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Dokumentace o vlivu stavby těžebny štěrkopísku Křenek je zpracováno na základě 
požadavku investora, který má zájem o těžbu nevýhradního ložiska předmětného nerostu a 
závěrů zjišťovacího řízení. 
 
Oproti Oznámení je Dokumentace doplněna o samostatnou studii biologického hodnocení 
lokality a studii vlivu na krajinný ráz (obě zpracovány oprávněnou osobou). Rovněž byl 
proveden geologický průzkum lokality a vypočteny zásoby v zájmovém prostoru těžebny. 
Tato studie je v úplném znění k dispozici u investora, Dokumentace uvádí pouze závěry z této 
studie a v příloze je uveden výpočet zásob. 
 
Žadatel (investor) má bohaté zkušenosti s těžbou a úpravou štěrkopísků. V současné době těží 
štěrkopísek obdobnou technologií jako v navrhovaném záměru např. v lokalitě Otradovice, 
Vliněves, ukončená je těžba v lokalitě Toušeň, atd. Zkušenosti v těžbě štěrkopísků a 
rekultivaci po těžbě jsou podloženy i pozitivními referencemi dotčených obcí, na jejichž 
území těžba probíhá nebo probíhala. V současné době je tato firma silně etablována 
v Mělnické oblasti. Vzhledem k rozšíření odběratelských kapacit projevila zájem o rozšíření 
činnosti v této oblasti na nevýhradní ložisko Křenek. 
 
Předmětem zájmu je nevýhradní ložisko nevyhrazeného nerostu - štěrkopísku (nevýhradní 
ložisko štěrkopísků Křenek 9 15850006 dle Registru ložisek Geofondu). Zájmová část 
ložiska, včetně části mimo registrované ložisko (nevytěžená část ložiska Ovčáry), je situována 
v katastru obce Křenek.  
 
Cílem celého záměru těžby štěrkopísku v lokalitě je vytěžení ložiska štěrkopísku a rekultivace 
uvedeného území. Ložisko je situováno na orné půdě převážně horší kvality (III. – V. stupeň 
ochrany), jen malá část na kvalitní půdě (I. tř. ochrany). Těžebna bude z větší části 
rekultivována na vodní plochu s funkcí především ekostabilizační, částečně i rekreační.  
 
V úvahu je rovněž třeba vzít skutečnost, že počátkem minulého století byl tok Labe regulován 
(napřimovám) a podstatně na našem území zkrácen, To vede k rychlému odtoku vody 
z našeho území. Z tohoto pohledu je významné zřizovat v okolí toku jezera, která zadržují 
vodu v území. 
 
Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle §8 je zpracována v rozsahu 
požadavků zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 4, ve znění předpisů pozdějších.  
 
Podle zákona se jedná z hlediska činností o povrchovou těžbu nerostných surovin nad 10 kt.r-1 
do 1 000 kt.r-1, tj. dle přílohy č. 1 do kategorie II (bod 2.5).  
 
Podle zákona č. 17/92 Sb., ve znění předpisů pozdějších, nesmí být území zatěžováno činností 
nad míru únosného zatížení území. Přípustnou míru zatížení určují mezní hodnoty stanovené 
příslušnými zákony a vyhláškami.  
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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY 
AIM  Automatický imisní monitoring 
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CO Oxid uhelnatý 
ČBÚ Český báňský úřad 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČOV Čistírna odpadních vod 
DP Dobývací prostor 
EIA Zkratka anglického názvu "Environmental Impact Assesment“ (hodnocení vlivů na životní 

