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Seznam použitých zkratek
BPEJ
MŽP ČR
ČHMÚ
ČIZP
ČSN
DP
EIA
EVL
HPJ
CHLÚ
k.ú.
LA
LAeq
LAeqp
LAmax
MZe ČR
MŽP
KHS

bonitovaná půdně ekologická jednotka
Ministerstvo životního prostředí České Republiky
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí
česká státní norma
dobývací prostor
anglický název "Environmental Impact Assesment" -hodnocení vlivů na životní prostředí
evropsky významná lokalita
hlavní půdní jednotka
chráněné ložiskové území
katastrální území
hladina hluku A [dB(A)]
ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]
nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)]
maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)]
ministerstvo zemědělství České republiky
ministerstvo životního prostředí
krajská hygienická stanice

k.ú.
KÚSK
NPR
PM10
PO

katastrální území
Krajský úřad Středočeského kraje
národní přírodní rezervace
respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic menších než
10 μm
ptačí oblast

POPD
PR
PUPFL
ÚP
ÚSES
VKP
VÚC
VZ
ZCHÚ
ZPF

plán otvírky, přípravy a dobývání
přírodní rezervace
pozemky určené pro plnění funkce lesa („lesní pozemky“)
územní plán
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
vyšší územní celek
vodní zdroje
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1 Obchodní firma:
A.2 IČ
DIČ
A.3 Sídlo

CEMEX Sand, s.r.o.
47906201
CZ47906201
Napajedla, Masarykovo nám. 207, PSČ 763 61

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a Ing. Stanislav Fojtů
Napajedla, Nábřeží 1351, PSČ 763 61
telefon oprávněného zástupce
prokura
oznamovatele:
Ing. Jaroslav Zámečník
Zlín 4, Červnová 1223, PSČ 763 02
prokura
Způsob podepisování:
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí
dodatek označující prokuru a svůj podpis. Je-li prokura udělena více osobám, jsou k
zastupování a podepisování oprávněny společně vždy nejméně dva prokuristé.
Kontaktní osoba pro
projednávání oznámení:

Ing. Jaroslav Zámečník
tel. 724 213 226

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Název záměru:
Pokračování těžby v DP Poděbrady - Kluk
Zařazení záměru:
Změna záměru uvedeného v Příloze č. 1, kategorii II, bod 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až
1 mil. tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha.

B.I.2. Kapacita záměru

objem těžby průměrně 250 000 t/rok, max. 300 000 t/rok
(zůstane zachován stávající stav),
plocha plánované těžby 113 287 m2

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
okres:
obec s rozšíř. působností
obec:
katastrální území:

Středočeský
Nymburk
Poděbrady
Poděbrady
Kluk
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Řešené území pro pokračování těžby v DP Poděbrady – Kluk se nachází na k.ú. Kluk na levém
břehu řeky Labe severně od obce Poděbrady, v jihovýchodní části stanoveného dobývacího
prostoru, za jehož hranice nebude těžba pokračovat.
Obr. č. 1 zákres v situaci širších vztahů

Zákres záměru v katastrální mapě je zařazen v mapových přílohách oznámení.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je hornická činnost spočívající v dobývání štěrkopísků z vody ve stávajícím dobývacím
prostoru, jehož hranice se s realizací předkládaného záměru nezmění.
V rámci zpracování oznámení byly průběžně hodnoceny i kumulativní vlivy navrhovaného
pokračování těžby s dosavadní těžbou v území, zejména po stránce hydrogeologické a z hlediska
záboru ZPF. V jiných oblastech se kumulativní vlivy významnou měrou neprojeví, neboť nedojde
k navýšení ročního objemu těžby ani ke změně technologie těžby.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Důvodem potřeby realizace záměru a jeho umístění v předmětné lokalitě v rozsahu navrhované
varianty je existence prozkoumaného a již dlouhodobě roztěženého ložiska štěrkopísků
s dostatečnými nedotěženými zásobami suroviny, předběžné zajištění převážné části pozemků, na
nichž je ložisko situováno, dostupnost vhodných dopravních systémů a pracovních sil v území.
V lokalitě byla předchozí etapa předložena do zjišťovacího řízení v roce 2006. Projednávání
předchozí etapy bylo ukončeno ve zjišťovacím řízení se závěrem, že záměr nebude dále posuzován.
Oznamovatel má předběžně zhodnocenu potřebu a možnosti odbytu těžené suroviny v lokalitě.
Varianty řešení
Vzhledem k tomu, že záměr je situován v evropsky významné lokalitě Libické Luhy, předkládá
oznamovatel záměr v jedné variantě, jejíž rozsah byl s ohledem na potřeby ochrany přírody
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v porovnání s plochou celé zbývající nedotěžené části dobývacího prostoru minimalizován. Pro
porovnání jsou zde uvedeny varianty:
Varianta A – aktivní varianta
Území bude využito pro rozšíření těžebního prostoru pískovny Poděbrady - Kluk, bude vytěženo a
následně zrekultivováno v souladu se zájmy ochrany přírody. Předchozí těžbou v dané lokalitě
vzniklo několik jezer, které jsou využívány pro rekreaci nebo slouží jako významné krajinné prvky a
jsou osídleny rostlinami a živočichy.
Přítomnost vodních ploch obecně v mnohých případech napomohla ke stabilizaci a zlepšení
klimatických podmínek mikroregionu. V dané lokalitě díky přetěžení již dříve vytěženého písníku
do hloubky 12 m došlo ke zlepšení kvality vody v písníku č. 1 a ten je v letní sezóně hojně využíván
k rekreaci.
Záměr svým charakterem odpovídá schválenému územnímu plánu. Aktivní varianta, tj. varianta
navržená investorem, vychází z podnikatelského záměru investora.
Přesto, že je předkládána jedna varianta řešení, pracovalo se v průběhu příprav dokumentace
s různými podvariantami. V závislosti na konzultacích se zástupci dotčených správních úřadů a ve
spolupráci se specialisty v ochraně přírody docházelo v průběhu zpracování návrhu ke změnám a
selekci jednotlivých podvariant (např. změna velikosti těžebního sektoru). Proto je v oznámení
předkládána již jen jedna varianta jako důsledek těchto jednání.
Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části B, vliv aktivní varianty je popsán
v části D tohoto Oznámení. Změnou oproti současnému stavu je pouze rozšíření plochy pro těžbu
uvnitř stanoveného dobývacího prostoru, kapacitně i rozvržením v průběhu roku a dne zůstává
záměr beze změn.
REFERENČNÍ VARIANTY
Varianta B – nulová varianta (bez činnosti)
V novém sektoru nebude provedena těžba. V důsledku nedostatku dalších těžebních ploch bude
těžba v DP Poděbrady-Kluk zcela ukončena a okolní území bude zrekultivováno. Stávající
extenzivně zemědělsky využívaná plocha bude i na dále využívána obdobným způsobem. Ukončení
těžby v dané lokalitě by si vyžádalo zvýšení produkce v jiných pískovnách nebo otvírku zcela
nového ložiska, obojí by patrně mělo za následek vyšší nároky na přepravu písku z jiných lokalit.
Nelze tedy apriori předpokládat, že by zastavení těžby v posuzované lokalitě znamenalo trvalou
eliminaci negativních vlivů zejména vůči obytné zástavbě.
Varianta C – jiné využití území
Plocha určená pro realizaci záměru se nachází v blízkosti Labe a díky vysoké hladině podzemní
vody je prakticky pro jakýkoli jiný záměr nevyužitelná, navíc vyhlášení dobývacího prostoru v dané
lokalitě (přestože nebude konzumován těžbou) značí limit z hlediska využití území (nelze zde stavět
stavby trvalého charakteru). Tato varianta by však znamenala nezasahování do EVL Libické luhy.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Dobývací prostor štěrkopísku v lokalitě Poděbrady – Kluk 7/0199 je stanoven Rozhodnutím
Československého kamenoprůmyslu, ČR Praha (zn. DP-188/77 ze dne 2. 9. 1977). Dne 29. 6. 2000
převeden dobývací prostor Poděbrady – Kluk na GZ – Sand s.r.o. (č.j. 4069/00).
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Zájmové území pískovny se nachází v blízkosti cca 1 km východně od zastavěného území městské
části Poděbrady – Kluk. Od jihu k severu, přibližně ve vzdálenosti jednoho kilometru, obtéká
zájmové území řeka Labe. Za ní se nachází severním směrem město Poděbrady.
Dobývací prostor byl vyhlášen v r. 1977 na celkové ploše 98 ha. Střet stanoveného dobývacího
prostoru s vyhlášenou EVL Libické Luhy nastává přibližně na ploše 35 ha, z toho na části již byla
před vyhlášením EVL povolena těžba. Vzhledem ke střetu s EVL Libické Luhy zmenšil
oznamovatel navrhovanou plochu na cca 11,3 ha těsně přiléhajících k pozemkům již dotčeným
dosavadní těžbou (viz mapové zákresy v příloze č. 2 oznámení).
Užitkovou surovinou na ložisku Kluk jsou štěrkopísky s převahou písčité frakce, na bázi ložiska
jsou místy polohy hrubých štěrků. Valouny jsou tvořeny převážně křemenem, méně
metamorfovanými horninami, pískovci a slepenci. V profilu ložiska jsou lokalizovány 3 typy
uloženin štěrkopísku: svrchní polohy jemných písků (zrnitost 0,063 – 4,0 mm), jemně až středně
zrnité písky (zrnitost 4 – 16 mm, ojediněle 16 – 32 mm) a štěrkopísky (zrnitost 4 – 32 mm, ojediněle
32 – 63 mm).
Tab.č. 1 Přehled produkovaných surovin

Typ
Jemné písky
Jemně až středně zrnité písky
Štěrkopísky

Zrnitost
0,063 – 4,0 mm
4 – 16 mm (16 – 32 mm)
4 – 32 mm (32 – 63 mm)

Počet zaměstnanců, směnnost a provozní doba
V současné době je v areálu zaměstnáno 12 zaměstnanců, tento stav se s realizací záměru nezmění.
Tab.č. 2 Provozní doba

Provoz areálu
Prodej
Prodej
Těžba

Období
1. 4. – 31. 10.
1. 11. – 31. 3.
15. 3. – 15. 12.

Den
Po – Pá
Po – Pá
Po – Pá

Čas (hod)
6.00 – 17.00
6.00 – 14.00
6.00 – 22.00
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V řešeném území se nachází 6 mobilních buněk, které slouží jako zázemí pro zaměstnance
pískovny včetně WC a sprch. Dále se zde nachází dvě betonové garáže (podlahy jsou opatřeny
speciálním nátěrem SADURIT 1 odolným proti působení ropných látek a tvoří záchytnou vanu)
a ocelový přístřešek, kde parkuje kolový nakladač. V garážích je v kanystrech skladována
pohotovostní zásoba pohonných hmot (max 400 l) v plechových záchytných vanách.
Zázemí zůstane i při postupu těžby v rámci tohoto záměru na stejném místě.
Ložisko štěrkopísku je dobýváno povrchovým způsobem pod úrovní hladiny podzemní vody.
Těžbu zajišťuje plovoucí stroj s korečkovým těžebním zařízením s elektrickým pohonem.
Rovněž úprava probíhá mokrou cestou. V současné době jsou vytěženy 4 písníky, 5. písník se
dotěžuje (byl předmětem předchozího oznámení v roce 2006). Toto oznámení je zpracováváno
pro pokračování těžby v dalším písníku v dalším.
Předpokládaný objem těžby činí průměrně 250 000 t/rok, maximum v případě nárazových
odběrů 300000 t/rok, tedy stejný objem jako v současnosti a není předpokládán jeho nárůst. Na
objem 300 tis. t/rok jsou dimezovány doprovodné studie (rozptylová, hluková).
V předstihu před těžbou v novém sektoru bude postupně v závislosti na postupu těžby v rozsahu
cca 1-1,5 ha/rok prováděna skrývka nadložních humózních zemin, případně hlušiny (zajílované
technologicky nevhodné štěrkopísky).
Těžební postup plovoucího stroje bude generelně k jihu. Předstih skrývky bude zachován stále
nejméně 15 m od horní hrany těžebního řezu.
Užitková surovina je získávána z vody. Na vodní hladině je umístěn korečkový bagr, který
rozrušuje pod vodou stěnu suroviny a vynáší ji na plovoucí pásový dopravník. Písek je dále
dopravován dopravními pásy až na třídič, který roztřídí získaný materiál na jednotlivé velikostní
frakce: 0/4, 4/8, 8/16 a 16/32.
Úprava vytěžené suroviny zahrnuje proces praní štěrkopísku a třídění na jednotlivé frakce podle
velikosti zrna. Při třídění je surovina prána a sprchována vodou, čímž dochází k vyplavení
technologicky nevhodných jílovitých příměsí. Mokrý proces je zde přínosem i proto, že při
třídění za mokra nedochází k emisím polétavých částic prachu. Vypraná surovina je ukládána na
deponie, kde dochází k jejímu samovolnému odvodnění. Po vytřídění a odvodnění je výsledný
produkt expedován odběratelům z deponií kolovým nakladačem na nákladní automobily.
Technologická voda je odebírána a po průchodu technologickou linkou vracena zpět do písníku
č. 1, kde dochází k sedimentaci jílovité frakce na dno písníku. K zakalení vody v písníku
dochází dle zkušeností maximálně do okruhu 5 m. Kvalita vody písníku č. 1, kam je v současné
době zaústěno potrubí s technologickou vodou, je v souladu s požadavky vodoprávního úřadu
pravidelně monitorována. Stejný monitoring bude prováděn i pro těžbu v novém sektoru.
Schéma úpravy bylo uvedeno na obr. č. 3.
Dopravní napojení
Areál se nachází v blízkosti stávající komunikace I/38 (Nymburk – Kolín), která kříží dálnici
D11. Na komunikaci I/38 je směrována veškerá doprava. Nákladní automobily směřují zejména
na Kolín, Poděbrady, Prahu a Jihlavu. Napojení areálu na silnici I/38 je pomocí místní
komunikace, vybudované oznamovatelem ve spolupráci s městem Poděbrady v r. 2003.
Komunikace vede mimo obytnou zástavbu městské části Poděbrady – Kluk.
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Doprava uvnitř pískovny je uskutečňována po účelových zpevněných komunikacích, které se
sestávají z jediné příjezdové komunikace a odstavné a manipulační plochy.
Parkovací stání v areálu není řešeno. Nákladní auta v areálu neparkují vůbec. Osobní vozidla
zaměstnanců parkují v pracovní době na okraji odstavné plochy.
Plochy pro manipulaci a dočasné odstavení nákladních vozidel jsou umístěny uprostřed areálu.
Nákladní automobily se zde zdržují po minimální dobu potřebnou k naložení suroviny.
Automobily ani nakladač, který je využíván při nakládání suroviny, se nepohybují
v bezprostřední blízkosti otevřených vodních ploch.
Napojení na inženýrské sítě
Napojení na veškeré sítě zůstane stávající.
• Vodovod: Voda je odebírána ze studny na pozemku investora. Pro odběr je
zpracován provozní řád studny. Odběrným místem pro kontrolní odběry je kohoutek
umyvadla na sociálním zařízení v budově zázemí. Množství odebíraných a
vypouštěných vod se nezmění.
• Kanalizace technologické vody: Voda používána pro těžební technologie je
odebírána z písníku č. 1 čerpadlem (25 l/s ≅ 90 m3/hod) a potrubím je přiváděna na
třídičku. Odtud je pak spolu s jílovitými frakcemi odváděna zpět do písníku č. 1. Na
základě požadavků vodoprávního úřadu je pravidelně monitorována kvalita a
zakalení vody v písníku č. 1, případně mohou být v souladu s ustanovením vodního
zákona stanoveny nové podmínky pro odběr a vypouštění vod. Tento stav zůstane
beze změn, množství odebíraných a vypouštěných vod se nezmění.
• Splašková voda: Pro shromažďování vod ze sociálního zařízení byla vybudována
jímka o objemu cca 10 m3, která je dle potřeby vyvážena na ČOV Poděbrady na
základě smlouvy s Vodovody a kanalizacemi Nymburk. Tento stav zůstane
zachován.
• Silnoproud: Areál investora je napojen na trafostanici v areálu investora. Zůstane
beze změn.
Sanace a rekultivace

S ohledem na skutečnost, že záměr je situován v evropsky významné lokalitě, byla návrhu
sanace a rekultivace věnována velká pozornost. Plán sanace a rekultivace (revitalizace území)
bude součástí schvalovaného POPD. Pro účely posouzení jeho vhodnosti je v celém rozsahu
zařazen v příloze oznámení. Zde je uveden jen stručný výtah návrhu konečného vzhledu území.
Plán vycházel z provedených biologických průzkumů a posouzení vlivu záměru na oblasti
soustavu Natura 2000 a botanicky významné lokality (viz rovněž příloha oznámení).
Návrh následného využití přihlíží ke specifickým zájmům území (ochrana přírody - lokalizace
v lokalitě Natura 2000, výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin, ochranné pásmo
nadregionálního biokoridoru a také k vodárenským zájmům). Hlavní prioritou jsou tedy zájmy
ochrany přírody, neboť zájmové území je situováno v evropsky významné lokalitě Libické luhy.
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Cílem revitalizační studie je zpracování představ revitalizace a biologické rekultivace ploch
dotčených těžbou včetně specifikace společenstev, která mohou s využitím spontánní i řízené
sukcese včetně případných iniciačních výsadeb na vytěžených plochách vzniknout.
Součástí záměru je i vyčlenění zóny ochrany přírody, která zahrnuje plochy s mimořádnými
zájmy ochrany přírody (lužní les, krajinotvorná zeleň, migrační trasy obojživelníků atd.) Tato
zóna nebude narušována těžbou, naopak – předpokládá se zde uplatnění managementových
opatření k optimalizaci stanovištních podmínek pro specifické druhy rostlin a živočichů
v souladu s doporučeními plynoucími z biologických průzkumů a z hodnocení vlivů záměru na
soustavu Natura 2000.
V podrobnějším řešení v dalším stupni bude dále podrobněji propracován kompromis mezi
zájmy vodárenské společnosti (velká vodní plocha, zvýšené a kolmé břehy) a ochrany přírody
(litorální pásma, mělké tůně, výsadba rostlinných společenstev).
Návrh potenciálních cílových společenstev zahrnuje široké spektrum biotopů s předpokladem
uplatnění těch, které najdou na lokalitě nejvhodnější podmínky s důrazem na autochtonní druhy
zohledňující lokalizaci v EVL Libické Luhy.
Biologická rekultivace bude spočívat v zatravnění přechodových (lemových) ploch několika
různými druhy travních směsí a v iniciační výsadbě vodních a mokřadních rostlin a stanovištně
původních druhů dřevin. Ve výsadbách budou převládat solitéry a menší skupiny, převážně
v návaznosti na okolní zemědělskou půdu jižně od zájmového území, aby došlo ke zmírnění
negativních vlivů při obhospodařování.
Návrh cílového stavu (výkres č. 3 Revitalizační studie) vychází z doporučení vzešlých
z biologických průzkumů a předpokládá možnosti vytvoření následujících stabilizovaných
přírodních a přírodě blízkých společenstev:
1) Travobylinná společenstva
Stanovištně původní jsou vlhké louky, u kterých lze při umělém zakládání předpokládat
poměrně rychlou sukcesi ostřic, sítin a dalších vlhkomilných trav i bylin. Typické jsou zejména:
- ovsíkové louky – s dominantním dominantním ovsíkem vyvýšeným a dalšími travami jako je
kostřava červená (Festuca rubra), lipnice luční (Poa pratensis), srhou říznačkou (Dactylis
glomerata) a četnými širokolistými bylinami.
- psárkové louky – s dalšími typickými travami (psinečkem výběžkatým, metlicí trsnatou,pýrem
plazivým, medyňkem vlnatým).
2) Rozptýlená zeleň
Jako nálet se na plochách dotčených těžbou mohou objevovat pionýrské dřeviny jako je bříza,
jíva, osika, bez černý, pomístně jasan ztepilý a javor mléč.
Z hlediska obnovy krajinného rázu budou v rámci rekultivace vysazovány solitery i skupinky
zeleně ve stanovištně vhodných druzích. Solitery zejména dlouhověké (dub letní, lípa velkolistá,
popř. jasan ztepilý a jilm ladní).
Skupinová zeleň bude převážně vícepatrová: ve stromovém patře jsou navrhovány stejné druhy
jako u soliter, dále stromové a keřové vrby, olše, střemcha, jeřáb, třešeň ptačí a zejména
plodonosné keře (svída, líska, krušina, ptačí zob). Skupiny dřevin budou také sloužit ke
zmírnění negativního vlivu hospodaření na okolních pozemcích.
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3) Litorál
Vytvoření litorální zóny u stávajících vodních ploch bude výsledkem diverzifikované úpravy
břehů, což umožní existenci druhově bohatých litorálních lemů. Genetickou zásobárnou se po
vytvoření vhodných stanovištních podmínek stanou zejména přirozené vodní tůně a mokřady v
přilehlém lesíku.
Na několika místech bude litorální zóna přirozené přecházet do měkkého luhu vytvořeného
stromovými i keřovými formami vrb (zejména vrba křehká,v. trojmužná, v. nachová, v. šedá, v.
lýkovcová, v. bílá), doplňkově olše šedá a osika a mělkých tůní pro rozmnožování kuňky
ohnivé (Bombina bombina).
NÁVRH CÍLOVÝCH BIOTOPŮ TRAVOBYLINNÝCH SPOLEČENSTEV
Návrh potenciálních cílových společenstev zahrnuje široké spektrum biotopů s předpokladem
uplatnění těch, které najdou na lokalitě nejvhodnější podmínky.
Mezofilní ovsíkové louky (T1.1)
Mesic Arrhenatherum meadows

Louky nížin s dominantním ovsíkem vyvýšeným (Arrhenthreum elatius) s převahou mezofilních
trav nižšího vzrůstu. Hojné jsou i širokolisté, na živiny náročné byliny. Travnaté porosty bývají
až 1 m vysoké a podle míry narušování jsou více či méně zapojené, s pokryvností 60 – 100 %.
Mechové patro bývá jen omezeně na vlhčích místech.
Ovsíkové louky se vyskytují obvykle na vyšších stupních aluviálních teras, často v blízkosti
sídel, jsou obvykle dvakrát ročně koseny. Ovsík převládá na živinami dobře zásobených půdách,
typy s dominantní kostřavou červenou (Festuca rubra s. lat.) jsou vázány na živinami chudší
půdy a vyšší polohy. Ovsíkové louky jako biotop zahrnují několik ekologicky vyhraněných typů
a četné přechodové typy k aluviálním psárkovým loukám, k vlhkým pcháčovým loukám a k
širokolistým suchým trávníkům. Skupina druhů mezofilních ovsíkových luk obsazuje také
druhotná stanoviště mezí, různé náspy a příkopy silnic.
Vegetace vysokých ostřic (M1.7)
Tall-sedge beds
Porosty s převahou vysokých ostřic mají podle růstové formy dominantního druhu buď mozaikovitý
nebo homogenní charakter. Trstnaté ostřice, např. Carex appropinquata, C. elata, C. paniculata
vytvářejí mohutné, kompaktní, až 1 metr vysoké trsy a bulty. Na volných místech mezi bulty,
v tzv. šlencích, rostou obvykle bažinné byliny vyššího vzrůstu (Iris pseudacorus, Lysimachua
tyrsiflora). Ve větších tůňkách mezi řídce roztroušenými trsy ostřic se často vyskytují i byliny
poléhavého vzrůstu (Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris) a bublinatky (Utricularia sp.).
Na bultech ostřic, pokud jejich starší části přirozeně odumírají, se uchycují byliny menšího
vzrůstu (Galium palustre, Stellaria palustris). Naopak porosty s převahou výběžkatých
netrstnatých ostřic (Carex acuta, C. acutiformis, C.riparia) jsou homogennější. Jejich struktura
je dána výškou a zápojem dominantní ostřice. V hustě zapojených porostech ostřice pobřežní (C.
riparia) je nižší bylinné patro velmi slabé. Podobný charakter mají i porosty s chrasticí
rákosovitou (Phalaris arundinacea) nebo třtinou šedavou (Calamagrostis canescens) rovněž
řazené do tohoto typu biotopu. Mechové patro zpravidla chybí.
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Vegetace vysokých ostřic je vázána na různé typy mokřadů, pobřežní mělčiny, zazemněná říční
ramena či bezodtoké zvodnělé plochy, podmáčené části luk zejména v nivách. Dlouhodobý
nedostatek vody v tomto typu biotopu má za následek ochuzení diverzity o citlivé vlhkomilné
druhy a nástup ruderalizace. Variabilita v druhovém složení a dominanta biotopu závisí
především na půdní reakci a obsahu živin, fyziognomicky je biotop zcela typický.
Aluviální psárkové louky (T1.4)
Alluvial Alopecurus meadows

Zapojené luční porosty s dominantními travami (Alopecurus pratensis) s vlhkomilnými bylinami
obvykle rostoucími na živinami bohatě zásobených a narušovaných místech, mechové patro
chybí. Jedná se o čerstvě vlhké louky v zaplavovaných nivách na hlubokých a úživných půdách,
louky jsou koseny jedenkrát ročně. Zarůstají často nitrofilními druhy (Urtica dioica). Na
nezaplavovaných půdách na říční terase přecházejí do lučních typů s medyňkem vlnatým
(Holcus lanatus).
Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2)
Ash-alder alluvial forests

Třípatrové až čtyřpatrové porosty tvořené dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) nebo
jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) s příměsí řady druhů dalších listnáčů. Na dočasně
zbahnělých půdách v inverzních údolních polohách může být původní i smrk (Picea abies).
Keřové patro je často husté a druhově bohaté, s převahou zmlazených dřevin horního patra.
V bylinném patře převažují vlhkomilné lesní druhy; slabě se objevuje jarní aspekt
s Chrysosplenium alternifolium, Ficaria bulbifera, Anemone nemorosa.
Biotop se vyskytuje podél břehů vodních toků, především říček a potoků, obsazuje i prameniště
a terénní sníženiny s hladinou podzemní vody v malé hloubce a občasně vystupující na půdní
povrch. Půdy jsou vlhké až mokré, dočasně zbahnělé gleje i fluvizemě, s dostatečnou zásobou
živin. V Litovelském Pomoraví je tento biotop nepříliš rozšířen, tvoří náznaky liniových
společenstev podél toků a periodických smoh v lužním lese.
Mokřadní vrbiny (K.1)
Willow cars

Světlé keřové nebo stromové vrbiny se sníženým zápojem, s dominancí vrb Salix aurita, S.
cinerea, S. pentandra a s častým výskytem krušiny olšové (Frangula alnus). Biotop se
vyznačuje neostrou hranicí mezi keřovým a stromovým patrem, v bylinném podrostu jsou druhy
typické pro mokřady (Carex acuta, C. vesicaria, Equisetum fluviatile a dal.). Vzácně se
vyskytují i ohrožené druhy jako Dryopteris cristata aj.
Biotop zaujímá terénní deprese v nivě se stagnující vodou na povrchu nebo s trvale vysokou
hladinou podzemní vody, na glejových nebo dokonce rašelinných půdách. Na živinami chudých
půdách se objevují oligotrofní mechy, na půdách bohatších převládají ostřice.
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Rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1)
Reed beds of eutrophic still waters

Strukturně jednoduchá vegetace s převahou mohutných bahenních travin. Podle různých
dominantních druhů dosahují porosty výšky 0,5 až 4 m. V hustě zapojených porostech, jaké
obvykle tvoří rákos obecný (Phragmites communis), zblochan vodní (Glyceria maxima),
orobince (Typha sp.), je nižší bylinné patro tvořeno často jen několika málo druhy s nízkou
pokryvností (Gallium palustre, Lythrum salicaria, Scutellaria galericulata). Poměrně vysoké
pokryvnosti dosahují liány – např. opletník plotní (Calystegia sepium). Rozvolněná vegetace je
druhově bohatší, zvláště převažují-li druhy bylin nižšího vzrůstu (Sparganium erectum). To platí
zvláště pro porosty na krátkodobě vysýchajících místech, v nichž se vedle světlomilných
bahenních rostlin (alisma plantago-aquatica) vyskytují i jednoleté druhy obnažených rybničních
den (Peplis portula). Pro rákosiny s dominantním rákosem na okrajích slatin a rašelinišť jsou
charakteristické některé druhy mokrých ostřicových luk a slatinných olšin a dobře vyvinuté
mechové patro s převahou druhů rodu Sphagnum.
Z hlediska ekologických vlastností biotopu převažují přirozeně eutrofní vody, vzácněji
mezotrofní. Tento biotop se nachází často v litorálech rybníků, kolem slepých ramen, mokřadů a
aluviálních tůní, které jsou ve středně pokročilé fázi sukcesního zazemňování. Substrát dna,
dobře zásobený živinami, je pokrytý obvykle silnou vrstvou sapropelu a nerozložené stařiny.
Charakteristické je mírné kolísání vodní hladiny. Do tohoto biotopu se při mapování nezahrnují
rákosiny vzniklé zarůstáním nekosených vlhkých luk, na nichž se kromě rákosu nevyskytují jiné
diagnostické druhy. Na říčních náplavech a okrajích toků je tento typ biotopu v kontaktu
s biotopem říčních rákosin (M1.4).
STANOVIŠTNĚ VHODNÉ DRUHY DŘEVIN
Dle katalogu Biotopů ČR a lokalizovaných STG byly navrženy stanovištně vhodné druhy dřevin
pro výsadbu rozptýlené zeleně (solitery a skupinové výsadby).
Stromy:
Javor mléč (Acer platanoides)
Javor babyka (Acer campestre)
Olše lepkavá (Alnus glutinosa)
Olše šedá (Alnus incana)
Bříza pýřitá (Betula pubescens)
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Jilm ladní (Ulnus carpinifolia)
Střemcha obecná (Prusnus padus)
Vrba křehká (Salix fragilis)
Vrba bílá (Salix alba)
Dub letní (Quercus robur)
Habr obecný (Carpinus betulus)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa velkolistá (Tilia platyphylla)
Keře:
Brslen evropský (Euonymus europaea)
Krušina olšová (Frangula alnus)
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Svída krvavá (Cornus sanguinea)
Vrba jíva (Salix caprea)
Vrba ušatá (Salix aurita)
Vrba košařská (Salix viminalis)
Vrba pětimužná (Salix pentadra)
Ptačí zob obecný(Ligustrum vulgare)
Kalina obecná (Viburnum opulus)

POŽADAVKY NA ROSTLINNÝ MATERIÁL
Pro výsadbu bude použit materiál výhradně z výpěstků místní provenience, keřový materiál
z místních okrasných školek (lze využít i prostokořenné sazenice). Kvalitu a původ materiálu
musejí garantovat příslušné okrasné nebo lesní školky.
Pro rekultivaci lze využít běžnou travní směs pro příslušné stanoviště, tvořenou přírodními
druhy trav, popř. jetelovin. Travní směs se doporučuje obohatit sběrem semen stanovištně
vhodných druhů kvetoucích bylin z blízkého okolí.
Upozornění:
Travní směs nesmí obsahovat mezirodové travní hybridy.
Pro iniciační výsadby vodních mokřadních rostlin se rovněž doporučuje využít přirozené zdroje
z blízkého okolí a to především u cennějších druhů jako jsou puškvorec, žabník aj.. Rákos
obecný a obdobné frekventované druhy se spontánně rozšíří z okolí.
OPATŘENÍ K PREVENCI NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVL LIBICKÉ LUHY
• Hlavním opatřením je vymezení specifické zóny (zóna ochrany přírody), která
zahrnuje plochy s koncentrovanými zájmy ochrany přírody při západní a severní
hranici zájmového území pro rozšíření o šířce cca 25 m (viz výkres č.3 revitalizační
studie), aby nedocházelo k narušení migračních koridorů a biotopu kuňky ohnivé.
Tímto bude vytvořen prostor pro migraci, rozmnožování a zachování jedinců svého
druhu. Systém kanálů podél severního okraje zájmového území bude po dobu těžby
podpořen vytvořením mělkých vodních tůní v návaznosti na migrační koridor.
• Po ukončení těžby bude v rámci vodní plochy vytvořeno litorální pásmo pro zajištění
existence vodních a na vodu vázaných rostlin a živočichů.
• Litorální pásma budou osázeny autochtonními druhy rostlin (viz kapitola 1.7
revitalizační studie), případně ponechání spontánní sukcesi.
• Podél vyhloubených jezer budou vytvořeny členité břehy, které budou upraveny
v širokém spektru sklonů od pozvolných sklonů s širokou litorální zónou až po
segmenty kolmých stěn s přirozenou abrazí (viz výkres č.3 Revitalizační studie –
Následné využití těžebního prostoru)
• Deponie skryté svrchní kulturní vrstvy půdy a další budou umístěny mimo území
EVL.
• Budou přijata opatření k redukci invazivních druhů rostlin (netýkavka, křídlatka..) na
provozních i souvisejících plochách.
• Podrobnější projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Plánem péče o
EVL Libické luhy. Pokud nebude plán péče zpracován, budou přijata doporučení
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vznesená v průběhu projednávání záměru s orgánem ochrany přírody a podněty
vyplývající ze souvisejících dokumentací jak je hodnocení vlivu záměru na soustavu
Natura 2000 a hodnocení dle zákona 100/2001Sb. (EIA).
Úroveň technického řešení
Technické řešení je navrženo v souladu s platnými normami a předpisy. Odpovídá současnému
běžnému standardu těžby s úpravou těžené suroviny in situ.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpoklad realizace záměru je v závislosti na postupu návazných správních řízení rok 2010.
Ukončení těžby se předpokládá při těžbě průměrně 250 000 t/rok v roce 2020.
Ukončení rekultivačních prací se předpokládá do 5 let od ukončení těžby, s průběžně
prováděnou rekultivací podle postupu těžby.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Těžbou v lokalitě bude dotčeno správní území:
kraj:
obec s rozšířenou působností:
stavební úřad:
správní území obce:
k.ú.:

Středočeský
Poděbrady
Poděbrady
Poděbrady
Kluk

B.I.9. Výčet navazující rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Záměr předpokládá navazující správní řízení zakončená vydáním rozhodnutí:
správní řízení

správní úřad

v případě odnímání plochy nad 10 ha
Odnětí půdy ze ZPF (po částech cca 1-1,5 MŽP, při rozsahu 1-10 ha Krajský úřad
ha/rok)
Středočeského kraje
Povolení hornické činnosti
Změna středního zdroje znečišťování
ovzduší – těžba a úprava kameniva
Souhlas s činností v ochranném pásmu 2.
stupně lázeňského města Poděbrady, v
pásmu hygienické ochrany vodárenských
zdrojů 2
Povolení výjimky dle § 56 zákona č.
114/1992 Sb.

