem Maximální rozkyv hladiny podzemní vody 
za dobu sledování tedy dosáhl U0,54U m 

 

- studna ve školkách byla sledována od 16. 5. 2003. V době prvého měření dne 16. 5. 
2003, tj. asi 3 až 4 měsíce před zahájením terénních prací na těžebně štěrkopísku, byla 
úroveň hladiny zjištěna 5,08 m pod úrovní odměrného bodu – okraj betonového 
poklopu. V závěru roku 2003 byla úroveň hladiny mělké podzemní vody zjištěna 
v úrovni 5,59 m pod úrovní odměrného bodu. V průběhu roku 2004 hladina podzemní 
vody povlovně klesá a v závěru července 2004 byla zjištěna 5,62 m pod úrovní 
odměrného bodu. Úroveň hladiny mělké podzemní vody ve studni ve školkách byla 
zjištěna v nejnižší úrovni 5,65 m pod odměrným bodem ve dnech 17. 1, 5. 2. a 30. 5. 
2004 . Naproti tomu nejvyšší úroveň hladiny byla zjištěna 5,08 m pod odměrným 
bodem – ve dnech 16. a 26 května 2003. Maximální rozkyv hladiny podzemní vody za 
dobu sledování tedy dosáhl U0,57U m. 

 
K dispozici nebyly žádné údaje o propustnosti terasových uloženin v místě plánované 
těžebny. Proto byly k orientačnímu výpočtu základních filtračních parametrů použity 
granulometrické křivky vzorků odebraných z vrtů v zájmovém prostoru. Koeficient filtrace se 
pohybuje kolem x.10P

-4
P m.s P

-1
P (měřením na vrtu VP 673 500 – 600 m severně od plánované 

těžebny byl zjištěn 5,8 – 6,1 . 10P

-4
P m.s P

-1
P). Výpočtem z jímacích objektů ze širšího okolí 

plánované těžebny byl stanoven koeficient filtrace na 5.10 P

-4
P m.s P

-1
P. Z této hodnoty byly 

spočítány rychlosti proudění mělké podzemní vody k nejbližším jímacím objektů. 
V uvažovaném prostoru je spád hladiny mělkých podzemních vod 2 – 2,5 . 
 
Ke snížení hladiny vody v některých studnách ve Staré Boleslavi, k němuž dle tisku došlo již 
v prosinci 2003 a v jarních měsících 2004 uvádíme následující: 
 

Je třeba vycházet zejména ze současných vyčíslených odběrů podzemních vod, které dosahují 
asi 150 mP

3
P.r P

-1
P (tj. 0,004 l.sP

-1
P) a ze zvýšeného odběru podzemních vod po uvedení do provozu 

mokré technologie, kdy by došlo k vzestupu odběru podzemních vod na průměrně 0,43 l.sP

-1
P. 

Při tomto zvýšeném odběru, pokud by nebyly mělké podzemní vody vůbec doplňovány (ani 
atmosférickými srážkami) by za jeden rok bylo odčerpáno z horninového prostředí 13 110 mP

3 

Ppodzemní vody. Při efektivní porositě zvodnělé vrstvy 20 % (zjednodušený orientační 
výpočet dle Becinského z koeficientu filtrace v úrovni 5.10P

-4
P m/s) by to znamenalo snížení 

hladiny mělké podzemní vody o 1 m v ploše 63 070 mP

2
P (to znamená na čtvercové ploše o 

délce strany 251 m – což je méně než plocha těžebny), při čemž by za tímto čtvercem již 
nedošlo k žádnému poklesu úrovně hladiny podzemní vody. Dle mého názoru dosahuje 
efektivní porosita asi 15 % a tak by snížení hladiny mělké podzemní vody bylo zaznamenáno 
na čtvercové ploše o délce strany 290 m. Je zjevné, že snížení hladiny podzemní vody se 
vzdáleností od místa odběru rychle snižuje. 
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Je si třeba uvědomit, že vzdálenost mezi těžebnou a jímacím územím Praporce dosahuje asi 
1,5 km a s prostorem, kde byl pokles úrovně hladiny podzemní vody hlášen, tj. mimo jiné až 
ve středu Staré Boleslavi – je vzdálenost 2,5 - 3 km. Při efektivní pórovitosti 15 % obsahuje 
vrstva 1 m mocná zvodnělé vrstvy v ploše 1 kmP

2
P asi 150 000 mP

3
P a toto množství by za celý 

rok bylo odčerpáno v případě odběru 4,7 l.s P

-1
P. Těžebna je provozována od září 2003, při čemž 

pokles hladiny byl zaznamenán již v prosinci 2003, tedy 3 měsíce po jejím založení. V době 
od září do prosince 2003 však byla prováděna převážně těžba na sucho a množství 
odčerpaných vod dosahovalo v průměru asi 0,01 l.sP

-1
P. 

 
Rychlost proudění mělkých podzemních vod 

(dle [1]) 
 

Směr Koef. filtrace Doba doběhu Koef. filtrace* Doba doběhu 
 5.10P

-4
P m.sP

-1
P
 roků 1.10P

-4
P m.sP

-1
P
 roků 

Nový Vestec 0,54 6 0,19 17 
Praporce 0,41 10 0,15 27 

Pozn.: * - z granulometrických křivek 
    - dobou doběhu je myšlena doba za níž voda z těžebny dosáhne jímacího území v dané  

oblasti 
 
V k. ú. Otradovice není evidován žádný významný bodový ani plošný zdroj znečištění vod. 
Zdrojem znečištění vod mohou být úniky z žump a septiků. 
 
Podzemní vody s hlubokým oběhem 
Jak bylo výše uvedeno tento kolektor hluboké podzemní vody s pískovnou nesouvisí [2]. ý 
Jde většinou o podzemní vody se slabě kyselou až chemicky neutrální reakcí, měkkou až 
středně tvrdou, většinou středně mineralizovanou vodou, kterou lze zařadit k chemickému 
typu Ca-Mg-HCOB3 B-SOB4 B (poměrně komplikovanému). V některých územích dosahuje vyšší 
koncentrace i sodík.  
 
Tato cenomanská podzemní voda se liší od mělkých podzemních vod zejména vysokým 
obsahem železa a amonných iontů. Při jejich výlevu do mělkých podzemních vod (v důsledku 
artéského napětí s výtlakem k úrovni terénu nebo alespoň na úroveň báze terasových 
uloženin) nebo až do úrovně terénu dochází k oxidaci dvojmocného železa na málo rozpustné 
trojmocné a to často se mění jejich vzhled (barvu - nažloutlá až žlutá či rezavá). Tato změna 
zabarvení indikuje většinou příron cenomanských vod do mělkých podzemních vod.  Dá se 
předpokládat že jímací objekty u chat  (kopané studny, č. 8 a 9 v příloze 7) mají právě tuto 
vodu (hladina vody je asi o 2 m výše než hladina mělkých podzemních vod v okolí).  
 
Kontaminace podzemních vod 
V podstatě se jedná o možnou kontaminaci půd v okolí plánované těžebny. Vzhledem k tomu, 
že celé okolní území je vysoce propustné (ve svých svrchních vrstvách) a podzemní vody jsou 
dotovány atmosférickými srážkami a závlahami, byla tato část vřazena do kapitoly voda. 
 
Posuzované území je v současnosti nejvíce využíváno ke školkařství. Plochy školek byly 
intenzivně v celé ploše uměle zavlažovány, hnojeny a byly používány i chemické prostředky 
na ochranu rostlin před škůdci. Tato skutečnost vytváří předpoklady pro možnou kontaminaci 
mělkých podzemních vod. V oblasti prakticky schází půdní vrstva a to způsobuje, že 
rozpustná část dodávané výživy (rašelina, hnojiva, ochranné postřiky) se dostávají do 
průlinově propustného horninového prostředí a jejich rezidua jsou atmosférickými srážkami a 
vsáklou vodou ze závlah postupně transportovány na hladinu mělkých podzemních vod a s 
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nimi cirkulují ve směru jejich proudění. V současné době je používání chemických prostředků 
k hnojení a ochraně rostlin i závlah oproti původnímu stavu omezeno, nicméně je využíváno 
(snížil se i plošný rozsah školek). 
 
Mělká podzemní zvodeň je ve směru odtoku podzemních vod využívána k zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou. Pískovna může kvalitu podzemních vod ovlivnit pouze ropnými 
látkami (úkapy z těžebních a dopravních mechanismů) a chloridy (v případě zimního ošetření 
příjezdové komunikace. Proto je současně s měřením hladiny podzemní vody mělké zvodně 
sledována i kvalita vody ve vrtech [3]. Výsledky sledování kvality podzemní vody jsou 
shrnuty v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 10 
 

Extrémní a průměrné koncentrace chloridů a ropných látek 
ve sledovaných  pozorovacích vrtech 

 

Chloridy NEL 
Minimum Maximum Průměr Minimum Maximum Průměr 

Označení 
vrtu 

[mg.lP

-1
P] 

V-673 8,6 10,0 9,1 0,077 0,66 0,32 
V-674 13,0 18,0 14,7 < 0,04 0,12 0,02 
ZB1 8,8 13,0 11,0 0,055 0,62 0,28 
ZB2 5,9 13,0 8,03 0,04 0,31 0,15 
ZB3 8,6 15,0 12,3 < 0,04 0,35 0,104 
VT-1 7,9 12,0 9,4 < 0,04 < 0,04 0,02 
VT-2 12,0 14,0 13,0 < 0,04 < 0,04 < 0,04 
VT-3 8,4 9,1 8,7 0,061 0,18 0,1 
VT-4 12,0 13,0 12,5 0,055 0,093 0,07 
Školka 17,0 51,0 24,8 < 0,04 0,12 0,027 

 
Z uvedeného vyplývá, že 

- koncentrace chloridů v mělké zvodni se ve sledovaném období pohybovala mezi 5,9 – 
51 mg.l P

-1
P. Maximální hodnota ve vrtu „školka“ je spíše výjimečná a patrně 

antropogenního původu 
- koncentrace NEL (ropných uhlovodíků) se pohybovala v rozmezí od < 0,04 do 

0,66 mg.l P

-1
P. Poměrně značně znečištěna byla voda ve vrtech V-673, ZB1, ZB2 

(prakticky ve všech vzorcích nad limitem dle vyhl. MZdr 376/2000 Sb.).  
- ve vrtech VT-3, VT-4 a ZB3 se koncentrace pohybovaly lehce nad limitem  
- ve vrtech VT-1, VT-2, V-674 a „školka“ byly hodnoty nad mezí detekce zjištěny buď 

jednou, nebo vůbec ne. Všechny hodnoty jsou pod limitem.  
 