prostředí) 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
CHLÚ Chráněné ložiskové území 
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KHS Krajská hygienická stanice – zdravotní ústav 
k. ú. Katastrální území 
LA Hladina hluku A [dB(A)] 
LAmax Maximální hodnota hladiny hluku A [dB(A)] 
LAeq Ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)] 
LAeqp Nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)] 
LBC Lokální biocentrum 
LBK Lokální biokoridor 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NOx Oxidy dusíku 
NO2 Oxid dusičitý 
NRBK Nadregionální biokoridor 
NRBC Nadregionální biocentrum 
OP Ochranné pásmo (bez bližšího určení) 
PD  Projektová dokumentace 
PHM Pohonné hmoty a maziva 
PHO Pásmo hygienické ochrany 
PM10 Suspendované částice frakce PM10 (prašný aerosol do 10 µm) 
POPD Plán otvírky a přípravy dobývání ložiska 
PR Přírodní rezervace 
PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa 
RBC Regionální biocentrum 
RBK Regionální biokoridor 
SO2 Oxid siřičitý 
SPM Prašný aerosol 
TZ Technické zázemí 
TZL Tuhé znečišťující látky 
ÚPD Územně plánovací dokumentace 
ÚP VÚC Územní plán velkého územního celku 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VKP Významný krajinný prvek 
VÚC Velký územní celek 
WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 
ZCHÚ Zvláště chráněné území 
ZPF Zemědělský půdní fond 
ZÚJ Základní územní jednotka 
ŽP Životní prostředí 
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POPIS PROCESU POSUZOVÁNÍ VLIVŮ 
Oznámení k záměru „Těžba nevýhradního ložiska štěrkopísku Křenek“ bylo zpracováno dne 
18. 09. 2005. Zjišťovací řízení bylo zahájeno 24. 10. 2005. 
 
Záměr spadá podle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, do kategorie II, bod 2.5 „Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok“.  
 
V rámci zjišťovacího řízení se k záměru vyjádřily: 
 

a) Krajský úřad Středočeského kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
č. j. 13393-138006/05/OŽP ze dne 22. 12. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

Krajský úřad vydal závěr zjišťovacího řízení podle §7 zákona č. 100 ve kterém se konstatuje, 
že na základě zjišťovacího řízení bude záměr posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. 
Požaduje, aby dokumentace byla doplněna o vyhodnocení vlivů realizace záměru na evropsky 
významnou lokalitu soustavy Natura 2000 „Polabí u Kostelce“ (kód CZ0210152), 
vypracované autorizovanou osobou podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., a bude zaměřena na 
dopracování nedostatků a problémů, na něž upozorňují přiložená stanoviska, tzn. musí se 
vypořádat se všemi uvedenými připomínkami. Jedná se zejména o nutnost: 
 

- zpracovat podrobně hydrogeologickou studii lokality včetně možnosti havárie 
- studii hydrologickou  zahrnující eventualitu povodňové situace 
- vyhodnotit zábor zemědělské půdy 
- provést dostatečně podrobný ložiskový průzkum potvrzující existenci ložiska 
- doložit  úložné, kvantitativní i kvalitativní poměry lokality včetně výpočtu zásob, to 

vše ve vztahu k ostatním přilehlým ložiskům 
- provést podrobný biologický průzkum 
- zpracovat podrobný rozbor dopravní situace včetně zhodnocení souvisejícího hluku, 

prašnosti, stavu komunikací a variant příjezdové cesty do těžebny 
- vyhodnotit krajinný ráz 
- zhodnotit racionálnost záměru v závislosti na ekonomických ukazatelích. 

 

Všechny uvedené požadavky je nutno zpracovat v souvislostech s roztěžeností celé oblasti a 
životností stávajících těžeben s ohledem na výhledovou potřebu suroviny i možnosti využití 
druhotných surovin. 
 
Vzhledem k počtu dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků 
požadujeme dokumentaci vyhotovit v počtu 12 výtisků a v elektronické podobě. 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Uvedené požadavky jsou v dokumentaci akceptovány, buď v komentáři k jednotlivým 
stanoviskům a vyjádřením, nebo v příslušných kapitolách dokumentace, a nebo samostatných 
studiích, které jsou v příloze dokumentace (závěry převzaty v dokumentaci). Jedná se 
zejména o studii vlivů na krajinný ráz a biologické hodnocení, zpracované oprávněnou 
osobou a výpočet zásob suroviny v zájmovém prostoru, zpracovaný odbornou organizací. 
Zábor zemědělské půdy bude detailně zpracován v dalším stupni PD. V této fázi přípravy 
stavby konstatujeme, že se snižuje zábor půdy v I. tř. ochrany asi o 0,7 ha (blok III.). 
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b) Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze 
č. j. 33912-241/05/ME ze dne 16. 11. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