Obvodní báňský úřad Kladno
Krajský úřad Středočeského kraje
Ministerstvo zdravotnictví, vodoprávní
úřad
Příslušný orgán ochrany přírody podle
stupně ohroženosti druhů
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
V zájmové území se nachází následující bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ): 2.56.00
s příslušností do I. třídy ochrany ZPF (85%) a 2.72.01/V (15%). Celková výměra půd k odnětí činí
93 058 m2. Charakteristika půd podle hlavní půdní jednotky kódu BPEJ je následující:
56
Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě
modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké,
zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé
72
Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně
těžké až velmi těžké, trvale pod vlivem hladiny v toku
Dle katastru nemovitostí byl pozemkům přiřazen následující kód a příslušnost k třídám ochrany ZPF:
Tab.č. 3 Zábor půd z hlediska BPEJ

BPEJ
2.56.00

třída ochrany
zemědělské půdy
I

2.72.01

V

Do I. třídy ochrany ZPF jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
ZPF pouze výjimečně a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do V.třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky(dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých,
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany přírody.
Realizací záměru dojde k trvalému záboru s dočasným odvodem na ploše 9,3283 ha zemědělské
půdy, náležející dle metodického pokynu MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 do I.
(7,9059 ha) a V. třídy (1,4224 ha) ochrany zemědělské půdy. Pozemky evidenčně náleží dle druhu
pozemku do trvalého travního porostu.
V zájmovém území bude před zahájením těžby provedena skývka svrchní kulturní vrstvy půdy
v rozsahu daném investorem, kde bude specifikována potřeba skrývek svrchní kulturní vrstvy půdy
pro realizaci zpětné rekultivace.
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Agronomická charakteristika půdy
Pozemky na lokalitě jsou tvořeny dvěmi výrazně odlišnými půdními typy. Vedle příznivých
fluvizemí se zde vyskytují i okrsky velmi těžkých glejových půd, které jsou obtížně obdělavatelné.
Obecným znakem je sklon k hrudovatění.
Z agronomického hlediska představují pozemky požadované k vynětím poněkud problematické
půdy nevyrovnaných vlastností, a to i v rámci jednoho půdního bloku. Nevyrovnanost půd se následně
projevuje nevyrovnaností porostu. Vzhledem k písčitému podloží trpí plodiny při nerovnoměrném
rozložení srážek během vegetačního období suchem.
Návrh hloubky skrývky svrchní kulturní vrstvy půdy
Na základě provedených průzkumů a místního šetření s přihlédnutím ke geologickému a
hydrogeologickému posouzení, prováděnému za účelem těžby suroviny se doporučuje skrývka ve vrstvě
0,20 m celoplošně s rozdílným využitím. Skryté půdy budou ukládány v deponiích:

Umístění kulturních vrstev půdy a jejich další využití
Skrývka z pozemků s příslušností do I. třídy ochrany ZPF (BPEJ 2.56.00) bude využita ke
zúrodnění ZPF na jiném místě a k začleněním lokality těžby do okolní zemědělské půdy. Bližší
lokalizace bude předmětem dokumentace pro vynětí ze ZPF, která vychází ze zpracovaného Plánu
otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska (zpracovatel GET s r.o., 2010, v rozpracovanosti).
Skrývka z pozemků s příslušností do V. třídy ochrany ZPF (BPEJ 2.72.01), která není vhodná ke
zúrodnění ZPF z důvodu vysokého obsahu jílovitých částic, bude s výhodou využita pro své specifické
vlastnosti k rekultivaci ploch dotčených těžbou.
Objem využitelné skryté svrchní kulturní vrstvy půdy tedy činí při skrývané ploše 93 058 m2 a
hloubce skrývky 0,20 m 18 612 m3 (v nenakypřeném stavu).

Celkový zábor pozemků s podrobným vyhodnocením je uveden v samostatném materiálu
v příloze oznámení.
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Zvláště chráněná území
Pokračováním těžby ve stávajícím dobývacím prostoru je dotčena evropsky významná lokalita
Libické Luhy, která je současně přírodní rezervací. Tato lokalita, v níž se dobývací prostor zčásti
nachází, nebude podle hodnocení vlivu na EVL zařazeného v příloze oznámení významně negativně
ovlivněna.
Jiná ochranná pásma
Ochranná pásma inženýrských sítí budou respektována (např. komunikace, přípojka NN) nebo
budou inženýrské sítě přeloženy (např. přeložka VN).

B.II.2. Voda
V současné době stejně jako v případě realizace záměru je voda využívána jak pro sociální zařízení
provozovatele, tak zejména pro mokrou úpravu těžené suroviny. Pitná voda je odvážená balená,
užitková voda pro sociální zařízení je odebírána na základě povolení ze studny oznamovatele
v množství cca 350 m3/rok. Tento stav se nezmění ani s realizací záměru.
Voda pro úpravu je odebírána z těžebního jezera a je do něj opět vracena v množství zmenšeném o
množství, které nasákne do upravované suroviny. Vzhledem k tomu, že surovina je těžena z vody a
v prostředí s vodou hydraulicky spojeném je rovněž po úpravě skladována, je úbytek vody při
úpravě minimální.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
• Elektrická energie
Spotřeba el. energie bude i nadále zachována přibližně v úrovni odběru roku 2009, tj. přibližně
285MWh/rok.
• Paliva
Nejsou potřebná. Sociální zařízení je vytápěno elektrickými topidly.
• Nafta
V roce 2009 se spotřebovalo přibližně 35000 l nafty, navýšení spotřeby spojené s přemístěním těžby
oproti tomuto množství bude činit přibližně 3 tis. l/rok.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Pro dopravu jsou využívána smluvně zajištěná vozidla.
Záměr nebude vyžadovat budování nových komunikačních systémů.
Zájmové území pískovny se nachází v blízkosti cca 0,5 km východně od zastavěného území obce
Kluk. Od jihu k severu asi ve vzdálenosti jednoho kilometru obtéká zájmové území řeka Labe. Na
druhém břehu severním směrem se nachází město Poděbrady. Areál je umístěn v blízkosti stávající
komunikace I/38 (Nymburk – Kolín), která kříží dálnici D11. Doprava je směřována zejména na
Prahu a Kolín, dále pak do Poděbrad a Jihlavy. Napojení areálu na silnici I/38 je řešeno místní
účelovou komunikací, vybudovanou investorem ve spolupráci s městem v r. 2003.
Doprava uvnitř pískovny je realizována po účelových zpevněných komunikacích.
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Rozdělení dopravy do jednotlivých směrů je patrné z následujícího obrázku:
Obr. č. 5 Dopravní trasy

Dopravní zatížení v době provozu
Doprava, kterou areál vyvolává, je spojena s odvozem štěrkopísků odběrateli. Převážná většina
nákladních aut směřuje mimo obytné území přilehlých obcí. Doprava probíhá pouze v denní době
mezi 6 a 22 hod. V noci není těžebna v provozu, neprobíhá ani doprava do těžebny.
Tab.č. 5 Vyvolaná doprava z/do areálu (počet jízd automobilů)

Typ/Měsíc
Nákladní
Osobní

I.
20
8

II.
20
8

III.
38
10

IV.
80
10

V.
110
12

VI.
106
14

VII. VIII IX.
88
88
86
12
12
10

X.
86
10

XI.
66
8

XII.
40
8

Pro účely hlukové a rozptylové studie byly brány v úvahu jednak celkové úhrny dopravy, jednak
maximální možná doprava spojená se záměrem (odvoz výrobků + odvoz skrývek):
110 NA (220 jízd) a 14 OA (28 jízd) pro těžbu 250 tis.t/rok, pro souběh těžby a skrývky pak 284 jízd
NA a 28 jízd OA a pro těžbu 300 tis.t/rok 264 jízd NA a 28 jízd OA.
Vstupní suroviny
Záměr nebude vyžadovat kromě již uvedených vstupů další vstupní suroviny.
Počet zaměstnanců
V těžebně je zaměstnáno 12 osob ve dvousměnném provozu. Záměr nevyžaduje navýšení počtu
zaměstnanců nebo prodloužení doby provozu.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
V lokalitě bude stejně jako v současnosti provozován liniový a plošný zdroj znečišťování ovzduší,
přičemž tyto zdroje se v areálu prolínají. Vytápění je zajištěno elektřinou. Způsob vytápění zůstane
zcela beze změn.
Těžba a úprava kameniva v lokalitě Poděbrady-Kluk je dle platné legislativy středním zdrojem
znečišťování ovzduší, bez poplatku – jedná se o mokrou těžbu i úpravu, při níž jsou emise prachu
(PM10) minimální. V pochybnostech o kategorizaci zdroje rozhoduje ČIŽP OI Praha.
Pro realizaci záměru bylo zadáno zpracování rozptylové studie. S ohledem na skutečnost, že ve
vlastním areálu těžebny je nakládáno jen s mokrou nebo vlhkou surovinou a že všechny stupně
úpravy probíhají mokrou cestou, stejně jako těžba z vody, byl do rozptylové studie modelován
pouze liniový zdroj - odvoz vytěžené suroviny po místní komunikaci ke komunikaci I. třídy.
Manipulace s pískem
Pro stanovení emisí PM10 při manipulaci s pískem byly použity emisní faktory dle EPA (těžba
písku), jiné údaje nebyly k dispozici.
Tab.č. 6 Emisní faktory a hmotnostní tok emisí – manipulace s pískem

Emisní faktor PM10

Látka

300 tis. t/rok

kg/tunu

emise PM10 kg

0,0012

360

PM10
Tab.č. 7 Emise z pojezdu vozidel po pískovně

objem těžby

300 000 t/rok

Počet
průjezdů
vozidel

Emisní faktor

Hmotnostní tok TZL (PM10)
max

hod-1

g/vozidlo/km

g/hod

kg/rok

26

0,5

13

30

Vzhledem k výše uvedeným údajům, k tomu, že nedochází ke změně zdroje po emisní stránce a že
celková produkce emisí je zcela zanedbatelná, nebyla pro stacionární zdroj zpracovávána rozptylová
studie.
Liniový zdroj - doprava mimo areál pískovny
Příčinou emisí škodlivin z motorů vozidel do volného ovzduší je spalování pohonných hmot. Do
ovzduší se dostávají z anorganických sloučenin především oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO)
a oxid siřičitý (SO2), dále také tuhé znečišťující látky a uhlovodíky. Vliv silniční dopravy na
množství emisí olova (Pb) je vzhledem k zastavení prodeje olovnatých benzínů k 1.1.2001
bezvýznamný.
Z hlediska ovlivnění imisní situace jsou v návaznosti na intenzitu provozu potenciálně významné
zejména emise NO2, PM10 a benzo(a)pyrenu. Rozptylová studie byla zaměřena na zjištění vlivu
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znečišťujících látek, pro které Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. stanovuje imisní limity. Vzhledem ke
skutečnosti, že lokalita zčásti leží v naturové oblasti Libický luh, byl do predikce znečišťujících
látek zohledněn i vliv dopravy na ekosystémy, a to výpočtem pro NOx.
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu emisních
faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2010, emisní kategorie vozidel byly
odhadnuty na základě složení vozového parku a dostupných zdrojů. Výsledný emisní faktor je tedy
dán poměrem kategorie vozidla a daného emisního faktoru z výstupu programu MEFA.
Tab.č. 8 Emisní faktory vozidel

EURO 2
40 %

EURO 3
30 %

EURO 4
30 %

Vzhledem k výpočtovému roku (2010) je očekáván zanedbatelný počet konvenčních vozidel a
vozidel kategorie EURO 1.
Tab.č. 9 Použité emisní faktory vozidel [g/km]

kontaminant

Emisní faktory vozidel (g/km)

sklon/rychlost

NOx

NO2

PM10

B(a)P

0%, 40 km/h

77,60

6,89

3,49

11,82

2%, 40 km/h

126,12

11,20

4,62

19,21

0%, 80 km/h

74,01

3,71

2,63

48,30

2%, 80 km/h

120,29

6,02

3,48

78,50

Pro účely výpočtového řešení v modelu SYMOS’97 byly modelované liniové zdroje rozděleny na
segmenty o délce 20 m. Každému segmentu byl přiřazen odpovídající hmotnostní tok příslušného
kontaminantu na základě podélného sklonu vozovky v daném místě, rychlosti a počtu projíždějících
vozidel.
Podélný sklon vozovky pro každý segment byl vypočten v prostředí GIS GRASS na základě vedení
trasy a digitálního modelu terénu a pohybuje se od 0 – 3%, výjimečně 4%.
Předpokládaná průměrná rychlost pohybu vozidel byla stanovena na 30 - 50 km/h v prostoru mezi
expedicí materiálu a silnicí č. I/38 a cca na 60 – 80km/h na silnicích č. I/38 a na dálnici D11, a to dle
lokalizace a návaznosti jednotlivých úseků cest. Rychlost vozidel je zohledněna zejména v prostoru
křižovatek a předpokládaných rozjezdů vozidel. Při rozjezdu vozidel dochází k řádovému navýšení
produkovaných emisí (viz. emisní faktory motorových vozidel publikovaných MŽP ČR).
Intenzita projíždějících vozidel byla vypočtena z celkového přepravovaného množství materiálu za rok
(max. 300 tis. t/) a tonáže nákladních automobilů (10% vozidel s tonáží do 10t, 90 vozidel s tonáží do
30t). Procentuální rozdělení projíždějících vozidel do jednotlivých směrů, které bylo použito k výpočtu
hmotnostních toků, bylo uvedeno v obrázku na str. 6. U všech nákladních vozidel byl předpokládán
dieselový pohon.
Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky (resp. jedná se o podíl na stávající situaci, neboť záměr
nepřinese žádné změny proti současnému stavu z hlediska intenzit dopravy) jsou uvedeny
v následující tabulce:
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Tab.č. 10 Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky

Kontaminant
NO2
NO2
PM10
PM10
benzo(a)pyren
NOx

Doba
průměrování

Imisní
příspěvek

Jednotka

X
(S-JTSK)

Y
(S-JTSK)

1 rok
1 hodina
1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok

0.0035
0.0414
0.0013
0.0117
0.0135
0.0298

μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
ng/m3
μg/m3

-692950
-693350
-692750
-693350
-692750
-692750

-1045450
-1045550
-1045350
-1045550
-1045850
-1045350

ID
referen.
bodu
541
502
578
502
403
578

Tab.č. 11 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu

Kontaminant
NO2
NO2
PM10
PM10
benzo(a)pyren
NOx

Doba průměrování

Maximální imisní příspěvek /
imisní limit

1 rok
1 hodina
1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok

0,01%
0,02%
0,00%
0,02%
1,35%
0,10%

Další komentář a upřesnění hodnot k jednotlivým vypočteným koncentracím škodlivin je uveden
v oddílu D oznámení.

B.III.2. Odpadní vody
Splaškové vody
V lokalitě jsou produkovány odpadní splaškové vody, které jsou zaústěny do sběrné bezodtoké
nepropustné podzemní jímky o objemu 15 m3 a následně odváženy cisternou na ČOV Poděbrady k čištění.
Teoretická roční produkce byla při projektové přípravě vypočtena na 318 m3/rok, skutečná produkce je
podstatně nižší – podle záznamů roku 2009 se pohybuje kolem 90 m3 (to je dáno místními okolnostmi,
zaměstnanci nevyužívají možnost sprchování v sociálním zařízení oznamovatele).
Na tomto stavu se s realizací záměru nic nezmění.
Technologické vody
Vody produkované v rámci těžby v dobývacím prostoru jsou považovány za vody důlní.
Vody z mokré úpravy těžené suroviny budou v objemu přibližně 1,6 m3/ m3 upravené suroviny stejně jako
v současnosti vypouštěny do těžebního jezera – písníku č.1, kde bude docházet k sedimentaci vyplavených
pevných jílovitých částeček. Množství takto uložených výpěrků se předpokládá asi 6 000 t/rok. Výpěrky
jsou po vytěžení využívány k modelování břehů těžebního jezera.
Dešťové vody
Dešťové vody nejsou vodami odpadními ve smyslu zákona o vodách, zde jsou zmíněny pro komplexnost
posouzení.
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Dešťové vody v současné době zčásti zasakují do písčitého podloží a zčásti se shromažďují v těžebních
jezerech. Voda z těžebních jezer není vypouštěna do žádného recipientu. Na této situaci se po realizaci
záměru nic nezmění.

B.III.3. Odpady
Odpady, které budou produkovány při těžbě, budou pocházet takřka výhradně z drobné údržby
mechanizmů používaných při těžbě, zpracování a expedice suroviny. Opravy nebudou až na akutní
výjimky a nutnou údržbu prováděny v dobývacím prostoru, nýbrž v odborných servisních firmách
nebo na zabezpečených plochách areálu.
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství zákonem č. 185/2001 Sb. včetně souvisejících zákonů a vyhlášek, a to
• vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů…
• vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
•
Tab.č. 12 Přehled nebezpečných odpadů, k jejichž nakládání byl oznamovateli udělen souhlas

Kód odpadu

Název druhu odpadu

130110

nechlorované hydraulické minerální oleje
nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje
plastový obal znečištěný
kovový obal znečištěný
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny, ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
olejové filtry
olověné akumulátory
zářivky a jiný odpad obsahujíc rtuť

130205
150102
150104
150110
150202
160107
160601
200121

Kategorie
odpadu
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Tab.č. 13 Přehled, kategorizace a množství odpadů produkovaných v areálu v uplynulých letech

Kód
odpadu
150202
150104
200301

Název druhu odpadu
Absorpční činidla, filtrační
materiály, čistící tkaniny,
ochranné oděvy znečištěné
Kovové obaly
Směsný komunální odpad

Kategorie Množství Způsob
odpadu odpadu (t) nakládání/firma
N

0,02

O/N
O

0,02
2,00

předání oprávněné
osobě

Veškeré nevyužitelné odtěžené materiály (kulturní zeminy a skrývky) budou využity při rekultivaci
dotčeného území, proto nejsou vedeny v režimu odpadů.
Pro nakládání s nebezpečnými odpady bude mít oznamovatel aktualizovaný souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady. Se všemi odpady je a bude nakládáno v souladu s ustanoveními platné
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legislativy, tj. přednostně budou odpady využívány, veškeré odpady budou předávány výhradně
oprávněným osobám, odpady budou uloženy na místech zabezpečených proti úniku do životního
prostředí, proti odcizení, smíšení a působení povětrnostních vlivů apod.
O nakládání s odpady je a bude vedena evidence odpadů.
Odpady z ukončení provozu
V rámci ukončení provozu se neočekává produkce odpadů, které by z hlediska jejich využití nebo
odstranění byly problematické. Technologie bude demontována a použita v jiných lokalitách,
budovy mohou být podle potřeby využity pro zázemí jiné firmy v lokalitě nebo přestavěny či
demolovány v souladu s konečnou podobou plánu sanace a rekultivace.

B.III.4. Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy)
Hluk
Pro těžbu jako stacionární zdroj hluku byla zpracována hluková studie, která je v celém rozsahu
zařazena v přílohách oznámení. Hluková studie hodnotila jak stacionární, tak liniový zdroj hluku
(těžbu, úpravu a dopravu související se záměrem).
Veškeré mechanismy - třídiče, drtiče, nakladače a pomalu se pohybující nákladní vozidla v areálu
těžebny lze s ohledem na jejich velikost a vzdálenosti k chráněným venkovním prostorám považovat
za stacionární.
Liniovými zdroji jsou těžká nákladní vozidla expedující upravenou surovinu po komunikacích mimo
pískovnu.
Vzhledem k tomu, že doprava je vedena po účelové komunikaci mimo obytnou část obce, byl pro
posouzení vlivů hluku zvoleny následující referenční body:
Výpočtový bod č. 1
dům č. p. 130 na parc. č. 122, 2 m před jižní fasádou , 3 a 6 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 2
dům č. p. 234 na parc. č. 316, 2 m před jihovýchodní fasádou , 3 a 6 m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č. 3
pozemek areálu koupaliště na jezeře č. 1, souřadnice 858.8; 1261.4, 2m nad úrovní terénu

________________________________________________________________________________
Ing. Pavla Žídková

Pokračování těžby v DP Poděbrady-Kluk
oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 4

27

Zdroje hluku:
Tab.č. 14 Průměrná denní intenzita dopravy na účelové komunikaci

Typ/Měsíc
Nákladní
automobily
Osobní automobily

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII
.

IX.

X.

XI.

XII.

20

20

38

80

110

106

88

88

86

86

66

40

8

8

10

10

12

14

12

12

10

10

8

8

Pro výpočet byl použit nejvyšší počet automobilů za den – 110 NA (220 jízd) a 14 OA (28jízd) pro těžbu
250 tis.t./rok, pro souběh těžby a skrývky pak 284 jízd NA a 28 jízd OA a pro těžbu 300tis.t/rok 264 jízd
NA a 28 jízd OA.
Zdroje bodové
V současné době jsou provozovány tyto zdroje související s těžbou písku:
- třídící technologická linka, která je umístěná v prostoru deponie materiálu, propojující místo
těžby s třídičkou +pásové dopravníky:
LpA – 30 m
= 62 dB*
= 75 dB*
- nakladač Volvo:
LpA –10 m
- kolový bagr (běžný provoz):
LpA – 10 m
= 75 dB*
- plovoucí korečkové těžební zařízení:
LpA – 30 m
= 60 dB*
* hodnoty LpA – 10 m, resp. LpA – 30 m představují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve vzdálenosti
10 m, resp. 30 m od měřeného zařízení. Měření hodnot LpA –zdroj viz kap.3 b hlukové studie v příloze
oznámení.
Při skrývce k uvedeným zdrojům přibude navíc provoz kolového nakladače (LAeq,T –10 m = 75 dB).
Během pokračování další těžby štěrkopísku v DP se nepředpokládá změna uvedených zdrojů.
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Výsledky výpočtu ovlivnění hlukem
Programem HLUK+ byly vypočteny následující hodnoty ekvivalentních hodnot hladiny hluku:
Tab.č. 15 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, současný stav

Výp. bod č.

výška [m]

1
1
2
2
3

3
6
3
6
2

LAeq,T [dB]
doprava *)
41,7
43,5
47,0
48,3
26,5

LAeq,T [dB]
průmysl
45,9
45,9
44,1
44,1
50,0

LAeq,T [dB]
celkem
47,3
47,9
48,8
49,7
50,0

*) doprava po účelové komunikaci
Tab.č. 16 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, současná těžba a skrývka

Výp. bod č.

výška [m]

1
1
2
2
3

3
6
3
6
2

LAeq,T [dB]
doprava *)
42,9
44,7
48,7
50,0
26,9

LAeq,T [dB]
průmysl
47,1
47,1
46,0
46,0
50,2

LAeq,T [dB]
celkem
48,5
49,1
50,6
51,5
50,3

*) doprava po účelové komunikaci
Tab.č. 17 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, těžba 250 tis.t/rok

Výp. bod č.

výška [m]

1
1
2
2
3

3
6
3
6
2

LAeq,T [dB]
doprava *)
41,8
43,6
47,6
48,9
26,7

LAeq,T [dB]
průmysl
45,5
45,5
43,4
43,4
48,7

LAeq,T [dB]
celkem
47,1
47,7
49,0
50,0
48,7

*) doprava po účelové komunikaci
Tab.č. 18 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav. těžba 300 tis.t/rok

Výp. bod č.

výška [m]

1
1
2
2
3

3
6
3
6
2

LAeq,T [dB]
doprava *)
42,5
44,4
48,4
49,7
27,5

LAeq,T [dB]
průmysl
45,5
45,5
43,4
43,4
48,7

LAeq,T [dB]
celkem
47,3
48,0
49,6
50,6
48,7

*) doprava po účelové komunikaci
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Tab.č. 19 Změny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů

LAeq,T [dB]
LAeq,T [dB]
LAeq,T [dB]
Výp. bod č. výška [m]
současná
současná těžba
cílový stav
těžba 250 tis.t/rok
+ skrývka
těžba 250 tis.t/rok
1
3
47,3
48,5
47,1
1
6
47,9
49,1
47,7
2
3
48,8
49,0
50,6
2
6
49,7
50,0
51,5
3
2
50,0
48,7
50,3

LAeq,T [dB]
cílový stav
těžba 300 tis.t/rok
47,3
48,0
49,6
50,6
48,7

Další komentář a vyhodnocení výsledků hlukové studie je uvedeno v kapitole D oznámení a v hlukové
studii v příloze oznámení.
V době zpracování oznámení nebylo možno vzhledem k povětrnostním podmínkám provést měření
hluku ve stanovených referenčních bodech, aby byly výsledky hlukové studie ověřeny. Na situaci je
třeba pohlížet tak, že se jedná o stávající stav, nikoliv o navýšení dopravy proti současnosti. Při měření
prováděném v roce 2006, kdy byla četnost dopravy shodná se vstupem do hlukové studie (s výjimkou
provádění skrývek, u nichž se v rámci plánu sanace a rekultivace předpokládá, že budou z převážné
většiny využity v posuzovaném území), nebylo překročení hlukových limitů zjištěno.

Vibrace
Vibrace produkované v průběhu provozu těžby štěrkopísků lze charakterizovat jako lokálně
omezené. Jejich intenzita v žádném případě nedosáhne hodnot, které by mohly mít jakýkoli vliv na
životní prostředí a zdraví obyvatel obytných objektů, což se týká i provozované dopravy související
se záměrem.
Doprava je obecně zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem vozidel, a konstrukcí a
stavem vozovky. Tyto otřesy působí na stavby v blízkém okolí komunikací seismickými účinky.
Významnou velikostí se projevují dopravní otřesy ze silniční dopravy nejvýše do vzdálenosti
několika metrů od místa vzniku. Vibrace dosahují frekvencí 30 - 150 Hz a amplitud několika desítek
µm.
Silniční provoz bude realizován po stávající veřejné komunikaci s intenzitou, která nebude
nositelem nadměrných účinků vibrací. Vibrace produkované v území jsou kromě konstrukce
vozovky utlumovány i podložím tvořeným pórovitými materiály, které přenos vibrací omezují na
minimum.
S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není v dalším textu
předkládaného oznámení uvažováno s ohledem na vzdálenost místa těžby a úpravy od obytné
zástavby.
Záření
Při realizaci záměru nebude produkováno elektromagnetické nebo radioaktivní záření nad stávající
běžnou úroveň. Nevýznamným zdrojem elektromagnetického záření je trafostanice. Ta je umístěna
v dobývacím prostoru tak, že nemůže v žádném případě negativně ovlivnit ani pracovníky areálu,
ani obyvatelstvo.
Těžená surovina je průběžně v souladu s platnými předpisy testována na obsah radioaktivity, k
překročení limitních hodnot nedochází.
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Zápach
Realizací záměru nebude okolí zatěžováno emisemi pachových látek.

B.III.5. Doplňující údaje
Vlivy na krajinu
Každá povrchová těžba znamená sama o sobě zásah do krajiny. Mění se jak způsob využívání a
vzhled území. Tento nepříznivý faktor je eliminován polohou těženého prostoru, který je situován
do prakticky rovinaté krajiny a sám je z větší části obklopen lesy. V současné době probíhá těžba
v písníku č. 5a. Záměr předpokládá její přesun do dalšího sektoru (jihovýchodním směrem od již
vytěžených písníků). Jelikož se jedná o těžbu z vody, nedochází k takovému povrchovému zásahu
do krajiny jako při těžbě suchou cestou. Při těžbě dojde k vytvoření nového jezera, které vznikne
v místě nynější extenzivně obhospodařované půdy. Nejedná se tedy o výrazný zásah do krajiny tím,
že by se v krajině objevil nový prvek, pouze nastane změna měřítka stávajícího prvku. nevznikne
nová dominanta, která by se uplatňovala v pohledech.
Vytěžený prostor bude po skončení těžby rekultivován. Investor má zpracovanou Revitalizační
studii těžebního prostoru Kluk, která je přílohou tohoto oznámení a bude dále v následném správním
řízení upřesněna.
Protipovodňová opatření
Těžba štěrkopísku v posuzované lokalitě se nachází na levém břehu Labe. Řečiště Labe je
dlouhodobě upravováno jak pro protipovodňové zkapacitnění koryta, tak pro lodní dopravu. Tok je
napřimován a hladina je uměle udržována ve vzdutí jezy v Poděbradech a Nymburce. Odtokové
poměry v předmětném území určuje taktéž poměry v povodí řeky Labe.
Těžebna Poděbrady – Kluk patří k ohroženým objektům, ale při povodních v srpnu 2002 nebyla
zaplavena. Při povodních v březnu 2006 byl prostor těžby a deponií štěrkopísku zaplaven, zázemí a
sklady zaplaveny nebyly. Nebylo zjištěno ohrožení žádné ze složek životního prostředí.
Těžebna má zpracován povodňový plán, který bude při realizaci záměru aktualizován.

Další údaje: Nejsou uváděny.
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1. Územní systémy ekologické stability
Niva Labe patří k nejzachovalejším nivním ekosystémům (Klucký luh, Libické Luhy) a jsou zde
trasovány nadregionální územní systémy ekologické stability. Nivou řeky Labe jsou trasovány
nadregionální územní systémy ekologické stability. Jihovýchodně od řešeného území je
lokalizováno nadregionální biocentrum NRBC 7 Polabský luh a z něj vycházející biokoridor
NRBK10 s vodní a nivní osou (viz výkres č. 2 Revitalizační studie) s navazujícími lokálními
biocentry. Nadregionální biokoridor má stanovené ochranné pásmo ve vzdálenosti 2 km od osy
biokoridoru. Celý těžební prostor se nachází v tomto ochranném pásmu.
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Dalším nejbližším skladebným prvkem ÚSES je lokální biocentrum „V čihadle“, které se nachází
cca 0,4 km východním směrem od pískovny Poděbrady - Kluk. Území velikosti 3 ha se sestává
z louky, lesu a vodní plochy. Biocentrum lze charakterizovat jako zarostlé staré slepé rameno
s lesním porostem stáří cca 45 let (údaj z roku 1994). V porostu se vyskytují převážně olše, topoly a
vrby. Přítomné je i bohaté keřové patro a místy se v území nachází rozptýlená stromová vegetace
sestávající z vrb a olší. Dalším prvkem v biocentru je úsek lipové aleje a louky.
Pro úplný výčet skladebných prvků ÚSES je třeba uvést i nadregionální biocentrum Polabský luh,
které se nachází cca 0,7 km jižním směrem od pískovny. Jeho součástí je připravovaná PP Libický
luh a PP Huslík a vyhlášená NPR Libický luh.
2. Zvláště chráněná území
Maloplošná a velkoplošná chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti
Ochrana přírody a krajiny v zájmovém území má mimořádné postavení, neboť údolní niva řeky
Labe patří k nejzachovalejším ekosystémům v naší republice. Byla zde vyhlášena síť chráněných
území, zaměřených na ochranu lužní bioty a přírody na tzv. černavách (NPR Libický Luh – největší
komplex úvalového lužního lesa v Čechách, VKP Klucký luh, VKP Bor a další).

Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou upraveny zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
a řadou dalších zákonů a právních norem, z nichž k nejvýznamnějším patří zákon č.17/1992 Sb. o
životním prostředí a vyhlášky MŽP ČR č.395/1991 Sb. Hrachor bahenní (Lathyrus palustris), který
je druhem kriticky ohroženým, dle uvedené vyhlášky byl v průběhu botanických průzkumů
identifikován v severozápadní části zájmového území. Na území EVL se tento druh vyskytuje
v poměrně bohaté populaci – v širším okolí zájmového území má cca 20 lokalit. Jelikož dojde
k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu, bude třeba požádat příslušný orgán ochrany přírody
(Krajský úřad Středočeského kraje) o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny ze zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin .
Významné postavení má zejména řeka Labe, která je biokoridorem evropské sítě EECONET
(Evropská ekologická síť).
Zájmové území je lokalizováno v evropsky významné lokalitě Libické luhy, která je součástí
soustavy Natura 2000 (viz výkres č.2 Revitalizační studie v příloze oznámení).
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EVL LIBICKÉ LUHY CZ0214009
ROZLOHA: 1478,7352 ha
KRAJ: Středočeský kraj
TYPY PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ:
- 3150 – Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
- 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského
až alpínského stupně
- 6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
- 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
- 91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým
(U. minor), jasanem ztepilým(Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých
řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

DRUHY: kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
Roháč obecný (Lucanus cervus)
Výskyt předmětů ochrany EVL Libické luhy v plánované lokalitě rozšíření
1) 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
- přírodní stanoviště 6510 se vyskytuje na území EVL
hojně – 95,9 ha rozlohy EVL
- jedná se o mezofilní ovsíkovou louku (T1.1) na
říční terase s dominancí ovsíku vyvýšeného,
kostřavou červenou, psárkou luční, lipnicí luční,
bezkolencem modrým, tomkou vonnou atd..)
- výskyt na lokalitě L (Kuras, 2009)
- plocha, na které se uvedené stanoviště nachází, činí
cca 1 200 m2 což je cca 0,13 % rozlohy daného typu
přírodního stanoviště na celém území EVL Libické
luhy
- dle Kurase (2009) lze považovat uvedený
rozsah záboru plochy za nevýznamný
Rozdělení biotopů v prostoru uvažované otvírky ložiska (Kuras,
2009)
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2) Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
-

-

výskyt prokázán v lesních tůních při západním
okraji zájmového území a v kanálu podél severního
okraje zájmového území (prokázáno vysychání
v letním období)
nebyl prokázán výskyt v severovýchodní a východní
části zájmového území
v lokalitě se jedná o migrační koridor ve směru
sever-jih
na území EVL Libické luhy se druh vyskytuje hojně
dle Kurase (2009) lze považovat uvedený rozsah
záboru za mírně negativní a je třeba jej podpořit
vhodnými opatřeními (viz kapitola 1.7.5)

Z hlediska entomologického nejsou předmětem ochrany žádné druhy. V lokalitě se však vyskytují
zvláště chráněné entomologické druhy. Posouzení vlivů na tyto druhy je předmětem
entomologické studie, která je součástí příloh oznámení (viz dále vlivy na faunu).
Záměr je realizován mimo CHOPAV.

Významné krajinné prvky
V oblasti jsou hojjně zastoupeny významné krajinné prvky (VKP) ve smyslu zákona č.114/1992
Sb., za které jsou považovány lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy (ad §3 b
zák.114/1992 Sb.) a dále jiné části krajiny (mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, umělé i
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy aj.), zaregistrované orgánem ochrany přírody jako VKP
podle §6 zmíněného zákona. Tyto prvky se v dotčeném území hojně vyskytují.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Lokalita nespadá do území s archeologickými nálezy, kde je nutno umožnit záchranný
archeologický průzkum.
Území hustě zalidněná
Území nepatří mezi území hustě zalidněná.
V předmětné lokalitě ani v širším území nejsou registrovány staré ekologické zátěže.
C.2.

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

V dalším textu jsou uvedeny základní charakteristiky širšího zájmového území v okolí
navrhovaného záměru.

C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu
Klimatické poměry
Klimaticky leží řešené území teplé oblasti a to ve variantě T2 [členění podle Quitta, 1984].
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Území je charakteristické dlouhým létem, teplým a mírně suchým. Přechodné období je krátké s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Tab.č. 20 Vybrané klimatické charakteristiky
T2
POČET LETNÍCH DNŮ

50 – 60

POČET DNŮ S PRŮMĚRNOU TEPLOTOU 10°C A VÍCE

160 – 170

POČET MRAZOVÝCH DNŮ

100 – 110

POČET LEDOVÝCH DNŮ

30 – 40

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA LEDNA

-2 - -3

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ČERVENCE

18 – 19

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA DUBNA

8–9

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ŘÍJNA

7–9

PRŮMĚRNÝ POČET DNŮ SE SRÁŽKAMI 1 MM A VÍCE

90 - 100

SRÁŽKOVÝ ÚHRN ZA VEGETAČNÍ OBDOBÍ

350 - 400

SRÁŽKOVÝ ÚHRN V ZIMNÍM OBDOBÍ

200 - 300

POČET DNŮ SE SNĚHOVOU POKRÝVKOU
POČET DNŮ ZAMRAČENÝCH

120 - 140

POČET DNŮ JASNÝCH
LETNÍ DEN
MRAZOVÝ DEN
LEDOVÝ DEN
VEGETAČNÍ OBDOBÍ
ZIMNÍ OBDOBÍ
JASNÝ DEN
ZAMRAČENÝ DEN

40 – 50

40 – 50
: tmax ≥ 25°C
: tmin ≤ -0,1°C
: tmax ≤ -0,1°C
: měsíce IV - IX
: měsíce X - III
: Nd ≤ 2/10
: Nd ≤ 8/10

[Nd : průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy)]

Sluneční záření a oblačnost
Průměrné roční úhrny globálního záření se pohybují kolem 3800 MJ.m-2. Průměrná roční
oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje kolem hodnoty 6,5, přičemž nejvyšší oblačnost
pozorujeme v prosinci, nejnižší obvykle v srpnu.
Teplota vzduchu
Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje nad 8,5°C, přičemž nejchladnějším měsícem je
leden, nejteplejším červenec.
Charakteristické průměrné denní teploty vzduchu
Průměrná denní teplota vzduchu ≤ 0°C charakterizuje nástup a ≥ 0°C konec zimy. V průměru zde
začíná zima v polovině prosince a končí koncem druhé dekády února.
Velké vegetační období, v němž začínají jednoduché projevy života rostlin, znamená nástup jara
a konec podzimu. Je charakterizováno průměrnou denní teplotou 5°C a vyšší. V řešeném území začíná v
polovině poslední dekády března a končí kolem 10. listopadu.
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Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou 10°C a více začíná v řešeném území v
poslední dekádě dubna a končí koncem první dekády října.
Průměrnou denní teplotou 15°C a více je určeno letní období. To zde začíná na přelomu května a
června a končí v první dekádě září.
Vlhkost vzduchu
Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 78%, přičemž nejvyšších hodnot
dosahuje v prosinci, nejnižších v dubnu.
Atmosférické srážky
Průměrné roční úhrny srážek se pohybují mezi 550 - 600 mm, přičemž nejvíce srážek spadne v
červenci, nejméně v únoru. Dlouhodobý průměr ročních srážek činí 560 mm, přičemž na vegetační
období připadá kolem 350 mm.
Tab.č. 21 Větrná růžice členěná do tříd rychlosti
Třída stability,
rychlost větru
I.tř. v=1,7 m/s
II.tř. v=1,7 m/s
II.tř. v=5 m/s
III.tř. v=1,7 m/s
III.tř. v=5 m/s
III.tř. v=11 m/s
IV.tř. v=1,7 m/s
IV.tř. v=5 m/s
IV.tř. v=11 m/s
V.tř. v=1,7 m/s
V.tř. v=5 m/s
Součet (%)

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Bezvětří

0.77
1.26
1.17
2.07
0.41
0.00
3.05
0.42
0.01
0.25
1.22
10.63

0.46
0.50
0.13
0.92
0.02
0.00
1.09
0.01
0.00
0.11
0.07
3.31

0.86
0.70
0.50
3.88
0.04
0.00
2.78
0.04
0.00
0.08
0.09
8.97

0.45
0.88
1.30
3.82
0.56
0.05
3.93
0.61
0.04
0.17
0.43
12.24

0.06
0.19
0.26
1.45
0.68
0.01
2.04
0.79
0.02
0.01
0.09
5.60

0.04
0.10
0.97
1.59
0.36
0.04
2.02
0.42
0.06
0.09
0.76
6.45

0.18
0.48
1.44
5.53
2.51
0.11
6.37
2.35
0.21
0.30
1.63
21.11

0.29
1.04
1.43
3.98
1.42
0.08
4.72
1.25
0.22
0.31
1.20
15.94

4.83
4.90
0.00
1.97
0.00
0.00
3.14
0.00
0.00
0.91
0.00
15.75

Součet
(%)
7.94
10.05
7.20
25.21
6.00
0.29
29.14
5.89
0.56
2.23
5.49
100.00

Mezoklimatické poměry
Řešené území nepatří mezi oblasti s četným výskytem místních inverzí teploty vzduchu.
Imisní charakteristika lokality
Nejbližším bodem imisního monitoringu je stanice SKOA Kolín SAZ, umístěná více než 13km m jižně
od prostoru expedice. Jedná se o pozaďovou stanici imisního monitoringu reprezentující městskou,
obytnou zónu. Reprezentativnost stanice je dle údajů ČHMÚ zajištěna pouze v okrskovém měřítku (0.5
až 4 km). Stanice je umístěna v rovinném, mírně vyvýšeném terénu cca 40m od budovy Sdruženého
ambulantního zařízení, na menším parkovišti osobních automobilů. Jedná se o městskou zástavbu, cca
100m od rušné komunikace.
Druhou nejbližší stanicí imisního monitoringu je stanice SROZ Rožďalovice, vzdálená 18,4 km severně
od prostoru expedice. Také v tomto případě se jedná o pozaďovou stanici, která reprezentuje
venkovskou, zemědělskou a příměstskou oblast a to také pouze v okrskovém měřítku (0.5 až 4 km).
Stanice je umístěna v areálu ČOV na okraji obce.
S ohledem na reprezentativnost obou zmíněných stanic imisního monitoringu (pouze 0.5 až 4 km) není
ani jedna z nich vhodná pro posouzení imisní charakteristiky modelovaného území
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a koncentrace na nich naměřené je nutno posuzovat pouze ilustrativně. Lokalizace zmíněných stanic
imisního monitoringu je patrná z přílohy č.1.2.
Imisní koncentrace modelovaného území budou pravděpodobně ovlivněny zejména dopravou na silnici
č. I/38 a dálnici D11 nebo v menší míře provozem města Poděbrady.
Imisní koncentrace naměřené v roce 2007 na stanicích imisního monitoringu ČHMÚ ZZLN a ZUHR
tvoří následující tabulku.
Tab.č. 22 Imisní koncentrace měřené na stanicích ČHMÚ v roce 2007

Stanice

Kontaminant
PM10
NOx
NO2
B(a)P
PM10
NOx
NO2
B(a)P

SKOA

SROZ

hodinové koncentrace
(μg/m3)

24-hodinové koncentrace
(μg/m3)

maximum

50% kv.

maximum

50% kv.

452
140,6
-

18,5
22
-

144,2
65,6
124
72,1
-

20
23,2
19
11
-

průměrné
roční
koncentrace
(μg/m3)
22,9
38,6
25
22,6
13
-

Vysvětlivky: ......... max nejvyšší hodnota naměřená v roce 2007
50% kv. ...... 50% kvantil
- ............... měření na stanici neprobíhá
50% kvantil je hodnota, která rozděluje seřazený statistický soubor na dvě části - na část obsahující hodnoty
menší (nebo stejné) než je hodnota kvantilu a na část obsahující hodnoty větší (nebo stejné). Kvantil
rozdělující statistický soubor na dvě stejně početné množiny se nazývá medián.

Na základě údajů z ročenky ČHMÚ za rok 2008 [3] můžeme konstatovat, že okolí zájmové lokality
není zařazeno do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. V roce 2008 došlo k překročení cílového
imisního limitu pouze v případě benzo(a)pyrenu a to na 1,1 % plochy města Poděbrady. Souhrnně
lze tedy říci, že modelové území nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

C.2.2. Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod
Podzemní vody:
V geologickém profilu se nachází dva významné kolektory podzemních vod. V hloubce křídových
sedimentů je to artézský kolektor a při povrchu v kvartérních fluviálních štěrkopíscích kolektor
s volnou hladinou. Oba kolektory jsou odděleny izolátorem turonského souvrství. Oběh podzemní
vody je v hydraulické souvislosti s protékajícím vodním tokem Labe.
Povrchové vody:
V blízkosti protéká vodohospodářsky významný vodní tok Labe. Pramení na Labské boudě
v Krkonoších ve výšce 1384 m a ústí do Severního moře u Hamburku. Celková délka toku v ČR je
370,2 km a průměrný průtok na státní hranici 308 m3. s-1. Pod soutokem s Cidlinou má celkovou
plochu povodí 9033 km2 a průměrný průtok 67,5 m3. s-1.
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C.2.3. Základní charakteristiky půd zájmového území
MATEČNÍ PŮDNÍ MATERIÁLY A VLASTNOSTI PŮD
Křídové sedimenty:
Na vápnitém podloží křídových slínů se vytvářejí půdy fyzikálně nepříznivé, jílovitohlinité až
hlinitojílovité, těžké, velmi málo propustné a málo provzdušněné.
Spraše:
Spraš je nezpevněný pórovitý sediment, slabě propustný, zpravidla bez vrstevnatosti. Tvoří ho
prachové částice, vyskytuje se však i hrubší písčitá a jemnější jílovitá frakce. Spraš je světle žluté až
hnědavé barvy, časté jsou vápnité konkrece (cicváry) a svislé vápencové rourky na místech
kořenových systémů rostlin. Spraše se většinou vyskytují v sériích mocných několik metrů, mezi
nimi jsou obvykle fosilní půdy. Na takovýchto podkladech se vyvinuly půdy s dobrými chemickými
a fyzikálními vlastnostmi. Obecně jsou spraše a sprašové hlíny matečným materiálem pro
černozemě a hnědozemě. Spraše pokrývají velkou část řešeného území.
Pleistocenní štěrkopísky:
Půdy tvořené na tomto podkladu se vyznačují velmi dobrou propustností a provzdušněním, jsou
však poněkud chudší na živiny. Vzlínání podzemní vody v propustném profilu do značné míry
kompenzuje nedostatek živin.
V zájmové území se nachází následující Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ): 2.56.00
s příslušností do I. třídy ochrany ZPF a 2.72.01 s příslušností do V. třídy ochrany ZPF.
Charakteristika půd podle hlavní půdní jednotky kódu BPEJ je následující:
57 Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla
bez skeletu, vláhově příznivé
73 Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně těžké až
velmi těžké, trvale pod vlivem hladiny v toku
Mocnost skrývek
Vrstva využitelné zeminy se v průměru předpokládá 0,30 m a je tvořena orničním profilem. Svrchní
kulturní vrstva půdy je charakteristická relativně příznivými chemickými a biologickými vlastnostmi
včetně obsahu humusu. Fyzikální vlastnosti půdy jsou dobré.
Bilance skrývky svrchní kulturní vrstvy půdy a podrobný plán jejího využití budou předmětem
dokumentace k vynětí pozemků ze ZPF, předběžně se předpokládá její využití v lokalitě těžby.

C.2.4. Základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů
Geomorfologie
Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří řešené území do provincie
česká vysočina. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled:
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Subprovincie :
Oblast
:
Celek
:
Podcelek
:
Okrsek
:

Česká tabule
Středočeská tabule
Středolabská tabule
Nymburská kotlina
Sadská rovina

Prostor řešeného území vyplňuje sníženina Středolabské tabule. Jedná se o akumulační rovinu
vytvořenou erozně akumulační činností Labe a jeho přítoků na turonských slínovcích a písčitých
slínovcích překrytých většinou kvartérními říčními sedimenty. Charakteristické jsou pro ni nízké
pleistocenní říční terasy, široké nivy s opuštěnými meandry a mrtvými rameny a pokryvy a přesypy
navátých písků.
Geologické poměry
Základní jednotkou geologické stavby jsou sedimenty české křídové pánve. Z pokryvných útvarů
plošně i mocností dominují fluviální kvartérí uloženiny Labe. Dalšími pokryvnými útvary jsou
deluviální a eolické sedimenty.
Křída
Lokalita Kluk leží na jižním okraji křídové pánve, kde jsou zastoupeny horniny ve stáří cenoman a
turon, tedy souvrství perucko - korycanské, bělohorské a jizerské. V podloží křídy jsou zčásti
metamorfované horniny řazené ke kutnohorskému krystaliniku a zčásti od severu zasahují permské
limnické sedimenty. Nejblíže na den vycházejí křídové sedimenty v pravém břehu Labe pod zámkem
v Poděbradech.
Křídové sedimenty dosahují mocnosti cca 100 - 140 m, v závislosti na strukturní pozici. Bazální
perucko - korycanské souvrství je faciálně pestré, obsahuje jak pískovce, tak i pelity, v celkové
mocnosti přes 30 m. Nadložní bělohorské souvrství skládají pevné až velmi tvrdé spikulitové
prachovité slínovce, místy silicifikované o mocnosti cca 20 m. Nejmladší zastižené křídové
sedimenty tvoří souvrství jizerské, složené opět ze slínovců. Celková mocnost jizerského souvrství
dosahuje cca 170 m, na lokalitě je zachována zhruba třetina. V dolní části souvrství jsou slínovce
velmi měkké a rozpadavé, ve svrchní části jsou pevnější prachovité s polohami spikulitových
slínovců. Makroskopicky je bělohorské a jizerské souvrství obtížně rozlišitelné.
Strukturní uložení sedimentů odpovídá jižnímu křídlu pánve, tedy mírný sklon vrstev (2-5°) k SV.
Zhruba v linii Velký Osek - Poděbrady vyznívá směrný zlom v pokračování železnohorského
přesmyku, na kterém je severovýchodní kra křídových sedimentů vyzdvižena o cca 40 m.
Labské kvartérní fluviální sedimenty
Hlavní štěrkopískovou výplň labského úvalu mezi Kolínem a Sadskou tvoří středno, či
svrchnopleistocénní terasy (riss - würm) velkého plošného rozsahu. Poděbrady leží na severním
okraji výskytu, na jihu jsou terasy omezeny zhruba linií Kolín - Pečky. Terasové sedimenty jsou
většinou jemnozrnné s převahou písčité složky a nízkou jílovitostí. Mocnost sedimentů ovlivňuje
přítomnost „přehloubených koryt" vzniklých v proudnicové části původní erodující řeky, později
zaplněné sedimenty s vyšším obsahem štěrkové frakce. Při interpretaci báze štěrkopísků (Herrmann
1998) bylo přehloubené koryto zjištěno pod Kolínem v pravém břehu souběžně s dnešním tokem
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Labe. Na soutoku s Cidlinou se stáčí k západu na Kluk, Pískovou a Kostelní Lhotu. Dnešní tok Labe
Poděbrady - Nymburk odděluje od tohoto starého koryta křídová elevace u Hořátve. Terasové
stupně jsou překryty sprašemi, sprašovými hlínami a navátými písky. V bezprostřední blízkostí Labe
jsou nivní sedimenty překryty povodňovými hlínami a obsahují hnilokaly vyplňující odškrcené
meandry.
Moderní interpretace geneze štěrkopískové výplně (Růžičková - Zeman 1994) přepokládají hluboké
přemísťování materiálu v rámci překládání koryta i v holocénu. Jedním z důkazů jsou nálezy
pohřbených kmenů, které jsou zcela výjimečný zdroj informací díky možnosti datování 14C.
Vzhledem k malé dekompozici dřeva se předpokládá stržení zdravých stromů (dub - Quercus sp.)
při povodni a jejich rychlé pohřbení sedimentem. Na středním Labi se vyskytují v několika úrovních
ve stáří od jednoho do devíti tisíc let. Nálezy kmenů dubu jsou známy i z ložiska Kluk při stáří 1500
- 4900 let.
Lokalita Kluk leží nad přehloubeným korytem, kde mocnost štěrkopísků dosahuje 13-15 m. Směrem
k Labi do Poděbrad se báze štěrků zvedá, takže v současném řečišti Labe byly podložní křídové
slínovce odkryty při zakládání jezu v hloubce již 5 m. Výplní koryta jsou převážně písky. Blažková
(1975) uvádí, že směrem k podloží přibývá štěrkovité frakce. V dolní části dosahuje podíl štěrku
obvykle 10-30%, výjimečně více než 50%.
Další přírodní zdroje
Za neobnovitelný přírodní zdroj (v případě rekultivace na vodní plochu) je nutno pokládat
zemědělskou půdu, tento zdroj bude v rámci postupného záboru ZPF v řešeném území takřka zcela
spotřebován.
Jiné neobnovitelné přírodní zdroje se v lokalitě zájmového území navrhované těžby štěrkopísků
nenacházejí.
Hydrogeologie
Z hlediska širších vztahů je významné prameniště Kluk s jímacími vrty, provozovanými
vodárenskou společností Vodovody a kanalizace Nymburk. Využití lokality je rovněž ovlivněno
statutem lázeňského města a souvisejícími rekreačními aktivitami.
V zájmovém území byl v r. 2001 firmou Aquatest a.s. proveden podrobný hydrogeologický
průzkum, který již počítal s postupem těžby a předběžně hodnotil potřebu a důsledky přesunu
stávajících jímacích vrtů pitné vody zásobující veřejný vodovodní řad. Stručný výtah z průzkumu je
uveden v následujících odstavcích. V současné době probíhá aktualizace tohoto průzkumu
s přihlédnutím k plánovanému postupu těžby. V příloze oznámení je zařazeno předběžné
hydrogeologické posouzení, které aktualizuje údaje z roku 2001.
V geologickém profilu jsou dva významné kolektory podzemních vod. Hluboko v bázi křídových
sedimentů je artézský kolektor tvořený klastiky percko-korycanského souvrství (cenoman), při
povrchu kolektor s volnou hladinou tvořený kvartérními fluviálními štěrkopísky. Oba kolektory jsou
odděleny izolátorem složeným z bělohorského a jizerského souvrství (spodní – střední turon).
Křídový kolektor
Bazální křídový kolektor obsahuje minerální vodu jímanou v lázních Poděbrady jak k léčebným
účelům, tak i pro lahvovanou distribuci. Jímání je založeno na vrtech hlubokých 90 – 110 m.
Načepovaná artézská voda je proplyněná kysličníkem uhličitým (2–2,5 g/l) a má mineralizaci 2,3 g/l
natrium – bikarbonát – chloridového typu. Přítok podzemní vody do prostoru Poděbrad je od severu,
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přírodní drenáž je nespecifikovanými vývěry podél toku Labe. Dynamické zásoby podzemních vod
jsou malé, odhadují se na 10–20 l/s.
Lokalita Kluk leží v ochranném pásmu zdrojů minerální vody pro lázně Poděbrady, hluboko uložený
kolektor však není těžbou štěrkopísku dotčen. Vývěry proplyněných minerálních vod
poděbradského typu do štěrkopísků jsou známy z okolí Velkého Oseka, v prostoru Kluk nebyly
vývěry zjištěny. Tektonické porušení křídového izolátoru zde nebylo zjištěno.
Kvartérní kolektor
Štěrkopískové sedimenty jsou průlinovým kolektorem s volnou hladinou podzemní vody. Podložní
křídové slínovce jsou nepropustné a tvoří pro kolektor počevní izolátor. Při vysoké průměrné
mocnosti zvodněných štěrkopísků 12 m a pórovitosti 20–30 % obsahuje kolektor významné statické
zásoby podzemních vod, které dosahují hodnoty 2,4-3,6 mil. m3 v 1 km2. Dynamické zásoby byly
hydrologickým modelem stanoveny na 2,2 l/s/km2. Kolektor má vysokou propustnost, koeficient
filtrace se pohybuje okolo 6.10-4 m/s. Vydatnost jímacích vrtů je v rozmezí 5–15 l/s.
Význam zásob podzemích vod v kvartérním kolektoru je umocněn tím, že okolní oblast je na zásoby
podzemních vod chudá. V křídové pánvi v okolí neexistuje vydatný zdroj podzemních vod. Proto
kvartérní štěrkopískový kolektor je využíván pro vodárenské zásobování Kolína, Poděbrad,
Nymburka i Městce Králové. Při první posouzení možnosti jímání podzemních vod v tomto
kolektoru bylo upozorněno na možnost recipročního jímání k studňovému řadu Choťánky i na
druhém břehu Labe a Kluku.
Oběh podzemních vod
Podzemní voda je v hydraulické souvislosti s vodou v toku. Při normálním vyrovnaném průtoku
Labe by se podzemní voda plynule drénovala do Labe skrytým příronem. Pouze při vysokých
povodňových stavech by byl tok vody obrácen a voda z řeky by se vcezovala do štěrkopísků.
Výstavba jezu v Poděbradech v roce 1919 a následné zvýšení hladiny vody v jezové zdrži tento
povodňový režim ustálilo. Voda z jezové zdrže se vcezuje do kolektoru a obtéká jezové těleso a
drénuje se do podjezí.
Proud podzemní vody vzniklé infiltrací srážek, která přitéká od jihu do jímacího území Kluk, se
formuje mezi obcemi Sokoleč a Klipec. Proudnice odtud směřuje k severu, v mírně východně
prohnutém oblouku. Proudnicemi vytčené infiltrační území není zastavěné, zhruba z poloviny je
využito jako zemědělská půda a z poloviny je pokryto lesem.
Režim podzemních vod
V lokalitě Kluk je sledován režim hladiny podzemních vod. Je zřejmé, že zde budou přítomny tři
typy režimu a vzájemné přechody.
Podél Labe bude stav hladiny podzemní vody stabilní a bude odpovídat stavu hladiny v jezové zdrži.
Podle informací podniku Povodí Labe není s hladinou záměrně manipulováno, neboť stabilní stav
(186,7 m n.m.) je optimalizován pro lodní plavbu. Zdrž je vypouštěna jen výjimečně, údržba se
provádí za plné hladiny.
V jímacím území hladina pulsuje podle intenzity čerpání. Pozorování hladin v jímacích vrtech
charakterizuje spíš stav zanesení výstroje vrtu a plášťový skok hladiny, než skutečný stav hladiny
podzemní vody. Pozorování v roce 1989 (květen – září) jeví mírný pokles, ale i významné rozdíly ve
stavech dynamické hladiny za odběru. Rozdíly v dynamické hladině jsou vysvětlovány různě
intenzivním zanášením kameninové a novodurové výstroje vrtů oxidy železa.
V proudu podzemní vody od Klipce do území Kluk jsou umístěny dva vrty státní pozorovací sítě
podzemních vod. Vrt VP460 u obce Klipec a vrt VP461 u dálnice D11. Vrt VP461 jeví roční rozkyv
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hladiny o 0,5 m s jarním nástupem a letním a podzimním poklesem. Vrt VP 460 má roční rozkyv
zhruba poloviční (0,25 m). Časový průběh hladiny jeví u obou vrtů jisté podobnosti, koeficient
korelace jejich stavů je nízký (0,3 m).
V roce 2001 byl zpracován Hydrogeologický průzkum pro Poděbrady – Kluk (Aquatest Praha,
2001). V této studii bylo navrženo vytvoření oddělených jezer a přesunutí jímacích vrtů mezi
poslední těžební jezero a navrhované nové těžební jezero související se záměrem, což bude
předmětem podrobnějšího řešení v dalším stupni přípravy záměru (předpoklad přemístění jímacích
vrtů).

C.2.5. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území (fauna, flora,
ekosystémy, krajina)
Zájmové území je situováno na levém břehu řeky Labe v jihovýchodní části dobývacího prostoru a dle
evidence katastru nemovitostí je tvořeno druhy pozemků zemědělská půda, vodní plocha a ostatní
plocha.
Zájmové území je v jižní části využíváno pro pěstování polních plodin (agrocenóza), dále je tvořeno
směrem na sever soustavou travních porostů (psárkové louky, ovsíkové louky, vegetace vysokých
ostřic), rákosin a stromových společenstev v západní a severozápadní části zájmového území (viz
fotodokumentace).

Řešené území se z hlediska biogeografického členění (Culek ed. 1996) nachází v Polabském
bioregionu. Tento bioregion leží ve centrální části středních Čech, zabírá Terezínskou,
Mělnickou a Nymburskou kotlinu a rozkládá se v nejnižší části české tabule.
Typickým rysem bioregionu je katéna niv, nízkých a středních teras. Biota patří do 2. bukovodubového vegetačního stupně, vlivem substrátu ovšem bez buku. Na terasách převažují borové
doubravy s výskytem samarských prvků, v podmáčených sníženinách jsou typické slatinné
černavy s ojedinělým výskytem českého endemitu tučnice české. Biota je celkově dosti
diverzifikovaná, výběžek pod soutokem s Vltavou je však méně pestrý. Nereprezentativními
částmi jsou vystupující svědecké opukové a slínovcové vrchy s teplomilnými doubravami a vyšší
terasy s částečně hlinitým povrchem s dubohabrovými háji.
V nivě Labe jsou četné zbytky dnes již nezaplavovaných lužních lesů, fragmenty slatin a mrtvých
ramen. Na vyšších terasách jsou hojné kulturní bory. Nivní louky jsou zastoupeny relativně
málo, dominuje orná půda, značnou plochu zabírají sídla.
Zájmové území je řazeno do biochory 4Db Podmáčené sníženiny na bazických horninách 2.
vegetačního stupně, 2 RB Plošiny na slínech 2. vegetačního stupně a 2 RN Plošiny na
zahliněných píscích 2. vegetačního stupně. Na území České republiky se tyto typy biochor
vyskytují nejčastěji v nížinách podél řek v Polabí a na střední a jihovýchodní Moravě. Ve všech
typech dominují krajině zejména pole, která jsou dělená komunikacemi a větrolamy. Lesy jsou
tvořené malými fragmenty s dominující borovicí lesní a akátem na plošinách a topolovými a
olšovými lesíky v nivách. Místy lze narazit na fragmenty lesů blízkých svým složením přirozeným
dubohabřinám. Vodní plochy a travní porosty se nacházejí zejména v nivách vodních toků.
Dalšími prvky krajiny jsou sady, které se nacházejí zejména v blízkosti lidských sídel. Osídlenost
plošin se datuje zejména v místech okrajů velkých plošin již od neolitu.
Dle katalogu biotopů České republiky se v zájmovém území nachází:
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L2.2
K.1
M1.7
T1.4
M1.1
T1.1

Údolní Jasanovo olšové luhy
Mokřadní vrbiny
Vegetace vysokých ostřic
Aluviální psárkové louky
Rákosiny eutrofních stojatých vod
Mezofilní ovsíkové louky - které jsou předmětem ochrany EVL

V zájmovém území byly při terénních průzkumech a hodnoceních identifikovány zvláště chráněné
druhy, které jsou předmětem Ochrany Natura 200 (EVL Libické luhy) – kuňka ohnivá (Bombina
bombina) a pomístně hrachor bahenní (Lathyrus palustris), který je kriticky ohrožený druh dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb. a z dalších vzácných druhů jarva žilnatá (Cnidium dubium), která je uvedena na Černého
a červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

Fauna a flóra
V lokalitě byly v uplynulých dvou letech provedeny biologické průzkumy, které se soustředily
zejména na výskyt a možné ovlivnění zvláště chráněných druhů flóry a fauny. Dokumenty založené
na těchto průzkumech jsou zařazeny v přílohách oznámení.
Z hlediska fytogeografického spadá území do okrsku 11 b Poděbradské Polabí.
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Potenciální přirozenou vegetací širšího území je Lipová doubravaTilio-Betuletum a Jilmová doubrava
Querco-Ulmetum.