Pro bližší posouzení uvedené kontaminace uvádíme, že  
 

- podle výsledků kvalitativních rozborů vzorků mělkých podzemních vod, které byly 
odebrány již před zahájením terénních prací na otvírce těžebny, byly v odebraných 
vzorcích mělké podzemní vody z monitorovacích objektů zjištěny ropné uhlovodíky, 
což dokladuje, že nalezené ropné uhlovodíky v mělkých podzemních vodách (před 
zahájením terénních úprav v okolí těžebny) nejsou geneticky souvislé s touto činností. 
Výsledky analýz vzorků odebraných v tomto období (v jednotlivých vrtech před 
zahájením výstavby těžebny) jsou v následujících tabulkách 
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V-673 
 

Ukazatel 27.5.2003 19.6.2003 16.7.2003 27.8.2003  
NEL (mg/l) 0,24 0,43 0,66 0,23  
Chloridy (mg/l) 8,9 8,9 10 8,6  

 
Vrt VT-1 
 

 27.8.2003 13.10.2003    
NEL (mg/l) m.0,04 m.0,04    
Chloridy (mg/l) 7,9 8,3    

 
Vrt VT-2 
 

 27.8.2003 2.10.2003    
NEL (mg/l)  m.0,04    
Chloridy (mg/l)  12    

 
Vrt VT-3 
 

 27.8.2003 2.10.2003    
NEL (mg/l) 0,061 0,18    
Chloridy (mg/l) 8,4 8,5    

 
Vrt ZB-3 
 

 27.52003 19.6.2003 16.7.2003 27.8.2003  
NEL (mg/l) 0,35 0,072 m.0,04 0,097  
Chloridy (mg/l) 15 10 14 14  

 
Vrt ZB-2 
 

 27.5. 2003 19.6.2003 16.7.2003 27.8.2003  
NEL (mg/l) 0,31 0,13 0,15 0,15  
Chloridy (mg/l) 7,4 8,5 5,9 6,6  

 
Vrt ZB-1 
 

 27.5.2003 19.6.2003 16.7.2003 27.8.2003  
NEL (mg/l) 0,62 0,2 0,079 0,5  
Chloridy (mg/l) 8,8 13 11 10  

 
Vrt VT-4 
 

 27.8.2003 2.10.2003    
NEL (mg/l) 0,055 0,093    
Chloridy (mg/l) 13 12    

 
Školka 
 

 27.52003 19.6.2003 16.7.2003 27.8.2003  
NEL (mg/l) 0,12 m. 0,04 0,045 m 0,04  
Chloridy (mg/l) 17 51 (?) 19 19  
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V - 674 
 

 27.5.2003 19.6.2003 16.7.2003 27.8.2003  
NEL (mg/l) m.0,04 m. 0,04 m.0,04 m. 0,04  
Chloridy (mg/l) 14 18 14 13  

 
Vývojový trend koncentrací ropných uhlovodíků i chloridů za dobu sledování (tj. před 
přípravnými terénními pracemi, tak v jejich průběhu i provozu těžebny – od květena 2003 – 
viz tab. č. 10) nelze ze získaných výsledků odvodit (krátká časová řada). 
 
Z předchozích studií (L.Žitný 2000, 2001 a 2002, Vencelides 2003, M.Kněžek 2004) vyplývá, 
že skutečná rychlost proudění mělkých podzemních vod v horninovém prostředí nepřesahuje 
0,5 m za den. Rychlost migrace ropných uhlovodíků je však vždy podstatně menší s ohledem 
na jejich retardační koeficient (kontaminanty se nešíří současně s tekoucí podzemní vodou, 
ale díky své viskozitě a velikosti molekul se zpožďují – tečou pomaleji). Pozorovací objekty, 
v nichž byly ropné uhlovodíky nalezeny se nacházejí v různých vzdáleností od prostoru 
těžebny a jsou i v různých směrech od ní (ve vztahu ke směru proudění podzemních vod). 
Z uvedeného je zřejmé, že ropné uhlovodíky i chloridy v mělkých podzemních vodách 
již byly přítomné před zahájením prací spojených se založením těžebny. Navíc 
pozorovací objekty, v nichž byly ropné uhlovodíky nalezeny, nemohou z časových 
důvodů být kontaminovány ropnými látkami, jejichž původcem by byla pískovna (viz 
rychlost proudění podzemních vod). 
 
Vysvětlení uvedené kontaminace je obtížné [3], nejpravděpodobnější je kontaminace 
předchozí činností na plochách určených ke školkaření a zavlažovaných. Vrty, jejichž 
infiltrační území nezahrnuje žádné dříve využívané pozemky (školky, závlahy), vykazují jen 
velmi nízké hodnoty NEL nebo žádné NEL. 
 
Závěr 
 

Výše uvedené hodnoty kontaminace lze považovat za vstupní hodnoty monitorovacího 
systému (s výjimkou VT – 2, který je v bezprostřední blízkosti zakládané těžebny) a dokladují 
stav v okolí těžebny před jejím založením a zahájením činnosti.  
 
Podrobnější údaje v [1] a dalších studiích uložených u investora.  
 

2.3 PŮDA 

Dobývací pole o rozloze 31 ha představuje 2,7% celkové rozlohy katastrálního území 
Otradovice (1 161 ha, plocha celého katastrálního území obce Skorkov je 1 661,8395 ha). 
Jedná se o katastr s převažujícím podílem ploch určených k plnění funkce lesa. Lesy zaujímají 
86,1 % celkové rozlohy k. ú. Otradovice, zemědělská půda představuje jen 9 % rozlohy 
katastru. Tato zemědělská půda je ze 73,9 % zorněna. Při malém podílu ZPF dosahuje zornění 
jen 6,6 % katastrálního území. Orná půda je z ekologického hlediska posuzována jako 
negativně působící. Naopak příznivě působící pastviny zaujímají 0,13 %, louky 1,8 %, 
zahrady 0,4 %. Ekologicky příznivé zastoupení rybníků v katastrálním území Otradovice 
zcela chybí. 
 
Ve srovnání s republikou je rostlinná produkce katastrálního území mírně nadprůměrná, avšak 
za cenu nadprůměrné spotřeby hnojiv. 
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Produkční potenciál lesních půd je mírně podprůměrný, ale zalesnění katastru, činící 86,1%, 
je mimořádně vysoké. 
 
Lesní oddělení 320 B, kde je dobývací pole umístěno, je situováno uprostřed rozlehlého 
areálu Lesnických velkoškolek Zelená bouda. Areál je tvořen soustavou polí, na kterých se 
pěstují sazenice lesních dřevin. Soustava je členěna účelovými pěšinami a místně cca 10 m 
širokými pásy smíšeného boro-dubového lesa.  
 
Podle údajů LHP a lesních typologických map je oddělení 320 B rovinou, na které je 
umístěno šest pěstebních polí školkařské výroby. Pásy porostů při okrajích pěstebních polí 
jsou určeny k bočnímu zástinu školek. Porosty jsou nejednotného stáří od 20 do 110 let. 
Převažují porosty stáří nad 70 let, tj. v mýtním věku. V porostech převládá borovice lesní, 
které je 50 % až 85 %, méně je dubů - okolo 20%, přimíšen je javor, borovice černá, bříza. 
V porostech je evidována sypavka borovic a vysoký výskyt václavky.  
 
Půdní kryt je tvořen vrstvou hnědých, silně písčitých lesních půd s mocností asi 0,35 m včetně 
podloží. Převažuje lesní půdní typ 1M2, který charakterizuje kyselé, chudé půdy na velmi 
chudých podložích s metlicovou borovou doubravou, méně je zastoupen lesní půdní typ 1M1 
kyselých chudých půd na velmi chudých podložích, s kostřavovou borovou doubravou. 

 
Kontaminace půd nebyla sledována, dá se však předpokládat kontaminace dusíkem a 
fosforem z nerovnoměrného hnojení lesních školek a kontaminace z používání 
agrochemikálií.  
 

2.4 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Morfologicky je region řazen jako velký region plochých akumulačních území širokých 
holocenních niv a fluviálních teras. Lokalitu lze charakterizovat jako rovinu. Nadmořská 
výška se pohybuje v rozmezí  186 - 188 m n. m. Lokalita je součástí Jizerské terasové plošiny 
při soutoku Jizery s Labem. 
 
Oproti Jizeře, protékající asi 1,2 km západně od posuzované lokality, je lokalita převýšena o 
13 až 14 m. Katastrální území Otradovice je oblast nížinného charakteru. Energie území je 
nízká. 
 