Požadují zpracovat dokumentaci. Uvádějí, že doprava z pískovny bude kumulována 
s dopravou z těžebny ložiska Ovčáry u Dřís (lokalita Na Kopě), která bude provozována ještě 
několik let s kapacitou 190 tis. t.r-1. Předložená hluková studie neúplně hodnotí vliv dopravy 
suroviny směrem k zákazníkovi. Byl zvolen jen jeden referenční bod a to směrem, kde není 
předpokládán maximální provoz. 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

K uvedenému uvádím, že doprava z pískovny Ovčáry u Dřís (Na Kopě) je zahrnuta ve 
stávajícím zatížením komunikace (jedná se o stávající zátěž), proto byla připočtena jen 
doprava z pískovny – nejde tedy o nedostatek. V Dokumentaci je navrženo jiné umístění 
technického zázemí navrhované pískovny a jiná přístupová komunikace i jiné dopravní cesty. 
Budou využívány veřejné komunikace, u nichž je zřejmé, že bude docházet k nárůstu dopravy 
bez ohledu na zdroj. 
 

c) Krajský úřad Stř. kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření na základě plné moci vlastníků 
pozemku v k.ú. Křenek?, podepsán p. Oldřich Žilík 
ze dne 23. 11. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

Uvádí, že limitujícím faktorem je negativní vliv na ochranu nadregionálních a regionálních 
systémů územní stability. Posuzovaný záměr  

- je lokalizován v ochranném pásmu NRBK a v centrální části území navrženého na 
vyhl. přírodního parku Brandýsko-Neratovické luhy 

- likviduje lokální biokoridor č. 180 Mokrá louka – Zárybsko 
- NRBK K 10/N je navrženým záměrem lokalizován jinde než v ÚTP NR 
- je rozpor mezi schváleným konceptem ÚP Křenek a ÚP VÚC Pražského regionu 
- požadují další posuzování záměru. 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Většina ložisek štěrkopísku leží v povodí vodních toků a tyto toky jsou součástí kostry 
ekologické stability. Je tedy zřejmé, že ložiska leží v ochranném pásmu biokoridorů, 
tvořených těmito toky. Předmětná těžebna leží v ochranném pásmu, nezasahuje však do 
vlastního biokoridoru.  
 
Pokud jde o lokální biokoridor č. 180, tento leží vně zájmové plochy, jak bylo již zřejmé z př. 
č. 4 Oznámení. Lokalizace ÚTP NR je upřesněna v ÚP obce a je vedena logičtěji než 
v původní trase. Nejsem tvůrcem ÚP a nemohu řešit případné rozpory v ÚPD.  
 

d) Myslivecké sdružení „Dubina“ Křenek 
ze dne 22. 11. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

V těsné blízkosti se v k. ú. Křenek nachází vodní plocha o rozloze 24 ha. V lokalitě se 
nacházejí biocentra a biokoridory NRBK K 10/V, NRBK 31, LBC 178, LBC 179, LBC 180, 
RBC 17, VKP 97 a VKP 98. Požadují posouzení výskytu chráněných druhů rostlin a 
živočichů v letním a jarním období.  
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Vyjádření zpracovatele 
 

Všechny uvedené prvky ÚSES leží vně zájmové plochy. Biologické hodnocení bylo rozšířeno 
o jarní a letní aspekt dle požadavku – viz příloha č. 15 – Biologické hodnocení. 
 

e) Petiční výbor ve Křenku 
ze dne 22. 11. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

Vznášejí připomínku z důvodů velké negativní změny krajinného rázu, života obyvatel a 
zvěře. Dále ohledně vzduchu a hluku, negativního vlivu na celé okolí. Petici podepsalo 107 
občanů (nejen z Křenku). 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Všechny uvedené připomínky jsou v předkládané dokumentaci řešeny. Biologické hodnocení 
bylo rozšířeno o jarní a letní aspekt dle požadavku, bylo zpracováno hodnocení vlivu na 
krajinný ráz. Obě studie byly zpracovány autorizovanou osobou dle zákona 114/1992 Sb., ve 
znění předpisů pozdějších. Otázka hluku a vlivu na ovzduší je řešena v Hlukové a Rozptylové 
studii, které byly obě upraveny vzhledem ke změně umístění technického zázemí a změně 
trasy příjezdové komunikace. Vliv na obyvatele je řešen studií vlivu na veřejné zdraví dle 
vyhl. 353/2004 Sb., která byla z důvodu výše uvedené změny rovněž přepracována. Všechny 
tyto studie jsou v příloze Dokumentace. Nutno poznamenat, že již z Oznámení jasně 
vyplývalo, že příjezdová komunikace nevede přes zastavěnou část obce, což autor Petice 
zřejmě opomněl akceptovat. 
 