Pro účely průzkumu bylo území rozděleno do následujících ploch:
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Z druhů flóry byly v lokalitě zastiženy:
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Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin:
C1 – druh kriticky ohrožený, C2 – druh silně ohrožený, C3 – ohrožený druh, C4 - vzácnější taxon vyžadující další
pozornost; kategorie ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.: O – ohrožený druh, SO
– silně ohrožený druh, KO – kriticky ohrožený druh.

V případě obratlovců je u každého druhu uveden stupeň ohrožení, a to podle přílohy č. III
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb. k zákonu ČNR č.
114/1992 Sb., podle Červených seznamů ČR (ŠŤASTNÝ & BEJČEK 2003, ZAVADIL & MORAVEC 2003,
ANDĚRA & ČERVENÝ 2003). Dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze I Směrnice 79/409/EHS
nebo v příloze II nebo IV Směrnice 92/43/EHS:
Zákonem chráněné druhy: O – Ohrožený druh, SO – Silně ohrožený druh, KO – Kriticky ohrožený druh; Červené
seznamy obratlovců ČR: EX – Vyhynulý, RE – Druh vymizelý na území ČR, EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné
přírodě, CR – Kriticky ohrožený druh, EN – Ohrožený druh, VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohrožený druh, LC – Málo
dotčený druh, NE – nevyhodnocené druhy, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje. I, II, IV – druh je uveden
v příslušné příloze Směrnice 79/409/EHS nebo 92/43/EHS.
BOBOTVARÉ (FABALES)
hrachor bahenní Lathyrus palustris KO, C1 – Zjištěn BANAŠEM (2008), v zájmovém území bylo nalezeno několik
jedinců v porostu vysokých ostřic (dílčí plocha O). V území Libického luhu se tento druh vyskytuje v poměrně bohaté
populaci a to především v porostem sv. Cnidion venosi a ve společenstvech svazu Magnocaricion elatae (BANAŠ 2008). Je
doporučeno požádat o výjimku z ochranných podmínek druhů, realizací záměru dojde k zániku části biotopu druhu a likvidaci
jednotlivých rostlin.
MIŘÍKOTVARÉ (APIALES)
jarva žilnatá Cnidium dubium C2 – Zjištěna BANAŠEM (2008), v zájmovém území bylo nalezeno několik jedinců v
aluviální psárkové louce (dílčí plocha M) a v porostu vysokých ostřic (dílčí plocha O). Jedná o poměrně hojnější druh v
širším území Libického luhu.
LIPNICOTVARÉ (POALES)
ostřice trsnatá Carex cespitosa C4 – Zjištěna BANAŠEM (2008), v zájmovém území hojný druh, zjištěna zejména
v porostech vysokých ostřic Caricetum gracilis na dílčích plochách C, F, G, I, O a Q.
ostřice pobřežní Carex riparia C4 – Zjištěna BANAŠEM (2008), v zájmovém území hojný druh, zjištěna zejména
v porostech vysokých ostřic Caricetum gracilis na dílčích plochách F, G, a O.
ostřice Otrubova Carex otrubae C4 – Zjištěna BANAŠEM (2008), v zájmovém území méně početná, zjištěna ve
zblochanovo-ostřicovém porostu na ploše J.

Fauna
V lokalitě byl proveden průzkum výskytu obratlovců a bezobratlých se zaměřením na zvláště
chráněné druhy s podpůrným využitím zdrojů z literatury.
Zkoumaní obratlovci byli sledováni při návštěvě v lokalitě jak vizuálně, tak akusticky, jejich výskyt
byl posuzován z kvalitativního, v případě vzácných druhů i kvantitativního hlediska. U ptačích
druhů bylo v rámci možností zjišťováno, zdali na lokalitě hnízdí či nikoli, a na které biotopy a části
území jsou nebo mohou být vázány. U obojživelníků, plazů a savců bylo cílem zaznamenat přítomné
dospělé jedince, případně snůšky s vajíčky nebo mláďata. Vzhledem ke skutečnosti, že je průzkum
prováděn nedestruktivními metodami, je vždy věnována zvýšená pozornost pobytovým stopám
(stopy, trus, zbytky potravy, okusy), a to především savců vzhledem k jejich převažující noční
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aktivitě.
Bezobratlí
Cílem předloženého entomologického hodnocení je posoudit biologický potenciál lokality z
hlediska vybraných skupin bezobratlých, a to s důrazem na zvláště chráněné druhy dle vyhlášky MŽP
ČR č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb., a navrhnout případná zmírňující
opatření.
Předložené orientační hodnocení je založeno na:
(a) rešerši dostupné faunistické literatury se vztahem k předmětnému území. Z regionu existuje
více dostupných prací o výskytu bezobratlých. Většinou se jedná o nálezy lokalizované do lužního
komplexu NPR Libický luh. Poměrně ucelená je tedy znalost o výskytu tzv. Macrolepidopter (velkých
motýlů), přičemž z Libického luhu je okomentováno cca 700 druhů (srovnej ŠACHLOVÁ, ŠACHL 1969,
LEKEŠ 1990, 1994, ŠTOLC 2004), včetně druhů ochranářsky cenných (VRABEC ET AL. 2008). Rámcová je
znalost výskytu brouků v oblasti středního Polabí (např. HAVELKA 1985, HŮRKA, JAROŠÍK 1994, NOVÁK
1996, ŠPRYŇAŘ 1996, 2002). Orientační je též regionální znalost výskytu chrostíků (SÝKORA 1957),
dvoukřídlých (MARTÍNEK 1976), různokřídlých (KUBÍK 2002) nebo vážek (KOVAŘÍK 1978).
(b) krátkodobém terénním průzkumu, jez proběhl v letech 2008 (červenec) a 2009 (červenec).
Současně byla problematika výskytu druhů konzultována s regionálně působícím entomologem Mgr. V.
Vrabec, Ph.D. (ČZU, Praha).
Tyto dva informační zdroje reprezentují stěžejní podklady pro předložené entomologické
vyhodnocení. Vzhledem k vysoké druhové rozmanitosti bezobratlých byl orientační faunistický průzkum
zaměřen na výskyt zvláště chráněných druhů bezobratlých. Dále byly podchyceny některé ohrožené a
ustupující druhy bezobratlých (sensu FARKAČ ET AL. 2005), a to na příkladu druhově
nejdiverzifikovanějších řádů motýlů (Lepidoptera) a brouků (Coleoptera). Orientační pozornost byla též
věnována dalším 10ti řádů hmyzu (tj. Mecoptera, Raphidioptera, Neuroptera, Homoptera, Heteroptera,
Hymenoptera, Dermaptera, Blattodea, Ensifera, Caelifera). Výběr studovaných taxonů byl proveden
s ohledem na vysoké zastoupení indikačně významných druhů (KOOMEN, VAN HELSDINGEN 1996),
jejichž kvalitativního zastoupení lze s úspěchem využít při hodnocení biologické kvality zájmového
území.
Vzhledem ke krátké době realizovaného entomologického průzkumu, jsou zahrnuty nejen druhy
fakticky nalezené v místě záměru, ale též zvláště chráněné druhy, které jsou dokumentovány z blízké
lokality NPR Libický luh a biotop předmětného území by umožňoval vývoj těchto druhů. Tyto druhy
byly excerpovany z příslušné literatury.
Na základě charakteru předloženého záměru byl orientační terénní průzkum soustředěn na
potenciálně nejohroženější lokality z hlediska entomofauny, tj. luční společenstva lesní okraje a
mokřady. Při vlastním terénním průzkum bylo použito standardních technik sběru materiálu, tj. sběr do
motýlářské síťky, smýkání vegetace a individuální sběr imag (v detailu metodiky popisuje např. NOVÁK
1969).

VÝSLEDKY
Orientační entomologický průzkum byl zaměřen na posouzení výskytu druhů v rámci 12ti řádů
hmyzu. Ve vlastním komentovaném přehledu druhů jsou uvedeny pouze druhy ochranářsky cenné.
Evidence běžných druhů, jež byly nalezeny v průběhu monitoringu, je součástí databáze autora. V rámci
zjištěných bezobratlých byl kladen důraz na ekologicky dobře interpretovatelný taxon Lepidoptera
(motýli). V detailu jsou dále charakterizovány druhy zvláště chráněné (sensu vyhl. 395/1992 Sb.,
v platném znění) a druhy vzácné a ohrožené (sensu Farkač et al., 2005).
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Z pohledu biotopové vazby druhů můžeme v území rozlišit dvě zřetelně ekologicky vymezené
skupiny bezobratlých (společenstva) – druhy s vazbou na otevřené luční porosty (včetně druhů s vazbou
na ostřicové mokřadní stanoviště) a druhy s vazbou na lesní stanoviště (zejména podmáčené olšiny a
měkkého fragmenty luhu).
Charakteristika zaznamenaných zvláště chráněných druhů bezobratlých a jejich potenciálního
dotčení záměrem je předmětem následujícího textu.
a) Zvláště chráněné druhy bezobratlých:
V rámci chráněných druhů bezobratlých se podařilo zběžným faunistickým průzkumem území
zdokumentovat přítomnost 11ti zvláště chráněných druhů (= ZCHD), viz druhy uvedené ve vyhl.
395/1992 Sb., v platném znění (viz 3x silně ohrožený druh, 7x ohrožený druh). Tento stav je jen
orientační, skutečný počet ZCHD bude zřejmě vyšší. Konkrétně byly nalezeny tyto druhy (vliv záměru
na ZCHD je diskutován individuálně pro každý druh):
§§1 Pačmelák skalní [Bombus (Psithyrus) rupestris]: zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený
(viz vyhl. 395/1992 Sb.). Vzhledově podobný svému nejčastějšímu hostiteli čmeláku skalnímu
(Bombus lapidarius), od kterého se liší červenavě prosvítajícími zadečkovými tergity na konci a
nápadně tmavými (černohnědými) křídly. Přezimující samice létá od poloviny května, mladé samice
od srpna, samci koncem července. Na osluněných otevřených stanovištích poměrně rozšířený druh
čmeláka (Pavelka, Smetana 2003). Eurosibiřský druh, v celé ČR poměrně hojný. Biotopově
stanoviště neodpovídá trvalé přítomnosti druhu. Pozorovaní jedinci do prostoru uvažovaného
těžebního prostoru s největší pravděpodobností imigrují z blízkého okolí. Záměrem tedy populace
druhu nebude významně dotčena.
§§ Modrásek očkovaný (Maculinea teleius): zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený (viz vyhl.
395/1992 Sb.). Motýl je svým vývojem vázán na živnou rostlinu krvavec toten (Sanguisorba
officinalis) a na podzemní kolonie hostitelských mravenců r. Myrmica. Jeden z nejrozsáhlejších
metapopulačních systémů M. teleius v Polabí a zřejmě také v Čechách (!), se nachází právě v
prostoru Poděbrad, konkrétně v prostoru luk JV od tzv. Boučkova jezera (srovnej Obr. 2)
(VRABEC 2006, VRABEC, RYCHLÍKOVÁ 2006, VRABEC ET AL. 2008). Biotop vhodný pro vývoj
modráska zasahuje svým vymezením do východního okraje uvažovaného DP. Realizace
navrženého záměru tedy povede k dotčení části populace druhu a jeho biotopu. Potenciální
dotčení je možno považovat za trvalé a z regionálního pohledu významné. Principiálně lze
problematiku dotčení populace druhu řešit (a) vyjmutím předmětné plochy z uvažovaného záměru,
(b) alternativně pak uplatněním kompenzačních opatření jež by vedly k vytvoření náhradního
stanoviště v obdobné kvalitě a rozsahu na loukách v blízkosti DP. Současně je potřeba upozornit, že
veškeré terénní práce na loukách JV a V od Boučkova jezera mohou být značně rizikové z hlediska
přežívání druhu.
§§ Modrásek bahenní (Maculinea nausithous): druh s podobnou ekologií jako výše uvedený m.
očkovaný. V Polabí se vyskytuje ve významně menší početnosti, ovšem s vyšším zastoupením
známých lokalit (VRABEC ET AL. 2008). Druh se vyskytuje rovněž v prostoru mokřadních luk VJ od
Boučkova jezera. Podobně jako v případe m. očkovaného bude dotčen biotop pro vývoj druhu,
částečné dotčení je možno očekávat též v případě populace druhu. Vzhledem k velmi řídké denzitě
populace m. bahenního v regionu lze konstatovat, že dotčení populace nebude významné. V případě
uplatnění zmírňujících opatření (viz přehodnocení rozsahu dobývacího pole), resp. uplatnění
kompenzačních opatření (viz podpora vzniku náhradního stanoviště), budou tyto kroky dostatečné
také pro ochranu m. bahenního.
1

§§ - zvláště chráněný druh uvedený ve vyhlášce 395/1992 Sb., v platném znění, zařazený v kategorii „silně ohrožený“
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§ Batolec červený (Apatura ilia): zástupce čeledi Nymphalidae (babočkovití). V regionu rozšířený motýl
s optimem výskytu v nížinných oblastech (srovnej BENEŠ, KONVIČKA 2002). Housenky se vyvíjejí na
vrbách, druhotně též na osikách. S batolcem se setkáme podél vodotečí, v lužních lesích a na
osluněných lesních cestách. V zájmovém regionu se zřejmě vyskytuje plošně, je hojnější než
příbuzný b. duhový. Problematika ohrožení je stejná jako u předchozího druhu. Pro batolce není
potřeba přijímat zvláštních kompenzačních a zmírňujících opatření. V rámci možností bude vhodné
omezit zásahy do porostů lesních okrajů, jakožto potenciálně vhodných stanovišť pro vývoj batolce
(příslušná opatření jsou sumarizována např. v posouzení KURASE 2009).
§ Otakárek fenyklový (Papilio machaon): otakárek je v Polabí rozšířen (srovnej BENEŠ, KONVIČKA
2002). Druh osídluje celé spektrum bezlesých lokalit od mezofilních luk až po stepi a úhory. V místě
uvažovaného DP Poděbrady - Kluk byl otakárek pozorován v jediném exempláři. Biotopově
stanoviště neodpovídá trvalé přítomnosti druhu (viz vesměs ostřicové mokřadní porosty, fragment
měkkého luhu). Pro otakárka není potřeba přijímat zvláštních kompenzačních a zmírňujících
opatření. Záměrem tedy populace druhu nebude významně dotčena.
§ Bělopásek topolový (Limenitis populi): zástupce čeledi Nymphalidae (babočkovití). Housenka žije od
podzimu do května na listech osiky (Populus tremula), přezimuje v listovém zápředku. Dospělci
mají obdobné chování a ekologii jako batolec duhový. Dle provedeného celostátního mapování se
druh vyskytuje na Poděbradsku (srovnej ŠACHLOVÁ, ŠACHL 1969). Výskyt je pravděpodobný také v
oblasti DP Poděbrady - Kluk (motýli ani housenky ale pozorováni nebyli). Pro udržení
životaschopné populace bělopáska je nezbytné zajistit dostatečné množství osluněných osik (při
okrajích cest, okrajích lesů, podél vodotečí ap.). Druh nebude realizací záměru bezprostředně
ohrožen. Pro bělopáska není potřeba přijímat zvláštních kompenzačních a zmírňujících opatření. V
rámci možností bude vhodné omezit zásahy do porostů osik, jakožto potenciálně vhodných stanovišť
pro vývoj druhu (příslušná opatření jsou sumarizována např. v posouzení KURASE 2009).
§ Čmeláci r. Bombus (B. lucorum, B. lapidarius, B. pascuorum): čmeláci představují významnou gildu
opylovačů a v lučním ekosystémů tak zastávají konstitutivní funkci ve vztahu k vegetaci. V regionu
jsou čmeláci poměrně častí, zejména pak při lesních okrajích, v nivách potoků a na místech kvetoucí
vegetace. Úhrnem byly zaznamenány 3 druhy r. Bombus, přičemž se jedná vesměs o druhy široce
rozšířené a relativně hojné (PAVELKA, SMETANA 2003). Je ovšem velmi pravděpodobné že počet
druhů r. Bombus v lokalitě bude vyšší, než byl zaznamenán při terénních pochůzkách. Ekologické
požadavky čmeláků jsou rámcově podobné a vycházejí z extenzívního obhospodařování krajiny. To
vede k rozvoji květnatých lučních ekosystémů, zachování mezí, solitérně rostoucí keřo-stromové
vegetace, s vyloučením aplikace chemických postřiku ap. Lze předpokládat, že může dojít k
místnímu dotčení některých podzemních kolonií čmeláků, toto dotčení lze v regionálním měřítku
považovat za nevýznamné. V rámci zmírňujících opatření bude vhodné provést skrývky zeminy v
zimním období, tj. v období, kdy jsou čmeláčí society rozpadlé a přežívají výhradně matky, a to
vesměs mimo původní podzemní kolonie. Další zmírňující opatření není potřeba přijímat.
§ Pačmelák český [Bombus (Psithyrus) bohemicus]: druh se podobá svému hostiteli čmeláku hájovému
(Bombus lucorum), liší se však od něho chybějící světlou páskou na 2. tergitu, často s naznačenou
páskou na štítku a trochu tmavšími křídly. Hojný druh rozšířený se svým hostitelem po celé
palearktické oblasti. Přezimující samice má dlouhou fenofázi od poloviny dubna až do srpna, nová
pohlavní generace se objevuje od poloviny července až do konce září (PAVELKA, SMETANA 2003).
Eurosibiřský druh, v ČR nejhojnější parazitický čmelák sledující svými biotopovými nároky
hostitelský druh. Problematika ohrožení podobná jako v případe čmeláků r. Bombus s.str. Pokud
budou respektovány navržená opatření (viz výše) populace druhu záměrem nebude ohrožena.
§ Střevlík Carabus scheidleri: je dravý druh brouka, který obývá zejména lesní porosty a luhy, vyskytuje
se také na loukách a pastvinách. Střevlík je zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožený
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(viz prováděcí vyhláška 395/1992 Sb. k zák. 114/1992 Sb.). V regionu je rozšířen zřejmě plošně. Z
regionálního hlediska tedy nedojde k významnému dotčení populace druhu. Protože záměr investora
na zábor plochy je poměrně velký, lze předpokládat vliv na lokální výskyt druhu, lze doporučit
minimalizovat zásahy v lesních porostech. Individuální transfer jedinců z prostoru dobývacího pole je
bezpředmětný.
V blízkém okolí (viz NPR Libický luh) byly zjištěny také tyto druhy zvláště chráněných
bezobratlých: Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cetonischema aeruginosa, Trichius rosaceus,
Carabus ullrichi aj. Žádný z těchto druhů nebyl pozorován v předmětném území DP Poděbrady - Kluk.
Biotopově navíc území neodpovídá ekologickým nárokům jednotlivých druhů (viz místa vhodná pro
vývoj druhu).
B) OBRATLOVCI - DRUHY VZÁCNÉ A OHROŽENÉ:
Podle § 5 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. se vztahuje l Jako ohrožené jsou považovány druhy
uvedené v aktuálním Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky (FARKAČ ET AL., 2005),
obdobně je možno nahlížet druhy faunisticky významné.
Je bezesporu, že ohrožených a vzácných druhů se v předmětném území bude nacházet více.
Stanovištně se jedná o území relativně málo pestré s dominancí mokřadních společenstev. Tato
společenstva jsou druhově zpravidla chudá, na druhou stranu s výskytem relativně velmi pestré, se
zastoupením celé řady biotopů a to zejména ranně sukcesního typu. Tato stanoviště hostí obecně nejvíce
ustupujících druhů bezobratlých (KOOMEN, VAN HELSDINGEN 1996). V dané souvislosti tedy lze
upozornit na výskyt těchto druhů:
Aricia egestis, Boloria dia, Clossiana euphrosyne, Argynnis adippe, Aricia eumedon, Lycaena titirus,
Brinthesia ino, Adscita statices aj. Všechny jmenované druhy se nacházejí zejména v lučních porostech
v blízkosti uvažovaného DP Poděbrady-Kluk, resp. svým rozšířením do těžebního prostoru zasahují.
V následující části je uveden přehled všech zjištěných cenných a zvláště chráněných druhů,
rozdělených do zájmových skupin, běžné druhy nejsou uváděny, výčet je deponován v databázi
zhotovitele. Jsou uvedeny pouze ty druhy, které mají nebo mohou mít k zájmovému území konkrétní
vztah (zjištěné anebo potenciální stanoviště pro rozmnožování, zimování, potravní stanoviště,
tahová zastávka). Ostatní druhy, pro které je území netypické a jejichž výskyt lze charakterizovat
jako náhodný nebo ojedinělý (vyskytují se v jiných typech prostředí), nejsou uváděny.
C1 – druh kriticky ohrožený, C2 – druh silně ohrožený, C3 – ohrožený druh, C4 - vzácnější taxon vyžadující další
pozornost; kategorie ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.: O – ohrožený druh, SO
– silně ohrožený druh, KO – kriticky ohrožený druh.

V případě obratlovců je u každého druhu uveden stupeň ohrožení, a to podle přílohy č. III
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb. k zákonu ČNR č.
114/1992 Sb., podle Červených seznamů ČR (ŠŤASTNÝ & BEJČEK 2003, ZAVADIL & MORAVEC 2003,
ANDĚRA & ČERVENÝ 2003). Dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze I Směrnice 79/409/EHS
nebo v příloze II nebo IV Směrnice 92/43/EHS:
Zákonem chráněné druhy: O – Ohrožený druh, SO – Silně ohrožený druh, KO – Kriticky
ohrožený druh; Červené seznamy obratlovců ČR: EX – Vyhynulý, RE – Druh vymizelý na území ČR,
EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě, CR – Kriticky ohrožený druh, EN – Ohrožený druh,
VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohrožený druh, LC – Málo dotčený druh, NE – nevyhodnocené
druhy, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje. I, II, IV – druh je uveden v příslušné příloze
Směrnice 79/409/EHS nebo 92/43/EHS.
ŽÁBY (ANURA)
Z pohledu žab je širší území poměrně významné, především pro přítomnost množství tůní a
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vodních ploch. Samotná plocha záměru, tj. otevřené stanoviště luk v centrální části území navrženého k
těžbě štěrkopísku nemají pro obojživelníky zvláštní význam. Nedochází zde k záplavám a vzniku
trvalejších tůní, občasná migrace všech níže zmíněných druhů danými biotopy je však pravděpodobná.
Níže uvedený seznam druhů není konečný, zahrnuje však všechny druhy, které jsou na záměrem dotčené
plochy vázány, případně lze očekávat jejich dotčení.
kuňka obecná Bombina bombina SO, EN, II, IV – Dotčení druhu z pohledu předmětu ochrany
EVL CZ0214009 Libické luhy bylo posouzeno v předešlých hodnoceních (BANAŠ 2008, KURAS 2009).
Výskyt kuňky obecné byl jednotlivě zjištěn v lesních tůních při západním okraji uvažované plochy těžby
štěrkopísku a v kanálu podél severního okraje navržené těžební plochy. Výskyt druhu podél kanálů a v
tůních ve východním a severovýchodním cípu navržené těžební plochy nebyl prokázán, je však
pravděpodobný. Toto území svým charakterem plní funkci migračního koridoru pro kuňku ve směru
sever-jih. Je doporučeno požádat o výjimku z ochranných podmínek druhu pro zásah do biotopu druhu –
tůně a kanál ve východní části a nově vzniklé biotopy. Tento druh rád kolonizuje nově vzniklé mělké
plochy, lze tak očekávat rychlou kolonizaci ploch uvažované těžby v případě vzniku terénních depresí
(typicky koleje vzniklé průjezdem těžkých vozidel, místa půdních skrývek s vytvořenými kalužemi).
S ohledem na rozsah a způsob rekultivace území (PSOTOVÁ 2010) lze dotčení druhu považovat za
dočasné s předpokladem podpory populace vznikem nových vhodných biotopů (tůní) pro rozmnožování.
Bylo by vhodné realizovat tůně postupně tak, ať se rozloží přítomnost ranně sukcesních stádií vodních
biotopů na více let. Druh preferuje tato stádia a v zarůstajících a starších tůních se vyskytuje méně.
Rovněž je doporučeno realizovat tůně jako otevřené s minimálním zápojem dřevin v jejich okolí.
rosnička zelená Hyla arborea SO, NT, IV – Bylo zjištěno několik jedinců dle hlasových projevů
v severní části území na okraji lesního lemu, pravděpodobně se rozmnožuje v navazujících tůních. Je
doporučeno požádat o výjimku z ochranných podmínek druhu pro zásah do biotopu druhu – tůně a
dřevinné porosty ve východní části. Ovlivnění druhu jako takového je nízké, rekultivace území je
vhodně řešena.
skokan zelený Pelophylax esculentus SO, NT – Početně se vyskytující druh v otevřených tůních
a štěrkovnách, v území zjištěn ve vodním příkopu ve východní části. Druh se zde rozmnožuje, je
doporučeno požádat o výjimku z ochranných podmínek druhu pro zásah do biotopu druhu – tůně a vodní
příkop. Druh velmi pravděpodobně zimuje v sedimentech zmíněných vodních ploch, je tak doporučeno
provedení zásahu do těchto vodních ploch v období před zimováním a po ukončení vývoje ve vodním
prostředí, tj. ideálně v srpnu až září. Dotčení druhu záměrem je s ohledem na rozsahu a způsob
rekultivace zanedbatelný.
skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus KO, NT – Zjištěni 2 ex. na okraji štěrkovny severně
od záměru. Výskyt v dotčeném území je možný, častěji však obsazuje větší vodní plochy, jeho dotčení
se tedy neuvažuje.
ŠUPINATÍ (SQUAMATA)
Níže uvedený seznam druhů není konečný, zahrnuje však všechny druhy, které jsou na záměrem
dotčené plochy vázány, případně lze očekávat jejich dotčení.
Z plazů byl aktuálně potvrzen výskyt užovky obojkové (Natrix natrix) – O, LC, byla pozorována
na okraji štěrkovny severně od záměru. Ještěrka obecná (Lacerta agilis) – SO, NT, IV, byla zjištěna
mimo lokalitu na okraji Kluku. V blízkosti plochy záměru byl zjištěn pouze slepýš křehký (Anguis
fragilis) – SO, LC, celkem dva jedinci na okraji lesa jihovýchodně od záměru. Dotčení plazů záměrem
se nepředpokládá.
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DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)
moták pochop Circus aeruginosus O, VU, I – V rákosinách v severozápadní části dotčené
plochy záměrem bylo zjištěno hnízdění jedno páru, v době průzkumu byl pozorován samec při přinášení
potravy na hnízdo. Je doporučeno požádat o výjimku z ochranných podmínek druhů pro zásah do
biotopu druhu. Ovlivnění hnízdiště je považováno za nízké a dočasné, při ponechání ochranného pásma
bez zásahu, jak to navrhuje KURAS (2009) bude ponechán dostatečně široký pás rákosiny pro další
hnízdění druhu. Bylo by vhodné vymezit tuto část tak, aby nebyla jednoduše přístupná.
KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)
chřástal vodní Rallus aquaticus SO, VU – V severozápadní podmáčené části byl zjištěn 1 ex.
dle hlasových projevů, pravděpodobně zde hnízdí min. jeden pár. Je doporučeno požádat o výjimku
z ochranných podmínek druhů pro zásah do biotopu druhu. Dojde k ovlivnění a zmenšení hnízdiště
druhu, při ponechání ochranného pásma bez zásahu, jak to navrhuje KURAS (2009) lze očekávat další
hnízdění na okraji lokality. Bylo by vhodné vymezit tuto část tak, aby nebyla jednoduše přístupná a
minimalizovat zde rozsah výsadeb dřevin.
PĚVCI (PASSERIFORMES)
Jedná se o řád ptáků s velmi širokou ekologickou valencí, řada druhů je vázána na prostředí
náletových dřevin a keřových porostů, ale i polní monokultury, lesní prostředí a lidská obydlí. V případě
realizace záměru dojde k ovlivnění některých druhů a ovlivnění hnízdních biotopů. V tomto ohledu však
lze říci, že záměr nemůže mít významný negativní vliv na některou z populací druhů v dané oblasti.
slavík obecný Luscinia megarhynchos O, LC – Zjištěn dle hlasových projevů v porostech na
okraji severní části záměru, dotčení druhu je zanedbatelné, běžně hnízdí v porostech zejména na okraji
vodních ploch a keřových ploch, v místě uvažovaného zásahu zjištěn nebyl.
cvrčilka slavíková Locustella luscinioides O, EN – V severozápadní podmáčené části v rákosině
byl zjištěn 1 ex. dle hlasových projevů (zpěv), pravděpodobně zde hnízdí jeden pár. Je doporučeno
požádat o výjimku z ochranných podmínek druhů pro zásah do biotopu druhu. Dojde k zániku hnízdiště
druhu, při ponechání ochranného pásma bez zásahu, jak to navrhuje KURAS (2009) nelze vyloučit další
hnízdění na okraji lokality. Bylo by vhodné vymezit tuto část tak, aby nebyla jednoduše přístupná a
minimalizovat zde rozsah výsadeb dřevin.
rákosník velký Acrocephalus arundinaceus SO, VU – V severozápadní podmáčené části
v rákosině byl zjištěn 1 a 1 ex. dle hlasových projevů (zpěv), pravděpodobně zde hnízdí dva páry. Je
doporučeno požádat o výjimku z ochranných podmínek druhů pro zásah do biotopu druhu. Dojde
k zániku hnízdiště druhu, při ponechání ochranného pásma bez zásahu, jak to navrhuje KURAS (2009)
nelze vyloučit další hnízdění, odhadem jednoho páru, na okraji lokality. Bylo by vhodné vymezit tuto
část tak, aby nebyla jednoduše přístupná a minimalizovat zde rozsah výsadeb dřevin.
lejsek šedý Muscicapa striata O, LC – Hnízdí zejména v dřevinných lemech štěrkoven, celkem
bylo zjištěno v okolí záměru několik pravděpodobně hnízdících párů, pravděpodobně pak hnízdí jeden
pár při severním okraji záměru v porostech dřevin (13. 7. pozorován 1 ex. při krmení juv.). Je
doporučeno požádat o výjimku z ochranných podmínek druhů pro zásah do biotopu druhu, dotčení
hnízdiště lze přitom označit za zanedbatelné.
moudivláček lužní Remiz pendulinus O, NT – Byl zjištěn dle hlasových projevů západně od
plochy záměru na okraji štěrkovny, při severním okraji dotčené plochy bylo nalezeno staré hnízdo na
vrbě (Salix sp.). Z tohoto důvodu je doporučeno požádat o výjimku z ochranných podmínek druhů pro
zásah do biotopu druh, dotčení hnízdiště lze přitom označit za zanedbatelné.
žluva hajní Oriolus oriolus SO, LC – V území relativně početně hnízdí, v okolí štěrkoven
minimálně tři páry. Jeden jedinec byl registrován dle hlasových projevů v lesním porostu při
severozápadním okraji lokality, kde se zásah nepředpokládá, proto není o ovlivnění druhu uvažováno.
ťuhýk obecný Lanius collurio O, NT, I – Bylo zjištěno hnízdění jednoho páru západně od
lokality u Kluku na ruderalizované ploše (M a F při krmení juv.), dotčení druhu lze považovat za
zanedbatelné.
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Další komentář a návrh opatření pro minimalizaci ovlivnění výše uvedených druhů jsou
uvedeny v přílohách oznámení a v kapitole D.IV.
Krajina
Obecně je krajinný ráz ve smyslu pojetí § 12 zákona č. 114/1992 Sb. dán nejen mírou uchování
přírodního prostředí, ale i způsobem obhospodařování a dlouhodobého využívání krajiny, její
geomorfologií a charakterem osídlení. Cílem ochrany krajinného rázu je uchování základního
charakteru krajiny a jejího vhodného dotváření tak, aby byla udržena či zvýšena její ekologická a
estetická hodnota. Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určité oblasti či místa. Před činnostmi, které by mohly vést ke snížení jeho estetické a
přírodní hodnoty, je krajinný ráz chráněn zákonem. Jakékoliv zásahy musí respektovat zachování
dominant krajiny, VKP, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Pro veškeré činnosti, které by
mohly krajinný ráz ovlivnit, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná zjednodušená struktura krajinných prvků
s tím, že širší zájmové území vykazuje výrazně otevřený, nepříliš členitý charakter krajiny. Na jeho
určení se v prostoru posuzovaného záměru podílejí zejména následující hlavní složky:
krajinná složka
rozsáhlé plochy orné půdy
lesní porosty
doprovodné kulisy a linie dřevin
vodní toky
vodní plochy
louky

projev význam pro daný záměr
negativní
velký
pozitivní
střední (nebudou dotčeny)
pozitivní
střední (nebudou dotčeny
pozitivní
střední (nebudou dotčeny)
pozitivní
velký (budou výsledkem
realizace záměru a ve velké míře se
v lokalitě vyskytují již nyní)
pozitivní
velký (výskyt přímo v lokalitě těžby)

zástavba nejbližších sídelních útvarů

neutrální

historické dominanty v sídlech
technické stavby
výškové objekty (bodové dominanty)
komunikace
vedení VN, VVN

pozitivní
negativní
negativní
negativní
negativní

obytná zástavba mimo
pohledový horizont
nulový (v lokalitě se nevyskytují)
nulový (nenacházejí se)
nulový (nenacházejí se)
střední (v blízkosti)
malý (mimo lokalitu těžby)

U předmětné lokality se jedná o krajinu široké říční nivy řeky Labe, specifické (a cenné) svým
vodním režimem. K nejcennějším přírodním charakteristikám patří ty, které jsou vázány na
režim povrchových a podzemních vod. Kromě samotného povrchového a podzemního vodního
toku, jsou zvláště cenné segmenty zachovalé nivní krajiny. Krajinářsky méně hodnotnou část
území představují agrocenózy.
Z pohledu krajinného rázu dle §12 zákona č.114/1992 Sb. lze jednoznačně identifikovat
zvýšenou krajinářskou hodnotu (krajinný typ B+) krajiny (podle Kocourkové in Míchal, 1997),
spočívající v jejím harmonickém měřítku, mozaikovité struktuře s relativně zachovalými
segmenty přirozeného toku, meandry a břehovými porosty, uzavřenými krajinnými interiéry
slepých ramen a vodních ploch, mokřady, komplexy luk s dálkovými průhledy a hojnou
krajinnou zelení.
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Charakteristické prvky krajinného rázu
přírodní prvky – vodní a mokřadní biotopy, lužní lesy, nivní louky, doprovodné porosty vodních
toků a mokřadů, reliéf říční nivy
kulturně – historické prvky – luční porosty se solitérními stromy nebo jejich skupinami,
historické vodohospodářské úpravy, historické cesty, archeologické lokality, těžební jezera
percepční prvky – interiérový charakter prostoru, pohledově částečně propojený s významnými
horizonty
Poznámka:
Specifikou zájmového území jsou těžební jezera, která představují významnou stopu člověka
v krajině a v případě vhodného začlenění do krajiny mohou přispět k obnově nivního fenoménu.
C.2.6. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí
Charakter osídlení, obyvatelstvo
Vlastní lokalita záměru není osídlena. Nejbližším sídlem je místní část města Poděbrady – Kluk
s venkovskou zástavbou situovanou mimo dopravní trasu záměru.
Hmotný majetek
V území dotčeném těžbou se nenacházejí žádné objekty, které by mohly být činností v lokalitě
poškozeny. Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Vztah k územně plánovací dokumentaci
K záměru vydal vyjádření příslušný stavební úřad v Poděbradech. Z vyjádření vyplývá, že záměr
je v souladu s územním plánem města Poděbrad.