Z geologického hlediska je území vcelku jednoduché. Popisované území náleží k České 
křídové pánvi, jejíž horniny tvoří podloží pokryvných útvarů. Podloží pánve je tvořeno 
většinou ordovickými horninami, které náleží k barrandienské brachysynklinále. Horniny 
ordoviku – většinou jílovité břidlice a droby jsou uloženy v poměrně velké hloubce a na 
řešení daného úkolu nemají žádný vliv.  
 
Ve vrstevním sledu křídové pánve jsou zastoupeny (ve směru od báze k povrchu) sedimenty 
sladkovodního cenomanu, pískovce mořského cenomanu (korycanské vrstvy) a slínovce 
spodního a středního turonu (bělohorské a jizerské souvrství). 
 
Křídové horniny jsou kryty kvartérními sedimenty s mocností 16 - 22 m, která ve směru sever 
– jih klesá.  
 
Z hlediska hydrogeologického je území zařazeno do celku BC 4 (křída levostranných přítoků 
Labe mezi Ústím n. L. a Českým Brodem), hydrogeologického rajónu 441 (Jizerská křída – 
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jizerský turon, Herčík et al., 1999) Jedná se o území převážně propustné v sedimentech 
štěrkopískových a pískových, propustnost závisí na podílu hlinitých příměsí. Koeficient 
filtrace kBf B byl stanoven na hodnotu 5.10P

-4
P m.s P

-1
P.  

 
UEroze 
 

Střední sklonitost území je udávána v rozmezí 1°- 3°, z tohoto důvodu není území postiženo 
vodní erozí.  
 
Povětrnostní poměry (převládají Z a SZ větry) dovolují vznik větrné eroze, která místy 
způsobuje značné škody na porostech a odnáší i půdu (zejména na obnažených plochách). 
Touto erozí je postiženo asi 25 - 50 % zorněného území katastru. 
 
Stávající odkryté plochy školek v zájmové lokalitě, které jsou tvořené písčitými hlínami a na 
nichž v současnosti neprobíhá pěstební činnost, jsou zejména v suchém období vegetačního 
klidu, kdy plochy nejsou pokryty náletovými travinami a plevely, vystaveny větrné erozi.  
 
USeismicita území 
 

Posuzovaná lokalita se nenalézá dle ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb v blízkosti 
seizmicky aktivního území. Za seizmickou oblast se považuje takové území, v němž se 
makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení s intenzitou 
nejméně 6o M.C.S. stupnice. Území je řazeno do kategorie seizmicky klidných (méně než 
6° M.C.S.). Z tohoto důvodu neplynou pro provozovatele žádná omezení, která by musel 
respektovat. 
 

2.5 FAUNA A FLÓRA 

Před zpracováním dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí „Těžebna štěrkopísků 
Otradovice“ v r. 2000 byl v r. 1999 v lokalitě proveden biologický průzkum. Toto hodnocení 
bylo prováděno s ohledem na nízký stupeň ekologické stability řešeného území (asi 70 % 
zájmové plochy těžebny má ZSES = 1, asi 25 % plochy má ZSES = 2, zbytek pak ZSES = 3 – 
4). U prostorů s takto zastoupenými plochami takovéto ekologické hodnoty není reálné 
očekávat výskyt významných společenstev. Vzácné i zvláště chráněné druhy živočichů lze 
očekávat spíše migračně nebo dočasně. 
 
Fauna 
Fauna je v posuzované lokalitě zastoupena velmi sporadicky. Z tohoto hlediska je prostor 
těžebny i části jejího okolí (oplocená pole školek) antropogenním, faunou prakticky 
neosídleným prostorem. Lesní plochy (pole lesních školek) jsou oploceny, výskyt zvěře je 
nežádoucí. Prostor není součástí žádné honitby a není zde určen žádný normovaný stav zvěře. 
 
Vlastní změna technologie v roztěžené pískovně nemá na faunu v okolí žádný nový podstatný 
vliv oproti původní technologii. Proto od podrobnějšího popisu upouštíme, podrobnější údaje 
jsou v [1].  
 
Flora 
Katastrální území Otradovice je z hlediska příslušnosti k přírodním typům homogenní. Celou 
rozlohou leží v typu A.2. - teplé nížiny s bukovými doubravami na černozemích a 
hnědozemích, podtypu A.2.1.- poříční roviny. 
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UPřirozená společenstva a míra jejich narušení 
 

Ve sledovaném zájmovém prostoru těžebny a v okolí by se podle geobotanické rekonstrukce 
(Mikyška 1968) měly nacházet dva typy přirozených společenstev: 
 
AU - Alno-padium luhy a olšiny, asociace úvalových luhů. Toto společenstvo by se mělo 
vyskytovat podél Jizery a mělo by obsahovat pestrý výčet vlhkomilných druhů stromů keřů i 
bylin. 
 
Na základě botanické rekonstrukce by danému prostoru odpovídala fytocenóza vrbo-
topolových luhů s vrbou bílou (Salix alba), vrbou křehkou (Salix fragilis), topolem černým 
(Populus nigra), topolem šedým (Populus canescens) v podrostu s lesknicí rákosovitou 
(Baldingra arundinacea), netykavkou nedůtklivou (Impatiens noli-tangere), netykavkou 
malokvětou (Impatiens parviflora), lipnicí obecnou (Poa trivialis), případně i ostružiníkem 
ježiníkem (Rubus ceasius). 
 
Stanoviště tohoto společenstva se nalézají asi 1,2 km východně od posuzované plochy. 
 
PQ - Pino-Quercetum borové doubravy jsou přirozeným společenstvem posuzované lokality 
a jejího širšího okolí (asi okruh l km.)  
 
Vzhledem ke štěrkopískovému podkladu lze lokalitu řadit ke starým borovým okrskům, ve 
kterých se na chudých podkladech sdružuje borovice s dubem obvykle jako přechod mezi 
acidofilními březovými doubravami a vlastními bory. Na těchto podkladech se borovice 
(vcelku výjimečně) může uplatnit jako konkurent dubu. Poměrné zastoupení dubu a borovice 
je za přirozených okolností ovlivněno typem půdy a stářím porostů. Obecně platí, že čím více 
koloidních (jílovitých) částic, tím větší je poměrné zastoupení dubu a naopak, se zvyšující se 
písčitostí převládají borovice. 
 
Kulturní bor v okolí posuzované lokality je svým charakterem velmi blízký přirozenému 
společenstvu pro toto stanoviště. Lze jej charakterizovat jako „borové křídlo“ této jednotky. 
Dub má tendenci zůstávat podúrovňový i při své dlouhověkosti, borůvka je potlačena. Naopak 
v keřovém patru je významně zastoupen bez černý a ostružina.  
 
I přes zmíněnou druhovou chudobu je možno les v okolí posuzované plochy označit jako 
cenný z ekologického hlediska, zejména proto, že tento typ lesa významně zvyšuje lesnatost 
v nížinných oblastech na chudých půdách.  
 
V přímém okolí těžebního pole je však situace odlišná. Jde převážně o odlesněnou plochu, na 
které byly pěstovány sazenice lesních dřevin. Zejména byla pěstována borovice. V současné 
době jsou pěstební plochy převážně bez výsadeb. Na půdě se vyskytují běžné druhy plevelů. 
Z ekologického hlediska je charakter plochy přírodě vzdálený. 
 
Prázdná pěstební pole jsou rozčleněna několika pásy vzrostlých stromů. Druhové složení zde 
odpovídá výše popsanému lesnímu společenstvu. Charakter pásů je přírodě blízký. 
 

1.0 EKOSYSTÉMY 

Ekosystémy v okolí zájmového území jsou graficky znázorněny v příloze č. 8 a popsány 
v části C.1.1. V této části považuji za nutné konstatovat, že ekosystémy nebudou, vzhledem 
ke vzdálenosti a velikosti vlivů prací linky na okolí, provozem dotčeny.  
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2.0 KRAJINA 

Krajina katastrálního území Otradovice má charakter mírně zvlněné roviny s nivou Jizery. 
Celé území je položeno ve druhém vegetačním stupni. Zemitější plochy jsou využívány 
k zemědělské výrobě. Písčitější části, nevhodné k zemědělské výrobě, jsou zalesněny 
převážně monokulturou borovice, případně boro-dubovými lesy. Na významné části lesních 
ploch jsou pěstební pole pro výrobu sazenic lesních stromů. 
 

3.0 OBYVATELSTVO 

Příznivé přírodní podmínky vytvořily vhodné předpoklady k osídlení, území je dlouhodobě 
historicky osídleno. Osídlení katastru je reprezentováno osadou Otradovice, spadající do 
sídelního útvaru Skorkov. Sídelní útvar Skorkov vznikl k 1. 1. 2000 a dle statistických údajů 
z r. 2004 (k 1. 7. 2002) je na výměře 1 661,8 ha evidováno 348 obyvatel (z toho v části 
Otradovice 105 obyv.). Hustota osídlení činila 20,9 obyvatel na kmP

2
P (celé správní území obce 

k 21. 7. 2002). Tato hodnota je ve srovnání s republikou velice nízká ( 130,6 obyv.kmP

-2
P

 
v ČR). 
 

4.0 HMOTNÝ MAJETEK 

Hmotný majetek je soustředěn především do obytné zástavby a železniční trati v blízkosti 
pískovny. Provozem linky na mokrou úpravu štěrkopísku nebude jeho funkce dotčena. 
Nedojde ke snížení jeho hodnoty vlivem provozu prací linky. 
 
Přímo v hodnocené lokalitě je hmotným majetkem samotná pískovna a doprovodná zařízení. 
Ani tato zařízení nebudou provozem linky dotčena, naopak dojde ke zhodnocení, pískovna 
bude produkovat kvalitnější surovinu. 
 