Považuji za správné uvést (bez komentáře), že investor má k dispozici vyjádření 19 občanů 
Křenku (podpisy pod Prohlášením), kteří podepsali výše uvedenou Petici. V předmětném 
Prohlášení k petici uvádějí, že při podpisu Petice byli autorem Petice mylně informováni 
zejména v tom, že doprava z pískovny bude vedena přes obec Křenek a že dojde ke ztrátě 
vody ve studnách. Po seznámení se s Oznámením a podmínkami v něm uvedenými, včetně 
ustanovení smlouvy investora s obcí se situací souhlasí s  realizací pískovny. 
 

f) Město Kostelec n. Labem 
č. j. OŽP/335/05 ze dne 25. 11. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

Vznášejí připomínku z důvodů  
- vlivu zvýšené prašnosti a hlučnosti z vlastní těžby a související dopravy pro objekt čp. 

319. Uvádí se, že imisní limity jsou několikanásobně překračovány, zvýšení prašnosti 
není žádoucí 

- řešení příjezdové komunikace s výjezdem na II/244 je z hlediska města nežádoucí 
z důvodů zvýšení stávající dopravy na pozemcích č. 1442, 1443 v k. ú. Kostelec n. L., 
a 211, 299 v k. ú. Rudeč, stejně jako nebezpečné vyústění na silnici II/244 

- ovlivnění prvků ÚSES (LBC 180, 179, NRBK K 10/N, IP 4, IP 5) 
- trasa silniční dopravy vedena přes Kostelec n. L. – zhoršení stavu komunikací ve 

městě, zvýšení stávajícího hluku, zvýšení vibrací v zástavbě, snížení bezpečnosti ve 
městě, zhoršení stavu památek ve městě 

- závěrem se konstatuje, že město s navrženým záměrem nesouhlasí a požaduje 
navrhnout více variant příjezdové cesty, které by byly pro lokalitu příznivější. 
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Požadují provést měření při provozu pískovny (hluk, vibrace) a to nejméně na 3 
místech ve městě a další opatření, např. snížení rychlosti ve městě pod 50 km.h-1.  

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Všechny uvedené připomínky jsou v předkládané dokumentaci řešeny. Investor hodnotil další 
možnosti trasování příjezdové komunikace do pískovny, byla vybrána varianta mimo 
zastavěné území ve směru na Křenek (přemístění technického zázemí pískovny) s výjezdem 
na II/331. K ovlivnění prvků ÚSES jsem se vyjádřil výše a je uvedeno i v dokumentaci a 
příslušných studiích.  
 
Vzhledem k tomu, že nově bude vedena doprava z pískovny jiným směrem není nutné se 
příliš zabývat otázkou vlivu dopravy z pískovny na průjezd městem. Předpokládá se, že přes 
město půjde pouze doprava písku, která bude mít cíl ve městě nebo v blízkém okolí – nelze 
specifikovat. Ve městě dojde k nárůstu dopravy obvyklém pro silnice II. tř. Hlavní těžiště 
dopravy bude ve směru na Prahu (po II/331 a z Brandýsa n. L. po R10 – rychlejší a 
bezpečnější trasa). Měření hluku bude provedeno po uvedení pískovny do provozu na místech 
určených po dohodě se Státním zdravotním ústavem pro Stř. kraj. Nicméně se nedomnívám, 
že v Kostelci n. L. by bylo možné tímto měřením postihnout hluk pocházející z dopravy do 
pískovny Křenek.  
 

g) Obecní úřad Křenek 
č. j. 355/05 ze dne 28. 11. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