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Kvalita životního prostředí v lokalitě a jejím okolí je popsána v částech C.1. a C.2. Území dotčené
vlastním záměrem (orná půda a její těsné okolí) je ekologicky málo stabilní, okrajové části spadají
do území stabilního (rákosiny), v širším kontextu se jedná o území středně stabilní až stabilní (se
zahrnutím vodotečí, maloplošných chráněných území a vodních ploch s doprovodnými porosty,
případně také se zahrnutím prvků Natury 2000, zejména EVL Libické luhy).
Po stránce kvality ovzduší je území bezproblémové a pokračující těžba z vody s mokrou úpravou ho
nezhorší.
Z hlediska možných extrémních poměrů se zde může projevit při enormních srážkách vybřežování
Labe s rozsáhlejšími záplavami. Rozšířením těžebního území nedojde ke zhoršení odtokových
poměrů nebo snížení retenčních schopností krajiny.
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Prvky ÚSES jsou v posuzovaném území situovány mimo předmětné území, z dosavadního průběhu
těžby v území je možno usuzovat, že funkčnost těchto prvků nebude těžbou dotčena, naopak, po
provedené rekultivaci mohou být prvky ÚSES obohaceny o další vhodně tvarovanou vodní plochu.
Plocha pro těžbu je ale fytocenologicky i po stránce druhové skladby fauny lokálně významná,
k cenným plochám náleží zejména území ležící v EVL Libické luhy.
Jak konstatují doprovodné studie, realizací záměru nedojde v důsledku pokračování těžby ani
dopravy s ním spojené při realizaci opatření uvedených v těchto studiích a v kapitole D.IV. k
nadměrnému zhoršení stávajícího stavu území, a to ani při zahrnutí kumulativních vlivů zejména
z hlediska hydrogeologického.

________________________________________________________________________________
Ing. Pavla Žídková

Pokračování těžby v DP Poděbrady-Kluk
oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 4

59

ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I.

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

významnosti

(z

hlediska

Na základě všech dostupných podkladů, provedeného místního průzkumu, porovnání úrovně
znečištění v lokalitě, výsledků hlukové studie a srovnání s obdobnými záměry jsou dále v tomto oddílu
hodnoceny podstatné negativní vlivy, které se mohou při realizaci posuzovaného záměru projevit.
Hodnocení negativních vlivů vedlo k návrhu opatření pro fázi přípravy, provozu i ukončení záměru, které
jsou dále zapracovány do dokumentace a budou se promítat do následných řízení o povolení těžby v lokalitě.
Hodnocení míry vlivů je vždy subjektivní a je ovlivněno osobními zkušenostmi a zaujatostí hodnotící osoby,
jeho citlivostí a dalšími faktory.
Pokud bude v této části použit výraz „trvalé“, má se na mysli vliv trvající i po ukončení hornické činnosti v
lokalitě, tedy do ukončení rekultivace celého prostoru. Výraz „stálé“ označuje vliv trvající po celou dobu
těžby, vlivy „vratné“ jsou vlivy, které po ukončení činnosti, která je produkuje, zcela pominou bez
jakýchkoliv následků.
Z možných negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí jsou nejzávažnějšími :
- hlukové vlivy z dopravy,
- zábor zemědělské půdy,
- možné vlivy na ekosystémy, faunu a flóru.
Tento oddíl se vzhledem k možnosti ovlivnění ovzduší bude částečně překrývat s oddílem Vlivy na
ovzduší a Vlivy na hlukovou situaci.
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů

Obecně k hodnocení zdravotních rizik
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je využívána metoda hodnocení
zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu
nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním intenzit jejich
výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.
Tyto limitní hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou
realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. Příkladem mohou být imisní limity pro klasické
škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám hluku z dopravy.
U látek, pro které nejsou stanoveny legislativní limity, je metoda hodnocení zdravotních rizik
jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka
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z hlediska ochrany zdraví. Legitimními vlivy jsou rovněž vlivy psychologické. I tyto situace je třeba
považovat za legitimní důvod ke zpracování analýzy rizika, jejímž cílem je podání adekvátní
informace a vyvrácení případných neodůvodněných a stresujících obav lidí.
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek prostředí byly
vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a Světovou zdravotnickou
organizací (WHO).
Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České republice,
konkrétně Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydané
v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha, Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik
kontaminovaného území - Příloha č.4 Principy hodnocení zdravotních rizik (Věstník MŽP září
2005) a metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik.
Zdravotní rizika pro obyvatelstvo
Podmínkou vzniku zdravotního rizika je obecně kromě přítomnosti nebezpečného faktoru existence
reálné situace, kdy jsou tomuto faktoru, resp. jím kontaminované složce prostředí, exponováni lidé.
V případě posuzovaného záměru těžby štěrku přichází do úvahy především expozice hluku,
případně vlivy na kvalitu ovzduší pocházející z dopravy související se záměrem.
Ostatní teoretické potenciální negativní vlivy týkající se např. otázky možné kontaminace
podzemních a povrchových vod a ovlivnění kvality nebo vydatnosti vodních zdrojů, jsou příliš
hypotetické a neurčité, než aby je bylo možné hodnotit jako konkrétní zdravotní riziko. Po stránce
hydrogeologické byly vlivy záměru vyhodnoceny v porovnání se současnou situací jako potenciálně
pozitivní.
K relevantním vlivům patří i psychologické reakce obyvatel na nevratnou změnu krajiny v blízkosti
jejich sídel. V daném případě, kdy se jedná o pokračování již probíhající činnosti, změna krajiny je
pozvolná a z ekologického hlediska nekonfliktní, což je případ předkládaného záměru, se
nepředpokládá významný negativní vliv tohoto faktoru.
Zdravotní riziko hluku
Jako hluk se obecně označuje každý zvuk, který je nechtěný a obtěžující a to bez ohledu na jeho
intenzitu. Nepříznivé účinky hluku na zdraví zahrnují jak možnost přímého poškození sluchového
aparátu při působení vysokých intenzit hluku, tak účinky nespecifické, spočívající v ovlivnění funkcí
různých systémů organismu i při nízké úrovni hlukové expozice. Za dostatečně prokázané
nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv
na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí.
Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce,
ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí
a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění
pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO,
podle které se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém
kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při
doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných
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poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení
spánku.
Hluková studie, zpracovaná výpočtovým programem HLUK+pásma – verze 8.11, hodnotí hlukovou
zátěž související s těžbou a dopravou štěrku v referenčních bodech umístěných na okraji okolní
zástavby v blízkosti navrhované těžby a dopravní trasy odvozu vytěžené suroviny. Provoz bude
v denní době, hluková studie se proto zabývá výpočtem ekvivalentních hladin akustického tlaku
pouze pro denní dobu, a to ve výpočtovém roce 2010. Výpočet je proveden pro roční objem těžby
250 tis t/rok a 300 tis.t/rok, a dále pro souběh těžby a provádění skrývek.
Pro hluk z provozu byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena, dle ustanovení Nařízení vlády
148/2006 Sb., pro chráněný venkovní prostor a pro osm nejhlučnějších hodin v denní době. Pro
stanovení LAeq,T se předpokládá nejhorší možný stav, a to, že budou v provozu všechny zdroje hluku
souvisejícího s provozem záměru.
Ekvivalentní hladiny dopravního hluku byly vypočteny pro celou denní dobu. Výpočet hladin hluku ve
venkovním prostoru byl proveden pomocí programového vybavení HLUK+, verze 8.11, sériové číslo
6012. S ohledem na dobu, kdy probíhalo zpracování oznámení záměru, nebylo možno provést ověřovací
měření hlukové zátěže. Toto měření je navrženo provést před zahájením další etapy těžby a dále (bude-li
tak požadováno) podle pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví ještě při postupu těžby do nové lokality.
Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků expozice hluku je možné orientačně
vycházet z následující tabulky, ve které jsou vybarvením znázorněny prahové hodnoty hlukové
expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí v denní době, které se dnes považují
za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí
vůči hluku.
Tab.č. 23 Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek

dB(A)
< 50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení ¤
Zhoršené osvojení řeči
a čtení u dětí
Ischemická choroba
srdeční
Zhoršená komunikace
řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
¤ přímá expozice hluku v interiéru
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Z tabulky a výsledků hlukové studie je zřejmé, že předpokládaná hluková expozice z provozu
štěrkovny včetně veškeré dopravy ve výpočtových bodech na hranici chráněného prostoru bude za
běžných podmínek pod úrovní prahové hodnoty významného obtěžování hlukem pro průměrně
citlivou populaci. Na základě výsledků výpočtového modelu však nelze vyloučit překročení
hlukového limitu při souběhu provádění skrývek a těžbě a v jednom z referenčních bodů i při
dosažení maximálního objemu těžby 300 tis t /rok. Vypočtené překročení je však v toleranci chyby
výpočtu a je pod sluchově rozpoznatelnou hranicí, a proto by mělo být ověřeno akreditovaným
měřením hluku. Je třeba dále konstatovat, že se jedná o stávající stav, nikoliv o plánovanou změnu
současné situace, neboť s ohledem na již dlouhodobě probíhající těžby v lokalitě nedochází
k nárůstu objemu těžby.
Hlukové vlivy v území jsou mimo jiné závislé na lokalizaci zdroje hluku (lokalizaci těžebního
mechanismu, případně časově omezeného provádění skrývek). Změny oproti současnému stavu jsou
vyjádřeny v následující tabulce:
Tab.č. 24 Změny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů včetně dopravy související se záměrem

Výp. bod č. výška [m]
1
1
2
2
3

3
6
3
6
2

LAeq,T [dB]
současná
těžba
250tis.t/rok
47,3
47,9
48,8
49,7
50,0

LAeq,T [dB]
současná
těžba +
skrývka
48,5
49,1
50,6
51,5
50,3

LAeq,T [dB]
cílový stav
těžba
250tis.t/rok
47,1
47,7
49,0
50,0
48,7

LAeq,T [dB]
cílový stav
těžba
300tis.t/rok
47,3
48,0
49,6
50,6
48,7

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, budou změny oproti současnému stavu sluchově
nepostižitelné a v toleranci chyby výpočtu.
Zdravotní riziko znečištění ovzduší
Vlivy záměru budou v této oblasti zanedbatelné. Těžba bude probíhat z vody a rovněž úprava
vytěžené suroviny bude mokrá, což značí, že vlivy způsobené uvolňováním emisí tuhých
znečišťujících látek v areálu těžebny budou zanedbatelné. Stejně jako v současnosti se mohou
projevovat sekundární prachové emise, které může oznamovatel potlačovat zkrápěním.
Vdechování pevných částic v ovzduší má podle současných poznatků za následek zvýšení
nemocnosti a úmrtnosti obyvatel na kardiovaskulární a respirační onemocnění a to již při nízké
úrovni expozice pod současnými imisními limity. Převládá proto názor, že u této škodliviny je třeba
vycházet z představy o bezprahovém účinku.
Prokázanými účinky krátkodobé expozice výkyvům imisních koncentrací PM10 je přechodné
zvýšení respiračních a kardiovaskulárních potíží, vyšší počet akutních hospitalizací, vyšší spotřeba
léků a zvýšení úmrtnosti. Postižena je především citlivá část populace, tedy především lidé s
vážnými nemocemi srdečně-cévního systému a plic, starší lidé a kojenci.
Účinky jsou pozorovány během a několik dní po epizodě výrazného zvýšení denní imisní
koncentrace. Dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké složky jemné frakce prašného aerosolu
se zde uplatňují a jakým mechanismem působí.
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Studie věnované dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší prokazují účinky
ještě závažnější především v podobě ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na onemocnění respiračního
a kardiovaskulárního systému.
Roční objem těžby v lokalitě zůstane beze změn, s čímž souvisí i zachování stejného objemu
dopravy. Lokalita záměru se nachází v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, takže vlivy
stacionárního zdroje prachu na obyvatelstvo budou zanedbatelné.
Rovněž expedovaná surovina má poměrně vysokou vlhkost, která tlumí uvolňování sekundárních
emisí při průjezdu vozidel. Pro dopravu jsou v naprosté většině objemu používána vozidla typu
Scania a Man, která mají uzavřené vany. Z nich tedy nemůže voda z převážené suroviny obsahující
jemné prachové částice odkapávat a je tak automaticky omezena i produkce sekundárních
prachových emisí.
U emisí z dopravy jsou z látek s prokázaným karcinogenním účinkem nejvýznamnější benzen a
polyaromatické uhlovodíky, reprezentované benzo(a)pyrenem. Jak vyplývá z výsledků rozptylové
studie, jsou vypočtené hodnoty zcela zanedbatelné. Následující tabulka uvádí nejvyšší vypočtené podíly
na imisních koncentracích:
Tab.č. 25 Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky

Kontaminant
NO2
NO2
PM10
PM10
benzo(a)pyren
NOx

Doba
průměrování

Imisní
příspěvek

1 rok
1 hodina
1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok

0.0035
0.0414
0.0013
0.0117
0.0135
0.0298

Jednotka

X
(S-JTSK)

Y
(S-JTSK)

μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
ng/m3
μg/m3

-692950
-693350
-692750
-693350
-692750
-692750

-1045450
-1045550
-1045350
-1045550
-1045850
-1045350

ID
referen.
bodu
541
502
578
502
403
578

Na výsledky rozptylové studie je nutno pohlížet jako na podíl ze stávajících imisních koncentrací,
nikoliv jako na přírůstky k imisním koncentracím, protože doprava v daném objemu již v lokalitě
probíhá.
Ekonomické a sociální aspekty vlivů na obyvatelstvo
Záměr přispěje k zachování stávající zaměstnanosti v území.
Záměrem nebudou znehodnocovány majetky obyvatel.
Narušení faktoru pohody
Těžba a úprava štěrkopísku jako stacionární zdroj se v porovnání se současným stavem na pobytové
pohodě žádným způsobem neprojeví, celý záměr je situován v dostatečné vzdálenosti od obytné
zástavby a doprava je vedena mimo obytnou zástavbu obcí.
Faktor pohody nebude oproti stávajícímu stavu v území negativně ovlivněn. V časově omezeném
úseku se mohou vždy při provádění skrývek po dobu několika dnů až týdnů projevit zvýšené
hlukové vlivy, které však budou v souladu s podmínkami uvedenými v hlukové studii omezovány
tak, aby nedošlo k překročení hlukových limitů.
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Vlivy na veřejné zdraví – shrnutí
Vlivy
Hluk při provozu a
dopravy s ním
související
Sociální a
ekonomické
Faktory pohody

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

přímé, dlouhodobé

Nepříznivý vliv, nedojde k navýšení proti
současnému stavu

přímé, dlouhodobé
přímé, dlouhodobé

Příznivý vliv z hlediska zaměstnanosti a
daňové odvody do městského rozpočtu
Ovlivnění psychického stavu obyvatelstva
v daném případě závisí na osobním přístupu
ovlivněných osob, objektivně není ovlivnění
významné

Vlivy na obyvatelstvo jsou na základě výše uvedených skutečností charakterizovány jako
neohrožující za běžných podmínek a za splnění omezujících podmínek realizace záměru (viz
hluková studie) veřejné zdraví, z hlediska frekvence trvalé, proměnné, v plné míře vratné. Těmito
vlivy bude dotčena zástavba na okraji místní části Kluk, avšak ve srovnání se stávajícím stavem
v lokalitě bude ovlivnění území zanedbatelné, sluchově nepostižitelné. Na základě měření z roku
2006 lze konstatovat, že je pravděpodobné, že při ověření měřením nebude překročení limitních
hodnot potvrzeno.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší byly hodnoceny již v předchozím oddílu. Jak již bylo řečeno, vzhledem k tom. že
se jedná o mokrý způsob těžby i úpravy štěrkopísků, že se nejedná o vysoký roční objem těžby a že
zůstává zachována i stávající intenzita dopravy, nebyla pro záměr zpracována rozptylová studie.
Záměr bude stejně jako v současné době stacionárním zdrojem znečišťování se zanedbatelnou
produkcí škodlivin, které pocházejí ze spalování pohonných hmot při dopravě a ze vznosu
prachových částic při manipulaci s materiálem při nakládce a při pojezdu mechanismů a vozidel
(sekundární emise).
Imisní limity
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. Vzhledem
k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které při provozu záměru
přicházejí v úvahu.
Tab.č. 26 Imisní limity – ochrana zdraví lidí

Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok

Oxid dusičitý

1 hodina

200 μg/m3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg/m3

-

Oxid uhelnatý

Maximální denní osmihodinový
průměr

10 mg/m3

-

Znečišťující
látka
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Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok

PM10

24 hodin

50 μg/m3

35

PM10

1 kalendářní rok

40 μg/m3

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 μg/m3

-

Znečišťující
látka

Roční imisní příspěvky (kontaminantů NO2, PM10, NOx a benzo(a)pyren) dosahují maximálních
hodnot v těsné vzdálenosti zdroje znečištění – posuzovaných komunikací a to v referenčních bodech
č. 541, 578 a 403. Body 541 a 578 jsou lokalizovány poblíž místní komunikace spojující prostor
expedice se silnicí č. I/38, kde model předpokládá nižší rychlosti pohybu vozidel. Je to také oblast
s nejnižší nadmořskou výškou modelovaného prostoru. Vliv záměru na ovzduší (cca 50% maxima)
zasahuje přibližně 200m od zdroje a plynule kopíruje jeho tvar. Poloha referenčních bodů spolu
s jejich ID je dobře patrná z přílohy č. 2 rozptylové studie.
Denní koncentrace PM10 a hodinové koncentrace NO2 dosahují svého maxima cca 100 m
jihozápadně od silnice č. I/38, v referenčním bodě č. 502, což je oblast s nejnižší nadmořskou
výškou modelovaného prostoru. Kromě zmíněných nejvyšších koncentrací v blízkosti referenčního
bodu č. 502 jsou významnější imisní příspěvky těchto polutantů (cca 50% maxima) dosahovány
ještě v prostoru expedice a cca 300m jižně od něj (PM10). Poloha referenčních bodů spolu s jejich ID
je dobře patrná z přílohy č. 2 rozptylová studie.
Ovlivnění ovzduší v místě nejbližší obytné zástavby
Nejbližší obytná zástavba přímo sousedí s částí místní komunikace, která spojuje prostor expedice se
silnicí č. I/38. Jedná se o území městské části Poděbrady – Kluk. Lokalizace záměru ve vztahu
k nejbližší obytné zástavbě je zřetelná z přílohy č. 1.1 rozptylové studie.
Jižní část (cca 200m) nejbližší obytné zástavby obce Kluk spadá z pohledu dlouhodobých imisních
příspěvků (mimo benzo(a)pyrenu, jehož ohnisko je situováno jižněji, kolem silnice č. I/38)
do oblasti 50ti a více % nejvyšších vypočtených ročních příspěvků. Nejbližší obytná zástavba
nebude ovlivněna 50ti a více % nejvyšších vypočtených příspěvků denní koncentrace PM10 a
hodinové koncentrace NO2.
Ovlivnění ovzduší v místě obytné zástavby je nevýznamné.
Ovlivnění ovzduší v prostoru významného území z hlediska Natury 2000
Na území určeném pro plánovanou těžbu se nachází významné území z hlediska Natury 2000 Libický luh. Jeho lokalizace je patrná z přílohy č. 1.1 rozptylové studie. Zároveň území leží v
ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru č. 10.
Do prostoru významného území s názvem Libický luh zasahuje plocha 50% (omezeno hodnotou
0,015 µg/m3) nejvyšších vypočtených příspěvků NOx svým východním okrajem v jeho severní části.
Plocha přesahující 50% maxima, která zasahuje do území Libického luhu, má rozlohu zhruba 0,025
km2. Je však třeba vzít v úvahu možné nepřesnosti při digitalizaci území Libický luh z internetových
mapových zdrojů. Jak je patrné z tabulky č.5 rozptylové studie, procentuální podíl maximálního
vypočteného imisních příspěvku NOx se vzhledem k imisnímu limitu pohybuje v řádu desetin
procenta.
Ovlivnění ovzduší v prostoru významného území s názvem Libický luh je nevýznamné. Důvodem je
nízká vypočtená úroveň imisních příspěvků.
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Lze konstatovat, že ve vztahu k platným imisním limitům budou imisní příspěvky znečištění
z posuzovaného záměru velmi málo významné. Procentuální podíl maximálních vypočtených
imisních příspěvků vzhledem k platným imisním limitům tvoří následující tabulku.
Tab.č. 27 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu

Kontaminant
NO2
NO2
PM10
PM10
benzo(a)pyren
NOx

Doba průměrování

Maximální imisní příspěvek /
imisní limit

1 rok
1 hodina
1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok

0,01%
0,02%
0,00%
0,02%
1,35%
0,10%

Procentuální podíl maximálních vypočtených imisních příspěvků vzhledem k imisním limitům se
pohybuje v řádu desetin až setin procent, pouze v případě benzo(a)pyrenu se maximální hodnota
pohybuje v řádu jednotek procent, což však nepředstavuje bez kumulace s jinými záměry významné
nebezpečí. Hlavním zdrojem emisí benzo(a)pyrenu je provoz vozidel se vznětovými motory
spalujícími naftu.
Vzhledem k tomu, že objem a četnost dopravy v okolí lokality zůstane zachována, nelze očekávat
ani po realizaci záměru překračování platných imisních limitů v důsledku emitování sledovaných
kontaminantů. Odstup předpokládaných imisních příspěvků od hodnot imisních limitů je výrazný.
Přesnější srovnání není možné provést, protože byl modelován pouze cílový stav a z důvodu
neexistence reprezentativní imisní stanice nebylo možné blíže stanovit imisní zatížení lokality.
Úroveň znečištění ovzduší v okolí zůstane i po realizaci záměru na úrovni, která nemůže ovlivnit
zdraví člověka ani ekosystémy.
Provoz záměru nemůže způsobit překračování modelovaných imisních limitů ani významně
zhoršit kvalitu ovzduší v okolí.
Vlivy na kvalitu ovzduší budou časově omezeny na dobu provozu záměru v území. Dopad těchto
vlivů bude v porovnání se současným stavem v území nulový a sám o sobě ani při zahrnutí imisního
pozadí neznamená překročení imisních limitů nebo výrazné zhoršení imisní situace.
Vlivy na kvalitu ovzduší jsou charakterizovány jako málo významné, z hlediska frekvence trvalé,
v plné míře vratné, co do rozsahu lokální.
Objektivně zaznamenatelné vlivy na klima ve srovnání se současným stavem se neočekávají, a to
ani při zahrnutí kumulativních vlivů stávajícího a výhledového stavu plošné výměry vodních ploch
v území. U ploch obdobného rozsahu nebyly sledovatelné vlivy na klima zjištěny, lze očekávat
pouze vlivy mikroklimatické, zejména z hlediska malého navýšení vlhkosti, případně i vyššího
výskytu horizontálních srážek a vyrovnání výkyvů teplot. Avšak s přihlédnutím k již existující
výměře vodních ploch v lokalitě nebudou tyto vlivy subjektivně zaznamenatelné.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Pro záměr nebylo z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek provedeno pro účely verifikace
výstupů hlukové studie měření hluku ve vybraných referenčních bodech.
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového modelu.
Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového
zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území.
Výpočty hluku z dopravy a stanovení průběhu izofon a hodnot ve výpočtových bodech byly
stanoveny v souladu s novelou „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ze silniční dopravy“
(VÚVA Praha, 06/1991).
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu
HLUK+pásma (JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z metodických pokynů. Výpočtové
body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných v předmětném území. Verze Hluk + 8.11 má
zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“ (ing. Kozák, Csc., RNDr
Liberko, Zpravodaj MŽP ČR číslo 3/1996 – část zabývající se algoritmem výpočtu LAeq silniční
dopravy), včetně akceptování dopisem hlavního hygienika ČR č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 z 21.2.
1996.
Nadstandardní verze H+ pásma programu Hluk + umožňuje zobrazovat decibelová pásma LAeq a
generovat kvalitní grafické tiskové výstupy řešených situací s dostatečnou výpovědní hodnotou.
Průběhy izofon byly vypočteny v pětidecibelových odstupech dB(A). Při výpočtu bylo provedeno
zhodnocení míry ovlivnění realizací záměru zejména s ohledem na dosah velikosti hluku nad úroveň
přípustných hodnot v území.
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro venkovní prostor je oprávněn provádět
pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při dokladovaném splnění nejvyšších přípustných
hodnot hluku v definovaném venkovním prostoru lze rovněž předpokládat i splnění nejvyšších
přípustných hodnot hluku ve vnitřních chráněných prostorách, např. staveb pro bydlení nebo staveb
občanského vybavení.
Výsledky výpočtu byly uvedeny v kapitole B.3 a zčásti také v kapitole D.I.1 oznámení. Zde je již
uveden pouze komentář k těmto hodnotám.