5.0 KULTURNÍ PAMÁTKY 

V lokalitě nejsou žádné kulturní památky. Polabí jako celek bylo člověkem osídleno a 
kultivováno již v neolitu (5 000 až 2 500 př. n. l.), od té doby je osídleno nepřetržitě. Je tedy 
možné, že i katastrální území Otradovice bylo osídleno již v prehistorických dobách. Podél 
Jizery vedla jedna z důležitých prehistorických stezek.  
 
V obci Otradovice jsou historicky cenné objekty. Jedná se vilku č. p. 31, domky č. p. 1 a 12. 
Žádný z těchto objektů ale není zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. 
 
 

3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

Kvalita životního prostředí v dotčeném území je popsána v částech C.1 a C.2. Dotčené území 
je ekologicky stabilní, vlastní těžebna a její blízké okolí je slabě stabilní až nestabilní.  
 
Kvalita životního prostředí z hlediska ovzduší je hodnocena ve II. třídě (mírně znečištěné), 
imisní hodnoty jsou na nízké úrovni. Negativně se zde projevuje zejména vliv vysokého 
zatížení rychlostní komunikace I/10, trať ČD 072, místní zdroje emisí a uplatňuje se i vliv 
pražské aglomerace a Mladé Boleslavi. Po stránce čistoty ovzduší je prostředí zatíženo 
úměrně hustotě osídlení (spíše u dolní hranice), k čemuž přispívají i dobré rozptylové 
podmínky v široké nivě Jizery. 
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Kvalitu životního prostředí v katastru lze hodnotit jako velmi dobrou (stupeň II), s místními 
výkyvy (silně zatížené komunikace, blízké okolí průmyslových závodů), které však jsou 
poměrně malé a nedosahují hodnot, které by opravňovaly k zařazení území do nižší třídy 
úrovně životního prostředí. 
 
Území je tedy zatíženo podprůměrně až průměrně (ve vztahu k ČR). Z provedené analýzy 
vyplývá, že nebyly shledány žádné okolnosti, které by vylučovaly realizaci záměru – změna 
technologie těžby štěrkopísku – mokré praní. 
 
 
 

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH 
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI  

1.0 VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 

Posuzovaná těžebna štěrkopísku, v níž dojde k úpravě technologie těžby, je lokalizována ve 
velmi řídce obydlené oblasti. Od nejbližšího sídla venkovského typu - Otradovic - je vzdálena 
1,1 km. Oddělena je plochami lesních školek a lesními porosty. Obyvatelé jsou od těžebny 
pohledově i akusticky zcela izolováni. Nejbližší obytná zástavba je samota Zelená bouda, 
vzdálená od pískovny asi 500 m a oddělené lesním porostem (viz příloha č. 8). 
 
Doprava suroviny, těženého písku, je vedena mimo obydlenou oblast k silnici II/610 a po ní 
převážně na rychlostní komunikaci R 10.  
 
Úprava technologie těžby spočívá v zavedení mokrého praní 54 % produkce těženého 
štěrkopísku. Vzhledem k tomu se sníží množství úletu prachu ze suchého třídění písku o již 
zmíněných 54 %. Tím se sníží i přírůstek množství polétavého prachu ke stávajícím hodnotám 
(dle rozptylové studie [1] byl přírůstek u zástavby mezi 1,0 až 1,3 µg.mP

-3
P). Pohon prací linky 

je elektromotory – nebudou vznikat žádné plynné emise z pohonu. 
 
V pracovním prostředí nedojde k nárůstu imisních hodnot prachu (mírný pokles) ani 
významnému nárůstu hluku (zůstane pod úrovní 72 dB(A)). 
 
Technologie praní štěrkopísku potřebuje zdroj vody. Bude odkryta hladina mělké zvodně 
podzemní vody (čerpací jímka), která je využívána rovněž jako zdroj pitné vody (jímací 
území Praporce). Podle zpracovaných studií a posudků nebude kvalita podzemní vody 
ovlivněna (viz dále). 
 
Možné sociální důsledky, psychické trauma a narušení faktorů pohody dané vědomím 
blízkosti stavby se v souvislosti s těžbou a úpravou štěrkopísku obvykle neobjevují. Rovněž 
v dané lokalitě je není důvod očekávat. Provoz těžebny pomůže i nadále (do r. 2009) udržet 
zaměstnanost. 
 
Přesto je třeba k možnosti narušení faktoru pohody obyvatelstva přistupovat velmi 
zodpovědně a předcházet střetům. 
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Kumulativní a synergické negativní vlivy na obyvatelstvo není důvod předpokládat. 
 
Změna technologie úpravy štěrkopísku nevyvolá žádná zdravotní rizika u obyvatel v 
okolí, ani negativní ekonomické důsledky, naopak dojde ke zhodnocení těžené suroviny. 
 

2.0 VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

Prací linka štěrkopísku (mokrá úprava) sama o sobě není zdrojem prašných ani plynných 
emisí. Vzhledem k tomu, že se sníží množství úletu prachových částic asi o 54 %, dojde i ke 
snížení přírůstku imisních hodnot polétavého prachu na okraji bytové zástavby téměř o 50 %.  
 
Rovněž dojde k mírnému snížení množství vozidel odvážejících písek z pískovny a tím i 
k poklesu množství plynných emisí z dopravy (nevýznamnému). Z tohoto důvodu a 
s přihlédnutím k tomu, že přírůstek imisí z provozu pískovny je nevýznamný (pohyboval se 
v ročních průměrech u všech sledovaných škodlivin mezi 1,0 – 1,3 µg.mP

-3
P, viz rozptylová 

studie v [1]), bylo upuštěno od zpracování rozptylové studie. 
 
Vliv nové technologické linky „mokrá úpravu štěrkopísku“ na kvalitu ovzduší je příznivý, 
dojde k poklesu emisí prachu z třídění písku (asi o 54 %, tj. o podíl mokrého třídění na 
celkové produkci tříděného písku).  
 
Linka sama o sobě při provozu nevydává významné teplo (pouze zahřátí některých částí – 
převodovka, elektromotory). Toto teplo je vzhledem k možnosti ovlivnění klimatických 
podmínek v okolí nevýznamné (zanedbatelné). 
 
Vznikem 2 otevřených jímek (čerpací a sedimentační o celkové ploše 2 900 mP

2
P) naplněných 

vodou se zvýší výpar v lokalitě pískovny. Zvýšení výparu bude oproti výparu ze stávající 
otevřené plochy pískovny nevýznamné (závisí na mnoha faktorech, teplotě, vlhkosti vzduchu, 
proudění, atd.). Pokud vůbec dojde ke zvýšení vlhkosti vzduchu v nejbližším okolí pískovny, 
bude to jev příznivý – krajina je suchá.  
 
Celkově lze vliv na ovzduší a klima hodnotit jako málo mírně příznivý (snížení emisí prachu) 
až nevýznamný, ovzduší nebude zavedením mokré úpravy části těženého štěrkopísku 
neúměrně zatěžováno. 
 

3.0 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ 
CHARAKTERISTIKY 

Samotná technologie mokré úpravy štěrkopísku (praní a třídění) linka neovlivní významně 
hlukovou situaci v okolí.  
 
Hluková studie byla zpracována pro dokumentaci o hodnocení vlivu stavby na životní 
prostředí „Těžebna štěrkopísku Otradovice“ (viz [1]). Hluková situace v okolí s rezervou plní 
limity dle nař. vl. 502/2000 Sb.  
 
Nová linka na praní štěrkopísku bude umístěna na počvě 2. řezu (tj. na úrovni 175 m n. m.). 
Hladina hluku při chodu linky je pod 85 dB(A). Rovněž čerpadla pro dopravu vody do linky 
mají hladinu hluku nižší než 70 dB(A). Hladina hluku ostatních strojů používaných ve 
stávající pískovně je stejná nebo vyšší. Celková úroveň hladiny hluku uvnitř pískovny od 
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pracujících strojů se instalací linky zvýší asi o 0,72 dB(A) – zanedbatelné, v toleranci chyb 
přesnosti výpočtu i měření. 
 
Podle původní dokumentace a zpracované Hlukové studie [1] se očekávají hladiny hluku na 
okraji zástavby následující (převzato z [1]) 
 

Údaje v dB(A) 
 

Refer.  Místo Hladina hluku Šířka clony lesa 
bod  Bez útlumu Útlum  Celkem [m] 
      

A Hájovna Zelená bouda 56,0 31,3 22,7 450 
B Otradovice 48,9 37,0 11,9 850 
C Brandýs n. L. 46,9 37,6 9,3 900 
D Nový Vestec 46,9 35,0 11,9 700 
      

Pozn.:  Výpočet očekávaného impaktu byl proveden podle metodiky BP Teplice HLUK 1 a HLUK 2 
užívané pro výpočty vlivu hluku na okolí povrchových dolů, pískoven a kamenolomů. 

 
Vzhledem k uvedeným vzdálenostem a útlumové funkce lesa i valu skrývkové zeminy pro 
hluk, byl hluk počítán pouze pro referenční body na okraji jednotlivých sídlišť. Jednotlivé 
referenční body jsou zaneseny v příloze č. 8 (převzaté z [1]). 
 

Hluková situace v okolí pískovny se instalací nové linky na praní písku oproti stávajícímu 
stavu nezmění.  
 

4.0 VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Povrchové vody 
 

Jak již bylo dříve uvedeno, lokalita pískovny nemá povrchový odtok vody. Z tohoto důvodu 
nemohou být povrchové vody provozem nové technologie praní štěrkopísku ani budoucím 
uspořádáním reliéfu po těžbě přímo ovlivněny. 
 