Obec Křenek požaduje, aby byl proveden hydrogeologický průzkum z hlediska možnosti 
ovlivnění kvality a kvantity podzemních vod ve studnách v obci, které jsou jediným zdrojem 
pitné vody. Horní hrana skrývkového řezu by měla být větší než uvedených 25 m od okraje 
kanálů. 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

V Oznámení i v Dokumentaci je v rámci navržených opatření uvedena pasportizace studen 
v obci. Tato pasportizace bude provedena v dostatečném předstihu před zahájením prací 
spojených s těžbou a stanoví výchozí podklady pro hodnocení vlivu na kvalitu a kvantitu 
vody. Vzhledem k umístění těžebny nebude kvalita (ani kvantita – viz Hydrologická studie) 
vody ve studnách v obci ovlivněna. Pro posouzení vlivu na hladinu podzemní vody byla 
zpracována Hydrologická studie – viz příloha Dokumentace, př. č. 16. Pokud jde o vzdálenost 
od stávajících kanálů je to věcí správce toku, tj. Povodí Labe, které stanoví přesné podmínky. 
Dle dosavadních vyjádření požadují 25 m od břehové linie.  
 

h) Obecní úřad Ovčáry 
č. j. 172/2005 ze dne 28. 11. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

Vyjadřují nesouhlas, blok č. III. a IV, včetně technického zázemí je dle vyjádření na k. ú. 
Ovčáry. 
 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Oba uvedené bloky jsou leží v k. ú. Křenek, hranice bloků však přímo s k. ú. Ovčáry sousedí. 
Jedná se tedy o stanovení podmínek pro umožnění těžby v blízkosti k. ú. Ovčáry. Navržené 



_____Pískovna Křenek_________________________________________Dokumentace o vlivu stavby na ŽP_______ 

Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Strana 11
T-EC Ústí n.L., 2005 Stran 119
 

technické zázemí v Oznámení skutečně leží v k. ú. Ovčáry. V dokumentaci je navržena změna 
tak, že nové technické zázemí i s příjezdovou komunikací je přesunuto do k. ú. Křenek. 
 

i) Polabské sdružení ochránců přírody 
ze dne neuvedeno 

 

Podstata vyjádření 
 

Vznášejí připomínku k posouzení potřeby otvírky vzhledem k ostatním otevřeným ložiskům 
v okolí. Postrádají variantní řešení, poukazují na nutnost těžby bloku II a III, které zasahují do 
ochranného pásma NRBK a jsou zčásti na kvalitním pozemku. Vyjadřují se k dopravě přes 
město Kostelec n. L., kde stávající komunikace je nedostatečně dimenzována.  
 
Stanovisko připouští, že záměr po rekultivaci přinese pozitivní vlivy na životní prostředí a 
obyvatelstvo. V rámci kompromisu požadují snížit rozsah těžby (netěžit blok II. a III.), zvážit 
přerozdělení dopravy, tj. maximálně omezit průjezd městem Kostelec n. L.  
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Variantní řešení ve smyslu územním je u podobných záměrů v podstatě nemožné, ložisko je 
dáno geologickou stavbou a nelze jej přemístit. Z hlediska rozsahu těžby jsou uvedené 
požadavky sice logické, na druhou stranu však zákon ukládá těžaři využít ložisko ekonomicky 
a úplně (tzn. ponechat jen netěžitelné zbytky). Nicméně při zpracování Dokumentace byla 
rozloha snížena z důvodu zachování části IP 4 (viz příloha). Z biologického hodnocení 
vyplývá, že z hlediska ochrany životního prostředí je těžba bloků II. a III. přípustná. Rozsah 
těžby bloku II. byl z důvodů zvýšení ochrany přírody snížen. Je nutno zvážit rozpor mezi 
úplným vytěžením ložiska, ekonomikou těžby a zájmy ochrany půdy. Je skutečností, že 
v případě vytěžení těchto bloků nebude již v budoucnu tlak na těžbu v tomto prostoru a celý 
prostor je možné rekultivovat tak, aby vyhovoval zájmům ochrany přírody. Po pečlivé 
rekultivaci skutečně dojde k posílení ekologické stability území. Pokud jde o dopravu vyjádřil 
jsem se výše, v Dokumentaci je navrženo jiné řešení, včetně přerozdělení dopravy. 
 

j) Městský úřad Brandýs n. L. 
č. j. 100/54 772/2005 ze dne 30. 11. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

Vody – stavba studny a odběr podzemních vod pro potřeby zázemí pískovny budou 
vodoprávně projednány s vodoprávním úřadem MěÚ Brandýs n. L., stejně jako souhlas se 
zřízením čerpací stanice PHM. Voda z praní písku nebude kontaminována RL ani jinými 
produkty ohrožujícími kvalitu podzemních a povrchových vod. 
 