Závěr hlukové studie:
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11,
odst. 4, se hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru
a chráněném venkovním prostoru staveb se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a
příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo dle přílohy č. 3.
Korekce ………… na daný případ se nevztahují

Na základě výsledků uvedených v tab. č. 2 až 6 lze konstatovat, že
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• za současného stavu a polohy těžebního zařízení
vlivem těžebních prací v DP Poděbrady-Kluk, za dodržení podmínek uvedených v kap. 7, v
chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.
pravděpodobně nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době
• současná těžba a skrývka
vlivem těžebních prací v DP Poděbrady-Kluk za současného stavu a prováděné skrývky na rozšířené
ploše, za dodržení podmínek uvedených v kap. 7, v chráněném venkovním prostoru, definovaném v
souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb. pravděpodobně nedojde k překročení hygienického
limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi
nejhlučnějších hodinách v denní době (za předpokladu provozu kolového rypadla na 5 hod/den)
• cílový stav s kapacitou 250 tis.t/rok
vlivem těžebních prací v DP Poděbrady-Kluk na rozšířené ploše, za dodržení podmínek uvedených
v kap. 7, v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000
Sb. pravděpodobně nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době
• cílový stav s kapacitou 300 tis.t/rok
vlivem těžebních prací v DP Poděbrady-Kluk na rozšířené ploše, za dodržení podmínek uvedených
v kap. 7, v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000
Sb. je pravděpodobné mírné překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době (stav se
doporučuje ověřit měřením, které v současné době nebylo možno vzhledem k povětrnostním
podmínkám provést).
Jiné fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr nebude vykazovat jiné fyzikální nebo biologické vlivy.
Na základě výsledku výpočtu modelu hlukového zatížení je možno konstatovat, že hlukové vlivy
spojené s těžbou a úpravou i dopravou těžené suroviny jsou v porovnání se stávajícím stavem
v území nevýznamné. V území nedojde vlivem těžby k nárůstu hlukové zátěže proti současnému
stavu. V některých bodech dojde k nárůstu hlukové zátěže vlivem posunu stacionárního hlukového
zdroje, v některých bodech k jejímu poklesu, měřením je nutno ověřit, zda nedochází k překračování
hlukového limitu.
Celkově jsou vlivy na hlukovou situaci charakterizovány jako trvalé, co do intenzity proměnné, co
do rozsahu i významu v porovnání se současným stavem málo významné, v plné míře vratné.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na kvantitu podzemních vod
Hodnocení vlivu těžby štěrkopísku na podzemní vodu je třeba chápat zejména z aspektů:
- ztráty odnosem materiálu při těžbě;
- ztráty výparem z vodní hladiny;
- změny proudového systému, kdy odstraněním štěrkopísku vznikají v kolektoru prostory bez
proudových odporů k pohybu podzemní vody.
a) ztráta odnosem materiálu
Při těžbě štěrkopísku nedochází k přímé ztrátě podzemní vody, ale těžbou štěrkopísku dochází
k odnosu hmoty, která musí být nahrazena přítokem vody z okolí. I tak vlastně nedochází ke ztrátě,
neboť voda je jen akumulována v pískovně ve větším množství na jednotku plochy než v kolektoru.
Při roční těžbě 100 000 m3 a efektivní pórovitosti 20% (podílu pórů vyplněných vodou), je třeba
nahradit 80% odvezeného objemu pevné fáze, tedy 80 000 m3 podzemní vodou z okolí. Do pískovny
bude muset při těžbě přitékat 2,54 l/s. Tím se ovšem v pískovně vytvoří 5x větší statické zásoby
podzemních vod. V podstatě to není ztráta, ale vytvoření zásoby, která může sloužit jako nárazník
(buffer) při výkyvech hladiny podzemní vody jak přírodních, tak i vynucených odběrem.
b) ztráta výparem z volné hladiny
Ztráta výparem z volné hladiny je větší než přírodní výpar z krajiny, neboť výpar a transpirace
v krajině jsou možné jen tehdy, je-li voda dostupná, ale z volné hladiny je výpar možný vždy.
Posouzení výparu bylo provedeno v rámci hydrogeologického průzkumu v roce 2001 a bude dále
obsaženo v aktualizované studii Aquatestu, která je v současné době dokončována a bude
předložena jako podklad pro následná správní řízení. Velikost ztráty vody zvýšením výparu po
přeměně území na vodní plochu byla vyčíslena jako rozdíl mezi výparem z vodní hladiny a
územním výparem. Rozdíl 119,6 mm se dá vyjádřit jako odtoková ztráta 3,8 l/s.km2. Z 1 ha vodní
plochy písníku se ztrácí 0,038 l/s.
c) změna proudového systému
Změna proudového systému jako odezva na změny hydrofyzikálních parametrů systému se dá
vyhodnotit pouze hydraulickým modelem. Vytěžená pískovna vytváří v proudovém systému blok
s nulovými proudovými odpory se zcela plochou hladinou, která tvoří privilegovanou cestu
(highway) pro podzemní vodu.
Sestavený model MODFLOW, který je firmou Aquatest používán, je schopen zobrazit a
kvantifikovat proudové pole podzemní vody za současného stavu a též za různých variant otevření
dalších těžebních polí. V dobývacím prostoru byly po dohodě s objednatelem vymezeny a označeny
sektory, které byly následně modelovány jako vytěžené. Tak byla vyhodnocena změna proudového
systému, která se projevuje jak na množství, tak i na kvalitě podzemní vody.
Modelovaný prostor
Do modelu byl zahrnut ucelený proudový systém podzemních vod na levém břehu Labe od Kolína
po Poděbrady v šíři zhruba 6,5 km o ploše 50,3 km2. Modelový prostor byl rozdělen do základních
elementů představujících blok 100x100 m., v jímacím území a dobývacím prostoru byly elementy
zahuštěny do rozměru 10x10m.
Numerický model odpovídá koncepci území, kdy jednovrstevný kolektor s volnou hladinou
podzemní vody je naložen na mírně svažité nepropustné podloží. Kolektor tvoří medium,
s průlinovou propustností o efektivní pórovitosti 0,2 a koeficientem filtrace 6.10-4 m/s.
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Vstupy a výstupy
Do všech elementů modelu byla zadána infiltrace ve výši 70,2 mm ročně a do elementů
představujících písník byla zadána ztráta 120 mm představující zvýšení výparu z volné hladiny proti
okolní krajině. Současný odběr z vrtů VAK NB byl zadán ve výši 69 l/s, a to z vrtů LC-31 a LC-32
po 15 l/s; z vrtů LC-13a, LC-26 a LC-27 po 8 l/s a z vrtů LC-11a, LC-20a a LC-21a po 5 l/s.
Vrty vytvářejí v jímacím území hlubokou depresi, která je dotována jak podzemní vodou přitékající
od jihu, tak i vcezovanou labskou vodou z jezové zdrže. Vrty LC-32 a LC-26 již dnes částečně
přijímají vodu z písníku 3, ovšem při dlouhé době zdržení v kolektoru.
Podle zdroje čerpané vody se vrty liší, jak se potvrdilo i chemickým obrazem vody. Vrty LC-26,
LC-27, LC-31 a LC-20a a LC-21a přijímají v hlavní míře vcezenou labskou vodu, jejíž doba
zdržení ve štěrkopískovém kolektoru je převážně jeden rok. Výjimkou je vrt LC-31, jehož doba
zdržení vody ve štěrkopísku je kratší než 50 dní. Vrty LC-13a jímá zcela a vrt LC-11a převážně
podzemní vodu vzniklou infiltrací srážek. Vrt LC-32 jímá směs vody ze všech zdrojů – jak
podzemní vodu, tak labskou i z písníku 3.
Modelované varianty:
Varianta 1
V této variantě zůstává jímání na stejné úrovni jako nyní, jsou však vytěženy písníky (4+5) –
v podstatě tato varianta modeluje současný stav.
V tomto případě je deformace proudového pole limitovaná na bezprostřední okolí písníků (4 a 5). Je
jinak deformována hydroizohypsa, písník (3) však zůstává ležet nad ní a stabilizuje tak akumulaci.
Jímací vrt LC-26 si přisává vedle vody z písníku (3) i vodu z písníku (5), bohužel jen ve velmi
malém množství a s více než roční dobou zdržení. Jinak přítoky do jímacího území zůstávají
rozděleny stejně jako v období před dotěžením písníků 4 a 5.
Varianta 2
Tato varianta ponechává vytěžené písníky (4 a 5), nově však otevírá písníky v jižní části dobývacího
prostoru – modelace stavu při realizace záměru. Současně je mezi nové písníky přemístěno jímání
do pěti vrtů (V-1 až V-5) po 16 l/s, tedy celkem 80 l/s. Čerpání stávajících jímacích vrtů je
ukončeno.
Změna proudového pole je velmi výrazná a zjevná. Depresní kotlina v okolí jímacích vrtů je
vyplněna a vytvořilo se plynulé proudové pole dotované do písníků (3+4+5+6) vcezovanou vodou
z Labe, písník na jihu je dotován podzemní vodou přitékající od jihu.
Jímací vrty vytvářejí hlubokou brázdu v hladině podzemní vody v šíji oddělující nové písníky v jižní
části DP. Zdržení podzemní vody ve štěrkopískovém kolektoru je zhruba 50 dní. Vrty V-1 až V-4
jímají vodu výhradně původem z písníků, do vrtu V-5 je přisávána podzemní voda jak původem
z Labe, tak podzemní voda přitékající od jihu.
V prostoru obce Kluk a písníků (1 a 2) není žádní změna identifikovatelná. Změny hladiny
podzemní vody v domovních studnách obce Kluk nejsou očekávány.
Varianta 3
Tato varianta je velmi podobná variantě 2, pouze krajní vrty V-1 a V-5 nejsou čerpány. Naopak je
čerpán vrt LC-13a. Odběr ve všech vrtech po 20 l/s, celkem tedy opět 80 l/s.
Systém nových vrtů v šíji mezi písníky jímá téměř výhradně vodu z písníků. Zvýšení odběru z vrtu
na 20 l/s způsobuje urychlení oběhu a zkrácení doby zdržení. Kolem vrtu LC-13a se vytváří hluboký
depresní kužel, která je z větší části dotován podzemní vodou přitékající od jihu, z menší části vodou
z nového písníku v jižní části.
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Jinak ve vztahu k širšímu okolí je varianta 3 stejná jako varianta 2.
Výsledkem modelování vlivu na podzemní vody je, že nedojde k množstevnímu ovlivnění
podzemních vod a následnému omezení čerpání podzemních vod pro účely zásobování území,
počítá se však s tím, že stávající vrty nacházející se v lokalitě těžby budou přestěhovány do šíje
mezi písník 5a a nový písník vzniklý pokračující těžbou. Kumulativní vlivy pokračování těžby
a odběru podzemních vod se na výšce hladiny podzemních vod dosud nijak významně
neprojevily a ani se neočekává, že by se projevily u pokračující těžby. Zejména s přihlédnutím
k předpokladu, že odběrné vrty budou přemístěny do šíje mezi písníky, nenastane sledovatelný
pokles hladiny podzemních vod, který by měl dosah do vzdálenosti větší než desítky metrů od
okraje písníku.
Vliv na kvalitu podzemních vod
Kvalitativní změny jímané podzemní vody způsobené těžbou mohou nastat v souvislosti s :
- kontaminací
- změnou proudového systému, kterou se změní poměr vcezené labské vody a podzemní vody v
čerpané vodě do vodárenské úpravny.
a) Kontaminace
Zvýšení rizika kontaminace v souvislosti s těžbou má tři možné zdroje:
a) zvýšení pravděpodobnosti kontaminace způsobené těžební aktivitou (provoz
těžebních strojů, lodí, aut apod.);
b) zvýšení rizika kontaminace tím, že je v prostoru písníku odstraněna krycí vrstva a
písník vytváří snadnější cestu pro průnik znečišťujících látek do podzemní vody;
c) přímé znečistění vody v písníku nevhodným využitím vodní plochy.
ad a) Problematika možnosti kontaminace v souvislosti s těžbou jsou minimalizovány vhodnou
technologií a dobrou organizací práce. Těžební stroje mají elektrický pohon a využívají ekologická
(biologicky odbouratelná) maziva. Do prostoru těžby je omezen přístup cizích aut ve špatném
technickém stavu. Doprava vytěžené suroviny probíhá plynule bez čekací prostojů. V současnosti
jsou zkušenosti s čerpáním vody pro vodárenské účely přímo z jiných těžených písníků (např.
Oplatil u Pardubic), bez dramatických problémů v kvalitě vody způsobených těžařem.
ad b) Písník jako otevřená cesta pro průnik kontaminace je možná pouze za předpokladu
přírodního přísunu vody, který může být obecně tvořen:
- srážkovou vodou, která přímo padá do akumulace vody v písníku, není ani filtrována, ani
neutralizována. V případě lokality Kluk nehrozí znečištěná srážková voda, v okolí nejsou
významné zdroje znečištění ovzduší.
- zaústěnou povrchovou vodotečí. V případě lokality Kluk je znečištěná vodoteč „Sokolečská
svodnice“ svedena mimo dobývací prostor. Původní vodoteče drénující jímací území Kluk
nejsou při odběru podzemních vod funkční. V případě realizace záměru v jižní části DP by
musely být drenážní příkopy obnoveny a trasovány vhodným způsobem.
- zatopení při povodni. Zatopení je v případě lokality Kluk nejvážnější ohrožení kvality jímané
vody. Jak jímací území, tak i dobývací prostor leží v přímé inundaci Labe. Povodně na středním
toku regulované řeky jsou poměrně výjimečným případem, ale je nutné s ním počítat. Za
současného stavu jímání, i při vytěžení písníků v severní části dobývacího prostoru by byl
zaplaven prostor kolem jímacích vrtů. Odběr by musel být přerušen, i když jsou jejich zhlaví
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vytažena do kobek nad terénem do poněkud bezpečnější výšky. Písníky budou při průchodu
povodňové vlny zaplaveny vodou se rmutem a velkým množstvím plavenin. Přímý vodárenský
odběr z písníku by byl vyloučen, i břehová infiltrace z písníku by musela být po dobu zátopy
přerušena. Přesunem jímání do okrajové části inundace by mohl být jímací prostor zabezpečen
protipovodňovou hrází. V každém případě je proto nezbytné s povodňovou zátopou počítat a mít
připravené havarijní plány pro zabezpečení vodárenského odběru.
ad c) Nevhodné využití vodní plochy písníku a jejího bezprostředního okolí pro:
- intenzivní chov,
- intenzivní rekreaci,
- skládkování příp. vyhnívací nádrže,
- výstavbu obytných, či průmyslových objektů produkujících odpady a odpadní vody.
Takové využití zcela znehodnocuje nejen podzemní vodu akumulovanou v písníku, ale celý proud
podzemní vody od písníku k drenážní bázi. Velmi intenzivní rekreační aktivity jsou soustředěny
v písníku (1) „Jezero“, na jeho SZ okraji. KHS ÚP Nymburk zde několikrát zjistila nevhodný
mikrobiologický obraz vody a omezila koupání osob. Zbývající písníky (2 a 3) jsou užívány jako
rybářské revíry. Pokud bude rozhodnuto o vodárenském využívání vody z písníků, jak žádá VAK,
režim využití krajiny musí být v takovém smyslu upraven.
V minulosti byla ve vodě v jímacích vrtech zjištěna silná kontaminace podzemní vody
dichlorbenzeny (DCB) v maximu až 6400 ng/l, což je zcela zřejmě dáno infiltrací vody ze
znečištěného Labe.
ad Vliv změn proudového systému na kvalitu jímaných vod
Hodnocení kvalitativních změn podzemní vody je založeno na identifikaci složení vod různých
původů, které se podílejí na přítoku do jímacího území Kluk. Systém proudění podzemní vody
v jímacím území se dá rozdělit do tří segmentů:
- severní segment má podzemní vodu původem vcezenou z řeky Labe;
- jižní segment má podzemní vodu, původem v infiltrovaných atmosférických srážkách;
- západní segment má podzemní vodu, která protéká písníkem (3) a je původem jak labská, tak
infiltrovaná podzemní.
V hydrogeologickém posouzení je popsáno základní složení podzemní vody, typu Ca-HCO3-SO4
s celkovou mineralizací 400-500 mg/l. Toto složení má jak infiltrovaná podzemní voda, tak i říční
voda Labe. Ke vysledování rozdílů ve složení byly ovzorkována voda z těchto objektů:
- povrchového toku Labe a Sokolečské svodnice
- písníku (1) Jezero na výpusti, a písníku (3) u vrtu VIS-I/1
- jímacích vrtů LC-11a, LC-13a, LC-21a, LC-26, LC-27 a LC-31
- monitorovacích vrtů VIS-I/11, VIS-I/12, VIS-I/13, VIS-I/3, VIS-II/2 a VIS-II/3.
Byly zjištěny následující hodnoty:
Z pohledu biologie je písník ekologická nika, s prosluněnou a účinkem větru oxidovanou vodou.
Z pohledu oživení a mikrobiálních procesů má mnohem blíže k jezeru, jako nádrži se stojatou
povrchovou vodou, než k podzemní vodě. V písníku probíhají procesy koncentrace organické
hmoty, známé z odškrcených meandrů řek, kdy nárůstem organické hmoty vodní nádrž zarůstá a
postupně přechází do slatinného mokřadu. Tento proces „zazemňování“ probíhá velmi pomalu ve
stovkách až tisících let, ale přísunem živin (biogenních prvků N, F, Ca – hnojením, krmením ryb a
pod.) může být urychlen natolik, že k významnému zazemnění může dojít v rámci desetiletí.
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Podle Sládečkové – Sládečka (1998) mění původně výbornou jakost vody hlavně procesy
eutrofizace a saprobizace, přičemž oba procesy často úzce souvisejí.
Eutrofizace se projeví na zvýšené biologické produktivitě vody, na produkci fytoplanktonu (tvorba
vodního květu a vegetačního zbarvení), vláknitých zelených řas, měkké i tvrdé vegetace, následně
na rozvoji vodních živočichů (zooplankton, litorální a bentické druhy) a posléze na zvýšené
produkci ryb. Eutrofizaci jednak přirozená, tedy normální přírodní proces obohacování vod
živinami, který se vleče po celá tisíciletí a dá se vystopovat analýzou dnových sedimentů a jednak
indukovaná, týž proces urychlený lidskou činností a probíhající razantně v průběhu několika
desetiletí a někdy i málo roků.
Důsledkem eutrofizace je vegetační zbarvení, vodní květ, občasný deficit kyslíku (zvláště v časně
ranních hodinách), snížení průhlednosti vody, změna její barvy, výskyt sirovodíku u dna, tvorba
CO2, methanu, uvolňování železa, manganu, zvýšená koncentrace amoniaku aj.. Ve vodárnách se
ucpávají filtry, zarůstá potrubí, tvoří se sraženiny Fe a Mn, zvyšuje se koroze, tvoří se nárosty na
stěnách bazénů a na chladicích věžích a objevující se pachové a chuťové závady ve vyrobené pitné
vodě.
Saprobizace = znečištění organickými hnilobnými látkami, schopnými biochemického rozkladu je
nejběžnější forma znečistění vod. Ve vodě jsou přítomny organické látky měřitelné jako BSK, které
jsou předmětem exoenzymatické činnosti destruentů.
Tab.č. 28 Mikrobiologie vody – rozbory rok 2000

Parametr
Živ.org.destru
Živ.org.konzum
Živ.org.produc
Bezbarví bičík
Termotol.bak.
Koliformní bak
Fek.streptokok
Mesofilní bakt
Psychro.bakt.

Jednotka
org./ml
org./ml
org./ml
org./ml
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml

Labe
0
122
6600
12000
190
2000
5
16000
200000

Sokoleč. svodnice
0
42
5600
4400
0
16
2
160
2800

Písník (1) Jezero
0
80
1040
0
1
10
0
100
430

Písník (3)
0
2
380
0
0
12
2
50
400

Komentář k vývoji kvality vody po roce 2001 je uveden v příloze č. 10 .
Celkově se tedy zpracovaný hydrogeologický průzkum a hodnocení zabývalo zejména otázkami:
a) Jaký je vliv těžby štěrkopísků v současném rozsahu na kvalitu a kvantitu podzemní vody
v jímacím území.
b) K jakým změnám režimu vodárensky využívaných podzemních vod dojde v souvislosti s
plánovaným rozšířením těžby štěrkopísku.
c) Jak omezit či vyloučit nepříznivé účinky těžby štěrkopísků na vodní zdroj při těžbě vlastní a
po jejím ukončení.
ad a) Proudový systém se stávající těžbou nemění, neboť plošný rozsah písníků zůstává stejný, mění
se pouze hloubka při případném dotěžování, které bylo původně blokováno ochranou zdrojů
minerálních vod pro Poděbrady. Podle výsledku hydraulického modelu zasahuje do proudového
sytému jímání pouze okrajově písník (3). Akumulace vody v písníku zpomaluje výměnu, a proto je
v jeho okolí dosud vyšší koncentrace DCB, než ve vrtech s přímým průsakem vody z Labe.
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ad b) Vytěžení sektorů v jižní části dobývacího prostoru a přesun jímání do nových vrtů V-2, V-3 a
V-4 v kombinaci s původním jímacím vrtem LC-13a. Vrt LC-13a bude mít jak podíl vody z písníku,
tak i podíl podzemní vody a proto lze očekávat, že v obsahu Fe a Mn dojde ke zhoršení. Kombinace
stávajících jímacích vrtů s vrty umístěnými u písníku by mohla znamenat snížení zranitelnosti
vodárenského zdroje při povodni.
ad c) Negativní vlivy na kvalitu vody v písníku je možno omezit následujícími opatřeními:
• Velikost štěrkoviště pro vodárenský odběr má být co největší. Velká vodní plocha podporuje
přestup kyslíku z atmosféry do vody, vyšší obsah kyslíku (nad 10 mg/l) podporuje oxidaci
rozpuštěných dvojmocných forem železa na trojmocné hydroxidy, které vypadávají z roztoku
a usazují se na dně i v litorálních partiích. Velká vodní hladina má však i nevýhodné stránky:
proteplování vody v letním období, což přímo podporuje přemnožení fytoplanktonu,
litorálních řas a vodní makrovegetace.
• Hloubka štěrkoviště má být též co největší, aby se v létě při stagnaci mohla vytvořit skočná
vrstva. Jezero by mělo mít k co nejmenší ploše co největší hloubku a strmé břehy. Mělké
partie jsou nevhodné pro silné prohřívání a bujení měkké i tvrdé makrovegetace, která účinně
spolupůsobí při zazemňování a postupné likvidaci stojaté nádrže.
• Objem akumulované vody má zaručovat, aby se voda vyměnila minimálně za 3-4 měsíce. V
malých nádržích by neměla doba zdržení ve vegetační době poklesnout pod 14 dní. Pro
plánovaný odběr vody Kluk 80 l/s je optimální velikost 6-8 ha.
• Tvar štěrkoviště má svůj význam. Čím delší jsou břehy, tím snadnější je kontaminace např.
při dešťovém smyvu. Ideální je kruhový tvar, kde je obvod nejmenší. Mělké zátopy se
doporučují zasypat, zrušit nebo izolovat od hlavní části štěrkoviště. Protáhlá nádrž ve směru
sever - jih někdy vadí dokonalé cirkulaci vody v jarním a podzimním období, protože jsou u
nás převládající západní větry.
• Břehy kolem štěrkoviště by měly být zvýšené, např. navážkou, aby se zabránilo dešťovému
ronu s organickými látkami do štěrkoviště. Případně by též posloužily jako protipovodňové
hrázky.
• Vegetační pás o šířce 50-100m (podle místní situace i širší) by měl být kolem jezera
vyčleněn ze zemědělské půdy a zalesněn jehličnatými stromy (které každoročně neopadávají,
kromě modřínu), vysokého vzrůstu. Pás by měl několik funkcí: stínění nádrže, znesnadnění
přístupu lidem i hospodářským zvířatům a tím, že by byl vyvýšen nad ostatní terén, i
zabránění dešťových smyvů. Zásadní chybou by bylo vysadit listnáče. Každoroční spadání
listí by nádrž bohatě eutrofizovalo.
• Intenzivní agrotechnika, hnojení polí a lesů v těsném sousedství vodárenského štěrkoviště
by mělo být zakázáno.
• Rybí hospodaření zainteresované na produkci ryb nelze doporučit. Zásadně nesmí být
vysazováni kapři, líni, cejni a jiné kaprovité ryby, rozrývající dno. Voda se nesmí hnojit a
ryby přikrmovat.
• Koupání, veslování, chataření doporučujeme zakázat a znemožnit vyhlášením ochranného
pásma, které by zahrnovalo i vegetační pás.
• Úpravna vody by měla být preventivně připravena na možný vznik vegetačního zbarvení či
vodního květu v teplém ročním období. případně na masový výskyt dalších vodních
organismů např. měkkýšů (Dreissensia polymorpha na Oplatilu).
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Nakonec je nutné konstatovat, že pískovnu, či štěrkoviště určené pro vodárenský odběr nelze
stoprocentně chránit proti eutrofizaci a znečisťování. Existuje řada metod boje proti eutrofizaci a
znečisťování, které jsou pro štěrkoviště vhodné, ale jejich účinek je omezený (zejména časově),
takže procesy pouze zpomalují, takže eutrofizace v průmyslové a zemědělsky obhospodařované
krajině probíhá v desetiletích místo v létech. Koexistence rybářství a vodárenství na jednom
štěrkovišti znamená dříve či později zhoršení jakosti vody.
Výše uvedené teze pro přímý odběr vody z pískovny mohou být poněkud zmírněny při realizaci
břehové infiltrace. Průsakem vody z písníku štěrkopískovým kolektorem do jímacích vrtů je kvalita
vody výrazně zlepšena, podobně jako při umělé infiltraci.
Závěr hydrogeologckého posouzení

-

-

-

-

Výsledky hydrogeologického průzkumu Poděbrady – Kluk lze shrnout do těchto bodů:
identifikace proudového systému podzemní vody jako jednokolektorového systému s volnou
hladinou a okrajovými podmínkami, které určují pohyb podzemní vody;
množství podzemní vody a její oběh v zájmovém území určuje ve zcela dominantní míře úroveň
hladiny Labe v jezové zdrži Poděbrady a úroveň přelivu ve drenážní výpusti písníku (1) Jezero;
jímací území i dobývací prostor Kluk jsou v dosahu přímé inundace Labe, v havarijních plánech
je třeba počítat s povodňovou zátopou;
po hydraulické stránce tvoří písníky privilegované cesty podzemní vody bez hydraulických
odporů, které zplošťují průběh hladiny podzemní vody a rozšiřují dosah vcezu labské vody
z nadjezí do kolektoru;
voda ve vodárenském jímacím území má při současném odběru trojí původ, největší podíl tvoří
vcezená labská voda, dále podzemní voda přitékající od jihu a nejmenší podíl má voda
protékající písníkem (3);
podzemní voda i voda z Labe jsou si navzájem velmi podobné v obsahu rozpuštěných
minerálních látek, typu Ca-HCO3-SO4 s mineralizací cca 500 mg/l;
kvalita čerpané vody vyvolává nutnost dvoustupňového odželezování a odmanganování;
labská voda vcezená do jímacího území přináší na rozdíl od vody z písníků kontaminaci
dichlorbenzeny;
plánované rozšíření těžby nevyvolá měřitelné negativní ani pozitivní účinky na podzemní vodu
v jímacím území z hlediska jejího množství;
koncepční změna jímání modelovaná v jižní části dobývacího prostoru byla navržena v typu
břehové infiltrace vody z písníku do čerpacích vrtů umístěných v úzké šíji mezi dvěma písníky.
Tento způsob jímání realizovatelný za spolupráce těžaře a vodárenské společnosti by přinesl
výrazné zlepšení kvality jímané vody;
pro identifikaci skutečné odezvy proudového systému na otvírku nových písníků a jejich těžbu
je nezbytné pokračovat v monitorování hladin vody v navrženém monitorovacím systému.

Z hlediska možných vlivů na okolní rostlinstvo vyplývá z hydrogeologického posouzení, že dosah
deprese vzniklé vytvořením nového těžebního jezera nezasáhne významným způsobem EVL
Libický luh a zvláště chráněná společenstva na jeho okraji a že se tedy podmínky jejich rozvoje
nezmění.
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Vlivy na podzemní vody jsou blíže specifikovány a aktualizovány v předběžném
hydrogeologickém posouzení v příloze oznámení a budou dále podrobně zkoumány v podrobné
geologické zprávě, která se v současné době u společnosti AQUATEST spol. s r.o. dokončuje.
Vlivy na povrchové vody
Ložiskem štěrkopísku Poděbrady-Kluk neprotéká žádný povrchový tok. Nejbližším vodním tokem
je Labe, v jehož záplavovém území se ložisko zčásti nachází. Lze konstatovat, že negativní vliv na
proudění povrchových vod nenastane díky malému snížení vodní hladiny v těžebním jezeře, které
bude sloužit jako rezervoár pro případ vybřežení Labe a bude sloužit jako retenční nádrž. Tento vliv
je u jiných obdobných těžeb provozně i výpočtově ověřen.
Vysoká propustnost horninového prostředí nivy Labe, rovinný či nepatrně ukloněný povrch terénu,
spolu s již roztěženou plochou hodnocené těžebny a stávajícími těžebními jezery vylučují ovlivnění
režimu povrchové vody při zahloubení ložiska pod hladinu podzemní vody.
Poměrně významným vlivem na povrchové vody bude vznik dalšího těžebního jezera v rozsahu cca 9
ha.