Podzemní vody 
 

Vliv posuzován jako možnost zhoršení kvality podzemních vod. Písek bude těžen nad hladinu 
podzemní vody (hladina podzemní vody je na kótě 172,5 m. n. m., těžba bude probíhat na 
kótu 175 m n. m.). V rámci rekultivací po těžbě budou na části plochy (asi 2 ha vodní plochy, 
tj. asi 6,4 %, asi 0,21 ha ostatních ploch, tj. asi 0,7 % mokřiny) vytvořeny vodní plochy (s 
odtěžením písku na technickou část rekultivace, případné přebytky budou odvezeny). 
Dešťová voda bude prosakovat tak jako dosud do mělkých podzemních vod a dotovat je 
(obdobně i voda ze závlah). Základní posouzení vlivu pískovny na podzemní vody je uvedeno 
v [1]. Vliv pískovny na podzemní vody při těžbě za sucha byl projednán spolu s EIA na 
pískovnu v září 2000.  
 
Nová prací linka může potenciálně ovlivnit kvalitu a množství čerpané podzemní vody 
v jímacím území „Praporce“. Toto ovlivnění může nastat 

- úkapy RL a jejich průnikem do podzemních vod 
- čerpáním podzemní vody k účelům praní.  

 
Pro posouzení vlivu čerpání podzemní vody na vodní zdroj byla zpracována modelová studie 
[2] a vyžádán posudek od Ing. M. Kněžka, CSc. týkající odstraňování kalů z praní. 
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Na tomto místě je nutné upozornit na skutečnost, že nová technologie je volena jako 
technologie s recirkulací prací vody mezi prací linkou a sedimentační jímkou. Z čerpací linky 
budou doplňovány pouze ztráty vody, tj. asi 72 mP

3
P.dP

-1
P. a odebírána voda z vrtu VT-2 pro 

sociální účely v množství 150 mP

3
P.r P

-1
P, tj. celkem 13 110 mP

3
P.r P

-1
P. 

 
Rovněž je nutné zdůraznit, že jediné místo, kde se používají tekuté mazací prostředky, je 
převodová skříň linky na mokrou úpravu štěrkopísku (šneková pračka). V této skříni jsou 
používány výhradně ekologické převodové oleje (snadno odbouratelné). Případné opravy 
převodové skříně nebudou prováděny na místě, ale po demontáži externě nebo v technickém 
zázemí pískovny na zpevněné zajištěné ploše.  
 
Pro stanovení vlivů pískovny na podzemní vody byla stanovena doběhová doba do 
jednotlivých jímacích území.  
 
Cituji z [1] „Pro orientaci byla určena skutečná rychlost proudění mělké podzemní vody 
směrem k jihozápadu k prostoru Nového Vestce, kde jsou nejbližší jímací objekty (domovní 
studny, jímací řad káranského vodovodu Dolnolabsko je ještě dále po směru proudění 
mělkých podzemních vod) a k západu, kde je jímací území Praporce.  
 
Rychlost proudění mělké podzemní vody směrem k Novému Vestci dosahuje 0,54 m.dP

-1
P, z 

čehož plyne, že do prostoru Nového Vestce by se dostala voda z těžebny za asi 6 let. Pokud 
bychom vzali v úvahu hodnoty určené z křivek zrnitosti (koeficient filtrace 1.10P

-4 
Pm.s P

-1
P a 

efektivní pórovitost 10 %) dosahovala by rychlost podzemní vody 0,19 m.dP

-1 
Pa doba doběhu 

do Vestce by byla asi 17 let. Doby doběhu do jímacího řadu káranského vodovodu 
Dolnolabsko by byly ještě podstatně delší. V případě Praporců, tj. směrem k západu, by 
rychlost vody dosahovala 0,41 m.dP

-1 
Pa doba doběhu by byla asi 10 let, v případě použití 

filtračních parametrů stanovených z křivek zrnitosti z materiálu odebraného v těžebně, ze 
zvodnělé části souvrství by rychlost vody poklesla na 0,15 m.dP

-1 
Pa doba doběhu by stoupla na 

27 let.  
 
Pozn.: V uvedených výpočtech rychlosti proudění není zahrnut tzv. retardační koeficient, který zpomaluje 

rychlost šíření kontaminantů. Rozdíl v rychlosti šíření při jeho zahrnutí není u chloridů významný, u 
uhlovodíků však jsou rozdíly v rychlosti šíření oproti rychlosti podzemní vody významné, tzn. že doba 
doběhu ropných uhlovodíků z oblasti těžebny k jímacím objektům může být asi o půl až jeden řád delší. 

 
Těžba štěrkopísků může ovlivnit kvalitu mělkých podzemních vod pouze přínosem 
uhlovodíků a okrajově i nevelkými kvanty složek obsažených ve splaškových vodách (zde asi 
bude mít větší vliv neexistence kanalizace a ČOV okolních obcí). Kvalita mělkých 
podzemních vod bude sledována monitorovacím systémem (průběžné vzorkování vrtů 
umístěných nedaleko od těžebny po směru proudění podzemní vody), přičemž jeden 
z monitorovacích vrtů bude sloužit k zásobování pískovny pitnou vodou (vrt po směru 
proudění podzemních vod od pískovny). Tím je zajištěna průběžná kontrola kvality mělké 
podzemní vody. Mimo to je doporučeno používat v co nejširší míře biodegradabilní paliva a 
maziva, v pískovně nebude mimo vymezený prostor (zajištěný proti úniku NEL do okolí) 
manipulováno s NEL, pro splaškové vody bude vybudována bezodtoková jímka. Pro případ 
havárie bude v pískovně k dispozici dostatečné množství vhodného sorbentu (např. vapex) a 
nepřetržitě budou k dispozici i vhodné mechanismy pro rychlé vytěžení kontaminované 
zeminy. Tím je riziko kontaminace podzemních vod sníženo na minimum.“ 
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Nově zpracovaný model [2] posuzující vliv odběru vody pro praní na podzemní vody počítal 
s porositou 18 % a koeficientem filtrace 5.10P

-4
P m.s P

-1
P, což jsou hodnoty méně příznivé až 

srovnatelné s původním propočtem. Model předpokládá odběry  
 

Jímací území Praporce (studna) Pískovna  Jednotka 
St 1 St 2 St 3 St 4 VT-2 

Jímané množství l.sP

-1
P 7,34 1,32 4,32 2,90 0,11 

 
Ze zpracovaného modelu vyplývá, že 
 

- odběr podzemní vody pro účely praní štěrkopísku v pískovně Otradovice ve výši 72 
mP

3
P.dP

-1
P neovlivní pozorovatelným způsobem režim podzemní vody v zájmovém území. 

Odchylka od přirozeného stavu hladiny v bezprostřední blízkosti místa odběru může 
dosáhnout asi 20 cm, tj. hodnoty v úrovni běžného kolísání hladiny 

- při dodržení plánovaného odběru 72 mP

3
P.dP

-1
P nedojde k ohrožení vydatnosti vodního 

zdroje Praporce (zásobování města Brandýs n. L. – Stará Boleslav) 
- negativní vliv pískovny na kvalitu podzemní vody jímané ve vodním zdroji Praporce 

je nulový. Nejvýchodnější studna jímacího území Praporce (St 4) jímá podzemní 
vodu, jejíž proudnice procházejí pouze severozápadní okrajovou částí pískovny (voda 
pro jímací území Praporce směřuje východně od pískovny) 

- doběhová doba do nejbližší studny (St 4) je dle modelu 7 let. Tato doba snižuje riziko 
ohrožení kvality podzemní vody v jímacím území, za tuto dobu by případný únik 
ropných látek byl během transportu spolehlivě eliminován přirozenou biodegradací. 

 
Přílohy č. 1 až 5 jsou převzaté a zmenšené z [2]. Zejména upozorňuji na př. č. 4 – mapa 
hydroizohyps a př. 5 – výsledky modelového řešení s vyznačenými směry proudění podzemní 
vody k jímacímu území Praporce a s vyznačenou délkou doběhu vody k uvedenému území 
(studnám).  
 
Sedimentační jímka je rozdělená a v obou svých částech těsněná HDPE fólií, která spolehlivě 
zabrání úniku kalů (jemný písek a jílovité částice) do podloží. Její dno je 1 m nad hladinou 
podzemních vod.  
 
Kaly, jak je výše uvedeno, budou po odčerpání vody a přiměřeném odvodnění (přirozený 
odpar) odtěženy a přidány ke skrývkové zemině (viz př. č. 6). Poté bude fólie odstraněna, 
hráze sedimentační jímky odtěženy (surovina – štěrkopísek) a plocha srovnána na úroveň 175 
m n. m. 
 
Z posudku Ing. M. Kněžka CSc. (viz př. č. 7) vyplývá, že ani případné porušení těsnění nebo 
přelití sedimentační jímky na okolní terén neovlivní kvalitu ani režim podzemních vod. Podle 
uvedeného posouzení se jemný písek a jílovitý materiál (jde o přírodní materiály) v tomto 
případě zachytí ve vrstvě štěrkopísku max. do 20 cm (tj. bezpečně nad hladinou podzemní 
vody) a případně vzniklá méně propustná povrchová vrstva zlepší účinnost ochrany metrové 
krycí vrstvy. 
 
Sedimentační a čerpací jímky budou postupně tak, jak bude pokračovat těžba, zahrnovány 
štěrkopískem a po odstranění hydroizolační fólie po nich zahlazeny stopy. 
 
Z hlediska výstavby jímek (sedimentační a čerpací) se přikláníme k názoru OBÚ Kladno (viz 
př. č. 9, 10), že se jedná o zařízení těžebny, tedy součást technologie, nikoliv o vodní dílo.  
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Závěr 
 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že doplnění stávající těžební technologie 
v pískovně Otradovice o mokrou úpravu štěrkopísku významně neovlivní kvalitu a odběry 
podzemní vody v okolí pískovny ani v jímacím území Praporce.  
 