Závěr:
Vlivy na vody budou významné, avšak pozitivní, co do rozsahu lokální, ve srovnání se současným
stavem nevratné, průběžně se měnící s postupem těžby, po ukončení hornické činnosti v lokalitě
ustálené. Hlavní vlivy budou spojené se změnou velikosti vodních ploch v území, což však nebude
mít významný vliv na vodní režim krajiny jak z hlediska vod povrchových, tak podzemních.
Z hlediska vlivů na podzemní vody nebude mít záměr negativní vliv na jejich množství, vliv na
kvalitu podzemních vod se v případě přemístění odběrných vrtů mezi dva písníky projeví velmi
pozitivně díky odbourání přisávání potenciálně znečištěné vody z Labe.
Rozšíření těžby nebude mít negativní vliv na průtočnost krajinou, naopak zvýší retenční kapacitu
území o plochu jezera, tedy lze konstatovat, že i zde bude mít pokračování těžby v území mírně
pozitivní vliv.
Těžba nebude mít negativní vliv na vydatnost nebo kvalitu vody v individuálních podzemních
zdrojích vody v území.
D.I.5. Vlivy na půdu
Vlivy související se záborem ZPF byly již v předchozích kapitolách hodnoceny a jsou blíže
specifikovány v předběžném posouzení vlivu na ZPF v příloze oznámení, proto je na tomto místě
uveden jen jejich stručný přehled.
Záměrem budou dotčeny pozemky na ploše přibližně 9,3 ha. Před zahájením těžby bude nutno ze
ZPF trvale odejmout 93058 m2 zemědělských pozemků. Jak již bylo v předchozím textu
konstatováno, budou zabírány převážně pozemky I. třídy ochrany půd, které je možno odnímat
pouze výjimečně. V daném případě nelze ložisko štěrkopísků přestěhovat, jeho lokalizace je dána,
proto je možno podmínku odnímání těchto pozemků akceptovat. Odnětím pozemků pro postup
těžby nedojde ke vzniku neobhospodařovatelných enkláv.
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Rekapitulace ploch dotčených záměrem je uvedena v předběžném posouzení vlivů na ZPF
v příloze oznámení.
Narušení odtokových poměrů
Vlivem realizace záměru dojde ke změně odtokových poměrů daných odstraněním svrchního
horizontu pozemků a odkrytím hladiny podzemní vody. Tato změna však není z hlediska
odtokových poměrů vnímána negativně a nezpůsobí vznik problémových stavů za povodní, naopak,
retenční prostor mezi současnou úrovní terénu a hladinou podzemní vody dává možnost zachycení
nezanedbatelného objemu vody a tím přispěje k protipovodňové funkci území. Stávající terénní rýhy
bude nutno z hlediska jejich funkčnosti nově trasovat a zajistit jejich napojení na stávající systém.
Narušení organizace ZPF
Narušení organizace ZPF nenastane, v lokalitě nezůstanou neobhospodařovatelné pozemky. Cestní
síť účelových zemědělských komunikací nebude dotčena.
Hodnocení záboru z hlediska širších vztahů
Rozšíření těžby štěrkopísku v dané lokalitě představuje z hlediska širších vztahů výhodnou variantu
z následujících důvodů:
Jedná se o racionální využití již roztěženého ložiska s únosným vyřešením střetů s ochranou přírody
a bez významných negativních vlivů na obyvatelstvo.
Rozšíření stávající těžby je obecně vždy šetrnější z hlediska ochrany ZPF než otvírání zcela nové
lokality, ať už na pozemcích v ZPF nebo v PUPFL.
Plochy těžby štěrkopísků jsou v rámci naší republiky převážně situovány na nejúrodnější
zemědělské půdě s příslušností do I a II. třídy ochrany ZPF. V daném případě se jedná převážně o
pozemky I. třídy, které jsou výjimečně odnímatelné.
Ochrana přírody a krajiny
Zájmy ochrany přírody a krajiny nebudou při splnění navrhovaných podmínek ohroženy. Při cíleně
prováděné rekultivaci ploch dotčených těžbou lze naopak zajistit vhodné podmínky pro rozšíření
biotopů stávajících cenných rostlinných a živočišných druhů, které se nacházejí na přilehlých
plochách prioritních pro ochranu přírody. Z hlediska krajinného rázu je třeba podle možností
optimalizovat tvar nově vzniklých vodních ploch a tyto vhodně zapojit do krajiny.
Pro omezení negativních dopadů na zemědělskou půdu zajistí oznamovatel:
• Zpracování žádosti o trvalé vynětí ze ZPF se všemi požadovanými náležitostmi včetně
řádného zdůvodnění potřeby odnětí půd vysoké bonity a návrhu pro postupné skrývání
kulturních vrstev po úsecích a pro uložení kulturních vrstev půdy.
• Postupné skrývání kulturních vrstev v rozsahu nepřevyšujícím potřebu zajištění předstihu při
těžbě. Realizaci skrývek provádět jen v mimovegetačním období. Zajištění průběžné
dostupnosti zbytkových zemědělských ploch.
• Průběžné provádění tvarování a zpětné rekultivace břehů po vytěžení jednotlivých úseků
těžebního prostoru.
• Pro přístup na lokalitu využívat stávající komunikace a polní cesty.
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• Zabezpečení ochrany kulturních vrstev půdy na deponiích řádnou péčí (odplevelování,
zatravnění).
• Účelné využití skrývek svrchní kulturní vrstvy půdy ke zpětné rekultivaci těžebních ploch, k
jejich ozelenění a začlenění do krajiny
Odtokové poměry
• Volit umístění valů skrytých zemin a jejich tvar tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových
poměrů v lokalitě. Návrh na jejich umístění bude součástí POPD.
Organizace ZPF
• Realizovat zábory postupně tak, aby byla průběžně zajištěna obslužnost a dostupnost okolní
zemědělské půdy pro zemědělskou techniku.
• Zamezit vzniku zbytkové plochy ZPF.
Závěr:
Vlivy na půdu v území jsou významné, lokální, nevratné, týkající se převážně půd I. třídy ochrany.
Při dané lokalizaci ložiska není možno se jim vyhnout.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizací záměru dojde k vytěžení již roztěženého ložiska štěrkopísků.
Realizací záměru nebude omezeno nebo znemožněno využití žádných jiných ložisek nerostných
surovin.
Vlivy na jiné přírodní zdroje (vodu, půdu) byly komentovány v příslušných oddílech této kapitoly.
Závěr
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou trvalého a zásadního charakteru, lokální a
nevratné, nicméně se jedná o aktivitu, která je k využití zdroje štěrkopísku přímo určena.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován převážně na plochách, které se již v současné době nenacházejí v přírodě
blízkém stavu a jsou tvořeny zemědělsky využívanými agrocenózami. Plochy agrocenóz budou
odstraněny a nahrazeny vodními plochami místně s litorálním pásmem a břehovými porosty. V malé
míře bude záměr zasahovat i do ploch, které jsou v současné době přírodního charakteru (rákosiny,
ovsíkové louky), tento zásah však bude plošně zanedbatelný.
V přechodovém pásu mezi těžebním jezerem se může rozvinout úzký pás ruderalizovaného
vegetačního pokryvu s náletem. Ruderalizaci bude oznamovatel vhodnou rekultivací a údržbou
dotčených ploch potlačovat. Valy vytvořené ze skrývkových zemin oznamovatel bude průběžně
ošetřovat proti ruderálním druhům flóry a případně je pro snížení vlivu na krajinu a jako ochranu
proti plevelům zatravní.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy jsou podrobně popsány v biologickém hodnocení a hodnocení
vlivů záměru na soustavu NATURA 2000, které jsou zařazeny v přílohách dokumentace. Na tomto
místě jsou uváděny pouze zkrácené závěry těchto hodnocení.
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V prostoru uvažovaného záměru byl zjištěn výskyt některých zvláště chráněných druhů živočichů
s trvalými sídelními vazbami na dotčené lokality. Jedná se o mobilní druhy, dle příslušných
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., tedy není nezbytné provést jejich záchranné transfery, je však
nutno požádat o výjimku z jejich ochrany.
Transfery savců a ptáků jsou nejen bezpředmětné, ale technicky nerealizovatelné. U zvláště
chráněných druhů je nezbytné naplnit zákonnou podmínku zajištěním nerušeného průběhu jejich
reprodukčního období, tj. umožnit jejich vyhnízdění.
Pro zásah do biotopů zvláště chráněných druhů bude třeba obdržet výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. S ohledem na aktuální stav území a rozsah záměru se jeví jako
nezbytné požádat o výjimky z ochranných podmínek níže uvedených druhů. Vymezení ploch viz
BANAŠ (2008) a KURAS (2009) – plocha R.
A) druhy kriticky ohrožené
hrachor bahenní Lathyrus palustris – zásah do biotopu druhu, likvidace jednotlivých rostlin
(plocha M a O)
B) druhy silně ohrožené
kuňka obecná Bombina bombina – zásah do biotopu druhu (vodní plochy)
rosnička zelená Hyla arborea – zásah do biotopu druhu (plocha A)
skokan zelený Pelophylax esculentus – zásah do biotopu druhu (vodní plochy)
chřástal vodní Rallus aquaticus – zásah do biotopu druhu (plocha O)
rákosník velký Acrocephalus arundinaceus – zásah do biotopu druhu (plocha O, Q)
B) druhy ohrožené
moták pochop Circus aeruginosus – zásah do biotopu druhu (plocha O, Q)
cvrčilka slavíková Locustella luscinioides – zásah do biotopu druhu (plocha O, Q)
lejsek šedý Muscicapa striata – zásah do biotopu druhu (plocha A)
moudivláček lužní Remiz pendulinus – zásah do biotopu druhu (plocha A)
Přesný výčet druhů, v případě kterých je nezbytné žádat o výjimku z ochranných podmínek
těchto druhů, bude konzultován s KÚ Středočeského kraje. Ačkoli lze předpokládat mírné ovlivnění
chování některých dalších zvláště chráněných druhů živočichů, nedomnívá se zhotovitel
biologického průzkumu, že je naplněna podmínka ustanovení §56 z. č. 114/1992, tj. že je škodlivě
zasahováno do přirozeného vývoje druhů.
KOMPENZAČNÍ A DALŠÍ OPATŘENÍ
Rozsah kompenzačních opatření, s ohledem na rozsah záměru, je vhodně specifikován v postupu
rekultivace území (PSOTOVÁ 2010- Revitalizační studie v příloze oznámení) a předchozích studiích
(BANAŠ 2008, KURAS 2009) a v Entomologické studii.
Nově vznikající vodní plochy mají z hlediska podpory obojživelníků velký potenciál, ovšem
výhradně za předpokladu, že budou realizovány litorální zóny s hloubkou do 1 m a minimálně
několik metrů široké. Realizace takového biotopu na části vytěžené plochy je plánována. Zde bude
ovšem nutno uvést do souladu požadavky ochrany přírody se snahou o co nejlepší kvalitu vody
v písníku.
Je doporučeno specifikovat a kontrolovat charakter rybí obsádky pro vzniklé jezero. Je zcela
vyloučeno přihnojování a přikrmování ryb. Druhové složení by mělo být co nejpestřejší a
přizpůsobeno sportovnímu rybolovu. Řízenou rybí obsádkou je možné omezit rozvoj nežádoucích
řas, a to omezením kaprovitých ryb. Zcela nežádoucí je případné vysazení amura bílého
(Ctenopharyngodon idella), neboť přispívá k rozvoji fytoplanktonu a je významným konzumentem
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litorální vegetace.
Záměr tedy představuje dotčení některých zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž populace jsou
dostatečně silné a nemohou být významným způsobem ovlivněny. U některých druhů vázaných na
vodní prostředí lze navíc očekávat zachování anebo zlepšení stavu populací s ohledem na vznik
vodních ploch a litorálních biotopů.
Složitější je situace u vymapovaných biotopů rostlin, záměrem dojde k přímé likvidaci některých
cenných biotopů vyskytujících se v dotčeném území. Především se jedná o hodnotná společenstva
aluviálních psárkových luk Deschampsion cespitosa a porosty vysokých ostřic Caricetum gracilis. Z
ochranářského hlediska se nejkvalitnější porosty vyskytují v západní části území, kde byla zjištěna i
většina zvláště chráněných druhů živočichů a nejcennější zjištěný druh, hrachor bahenní a vzácná
jarva žilnatá.
Území lze zhruba rozdělit na plochy bez významnějšího vlivu na zájmy ochrany přírody, bez
nutnosti žádat výjimky z ochranných podmínek druhů (plocha R), na plochy s nízkým vlivem, bez
nutnosti žádat výjimky z ochranných podmínek (plocha B, D, E, H, K, N), plochy s významnějším
vlivem na cennější biotopy (plocha C, F, G, I, L, J), bez nutnosti žádat výjimky z ochranných
podmínek druhů, plochy s nízkým vlivem na cennější biotopy (plocha A) s nutností žádat výjimky
z ochranných podmínek druhů a plochy nejcennější, které jsou biotopově významné a je nezbytné
žádat výjimky z ochranných podmínek u řady druhů (plocha M, O a Q). Z hlediska významu a
početnosti zjištěných druhů lze za nejvýznamnější považovat plochu O v severozápadní části území.
Vliv na soustavu NATURA 2000
Vlivy na evropsky významnou lokalitu Libické luhy jsou podrobněji hodnoceny v příloze oznámení.
V tomto místě jsou uvedeny zkráceny závěry naturového hodnocení.
Možnost kumulace s jinými záměry
Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území lze považovat zejména běžné zemědělské
hospodaření, jež bude probíhat bez ohledu na realizaci předloženého záměru. V širším zájmovém
území jsou v provozu jímací zařízení vodárenské společnosti VAK Nymburk, které nejvýrazněji
ovlivňují hydrologické poměry v území (blíže viz Hermann, Michek 2001). Tato jímací zařízení
budou v provozu bez ohledu na navržené rozšíření těžby štěrkopísku, jejich vliv na okolí tedy bude
nadále přetrvávat, stejně jako je tomu bez negativních vlivů v současné době. Hodnocení
možných dopadů na výšku hladiny podzemních vod bylo dostatečně specifikováno
v hydrogeologickém posudku z roku 2001 v aktualizovaném hydrogeologickém posouzení.
Důvodem je zejména skutečnost, že podzemní vody jsou v území dotovány zejména z prostoru
Labe, tedy případný zvýšený odpar bude touto dotací vyrovnán bez významného negativního vlivu.
Kvalita vody v Labi se za posledních 10 let významně zlepšila, tedy nebude docházet ani ke
zhoršení kvality podzemní vody. Kumulativní vlivy v této oblasti se tedy pokládají za nevýznamné.
Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.env.cz) vyplývá, že v okolí
Kluku, na území EVL Libické luhy, nejsou známy další realizované či připravované záměry, které
by měly aktuálně významně ovlivnit EVL Libické luhy.
Možné přeshraniční vlivy
Vzhledem k poloze záměru v dostatečné vzdálenosti od státních hranic lze možné přeshraniční vlivy
záměru vyloučit.
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Stupnice pro hodnocení významnosti jednotlivých vlivů záměru na předměty ochrany a celistvost
evropsky významné lokality Libické luhy (zdroj: MŽP ČR 2007)
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění vylučuje
realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v případech určených
dle odst. 9 a 10 § 45i zákona) Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či
populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje realizaci záměru. Mírný
rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Bez vlivu

Záměr nemá žádný vliv.

+1

Mírně
pozitivní vliv

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu.

+2

Významný
pozitivní vliv

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.

Konkrétní kritéria, jež definují hladinu "významného negativního vlivu" dle odst. 9 § 45i ZOPK,
resp. dle směrnice o ptácích (79/409/EHS) a směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na
základě analogie s přístupem používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných
evropských zemích (Percival 2001, Bernotat 2007). Za významný negativní vliv je typicky
považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou
předmětem ochrany EVL nebo PO. Za hlavní kritérium (hladinu významnosti vlivu) lze považovat
dotčení více než 1% rozlohy typu přírodního stanoviště či 1% velikosti populace evropsky
významného druhu, nebo ptačího druhu na území dané EVL, resp. PO (Bernotat 2007, Percival
2001).

Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů realizace záměru na předměty ochrany EVL
Libické luhy
• Realizací těžby štěrkopísku v zájmovém území dojde k záboru části plochy EVL Libické
luhy. Z hlediska vymezených předmětů ochrany dojde k záboru malé části mezofilních
ovsíkových luk (T1.1. - 6510). Očekávaný rozsah záboru typu přírodního stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis) bude činit cca 1.200 m2, což je 0,13% rozlohy daného typu přírodního stanoviště
na území EVL. Uvedený rozsah záboru plochy typu přírodního stanoviště 6510 lze
považovat za nevýznamný.
• Realizací těžby štěrkopísku dojde k nevýznamnému ovlivnění hydrologického režimu.
Provedená hydrologická studie (Hermann, Michek 2001) poukazuje na deformaci
proudového pole pouze v bezprostředním okolí pískoven. Režim i kvalita podzemních vod
zůstane nedotčena. Hydrologické poměry v území budou tedy nadále nejvíce ovlivňovány
jímacími zařízeními vodárenské společnosti VAK Nymburk. Vzhledem k existenci
rozsáhlého slepého ramene v daném prostoru však lze riziko negativního dotčení
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hydrologického režimu lesních tůní považovat pouze za zanedbatelné.
• Při těžebních pracích a navazující dopravě dojde k posunutí zdroje hlučnosti a prašnosti
směrem do území EVL Libické luhy. Vzhledem k charakteru předmětů ochrany (rostlinná
společenstva a druhy živočichů, kteří nejsou k těmto vlivům citliví) nelze očekávat jejich
negativní ovlivnění v souvislostí s posunutím zdrojů hlučnosti a prašnosti.
• V souvislosti s přípravou území a následnými těžebními pracemi (včetně dopravy) v
zájmovém území dojde k posunutí potenciálních zdrojů diaspor ruderálních či synantropních
druhů (prostřednictvím odhalené zeminy a pohybu pracovních mechanismů) směrem do
území EVL. Vzhledem k tomu, že z hlediska životní strategie ruderálních druhů nelze
očekávat jejich masivní expanzi do okolního mokřadního prostředí se silnou konkurencí
travin a ostřic a zejména z důvodu absence výskytu předmětů ochrany – typů přírodních
stanovišť v okolí zájmového území (s výjimkou stanoviště 6510) lze považovat uvedený vliv
za nevýznamný.
• Při provozu (těžbě) v zájmovém území je potenciálně negativním vlivem na území EVL
Libické luhy riziko havárie – úniku ropných látek, maziv apod. do okolního prostředí.
Uvedené (hypotetické) riziko lze eliminovat za použití konkrétních zmírňujících opatření.
Konkrétně je při těžebních pracích v daném sektoru nezbytné dbát příslušných
bezpečnostních opatření a havarijních plánů (v případě eventuálního vzniku provozních
havárií a následných úniků chemikálii do okolního prostředí) a provádět průběžný
monitoring kvality vody v písníku. V případě zjištění eventuálního úniku chemikálií do
vodního prostředí provézt příslušná opatření k jejich likvidaci.
• Po ukončení těžby v zájmovém území je navržena rekultivace celého prostoru. V případě
vhodně navržených rekultivačních opatření (např. dostatečně velký litorál s vhodně voleným
profilem dna a břehů, bez intenzivního chovu ryb, vytvoření několika tůní) může dojít ke
zlepšení podmínek pro výskyt některých předmětů ochrany EVL Libické luhy (zejména
mokřadní přírodní stanoviště a kuňka ohnivá).
Vlivy záměru na vymezené předměty ochrany EVL Libické luhy podává v přehledné formě
následující tabulka:
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Tab.č. 29 Vyhodnocení vlivu záměru " Rozšíření těžby štěrkopísku v rámci dobývacího prostoru Poděbrady-Kluk " na předměty
ochrany EVL Libické luhy.
PŘEDMĚT OCHRANY

LOKALIZACE

HODNOTA* POPIS

3150 Přirozené eutrofní vodní
nádrže s vegetací typu
Magnopotamion
nebo
Hydrocharition

EVL Libické luhy

0

V předmětné lokalitě se daný typ evropsky významného stanoviště nenachází. Záměrem tudíž
nedojde k ovlivnění stanoviště.

6430 Vlhkomilná vysokobylinná
lemová společenstva nížin
a horského až alpínského
stupně

EVL Libické luhy

0

V předmětné lokalitě se daný typ evropsky významného stanoviště nenachází. Záměrem tudíž
nedojde k ovlivnění stanoviště.

6440 Nivní louky říčních údolí
svazu Cnidion dubii

EVL Libické luhy

0

V předmětné lokalitě se daný typ evropsky významného stanoviště nenachází. Záměrem tudíž
nedojde k ovlivnění stanoviště.

6510 Extenzivní sečené louky
nížin až podhůří
(Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion
nemoralis)

EVL Libické luhy

(-1)

Předmětný typ evropsky významného stanoviště do prostoru uvažovaného ložiska zasahuje
plochou cca 1.200 m2. Vzhledem k rozsahu daného typu stanoviště v rámci celé EVL (tj. 95,9
ha), lze dotčení stanoviště považovat za nevýznamné (0,13%).

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem
letním (Quercus robur),
jilmem vazem (Ulmus
laevis), j. habrolistým (U.
minor), jasanem ztepilým
(Fraxinus excelsior) nebo
j. úzkolistým (F.
angustifolia) podél velkých
řek atlantské a
středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)

EVL Libické luhy

0

V předmětné lokalitě se daný typ evropsky významného stanoviště nenachází. Záměrem tudíž
nedojde k ovlivnění stanoviště.

roháč obecný (Lucanus cervus)

EVL Libické luhy

0

V předmětném území druh nebyl nalezen. Nenacházejí se zde vhodná stanoviště pro vývoj druhu.
Záměr nebude mít vliv na populaci roháče obecného.
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PŘEDMĚT OCHRANY

LOKALIZACE

HODNOTA* POPIS

páchník hnědý (Osmoderma
eremita)

EVL Libické luhy

0

V předmětném území druh nebyl nalezen. Nenacházejí se zde vhodná stanoviště pro vývoj druhu
(viz staré doupné stromy), srovnej (Ranius 2001; 2002a,b). Záměr nebude mít vliv na populaci
páchníka hnědého.

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

EVL Libické luhy

-1

Výskyt kuňky ohnivé byl zjištěn v lesních tůních při západním okraji uvažované plochy těžby
štěrkopísku a v kanálu podél severního okraje navržené těžební plochy (R. Kočvara pers. comm.;
osobní pozorování). Vlastní bezlesá plocha (rákosiny, louky) se jeví jako nevýznamná pro
rozmnožování a vývoj kuňky (viz druh zde nebyl v r. 2008 ani 2009 pozorován; nenacházejí se
zde otevřené mělké vodní plochy ani kaluže). Obdobně nebyl aktuálním výzkumem prokázán
výskyt kuňky podél kanálů a v tůních ve východním a severovýchodním cípu navržené těžební
plochy. Náhodný výskyt je zde ale potenciálně možný. Podle Banaše (2008) jsou stružky a kanály
v severní a severo-východní části území migračním koridorem pro kuňku. S tímto názorem lze
souhlasit, byť druh se jeví spíše jako sedentární a zaznamenané migrace dospělých žab nejsou na
velké vzdálenosti (Baruš, Oliva 1992). Význam kanálu při východním okraji lokality ale zřejmě
nelze přeceňovat a to z důvodu jeho nepravidelné dotace vodou (viz v letním období 2009 byl
kanál při V části území dlouhodobě bezvodý).
Vzhledem k faktu, že záměr je situován do prostoru v jehož blízkém okolí se vyskytuje kuňka
ohnivá, můžeme usuzovat, že část prostředí obývaného kuňkou bude rovněž dotčeno. Potenciálně
dotčena může být migrační cesta v prostoru SV kanálu (tento se ale jeví jako částečně vhodný pro
migraci kuňky a to z důvodu nepravidelné dotace vodou). Kuňky se mohou volně pohybovat v
prostoru rákosiny a v ostřicových porostech (pozorovány zde ale v období návštěv území nebyly,
vhodná místa pro rozmnožování se zde aktuálně nenacházejí). V kontextu rozsahu EVL a
charakteru záměru, lze vliv na populaci druhu nahlížet jako mírně negativní. Navic lze
populaci kuňky podpořit přijetím vhodných opatření (viz kap. VI.).

* Hodnota významnosti vlivu na předmět ochrany je stanovena dle "Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (MŽP ČR 2007)" a to následovně: 0 ... záměr nemá žádný prokazatelný vliv, -1 ... mírně negativní vliv, -2 ... významně
negativní vliv, ( ) ... potenciální vliv; ** prioritní druh/stanoviště ochrany EU
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Vyhodnocení možných kumulativních vlivů
Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území lze považovat zejména běžné zemědělské
hospodaření, jež bude probíhat bez ohledu na realizaci předloženého záměru. V širším zájmovém
území jsou v provozu jímací zařízení vodárenské společnosti VAK Nymburk, které nejvýrazněji
ovlivňují hydrologické poměry v území (blíže viz Herrmann, Michek 2001). Tato jímací zařízení
budou v provozu bez ohledu na navržené rozšíření těžby štěrkopísku, jejich vliv na okolí tedy bude
nadále přetrvávat.
Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.env.cz) vyplývá, že v okolí
Kluku u Poděbrad, na území EVL Libické luhy, nejsou známy další realizované či připravované
záměry, které by měly aktuálně významně ovlivnit EVL Libické luhy.
Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost* EVL a PO
Předkládaný záměr "Rozšíření těžby štěrkopísku v rámci dobývacího prostoru Poděbrady-Kluk"
představuje záměr, který je situován mimo území PO, ale do EVL Libické luhy.
Z provedeného rozboru výskytu jednotlivých předmětů ochrany, ve vztahu k ploše navržené těžby
vyplývá, že realizací záměru dojde k částečné fragmentaci biotopu kuňky ohnivé (zábor – přeměna
části jejího významného migračního prostředí na vodní plochu). Vzhledem k charakteru lokality,
ekologii druhu a navrhovaným revitalizačním úpravám po dotěžení lokality je možno vliv na
celistvost hodnotit jakožto dočasně negativně působící jev. Vhodnou úpravou litorálních porostů
po ukončení těžby, je naopak možno prostor pro vývoj a migraci druhu perspektivně podpořit.
Shrneme-li vyhodnocení vlivů záměru na celistvosti EVL Libické luhy, tyto nebudou záměrem
významně negativně a trvale dotčeny.
Vyhodnocení variant záměru
Záměr je předkládán invariantně. Hodnocení aktivní varianty záměru tudíž provedeno ve vztahu ke
stávajícímu stavu (varianta nulová = bez realizace záměru).
Realizace nulové varianty znamená postupné ukončení těžby a rekultivaci okolního území.
Tato varianta znamená neprovedení zásahu na území evropsky významné lokality Libické luhy a
pravděpodobné pokračování stávajícího zemědělského využití daného sektoru.
Provedení aktivní varianty (předložený projektový záměr) znamená v předloženém rozsahu
ovlivnění EVL Libické luhy (viz stávající plocha bude přeměněna v jezero pískovny). Dle
vyhodnocení dopadů záměru na jednotlivé předměty ochrany EVL je toto ovlivnění relativně malé a
řešitelné příslušnými zmírňujícími opatřeními. Provedení navržených zmírňujících opatření (viz
vytvoření litorálního pásma, vyhloubení lokálních tůněk v těžebním prostoru, vymezení ochranného
pásma, atd.;), může, oproti stávajícímu stavu, podpořit populaci kuňky v předmětném území.

*

Celistvostí v případě PO a EVL rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve
vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý
pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento pojem je také nutno chápat v
širokém smyslu jako integritu nejen topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod.
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Opatření k prevenci negativních vlivů záměru
Záměr "Rozšíření těžby štěrkopísku v rámci dobývacího prostoru Poděbrady-Kluk" je předkládán k
posouzeni v poměrně obecné podobě. Apriori jsou tedy uvažovány negativní vlivy, které provází
záměry obdobného typu.
Vzhledem k předpokládanému dotčení některých předmětů ochrany EVL Libické luhy, je legitimní
uložení zmírňujících opatření a to následujícího charakteru:
(a)

Vymezit cca 25 m bezzásahovou zónu od břehů tůně při západní hranici uvažovaného
těžebního prostoru. Vymezit cca 25 m bezzásahovou zónu od severního okraje tůně podél
vodoteče a dále podél břehů vodoteče při severním okraji těžebního prostoru (tj. vodoteč v
úseku mezi stávajícím jezerem a připravovanou těžební plochou), viz následující obr.:

Orientační zákres bezzásahové zóny při okraji uvažovaného těžebního pole o šíři cca 25 m.

(b)

Jako velmi účelné pro podporu reprodukce kuňky a migračního potenciálu územím se jeví
vybudování soustavy mělkých tůní (s hloubkou 0,5-1 m) a to jak v prostoru navržené
ochranné zóny (viz předchozí obr.), tak dle dispozičních možností v okolních částech
dobývacího prostoru.

(c)

Těžební prostor bude po ukončení těžby revitalizován. Zcela zásadní je v daném ohledu
vytvoření litorálního pásma po obvodu odtěženého pole. Část odklizových zemin bude
rozhrnuta do vody a tak bude vytvořeno litorální pásmo a mokřady zajišťující existenci
vodních a na vodu vázaných rostlin a živočichů. Břehy vzniklého jezera budou zatravněny a
osázeny autochtonními dřevinami (případně je možno ponechat spontánní sukcesi). Bylo by
vhodné (dle možností investora) poměrně rozsáhlou vodní plochu přerušit vybudováním
ostrůvků.
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(d)

V dalším stupni projektové dokumentace by bylo vhodné podrobněji rozpracovat způsob
rekultivace, a to především biologické.

(e)

Monitorovat potenciální nástup invazních druhů rostlin. V případě jejich zvýšeného
výskytu (např. deponie ornice a podornice) přikročit k jejich okamžité sanaci.

(f)

Deponie/mezideponie v prostoru těžebního závodu, resp. těžebního pole (viz k těžbě
připravit vždy část těžebního pole a zeminu průběžně používat na vysvahování litorálů a jejich
revitalizaci). Deponie zeminy nebude v EVL (vyjma připravovaného těžebního pole) ani v
prostoru výše specifikované bezzásahové zóny EVL (viz bod a).

(g)

Zahájení přípravných prací (tj. svoz ornice a podornice) v mimovegetační období (podzim,
zima).

(h)

Zabezpečit úniky ropných látek do vodního prostředí. Mechanismy budou mimo pracovní
dobu parkovány na vyhrazené ploše, uzamčené a zajištěné proti únikům olejů a nafty
ocelovými vanami. Obdobně sklad PHM a olejů musí být zajištěna proti úniku ropných
derivátů a v dostatečné vzdálenosti od povrchových vod (vzhledem k otevření ložiska a častým
povodním v regionu je zde reálné riziko kontaminace spodních vod). Pravidelně kontrolovat
všechny stroje, vozidla a zařízení se zaměřením na případný únik ropných látek. Vyloučeno je
mytí automobilů v místě pískovny. S výše uvedeným souvisí požadavek na vybavení lokality
základními prostředky pro zvládání případných úniků ropných látek (sorbenty, skladovací
prostředky, záchytné vany, norná stěna).

Závěr:
Dle vyhodnocení potenciálních vlivů na vymezené předměty ochrany EVL Libické luhy lze
konstatovat zanedbatelnou ztrátu předmětných typů evropsky významných stanovišť (viz stanoviště
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří) a potenciálně mírný negativní vliv na populaci
kuňky ohnivé (viz dotčení migračního potenciálu území, dotčení potenciálních míst s náhodným
výskytem druhu).
Na základě vyhodnocení možných vlivů záměru na předmětné populace druhů a typy
evropsky významných stanovišť je možno uzavřít, že záměr nebude mít významně negativní
vliv na celistvost a předměty ochrany EVL, a to za předpokladu respektování výše uvedených
opatření k prevenci negativních vlivů záměru.
Kompenzace vlivů na bezobratlé
Pokud nelze těžbu v DP Poděbrady - Kluk přehodnotit, nelze vyloučit zásah do některých
populací zvláště chráněných a ohrožených druhů bezobratlých (viz přílohy oznámení – Entomologická
studie).
Jako náhradu za takto ztracené cenné plochy je navrženo uplatnit kompenzační opatření, ve
smyslu restituce vhodného lučního biotopu na blízkých, aktuálně neobsazených, lokalitách (loukách).
Cílem bude vytvoření obdobných stanovišť o dané kvalitě a plošném rozsahu, jež by odpovídaly
dotčeným plochám. Vytvoření vhodného náhradního stanoviště pro výskyt modráska (modrásků) je
reálné a představuje vytvoření/obnovu lučních ploch s výskytem krvavce totenu a hostitelských kolonií
housenek (tj. Myrmica scabrinodis pro modráska Maculinea teleius a Myrmica rubra pro modráska
Maculinea nausithous).
Předpoklady úspěšného provedení kompenzačních opatření:
(a) stanovení výchozích demografických parametrů populace Maculinea teleius v prostoru luk JV
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od Boučkova jezera. Výchozí početní stavy M. teleius na lokalitě jsou rámcově známy a popisuje je
Vrabec et al. (2008a,b). Početnost motýlů v populaci se pohybuje na úrovni cca 3.000 jedinců/rok.
(b) vytvoření lučních porostů o adekvátní, nebo lépe vyšší výměře než je výměra dotčených luk
kolonizovaných modráskem. Součástí bude též management luk formou jednoroční seče v termínu do
cca poloviny června, resp. v druhé polovině září.
(c) přípravné práce v prostoru překryvu biotopu M. teleius (přip. M. nausithous) a DP Poděbrady
- Kluk (viz zelená plocha na obr. 1) nebudou realizovány dříve, než bude vytvořen plně funkční náhradní
biotop , a to v požadovaném rozsahu. Plně funkčním biotopem se rozumí stanoviště, jež bude hostit
srovnatelně velkou populaci, která bude početně odpovídat ztrátám na populaci v důsledku plánovaného
záměru.
(d) práce na obnově stanoviště totenových luk a monitoring druhu v místě obnovovaných lučních
porostů bude probíhat pod patronací nejlépe místně příslušné AOPK ČR, nebo jiného odborného orgánu
OP. Zhodnocení funkčnosti provedených kompenzačních opatření posoudí specialista na danou
problematiku ve spolupráci s odborným orgánem OP.

Závěr
Vlivy na fauny a flóru budou z hlediska míry a s přihlédnutím, že se jedná o realizaci na zemědělsky
obhospodařovávaných pozemcích, přinášet ovlivnění únosné, nevratné ve smyslu rozšíření biotopů
vodních ploch a s tím souvisejících nových podmínek pro rozvoj živočišných a rostlinných druhů,
které se již v okolí lokality v současné době vyskytují. Za významné jsou považovány vlivy na
bezobratlé, které je však možno kompenzovat zřízením náhradních refugií před zahájením těžby ve
střetové části území.
Vlivy na prvky soustavy Natura 2000 jsou klasifikovány jako málo významné.
Za předpokladu splnění podmínek uvedených v tomto oddílu budou tyto vlivy v konečné fázi oproti
zachování orné půdy pozitivní, trvalé a nevratné, negativní vlivy budou nevýznamné, lokálního
dosahu, po ukončení hornické činnosti zčásti odezní, avšak podmínky pro rozvoj druhů zůstanou
v porovnání se současným stavem trvale pozměněné (nikoliv však apriori negativně).
Pro dotčení zvláště chráněných druhů si oznamovatel vyžádá výjimku z jejich ochrany.
Vlivy na ekosystémy

a) vlivy na prvky ÚSES
Záměr je situován ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru, regionální ÚSES ani lokální
složky ÚSES nebudou těžbou negativně ovlivněny. Záměr nebude mít vliv na funkčnost
stanoveného ÚSES na žádné z úrovní.
Vhodně provedená rekultivace přinese v konečné fázi pozitivní vlivy v důsledku umožnění rozvoje
kvalitních původních druhů flóry a fauny s vyšší diverzitou než v současné době, kdy jsou dotčené
plochy zčásti intenzivně zemědělsky obdělávány.
V zájmovém území jsou plochy ÚSES stabilizované. V důsledku realizace záměru nedojde k jejich
plošnému omezení nebo ke snížení jejich funkčnosti, naopak je pravděpodobné, že při vhodně
volené rekultivaci bude prostupnost území z pohledu migračních cest pro živočichy a rostliny žijící
již v současné době v lokalitě a jejím okolí posílena.
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b) vlivy na významné krajinné prvky
V území dotčeném vlivy těžby se nacházejí VKP ze zákona, které budou těžbou dotčeny – liniová
společenstva, vodoteče, vodní plochy a dřeviny rostoucí mimo les. K jejich dotčení si oznamovatel
vyžádá souhlas příslušného orgánu ochrany přírody.
c) vlivy na další ekosystémy
kromě již zmíněných nenastanou.
d) další aspekty
Nepominutelným biologickým vlivem může být již zmíněná ruderalizace území před jeho důslednou
biologickou rekultivací. Otevřené plochy jsou výrazně vystavovány nástupu ruderálních rostlin a
jednoletých plevelů, jejichž rozvoji je možno zabránit průběžnou realizací plánu sanace a
rekultivace.
Stávající těžba ukazuje, že negativní vliv na liniové a lesní porosty ani jejich bylinné a křovinné
patro se v důsledku změn hydrického režimu při těžbě negativně neprojevuje.
Vlivy na ekosystémy a ÚSES jsou hodnoceny v kontextu se stávajícím stavem území jako
nevýznamné, trvalé, v době provozu záměru mírně negativní, v konečné fázi po ukončení
rekultivace mírně pozitivní.
D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
V dotčeném území bude nevznikne žádný zásadně vzhledově nový prvek. Vznik nové menší
samostatné vodní plochy významným způsobem pohledově neovlivní území. Vodních ploch je
v lokalitě již více, navíc je území těžby ukryto mezi komplexem lesů a liniovým porostem Labe,
takže z hlediska dálkových pohledů bude ovlivnění lokality nevýznamné.
Dočasně bude lokální vzhled území ovlivněn umístěním valů vytvořených ze skrytých kulturních
zemin, jejichž umístění bude řešeno tak, aby nebyly překážkou proudění v době případných
zvýšených stavů (po vytěžení jednotlivých etap postupu těžby budou zeminy průběžně využity pro
rekultivaci území, resp. v případě přebytku budou již v průběhu těžby zčásti odvezeny k využití
v jiné lokalitě.
Reliéf, který je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé krajiny, nebude stavbou
ovlivněn. Výškové ovlivnění valem zeminy bude zanedbatelné (předpokládá se max. 4 m), při
vhodném tvarování valu a jeho ošetření, resp. zatravnění nebude tento prvek působit rušivě a splyne
s okolím.
Plocha těžebního jezera s doprovodnou výsadbou a litorály bude v budoucnu po realizaci
rekultivačních prací významným ekostabilizujícím prvkem. Při realizaci vhodných úprav a
vytvoření litorálu bude po ukončení těžby celý prostor začleněn do navazujícího krajinného
systému.
Prostor těžby písku se nedotkne funkčnosti prvků ÚSES.
Lokalita pro štěrkopískovnu je situována v území přiměřeným způsobem s ohledem na lesní porosty,
jejichž ucelenou strukturu ani jejich ochranné pásmo nenaruší. Tato skutečnost je významná
vzhledem k typu záměru a návaznosti na okolní prostorové charakteristiky. Žádná stávající kulturní
dominanta krajiny v území nebude dotčena.
Hledisko krajinného rázu nebude vznikem nové vodní plochy nepříznivě ovlivněno. Krajinný ráz
nebude pozměněn, za předpokladu vhodné rekultivace bude tento nevýznamný zásah do
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navazujícího krajinného systému přijatelný. Časové hledisko pro dotvoření tohoto krajinného prvku
bude dlouhodobé, časový horizont ukončení těžby a následné rekultivace se předpokládá cca 10 let.
Pro posouzení vlivu navrhované těžby štěrkopísků na krajinný ráz a estetické parametry území je
podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území.
Hodnocení je možno provést z několika pohledů:
8.1.