5.0 VLIVY NA PŮDU 

Nová technologie – mokrá úprava těženého štěrkopísku v pískovně Otradovice nemá přímý 
vliv na půdu ve svém okolí. Pračka písku nebude produkovat prach, který by se usazoval 
v okolí těžebny. Naopak usazení jíl a jemné pískové částice (do 0,05 mm) se využijí ke 
zlepšení kvality skrývkových zemin a ty následně k rekultivaci areálu pískovny. 
 

6.0 VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Vlastní technologická linka praní písku nemá vliv na horninové prostředí ani na přírodní 
zdroje. Dojde ke zkvalitnění prané části těženého materiálu. 
 

7.0 VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 

Vlastní technologická linka praní písku nemá vliv na faunu, floru ani ekosystémy. Pračka 
písku nemá přímou vazbu na prvky ekologické stability v okolí. Vzhledem k tomu, že nejde o 
nový záměr, který by ovlivňoval povrch v okolí pískovny, ale pouze o instalaci nové prací 
linky uvnitř těženého prostoru, nepovažujeme za nutné aktualizovat biologické hodnocení – 
netýká se.  
 
Oproti stávajícímu stavu nedojde ke změně.  
 

8.0 VLIVY NA KRAJINU 

Těžbou dojde k trvalé změně místní topografie. Odtěžené hmoty nebudou nahrazovány.V 
prostoru těžby poklesne úroveň povrchu až o 13 m, tj. na kótu 175 m n. m.  
 
Změna topografie a vytvoření drobných vodních ploch uprostřed rozlehlého areálu lesnických 
velkoškolek, trpících suchým klimatem je požadavkem majitele a správce (Lesy ČR), který 
pozemek pronajímá k těžbě za účelem vybudování ekostabilizační enklávy. 
 
Krajinný novotvar bude vytvořen a rekultivován tak, aby oživil monotónní výsušnou rovinu, 
umožnil zvýšení druhové diverzity. Nový reliéf bude tvarován v souladu se schváleným 
Plánem rekultivace tak, aby jeho estetické působení bylo pozitivní.  
 
Vlastní doplnění technologie úpravy štěrkopísku o mokré praní části produkce nebude mít 
žádný vliv na výsledný reliéf a krajinu.  
 

9.0 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

Technologie praní štěrkopísku a jeho následné odvodnění při provozu svou povahou 
neovlivňuje hmotný majetek ani kulturní památky. Provozem nevznikají žádné agresivní ani 
jiné látky, které by mohly v nejbližším okolí zvyšovat korozní agresivitu ovzduší a tak 
přispívat k rychlejšímu opotřebení staveb a jiných zařízení vlivem korozního působení 
atmosféry. 
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2. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A 
MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

Uvedený záměr na doplnění technologie těžby o mokrou úpravu štěrkopísku sníží prašnost 
v ovzduší vlivem nižšího podílu suroviny, která bude tříděna za sucha.  
 
Dalším potenciálním vlivem je vliv hlučnosti a emisí z dopravy štěrkopísku k zákazníkovi. 
Tento vliv bude instalací technologie na mokrou úpravu štěrkopísku nevýznamně snížen 
vlivem mírného poklesu množství odvážené suroviny (štěrkopísku). Toto snížení je vzhledem 
ke stávajícímu hlukovému zatížení přístupové komunikace i silnice R 10 zanedbatelný a není 
možné jej výpočtem postihnout – viz část D.1.3.  
 
Dalším možným vlivem je vliv na podzemní vody, k praní se budou používat vody z podloží 
pískovny a zejména voda z recirkulace. Jak bylo prokázáno studií [2] i posudkem [7], dále 
skutečnostmi uvedenými v části D.1.1.4 bude tento vliv nevýznamný. 
 
Přeshraniční vliv se neočekává. 
 
Celkově lze konstatovat, že doplnění technologie těžby o mokrou úpravu těženého 
štěrkopísku nezvýší zatížení území nad únosnou mez. 
 
 

3. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽ-
NÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

Při havárii převodovky pračky písku může dojít k úniku oleje. Jiná havárie na technologickém 
zařízení nebude mít na prostředí vliv. 
 
Únik oleje 
 

V převodové skříni je používán snadno biologicky odbouratelný převodový olej. Těsnost 
skříní je denně kontrolována obsluhou. Při případné poruše převodové skříně bude tato 
opravována po demontáži ze stroje na místě k tomu určeném (technické zázemí) nebo u 
odborné firmy. Výměny oleje budou zajišťovány odbornou firmou, která má zařízení na 
odsávání oleje z převodovek i zajištění podloží proti úkapům (záchytné vany).  
 
Pokud i přes uvedená opatření dojde k úniku ropných látek z převodové skříně (např. náhlým 
porušením těsnosti – trhliny v těsnění nebo skříni) bude kontaminovaný písek ihned ošetřen 
vapexem a odtěžen. V pískovně jsou k disposici prostředky k okamžitému odtěžení 
(nakladače používané k těžbě a nakládání písku). Odtěžený kontaminovaný štěrkopísek by byl 
uložen do kontejneru (sudů) a předán odborné firmě ke zneškodnění. Snadno rozložitelné 
biologické oleje podléhají poměrně rychle biodegradaci. 
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4. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Základní opatření ke snížení vlivu změny technologie těžby na životní prostředí jsou uvedena 
již v projektu 1. změny a byla před zpracováním opatření realizována (např. těsnění 
sedimentační jímky, zpracování studie OPV s.r.o. Praha).  
 
I přes tuto skutečnost doporučujeme, aby definitivní uvedení linky do trvalého provozu bylo 
podmíněno následujícími podmínkami 
 

• před uvedením technologie do trvalého provozu bude doplněn a znovu schválen stávající 
provozní řád pískovny o novou technologii. Nový provozní řád zohlední požadavky zák. 
č. 185/2001 Sb. a předpisů navazujících  

 

• před uvedením technologie na praní písku do trvalého provozu bude vodoprávním 
orgánem tj. Odborem životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav vydáno 
povolení k odběru podzemních vod v množství maximálně 72 mP

3 
P.dP

-1
P po dobu 9 měsíců 

v roce na dobu 7 let  
 

• oprávněnou osobou bude prováděno sledování kolísání úrovně hladiny mělké podzemní 
vody v intervalu 14 dní, a sledování kvality podzemní vody v intervalu 4 měsíců 
v monitorovacím systému pískovny dle schváleného projektu (viz Prováděcí projekt 
pozorovacího systému v prostoru plánované těžebny štěrkopísku Zelená Bouda)  

 

• po ukončení těžby bude monitorovací systém kvality podzemních vod provozován dalších 
min. 7 let  

 

• odběr podzemní vody z čerpací jímky bude osazen cejchovaným měřícím zařízením. O 
odebraném množství budou vedeny záznamy, odebrané množství za uplynulý rok bude 
vždy do 31. 1. následujícího roku hlášeno Povodí Labe, s. p., Hradec Králové 

 

• dle výsledků prováděného monitoringu kolísání hladiny podzemní vody a její kvality bude 
rozhodnuto o vybudování dalšího vrtu (VT-5) mezi vrty VT-3 a VT-4, který by 
monitoroval podzemní vody směřující k východní části Staré Boleslavi, kde jsou umístěny 
domovní studny  

 

• technologickými a organizačními opatřeními bude zajištěno, aby nedocházelo k únikům 
ropných látek a ostatních vodám škodlivých látek do prací vody a vody podzemní  

 

• k těsnění sedimentační jímky (je dělená) budou používány pouze atestované HDPE nebo 
PVC fólie. Pokládka fólií a jejich těsnění (i na obvodu jímek) bude splňovat požadavky na 
těsnost (svařování, lepení apod.). o pokládce fólie bude veden záznam, včetně záznamu o 
kontrole těsnosti spojů  

 

• všichni pracovníci budou seznámeni s obsluhou mechanismů a zásadami ochrany 
podzemních vod tak, aby bylo v maximální možné míře zabráněno kontaminaci podloží a 
podzemní vody vinou lidského faktoru  

 

• při jakémkoliv úniku vodám škodlivých látek bude postupováno dle provozního a 
havarijního řádu  

 

• jílovité sedimenty ze sedimentačních jímek budou odtěženy a přidány ke skrývkovým 
zeminám, s nimiž budou v rámci technické rekultivace smíchány 

 

• v případě havárie na hydraulickém zařízení linky (převodovka) bude o situaci sepsán 
protokol a neprodleně budou informovány příslušné orgány a organizace dle provozního 
řádu 
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• oleje v hydraulických a převodových systémech a ve spalovacích motorech budou 
vyměňovány odbornou firmou vybavenou příslušným zařízením 

 

• technologické zařízení prací linky bude udržováno v řádném technickém stavu (stejně 
jako jiných zařízení v pískovně) 

 

• vnitřní komunikace budou vedeny tak, aby nemohli být ohroženy sedimentační a čerpací 
jímky v pískovně vozidly odvážejícími surovinu ani technologickými prostředky 
(nakladač).  

 
 

1. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A 
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

Předkládané hodnocení vlivu „Těžebna štěrkopísku Otradovice – úprava technologie těžby“ 
na životní prostředí bylo zpracováno v souladu s metodikou EIA (zákon č. 100/2001 Sb., 
včetně příloh) a na základě 
 

 - konzultací s odborníky 
 - hodnotové ekologické analýzy 
 - systémové analýzy 

- multikriteriální analýzy 
- zpracovaných studií, posudků a stanovisek k navrhované změně. 

 
Metodika prognózování se opírá o analytické hodnocení stávajícího stavu, na jehož základě je 
provedeno prognózování z vývojových řad s extrapolací dat, zkušenosti zpracovatelů s 
hodnocením vlivu technologií, činností a průmyslových podniků na životní prostředí, dříve 
zpracovaných studií, projektů a EIA. 
 
Při hodnocení vlivu stabilizační linky na životní prostředí bylo využito přímých metod 
porovnání stávajícího stavu se stavem po doplnění stávající technologie těžby štěrkopísku o 
mokré praní a bodového hodnocení podle metodiky VÚVA – viz část E. Oznámení. 
 
Oznámení bylo zpracováno na základě níže uvedených podkladů, doplňujících informací a 
vlastních průzkumných prací v terénu. V plném rozsahu nejsou citovány některé pasáže 
z původní dokumentace EIA s tím, že je uveden odkaz na tuto dokumentaci. 
 
Při zpracování předkládaného oznámení byly použity následující podklady 
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   zák. ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
   zák. ČNR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
   zák. č. 17/92 Sb., o životním prostředí 
 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, včetně 

prováděcích vyhlášek   
   zák. č. 254/2001 Sb., o vodách 
 zák. č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (ve znění předpisů 

pozdějších) 
 nař. vl. č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací  
 

[10] Sdělení a podkladové materiály investora a projektanta. 
 
 

6. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČI-
TOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Při zpracovávání oznámení nebyly k dispozici podklady MSES zpracované podle nových 
ÚTP. Určitým nedostatkem je i skutečnost, že v daném katastru nejsou k dispozici údaje o 
měření klimatických a imisních charakteristik prostředí. Vzhledem k charakteru záměru však 
tyto skutečnosti nemají významný vliv na zpracované oznámení. 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Doplnění technologie těžby v pískovně Otradovice o mokrou úpravu těžené suroviny není 
navrženo ve variantách, pojednávaná varianta je konečná proto, že těženou surovinu je nutné 
upravovat v místě těžby. Jakékoliv jiné řešení je neekonomické a i z hlediska vlivu na životní 
prostředí nevhodné (doprava, zábor půdy v jiné lokalitě, atd.).  
 
Porovnávat lze jen stávající provoz těžebny bez mokré úpravy suroviny a varianty s úpravou. 
Na nové technologii bude upravováno 270 000 mP

3
P.rP

-1
P těžené suroviny, tj. 54 % roční těžby. P

 

 
V našem případě jsou porovnávány následující varianty 
 

- varianta 1 (stávající) je charakterizována stávajícím stavem  
 

- varianta 2 (navržená) charakterizovaná zavedením technologie mokré úpravy  
suroviny, je totožná s alternativou prezentovanou investorem. 

 
Varianta no-action nebyla posuzována, jedná se v podstatě o stávající stav, neboť pískovna 
v dané lokalitě existuje a je provozována. 
Jak již bylo uvedeno, pískovnou byl již do zájmového prostoru vnesen nový prvek, nelze 
jednoznačně říci, že byl zcela negativní (např. zaměstnanost - pozitivní). Je tedy zřejmé, že 
zhodnocení suroviny mokrou úpravou samo o sobě žádné výrazné zhoršení současného stavu 
nepřinese. 
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Výsledné porovnání realizace s variantou 1 je provedeno po dokladování rozboru stávajícího 
stavu a pravděpodobného ovlivnění jednotlivých složek. 
 
V této části jsou porovnány obě varianty z hlediska vlivu na životní prostředí jako celek 
(zahrnuty jsou i vlivy sociálně ekonomické). 
 
Pro porovnání obou variant lze použít např. následující metody 

- přímé porovnání vlivů stávajícího stavu se stavem po zvýšení výroby 
- multikriteriálního porovnání 
- hodnocení ekologických přínosů atd. 
 

V uvedeném případě jsme použily metodu multikriteriálního hodnocení. 
 
Multikriteriální hodnocení 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení problému zvýšení výroby u poměrně jednoduché 
stavby i ověřené technologie, která zcela evidentně nepřinese výrazné zhoršení stávajícího 
stavu, byla zvolena jednoduchá metoda multikriteriálního porovnání variant.  
 
Nejprve bylo provedeno přímé srovnání výstupů z technologie při stávající technologii těžby 
a při nové technologii. 
 
Pro další porovnávání ekologických rizik vzniklých úpravou technologie těžby, byla užita 
modifikovaná metoda multifaktoriálního váženého porovnání variant vyvinutá ve 
Výzkumném ústavu výstavby a architektury (viz Píšková, Přádná: "Multifaktoriální porovnání 
variant" - Praha 1992, Anděl: "Aktualizace stanovení postižených oblastí" - Praha 1993, 
Koníček: "Vyhodnocení ekologických předpokladů vybraných prvků území" - Praha 1992 a 
další práce) – jedná se o obdobnou metodu jako u hodnocení ekologické zátěže stavbou.  
 
Tato metoda multifaktoriálního porovnání variant využívá hodnotovou ekologickou analýzu, 
která je charakterizována účelově sestaveným souborem systémově zaměřených metod 
analýzy a tvůrčího řešení problému, který je charakterizován vyhodnocováním komplexních 
funkcí a impaktu posuzovaného objektu a zjišťováním nutných nákladů. Dílčí ukazatele 
vytvoří katalog kritérií (znaků), u nichž se hodnoty stanoví analyticky nebo expertním 
odhadem (různorodost vlastností však běžně neumožňuje převedení na společné hodnotové 
měřítko, proto je třeba použít formalizovaný postup). 
 
Ke zvoleným kritériím, byl přiřazen váhový parametr (rozptylový parametr). Na tento 
parametr byly převedeny i případné existující stupnice (např. postižení lesů se zavedenou 
stupnicí A,B,C,D bylo převedeno do číselného vyjádření váhovým parametrem). Všechny 
stupnice byly konstruovány jako vzestupné, tj. čím vyšší číslo, tím vyšší poškození nebo 
nároky (u zdrojů), proto jsou některé stupnice oproti zavedeným inverzní (například u KES). 
Při porovnání více variant umožňuje použitý převod počítačové zpracování, které v daném 
případě nebylo nutné. 
Hodnocení tohoto typu je vždy subjektivní a relativní - nepracujeme s konkrétními daty, ale s 
relativními hodnotami (bodový systém), což sebou nese i jistá rizika přesnosti rozhodování. 
 
Z porovnání byla vypuštěna některá kritéria sociálního charakteru (např. nezaměstnanost, 
kriminalita, aj.), takže souhrn je snížen z kompletních 100 bodů dokladujících záměr po všech 
stránkách zcela zdevastované (výjimečné katastry dosahují reálně až 75 bodů), na pouhých 82 
sledovaných bodů.  
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Tabulka č. 11 
Porovnání ekologických rizik obou variant 

 

Kritérium Parametr Varianta 1 
(stávající stav) 

Varianta 2 
(realizace) 

Ovzduší 0 - 10 2 2 
Voda 0 - 6 1 2 
Půda 0 - 5 2 1 
KES 0 - 6 0 0 
Hluk, vibrace 0 - 5 2 2 
Zápach 0 - 5 0 0 
Ohrožení lesů 0 - 5 1 1 
Devastace 0 - 5 0 0 
Odpady 0 - 5 0 0 
Pohoda 0 - 5 0 0 
Záření 0 - 3 0 0 
Zdroje 0 - 3 1 1 
Infrastruktura 0 - 3 1 1 
Fauna, flóra 0 - 4 0 0 
Reliéf 0 - 3 1 0 
ÚSES 0 - 3 0 0 
Architekt. 0 - 3 0 0 
Rekreace 0 - 3 1 1 
    

SOUHRN max.  82 12 11 
 

Upozornění : Metoda nezvažuje přínosy, nýbrž pouze sumarizuje rizika 
 
Z porovnání vyplývá, že životní prostředí řešeného území je již do jisté míry ekologicky 
zatíženo bez ohledu na umístění stavby. 
 
V uvedené tabulce znamená vyšší číslo vyšší negativní vliv na uvedenou složku životního 
prostředí. Pro každý ukazatel je zvolena jiná škála (jiný rozsah) dle velikosti vlivu a stupně 
stávajícího poškození dané složky. Číslo 0 značí že není žádný vliv, v případě, že dochází ke 
zhoršování stavu je číslo vyšší. V případě, že dojde ke zlepšení, je jako základní zvoleno číslo 
větší než 1. Vždy se vychází z hodnocení oproti stávajícímu stavu. 

 
Těžba a úprava štěrkopísků neovlivní faunu a floru ani ostatní parametry celého katastrálního 
území a porovnání v tomto prostoru by nedalo žádný výsledek (žádné rozdíly). Například: 
zvýšení dopravy, které by negativně ovlivnilo okolí příjezdové cesty k těžebně nijak neovlivní 
kvalitu ovzduší ani hlukovou úroveň katastrálního území jako celku atd. 
 
Proto je porovnání provedeno pro zájmový prostor a nejbližší okolí těžebny, čili zhruba pro 
okruh 300  m od hranice těžebny. 
 
Z porovnání vyplývá, že v obou variantách dojde uvnitř těžené plochy po dobu těžby ke 
zvýšení ekologické zátěže (o 12 a 11 %). Zátěž je poněkud jinak strukturována. Při praní se 
mírně zvýší zátěž na vody ale neovlivní se reliéf, neboť ten je ovlivněn původním záměrem 
bez ohledu na novou technologii. Rovněž dojde ke zlepšení struktury (kvality) půdy pro 
rekultivaci (proto zdánlivě lepší výsledek).   
 