Změna charakteristiky území

Realizací záměru nedojde k podstatné změně charakteristiky území, kde se již v současné době
vyskytuje několik plošně srovnatelných vodních ploch. Rozšířením stávající vodní plochy o cca 9 ha
se nahradí část vizuálně vnímatelného celku převážně orné půdy. Tento vliv je nevratný, postupující
s postupem těžby, stálý, z hlediska vlivu na krajinný ráz v daném území neutrální.
Změna charakteristiky území spojená s dočasným proměnným umístěním valu zeminy bude
zanedbatelná z důvodu malé konstrukční výšky a vhodné úpravy jeho povrchu. Tento vliv je vratný,
krátkodobý, po dobu těžby proměnný co do umístění a velikosti, neutrální.
8.2.

Změna poměru krajinných složek

V této souvislosti bude z hlediska změny krajinných složek stav změněn trvale. Orná půda a trvalé
trvaní porosty v rozsahu cca 9 ha s proměnnými porosty kulturních rostlin budou nahrazeny vodní
plochou s ekologicky stabilnějšími trvalými doprovodnými porosty.
Vliv bude trvalý, nevratný, co do rozsahu lokální, postupující s postupem těžby, neutrální až mírně
pozitivní.
Vliv na změnu poměru krajinných složek spojený s dočasným umístění valu zeminy bude vratný,
krátkodobý, po dobu těžby proměnný, co do velikosti nevýznamný, neutrální.
8.3.

Ovlivnění vizuálních vjemů

V současné době obsahuje vizuální vjem krajiny rovinu s členícími prvky ojedinělých lesních
porostů a lidských sídel. Převažující vizuální vjem poskytuje vodní plocha stávajících jezer po těžbě
štěrkopísků.
Vlivem realizace záměru nastane mírné ovlivnění lokálního vizuálního vjemu rozšířením podílu
vodních ploch na skladbě krajiny, nicméně s ohledem na reliéf území a situování záměru nenastane
dálkový dosah tohoto vlivu.
Ovlivnění vizuálního vjemu umístěním valu zemin bude málo významné, krátkodobé, co do rozsahu
malé, pozitivní nebo negativní vnímání je subjektivně hodnotitelné, bez dálkového dosahu.
8.4. Vliv na strukturu a funkční využití území
Lokalita je v současné době zejména po stránce botanické i zoologické významná, avšak nikoliv
v porostech agrocenózy.
Intenzivně zemědělsky obhospodařované plochy budou s realizací záměru změněny přechodně na
využití pro hornickou činnost, avšak po ukončení biologické rekultivace v území dojde ke změně
jejich funkčního využití na vodní plochu, kterou bude možno využít jako významný krajinný prvek
s rozvojovým potenciálem významných rostlinných i živočišných druhů.
Vliv umístění valu zemin na strukturu a funkční využívání území je přechodný a krátkodobý.
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8.5. Vlivy na rekreační využití krajiny
Krajina je v současné době v místě těžby využívána pro individuální rekreační účely. Těžba využití
území pro rekreaci negativně neovlivní, neboť přístupové komunikace k lokalitám rekreační
zástavby vedou mimo účelovou komunikaci, po které je vytěžený materiál odvážen. Naopak
odsunem těžby od chatové zástavby ve východním sektoru území dojde v této lokalitě ke zklidnění a
tedy vliv záměru zde bude pozitivní.
Po ukončení biologické rekultivace bude minimálně částečně rekreační potenciál území posílen.
Vliv uložení zemin do valu nemá na rekreační využití území žádný vliv.
8.6. Závěr
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území budou mít změny související s realizací záměru
krátkodobě negativní charakter. Po ukončení hornické činnosti v území budou výsledné změny
charakteru a funkčního využití území mírně pozitivní. Plošný dosah změn bude lokální a z pohledu
od trvalé obytné zástavby budou změny, které se projeví, zanedbatelné.
Vlivy na krajinu spojené s ukládkou skrývek budou při vhodném tvarování a ošetření vzniklých
figur zanedbatelné, případné dočasné a co do umístění proměnné valy splynou s územím, následně
budou postupně průběžně odstraňovány při využití skrývek k rekultivaci.
Těžba štěrkopísků v území nebude mít negativní vliv na regionálně významné hodnoty území,
nevzniknou nové dominantní prvky v krajině, změna krajinných složek bude v kontextu se
stávajícím podílem vodních ploch v území neutrální.
Uvedené vlivy s ohledem na pojetí záměru a jeho stávající existenci v lokalitě budou nepříliš
významné, trvalé, nevratné. Nelze jim při realizaci záměru zabránit a omezení délky či rozsahu
jejich negativních vlivů je dáno rychlostí postupu těžby a zejména následné rekultivace. Z hlediska
krajinného rázu se jedná o změny v konečném důsledku neutrální až mírně pozitivní.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Z hlediska požadavků archeologické péče se jedná o území archeologického zájmu ve smyslu §22,
odst.2, zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výkopové práce budou v předstihu
oznámeny orgánu památkové péče a podle jeho pokynů bude v případě potřeby umožněn záchranný
průzkum.
Evidované a místně významné nemovité kulturní památky jsou situovány mimo dosah vlivů záměru.
Hmotný majetek obyvatelstva se v lokalitě těžby nenachází.
Ovlivnění hmotného majetku se v rámci realizace záměru nepředpokládá.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky budou nulové.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Záměr nebude zdrojem přeshraničních vlivů.
Nejvýznamnějším negativním vlivem na složky životního prostředí souvisejícím s předmětným
záměrem bude značný zábor kvalitních půd a zásah do EVL Libické Luhy. Tento vliv povede
k trvalé ztrátě přibližně 9,3 ha zemědělské půdy, která bude z převážné části rozlohy nahrazena
vodní plochou. Z komplexního pohledu je tento vliv možno vnímat i mírně pozitivně, neboť vodní
plochy mají vyšší koeficient ekologické stability než plochy orné půdy.
Z pohledu dopravní obslužnosti území nenastanou v oblasti problémy, zůstanou zachovány stávající
dopravní trasy. Intenzita dopravy spojené se záměrem se nezmění.
Záměr pokračování těžby v DP Poděbrady-Kluk bude zdrojem sluchově postižitelných změn u
nejbližší obytné zástavby daných postupem těžebního mechanismu a možností souběhu skrývek a
těžby (v některých místech dojde u hlukové zátěže k mírnému poklesu, někde k mírnému nárůstu),
případné možné překročení hlukových limitův některém z referenčních bodů bude verifikováno
měřením a následně budou v souladu s požadavky KHS ÚP Nymburk učiněna případná opatření.
K přírůstku imisních koncentrací škodlivin včetně prachu oproti současnému stavu nedojde.
Žádný z hodnocených vlivů nepovede k poškození zdraví obyvatelstva. Z hlediska pobytové pohody
nedojde v území k významným změnám.
Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu nejsou na základě provedených biologických zhodnocení vlivů
záměru a posouzení vlivů na EVL Libické luhy předpokládány významnější dopady. Vlivy na
přírodu a krajinu budou při splnění podmínek uvedených v textu dokumentace působit v konečné
fázi mírně pozitivně. Pro ochranu zvláště chráněných druhů živočichů, kteří mohou potenciálně přes
lokalitu migrovat, byla navržena ochranná opatření a pro případný zásah do jejich biotopů budou
vyžádány výjimky. Díky rozšíření plochy s litorálním pásmem lze lokálně předpokládat zvýšení
diverzity krajiny a rostlinných i živočišných druhů.
Případné negativní vlivy záměru je možno omezit realizací kompenzačních opatření a splněním
některých podmínek stanovených v předchozích oddílech a v oddílu D.IV.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Při zvažování možných havarijních stavů při těžbě štěrkopísků na ložisku Hulín připadají do úvahy
možná rizika:
a) sesuv nestabilních nebo srážkami podmáčených svahů,
b) únik závadných látek,
c) zatopení zařízení vlivem srážek zvýšené vodní hladiny.
ad a)
K sesuvu méně stabilních svahů v území může dojít vlivem nevhodného svahování těžební stěny
nebo vlivem podmáčení břehů těžebního jezera na návodní straně (vodní erozí). Požadavek na
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zajištění vhodného svahování závěrných svahů a průběžné zajištění bezpečnosti práce v pískovně
oznamovatel v rámci následné přípravy území a kontroly hornické činnosti zajistí.
ad b)
Za únik závadných látek je třeba považovat zejména jakýkoliv únik ropných látek, jako jsou
pohonné hmoty, mazadla, hydraulické oleje a jiné, a to zejména s ohledem na skutečnost, že při
těžbě dojde k odkrytí hladiny podzemní vody.
Minimalizace rizika spočívání v důsledném ukládání technických kapalin do zabezpečeného skladu
a podle možností používání biodegradabilních pohonných hmot a mazadel.
Veškeré plnění mazacích a hydraulických okruhů, stejně jako nádrží pohonných hmot mohou
provádět pouze poučení pracovníci, výhradně na zabezpečené ploše a s použitím záchytných van.
Odstavování mechanismů po skončení pracovní doby je nutno zajistit rovněž na zabezpečené ploše.
U všech používaných vozidel a mechanismů je třeba provádět pravidelné kontroly zaměřené na
jejich technický stav. Údržbu a větší opravy provádět servisních dílnách.
V lokalitě musí být k dispozici havarijní sanační sada a prázdné obaly pro uložení případně
znečištěného písku.
Pro lokalitu a nakládání s ropnými látkami při těžbě je zpracován a schválen vodoprávním úřadem
havarijní plán. Všichni zaměstnanci jsou s těmito doklady prokazatelně seznámeni. V lokalitě je
k dispozici mobilní telefon pro přivolání potřebné pomoci.
Vzhledem k tomu, že v lokalitě nebudou ukládány závadné látky mimo zabezpečený sklad a bude
zde k dispozici potřebná technika pro odtěžení kontaminovaných materiálů, nepředpokládá se, že by
únik ropných látek měl závažnější důsledky pro životní prostředí.
Další možnosti kontaminace vodního prostředí byly uvedeny v oddílu D.I.4.
Zásadou pro minimalizaci dopadů na životní prostředí je zejména:
-

zabránění dalšímu vytékání závadné látky z poškozeného systému jeho utěsněním nebo
přečerpáním do nepoškozeného obalu,
zabránění dalšímu šíření závadné látky v území jejím odtěžením, zasypáním, vyčerpáním
z prohlubní apod.
nepoužíváním poškozených obalů nebo technických zařízení pro přečerpávání závadných látek,
důslednou dekontaminací zasaženého podloží a vodní hladiny,
provedením opatření bránících opakování havarijních stavů,
odstavování těžebních mechanismů a vozidel jen na určených zabezpečených místech,
provádění průběžného monitoringu kvality vody v těžebním jezeře zaměřeného na možný obsah
ropných látek.

ad c)
Těžební prostor je tvořen vysoce propustnými vrstvami a vysokou hladinou podzemní vody. Při
zatopení těžebních mechanismů nebo třídící linky by mohlo dojít k vymytí závadných látek do
horninového prostředí.
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Z tohoto důvodu je nutno odstavovat mobilní těžební a úpravnické mechanismy tak, aby se předešlo
jejich zatopení. V případě vyhlášení stupňů povodňové aktivity je třeba včas těžební mechanismy a
třídící linku zajistit např. odstraněním provozních náplní nebo přemístěním na bezpečné místo.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí

Některá opatření byla již stanovena v předchozích oddílech kapitoly D.I., v hodnocení vlivu na
obratlovce a v naturovém hodnocení v přílohách oznámení. Současně je třeba akceptovat doporučení
uvedená v příslušných oddílech pro ochranu půdy, podzemních a povrchových vod.
Pro prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo jsou kromě
již uvedených opatření dále stanovena:
D.IV.1. Základní opatření
• Územně plánovací opatření nejsou potřebná.
• Přeložku vedení VN realizovat v souladu s podmínkami stanovenými správcem sítě.
• Jako součást projektové dokumentace pro další stupně řízení předložit Plán sanace a
rekultivace respektující podmínky stanovené v kapitole D.I, v biologickém hodnocení,
entomologické studii a v hodnocení vlivů záměru na prvky soustavy NATURA 2000,
zejména podle možnosti a dostupnosti skrývkových materiálů tvarovat vhodným způsobem
břehy těžebního jezera a budovat minimálně několik metrů dlouhá litorální pásma pro
umožnění rozvoje obojživelníků.
• Zahájení zemních prací oznámit v dostatečném předstihu orgánu státní archeologické a
památkové péče a postupovat podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. (umožnit provedení
záchranného archeologického průzkumu).
• Vytvořit refugium ve formě vhodného lučního biotopu na blízkých, aktuálně neobsazených,
lokalitách (loukách) s cílem bude vytvořit náhradní plochy o kvalitě a plošném rozsahu
odpovídajícím zabraným plochám, na nichž se v současné době vyskytuje chráněný druh
modráska (modrásků). Plochy vytvořit obnovou lučních ploch s výskytem krvavce totenu a
hostitelských kolonií housenek (tj. Myrmica scabrinodis pro modráska Maculinea teleius a
Myrmica rubra pro modráska Maculinea nausithous). Plochy s koloniemi modráska netěžit
do doby plného zapojení refugií. Náhradní plochy vybírat a revitalizovat pod dohledem
odborného subjektu.
• Uložení skrývek v lokalitě navrhnout tak, aby nedošlo nezhoršení odtokových poměrů
v území nebo ke znehodnocení uložených zemin.
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D.IV.2. Technická opatření
2.1. Ochrana vod
• Aktualizovat a předložit ke schválení provozní řád, povodňový plán a havarijní plán z hlediska
zákona. 254/2001 Sb. V rámci těchto dokumentů navrhnout postup při manipulaci se závadnými
látkami v těžebním prostoru a opatření pro snížení možnosti jejich úniku do vody a prostředí
souvisejícího s vodou, zejména při skladování a doplňování provozních kapalin.
• V pískovně zajistit dostatečné množství prostředků pro sanaci případného znečištění, mít k
dispozici záchytné vaničky, používat pro mechanismy a vozidla zabezpečenou odstavnou a
manipulační plochu, v lokalitě zajistit dostupnost přenosných hasicích přístrojů.
• Všechny mechanismy a vozidla udržovat v dobrém technickém stavu.
• Doplňování PHM řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše nebo s použitím záchytné vaničky,
závadné látky a nebezpečné odpady v lokalitě neskladovat mimo zabezpečený sklad ropných
látek, a to jen v nejnutnějším množství.
• V souladu s havarijním plánem neprodleně odstraňovat všechny úkapy a úniky ropných látek a
sanovat případně kontaminované podloží a vodu.
• Průběžně provádět sledování kvality vody v těžebním jezeře se zaměřením na obsah ropných
látek.
• Neprovádět čištění vozidel a mechanismů v blízkosti těžebního jezera.
• V těžebních a úpravnických mechanismech používat biologicky odbouratelná mazadla, případně
podle možnosti také bionaftu.
• Přesunout odběrní vrty podzemních vod v souladu s dohodou s jejich provozovatelem a po
následném projednání s orgánem ochrany přírody do nové lokality (předpoklad do šíje mezi
písníky) tak, aby byl zachována jejich potenciální stávající kapacita.
• Revitalizaci nově vzniklého těžebního jezera volit tak, aby došlo k vyvážení požadavků mezi
požadavkem ochrany přírody (litorální pásma, osázení břehové linie) a požadavkem ochrany
kvality vody v písníku (co největší hloubka, nevysazovat listnaté stromy v blízkosti břehové
linie).
2.2. Ochrana ovzduší
• Nepřesypávat ložnou plochu dopravních prostředků nad úroveň bočnic.
• V suchém a větrném počasí zajistit zkrápění manipulačních a pojezdových ploch, neprovádět
skrývky.
• Zajistit v případě potřeby čištění veřejných komunikací.
2.3. Ochrana přírody, ekosystémů, krajiny
• Skrývky realizovat mimo vegetační období z důvodu snížení možnosti ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu.
• Skrývky realizovat postupně, pouze v nutném předstihu před těžbou podle rozsahu těžby.
Veškeré skrývané materiály ukládat jen ve vymezeném těžebním prostoru (odděleně ornici a
podorniční vrstvy) tak, aby nedocházelo ke znehodnocení kulturních vrstev půdy. Při uložení
podle potřeby ošetřit ukládané zeminy proti plevelům.
• Podle možnosti provádět alespoň částečnou rekultivaci vytěžených ploch.
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• Těžební jezero navrhnout podle dostupnosti skrývkových materiálů s co nejrozsáhlejšími
litorálními pásmy a s vhodným členěním břehů. Při případné výsadbě břehových porostů
upřednostnit autochtonní dřeviny. Případné rekreační využití lokality oddělit prostorově a
pohledově od klidové části jezera. V lokalitě neumožnit provozování vodních sportů s výjimkou
koupání.
• Pro tvarování břehů jezera a budování litorálních pásem využívat pouze materiály z lokality
těžby, nikoliv zásypové materiály z jiných území.
• Respektovat zásady ochrany významných chráněných druhů uvedené v kapitole D.I a v
Hodnocení vlivů na EVL a PO (viz přílohy oznámení).
2.4. Ochrana půdy
• V rámci žádosti o trvalé odnětí pozemků ze ZPF stanovit postup těžby z hlediska postupného
záboru zemědělské půdy po jednotlivých etapách a postupné průběžné rekultivace. Při
zpracování žádosti uvést podrobné zdůvodnění záboru pozemků a další náležitosti dle platné
legislativy.
• Zajistit oddělené uložení ornice a podorničí s vhodným ošetřením deponie.
• Pro deponie zeminy nezabírat další plochy zemědělské půdy mimo dobývací prostor.
• Zajistit účelné využití relevantní části skrývek svrchní kulturní vrstvy půdy ke zpětné rekultivaci
těžebních ploch, k jejich ozelenění a začlenění do krajiny.
• Zajistit účelné využití zbývající části skrývek svrchní kulturní vrstvy půdy ke zvýšení půdní
úrodnosti pozemků na jiné lokalitě.
• Zajistit realizaci biologické rekultivace dotčených ploch v souladu s Revitalizační studií – záměr
pokračování těžby v DP Poděbrady – Kluk (tvorba litorálů, poloostrůvků, travobylinná společenstva
a skupinové i solitérní výsadby) tak, aby byly optimálně naplněny hlavní zájmy v dané lokalitě –
ochrana přírody a krajiny, těžba surovin i vodárenské zájmy. Pro výsadbu využít druhy stanovené
v revitalizační studii a odsouhlasené orgánem ochrany přírody.
• S ohledem na charakter území a zjištěné a předpokládané druhy organismů je směrovat zásahy do
vegetace a půdního krytu mimo období 1. 4. – 31. 7. , zejména provádění skrývky zeminy a kácení
dřevin. Obnažené plochy pak v hnízdním období ponechat bez zásahu, pouze v rámci těžby postupně
odtěžovat. Zásahy do případných tůní a vodních příkopů je provádět v období srpna až září, případně
jindy za spoluúčasti biologického dozoru, který vhodnost zásahu ověří a provede nezbytné transfery
obojživelníků, případně dalších živočichů.
• Specifikovat a kontrolovat charakter rybí obsádky pro vzniklé jezero. Vyloučit přihnojování a
přikrmování ryb. Zajistit co nejpestřejší druhové složení. Řízenou rybí obsádkou je omezit rozvoj
nežádoucích řas, a to omezením kaprovitých ryb. Zcela nežádoucí je případné vysazení amura bílého
(Ctenopharyngodon idella).
• Vymezit cca 25 m bezzásahovou zónu od břehů tůně při západní hranici uvažovaného těžebního
prostoru. Vymezit cca 25 m bezzásahovou zónu od severního okraje tůně podél vodoteče a dále
podél břehů vodoteče při severním okraji těžebního prostoru (tj. vodoteč v úseku mezi stávajícím
jezerem a připravovanou těžební plochou).
• Vybudovat soustavu mělkých tůní (s hloubkou 0,5-1 m) a to jak v prostoru navržené ochranné zóny,
tak dle dispozičních možností v okolních částech dobývacího prostoru.
• Monitorovat potenciální nástup invazních druhů rostlin. V případě jejich zvýšeného výskytu (např.
deponie ornice a podornice) přikročit k jejich okamžité sanaci.
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•

Deponie/mezideponie v prostoru těžebního závodu, resp. těžebního pole průběžně používat na
vysvahování litorálů a jejich revitalizaci. Deponie zeminy neumisťovat v EVL (vyjma
připravovaného těžebního pole) ani v prostoru výše specifikované bezzásahové zóny EVL.

D.IV.3. Kompenzační opatření
Kompenzační opatření jsou v této fázi přípravy záměru navržena ve formě vytvoření náhradních
ploch pro rozvoj chráněných druhů bezobratlých na plochách výměrou a kvalitou odpovídajících
současným plochám, na nichž se chráněné druhy vyskytují. Plochy vytvořit revitalizací dnešních
sečených luk v okolí záměru.
D.IV.4. Jiná opatření
Po ukončení těžby v jednotlivých úsecích oznamovatel zajistí:
• odstranění všech případných stavebních objektů a strojního zařízení,
• podrobnou prohlídku lokality z hlediska zjišťování případných úniků ropných látek a jejich
okamžitou sanaci,
• dokončení rekultivace území jak po technické, tak po biologické stránce s cílovým vytvořením
vodních ploch s vhodně tvarovanými břehy a litorálním pásmem,
• zamezení rozšíření ruderálních druhů květeny na okrajových plochách a péči o vysázenou zeleň.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro navrhování a
posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku z mobilních zdrojů byla
zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha s pomocí
programu HLUK+, verze 8.11.
Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly použity výchozí
údaje dostupné z archívů geologických a těžbou se zabývajících institucí, doplněné o standardní
metody hydrogeologického průzkumu.
Metody biologického průzkumu postihly především pozdně jarní a letní aspekt rozvoje dotčených
ekosystémů, dále byly využity dostupné archívní údaje z lokality a jejího okolí. Byly použity
metody kvalitativních průzkumů s ohledem na charakter lokality s podílem výrazně antropogenně
podmíněných stanovišť.
Hlavní použité podklady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Platný Územní plán města Poděbrady.
Biologické hodnocení lokality, Mgr. Kočvara, 2009
Hluková studie, RNDr. Vladimír Suk, 2009
Pískovna Poděbrady-Kluk, hydrogeologický posudek, Aquatest, 2001
Revitalizační studie a předběžné posouzení vlivu na ZPF, Arvita spol. s r.o., 2010
KLUK – jímání vody a těžba štěrkopísků, posouzení vývoje 2001-2010, RNDr. Zdeněk
Herrmann, 2010
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7. Posouzení vlivu záměru na EVL a PO, RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., 2009
8. Posouzení vlivu na EVL a PO a botanicky významné lokality, RNDr. Marek Banaš, 2008
9. Demek J. a kol. (1965): Geomorfologie českých zemí. Nakladatelství ČSAV, Praha, 332 str.
10. Demek J. (1987, ed.): Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny. Praha, Academia, 584 str
11. Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. - Studia Geographica, 16. Geograf. úst.
ČSAV. Brno.
12. Hydrologické poměry Československa. 1970 Český hydrometeorologický ústav Praha.
13. Němeček J. a Tomášek M. (1993): Geografie půd ČR. Studie ČSAV 23.83. Academia, Praha.
14. Bínová L. a kol. (1996): Nadregionální a regionální ÚSES ČR – územně technický podklad.
15. Culek M. a kol. (1995 edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA
16. Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia,
Praha.
17. Skalický V. (1988): Regionální fytogeografické členění ČSR. In: Hejný J, Slavík B/ed./:
Květena České socialistické republiky. Praha, Nakl. ČSAV.
18. Internetové podklady ČHMÚ, ÚAP Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Zpracované oznámení vychází ze zkušeností se stávající dlouhodobě provozovanou těžbou
štěrkopísků v dané lokalitě. Oblast realizace návrhu byla prozkoumána a všechny dostupné
podklady byly v rámci zpracování této dokumentace aktualizovány a ověřeny. Potřebné podklady
pro zpracování dokumentace jsou známy s dostatečnou přesností.
Pro území byly zpracovány hodnocení hydrogeologického vývoje území, biologické průzkumy a
hluková studie zohledňující realizaci záměru a jeho vlivy na okolí. Prognostické metody použité v
oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani
nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale prognózou s přesností danou současnými znalostmi.
Možná chyba u hlukového modelu činí 2 dB, u rozptylového modelu se může projevit chyba v řádu
až desítky procent.
Neurčitostí je dosud neukončený výběr umístění nových náhradních vrtů pro odběr podzemní vody
pro hromadné zásobování, jejich rámcová lokalizace je však známa a konečný výběr plochy pro
jejich umístění nebude mít zásadní vlivy na hladinu a kvalitu podzemní vody v území.
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr pokračování těžby v DP Poděbrady – Kluk je předkládán v zásadě v jedné variantě, pouze
v případě nemožnosti majetoprávního vypořádání všech pozemků v dotčeném prostoru by mohlo
dojítk omezení rozsahu těžby proti navrhovanému stavu. Situace v území je dána jednak
geografickou a stratigrafickou polohou ložiska, jednak omezujícími faktory v území, zejména
omezeními danými lesními porosty a ochranou prvků soustavy Natura 2000.
Umělé vytváření dalších variant by v tomto případě bylo samoúčelné a nesplnilo by požadavek na
stanovení podkladů pro výběr z realizovatelných možností.
Porovnání se stávajícím stavem v území zejména z hlediska odběrů energií, produkce odpadů,
odpadních vod, velikosti těžby a hlediska imisního a hlukového bylo v příslušných oddílech
komentováno jako nevýznamné nebo nulové.
Ukončení těžby a rekultivace v navrhované variantě se předpokládá při těžbě cca 250000 t/rok (max.
300 000 t/rok) cca v roce 2020.

ČÁST F. ZÁVĚR
Na základě provedeného hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a obyvatelstvo,
posouzení jeho dopadů a možných rizik je možno konstatovat, že záměr splňuje legislativní
požadavky na ochranu životního prostředí, neohrožuje zdraví obyvatelstva a nepřináší neúnosné
negativní vlivy v žádné ze složek životního prostředí.
Při splnění podmínek, které jsou navrhovány v rámci kapitoly D.IV., lze záměr „Pokračování těžby
v DP Poděbrady - Kluk“ doporučit k realizaci v navrhované variantě.
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ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Údaje o oznamovateli
Obchodní firma:
IČ
DIČ
Sídlo

CEMEX Sand, s.r.o.
47906201
CZ47906201
Napajedla, Masarykovo nám. 207, PSČ 763 61

Údaje o záměru

Název záměru a jeho zařazení podle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Název záměru:
Pokračování těžby v DP Poděbrady - Kluk
Zařazení záměru:
Změna záměru uvedeného v Příloze č. 1, kategorii II, bod 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až
1 mil. tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha.

Kapacita záměru

Umístění záměru
kraj:
okres:
obec s rozšíř. působností
obec:
katastrální území:

objem těžby průměrně 250 000 t/rok, max. 300 000 t/rok
(zůstane zachován stávající stav)
plocha plánované těžby 113 287 m2
Středočeský
Nymburk
Poděbrady
Poděbrady
Kluk

Záměr představuje pokračování těžby ve stanoveném dobývacím prostoru v katastrálním území
Kluk. Oznamovatel hodlá dotěžit zbývající část dobývacího prostoru, v níž jsou únosné střety
s vyhlášenou ropsky významnou lokalitou Libické luhy a s potřebou jímání podzemních vod pro
veřejnou potřebu.
Pro tyto účely zajistil zpracování odborných studií a posudků, které jsou uvedeny v příloze
oznámení. Na základě dlouholeté zkušenosti s těžbou v území a s jejími dopady na jednotlivé
složky životního prostředí stanovil ze zbývající části dobývacího prostoru plochy v rozsahu
přibližně 11 ha, z toho cca 9,3 ha zemědělské půdy, které je možno dotěžit, aniž by došlo
k závažným negativním vlivů na životní prostředí.
Těžba bude probíhat stejně jako v současné době z vody s následnou mokrou úpravou. Těžba i
expedice budou probíhat jen v denních hodinách. Doprava bude vedena po účelové komunikaci
mimo zastavěnou část Poděbrad.
Po ukončení těžby bude celá lokalita revitalizována. Již v průběhu těžby budou průběžně
tvarovány břehy jezera tak, aby na straně jedné bylo vyhověno požadavkům ochrany přírody na
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vytváření malých mělkých tůní a litorálních pásem, na straně druhé požadavkům ochrany vod,
které vyžadují dostatečnou hloubku jezera a nevysazování listnatých stromů v jeho blízkosti.
Vzhledem k tomu, že vlivem postupu těžby dojde k odtěžení ploch, na nichž jsou dnes umístěny
některé z jímacích vrtů podzemních vod zásobujících veřejný vodovodní řad, budou tyto vrty
přemístěny do lokality dohodnuté s jejich provozovatelem (předpokládá se jejich umístění na šíji
mezi současným a nově vzniklým písníkem). V této souvislosti by mělo podle dostupných a
v současné době aktualizovaných hydrogeologických modelů dojít ke zlepšení kvality jímané
vody, aniž by došlo k omezení jejího množství a významné změně výšky její hladiny. Celá
oblast je zásobována mimo jiné vodou z Labe, která by případný úbytek vody daný výparem
z volné vodní hladiny po vzniku jezera nahradila.
Zhotovené studie konstatovaly, že za splnění opatření a vytvoření náhradních ploch pro
chráněné druhy flóry a fauny je težba v území možná. Záměr nebude mít žádný vliv na kvalitu
ovzduší a vod, zanedbatelné vlivy se očekávají v oblasti hluku a vlivů na obyvatelstvo s ohledem
jak na vzdálenost těžební lokality od obytné zástavby, tak na vedení dopravy po účelové
komunikaci mimo obytnou zástavbu. Roční objem těžby zůstane na stávající úrovni.
Významné, avšak únosné vlivy záměru se očekávají na půdu (zábor kvalitních půd) a na některé
chráněné druhy flóry a fauny. Tyto vlivy je však možno účelně minimalizovat tak, aby nedošlo
k nenahraditelným ztrátám vzácných druhů.

ČÁST H PŘÍLOHY
Příloha č. 1

Vyjádření stavebního úřadu k souladu s územním plánem
Stanovisko KÚSK k ovlivnění Natury 2000
Příloha č. 2 Mapové přílohy
Příloha č. 3 Revitalizační studie
Příloha č. 4 Předběžné posouzení vlivů na ZPF
Příloha č. 5 Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit
Příloha č. 6 Odborné vyjádření k možnému ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 a botanicky
významných lokalit
Příloha č. 7 Stručné biologické posouzení a entomologická studie
Příloha č. 8 Hluková studie
Příloha č. 9 Rozptylová studie
Příloha č. 10 Posouzení hydrogeologického vývoje v letech 2001-2010
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ÚDAJE O DOKUMENTACI
Dokumentace byla dokončena k 25.2.2010.
Údaje o zpracovateli dokumentace a spolupracujících osobách
Na zpracování dokumentace se podíleli:
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., a kol.
Tel.: 776 154 402, e-mail:
tomas.kuras@upol.cz
(Natura 2000)
RNDr. Vladimír Suk (hluková studie)
Tel.: 604750530
RNDr. Jiří Matěj (měření hluku)
tel.: 602704256
Mgr. Radim Kočvara a kol., biologický průzkum
tel.: 604356795
AQUATEST s.r.o., hydrogeologický
posudek
RNDr. Marek Banaš, posouzení vlivů na Naturu 2000 a
botanicky významné lokality
Nositel odborné způsobilosti:

Ing. Pavla Žídková, oprávněná osoba dle
z.č.100/2001 Sb. č.j. 40285/ENV/06
Polní 293, 747 62 Mokré Lazce,
tel. 777 807 191
e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz

Datum: 25.2.2010

Podpis zpracovatelky dokumentace:
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