Po ukončení těžební činnosti pak shodně pro obě varianty dojde v zájmové lokalitě ke 
zmírnění ekologické zátěže oproti stavu před těžbou.  
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Nalezené závěrečné snížení ekologické zátěže je sice vítané, avšak není ani v jednom případě 
významně vysoké. Působí pouze místně a neznamená výrazné zlepšení pro k. ú. jako celek. 
Katastrální území Otradovice je ekologicky stabilním územím. Prostorové využívání je pro 
ekologickou stabilitu výhodné. Další zvyšování ekologické hodnoty území je možné zejména 
zvyšováním biodiversity. 
 
Souhrnem lze konstatovat, že rozdíl ekologických rizik nové technologie mokré úpravy 
štěrkopísku se stávajícím stavem je nevelký, až zanedbatelný. Nejsou vůbec posouzeny 
ekonomické aspekty (dojde ke zhodnocení suroviny). Zejména není posuzována efektivita 
využití území (pozemku), zvýšení zaměstnanosti, atd.  
 
 

F. ZÁVĚR 
Na základě výše uvedených skutečností doporučujeme záměr na mokrou úpravu části 
těžené suroviny k realizaci. Při dodržování provozního řádu a splnění podmínek z návrhu 
opatření nebude linka zatěžovat své okolí nad únosnou mez. Únosnost území je 
z environmentálních hledisek dostačující k tomu, aby provozem linky nedošlo k narušení 
kvality životního prostředí. 
 
Toto tvrzení vychází z toho, že 
 

• analýza neprokázala negativní vliv na obyvatelstvo 
• obyvatelstvo nebude z důvodu úpravy technologie těžby o mokrou úpravu suroviny 

obtěžováno nadměrným hlukem  
• vlivy na ovzduší a klima z nové technologie je nevýznamný 
• za normálního provozu nedojde k ovlivnění podzemních ani povrchových vod 

(kvantitativnímu ani kvalitativnímu), není prokázáno ovlivnění hladiny vody ve 
studnách Staré Boleslavi 

• nedojde k významné změně odtoku mělkých podzemních vod ani ke změně jejich 
složení 

• fauna, flóra, ekosystémy ani krajina nebudou novou technologií negativně ovlivněny 
• hmotný majetek v obci nezaznamená vlivem úpravy technologie žádnou újmu 
• dojde k žádoucímu zkvalitnění části těžené suroviny. 

 
Podmínkou realizace tohoto záměru je efektivní provozování stávajícího monitorovacího 
systému.  
 
Uvedená tvrzení jsou podepřena i hodnocením variant provedeným v části E, dle něhož má 
zavedení mokré úpravy části těžené suroviny málo významný až nevýznamný vliv na životní 
prostředí.  
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Na základě kladného stanoviska k dokumentaci o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 
„Těžebna štěrkopísku Otradovice“ z r. 2000, bylo vydáno územní rozhodnutí i povolení 
k těžbě. Pískovna byla realizována v 8 – 9 měsíci 2003 s tím, že těžba byla zahájena počátkem 
září. 
 
Provoz těžebny se předpokládá celoroční (pokud počasí dovolí provádět stavební práce a bude 
zajištěn odběr písku) v jedné prodloužené denní směně. Počet pracovníků v těžebně je 9 
včetně vedení. 
 
Výstavba a provoz štěrkopískovny Otradovice je realizován v areálu lesních školek na části 
parcely č. 266/2 lesní oddělení 320 B, na němž byla umístěna pole lesních školek, většinou 
bez výsadeb a zaplevelená (v důsledku poklesu poptávky po sadbovém materiálu) na ploše 
31,1 ha, z toho vlastní těžba na ploše 25,2 ha. Těžba bude probíhat 1 m nad úroveň hladiny 
podzemní vody do hloubky asi 13 m pod úroveň terénu. Pouze asi na 2 ha bude vytěžen písek 
do hloubky asi 4,5 m pod hladinu podzemních vod z důvodu vytvoření majitelem a správcem 
pozemku, Lesy ČR požadované drobné vodní plochy. 
 
Půdy v této části bývalé lesní školky, na nichž se pískovna realizuje, jsou výsušné, nyní bez 
výsadby, se zastiňujícími pásy, které jsou postupně těženy.  
 
V blízkosti otevřené pískovny se nachází přírodní památka Černý orel, vzdálená od 
technického zázemí asi 1 250 m, od okraje zabrané plochy asi 600 m. V blízkém okolí se 
nacházejí významné zdroje podzemní pitné vody (jímací území Praporce zásobující Brandýs 
n. L., domovní studny v Novém Vestci a Brandýse n. L.), pískovna leží v PHO 2b vodovodu 
Káraný. 
 
Terén je na úrovni asi 188 m n. m., těžba štěrkopísku bude probíhat do úrovně 1 m nad 
hladinu podzemní vody, tj. na kótu 175 m n. m.  
 
V krajině vznikne prohlubeň o hloubce asi 13 m, na dně bude vytvořena plošina a 5 malých 
vodních ploch o celkové rozloze asi 2 ha. Pískovna bude rekultivována na les s malými 
vodními plochami s pásmem bažin. Vodní plochy nebudou mít možnost manipulovat 
s výškou hladiny, budou provedeny tak, aby se nedaly využít k rekreaci. Část stěny pískovny 
bude ponechána kolmá (asi 200 m) proto, aby se umožnilo hnízdění břehulí. Takto provedená 
rekultivace zvýší biodiverzitu v okolí a přispěje k posílení ekologické stability. Vodní plochy 
bude možné používat jako požární nádrže v případě požáru v lese. 
 
Kapacita pískovny je 500 000 mP

3
P.r P

-1
P těženého štěrkopísku. Štěrkopísek je upravován tříděním 

za sucha. Obsah jílovitých a hlinitých příměsí se pohybuje průměrně kolem 3 %, tzn. že písek 
není vhodný k náročným betonářským pracím. Z důvodu zvýšení kvality těžené suroviny se 
investor rozhodl upravovat část těžené suroviny (270 000 mP

3
P.r P

-1
P, tj. 54 % těžby) mokrou 

cestou, tj. praním. Toto rozhodnutí je i v souladu s ustanovením zákona o racionálním 
využívání surovin.  
 
Ve šnekové pračce budou jílovité a hlinité částice rozplaveny, odděleny od písku na sítech a 
vedeny do sedimentační jímky (dvoudílné). V sedimentační jímce dojde k odsazení příměsí a 
odstátá voda bude vedena zpět do procesu praní. Ztráty vody ve výši 72 mP

3
P.dP

-1
P (zůstatek v 

písku, odpar) budou kryty čerpáním podzemních vod z čerpací jímky (celkem 12 960 mP

3
P.r P

-1
P). 
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Po přesunutí technologie na jiné místo bude voda ze sedimentační jímky odčerpána přes 
pračku do další jímky, usazený materiál bude odtěžen a přidán ke skrývkovým zeminám. Poté 
bude fólie odstraněna a jímka odstraněna. Rovněž čerpací jímky budou postupně zahrnovány 
a dno pískovny bude urovnáno na kótu 175 m n. m. Sedimentační jímky jsou budovány tak, 
aby jejich dno bylo 1 m nad hladinou podzemní vody. Sedimentační i čerpací jímky jsou dle 
výkladu zákona (OBÚ Kladno – viz příloha) součástí technologie těžby. 
 
Sedimentační jímka je v celé ploše těsněna (HDPE fólií, svařovanou) tak, aby voda 
nepronikala do podloží. Z důvodu odběru vod v jímacím území vodárenské soustavy 
(vodovod Brandýs n. L., domovní studny) byla zpracována studie vlivu odběru vod a 
provozování technologie na podzemní vody (kvalitu i kvantitu). Studie (modelové řešení) 
prokázala, že nedojde k ovlivnění vydatnosti zdrojů pitné vody ani k ovlivnění její kvality. Za 
tím účelem byl zpracován i odborný posudek, který rovněž dokladuje, že realizací technologie 
praní písku v lokalitě Otradovice nedojde k negativnímu vlivu na podzemní vody.  
 
S realizací uvedené technologie vyslovila souhlas řada dotčených orgánů a organizací (viz 
příloha Oznámení) – negativní ohlasy na dosavadní iniciativu investora nejsou. 
 
Doporučujeme, aby uvedený záměr byl při dodržení navržených opatření realizován. Toto 
doporučení vychází z toho, že 

- změna technologie úpravy části těženého materiálu těžebny štěrkopísku 
Otradovice v okr. Mladá Boleslav neohrozí ovzduší, půdu, krajinný ráz, faunu ani 
floru v dotčeném katastru 

- katastrální území je ekologicky stabilní. Výstavbou a provozem mokré úpravy 
štěrkopísků nebude stabilita snížena, naopak po lesnické rekultivaci se zařazením 
drobných vodních ploch je očekáváno zvýšení biodiverzity posuzované lokality 

- podrobně byly sledovány vlivy na vodu. Studie prokázala, že odběr vody 
z mělkého vodního horizontu v množství 72 mP

2
P.dP

-1
P je přípustný. Systém praní bude 

uzavřený, s recirkulací (asi 97 %), těsnění sedimentační jímky zabrání úniku prací 
vody do podloží (prací voda zůstane vodou důlní). Neprokázalo se ovlivnění 
hladiny vody ve studnách ve Staré Boleslavi (pokles je patrně zapříčiněn jinými 
důvody – srážky, úpravy toku Labe?) 

- v okolí těžebny je od května 2003 provozován monitorovací systém pískovny, 
který by včas zachytil případné změny kvality a kvantity podzemní vody a umožnil 
v dostatečném předstihu přijmout příslušná opatření  

- hladina hluku se instalací a provozem nové technologie nezvýší 
- nová technologie nezvýší emise škodlivin do ovzduší (není producentem emisí, 

naopak poklesnou emise prachu, klesne množství za sucha tříděného písku o více 
než 50 %). 
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H. PŘÍLOHY 
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