Ochrana ZPF a SSL – stavba je zahrnuta v konceptu UPD obce Křenek, který byl schválen 
dne 4. 7. 2005. 
 

Ochrana přírody – požadují posouzení dle zákona č. 100/01 Sb. a doplnění biologického 
průzkumu o detailní průzkum v jarním a letním aspektu. 
 
Odpadové hospodářství – vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu a 
ostatní stavební odpady budou uloženy na schválené úložiště. Pro nakládání s nebezpečnými 
odpady je nutný souhlas k nakládání s nimi.  
Vyjádření zpracovatele 
 

V podmínkách je uvedeno projednání všech odběrů i čerpací stanice PHM s vodoprávním 
orgánem dle příslušného zákona (254/2001 Sb.). Z hlediska ochrany přírody bylo biologické 
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hodnocení dopracováno, byl zpracován vliv na krajinný ráz (vše autorizovanou osobou) a na 
NATURU 2000. Připomínky týkající se odpadového hospodářství jsou vesměs součástí 
návrhu opatření a vyplývají ze zákona.  
 

k) Krajský úřad Středočeského kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství 
č. j. 355/05 ze dne 28. 11. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

Ochrana přírody a krajiny – nelze vyloučit vliv na EVL Natura 2000, Polabí u Kostelce, 
požadují posoudit možný vliv. Vzhledem k zjištěnému výskytu čmeláka je možná skrývka 
v době od 1. 9. do 15. 10. a udělení výjimky dle zákona č. 114/92 Sb. 
 

Odpady – nemají závažné připomínky. 
 

Vody – upozorňují na nutnost monitoringu podzemních vod v obci Křenek a Ovčáry. 
 
ZPF – upozorňují, že orgánem povolujícím zábor ZPF v požadovaném rozsahu je MŽP. 
 

Ovzduší – požadují aby pro snížení prašnosti byly příjezdové komunikace a manipulační 
plochy pravidelně čištěny a za suchého počasí kropeny – zakotvit do provozního řádu 
pískovny. Za problém považují zvýšení dopravy na komunikacích. Zahrnout čerpací stanici 
PHM mezi bodové zdroje – střední zdroj. 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Bylo zpracováno hodnocení vlivu pískovny na krajinný ráz i na EVL Natura 2000 Polabí u 
Kostelce – viz příloha č. 13, 14 a 15. K výskytu čmeláka a dalších sděluji, že bude 
postupováno v souladu s příslušnými předpisy – viz návrh opatření. 
 
Pasportizace studen je uvedena v návrhu opatření stejně jako skutečnost, že vybrané studny 
(po dohodě s obcí) budou navrženy k monitorování hladiny podzemní vody (i kvality, pokud 
se to ukáže jako potřebné) – viz Hydrologická studie. 
 

l) Středočeský kraj 
Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana 
č. j. 591/2005/NVZ ze dne 07. 12. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

Středočeský kraj požaduje projednání podle zákona č. 100/01 Sb., s tím, že se dokumentace 
zaměří na hlukovou zátěž a ochranu vod. Požaduje vyřadit těžbu bloku II. a III. z důvodu 
umístění na půdě I. tř. ochrany a omezit těžbu bloku I. z důvodu ochrany přírody. 
 
 

Vyjádření zpracovatele 
 

Všechny uvedené připomínky jsou v předkládané dokumentaci řešeny. U bloku I. je omezen 
rozsah těžby, těžba bloku II. je ponechána v původním rozsahu, u bloku III. je rozsah snížen 
v souladu se závěry biologického hodnocení. Z hlediska ochrany životního prostředí je těžba 
těchto bloků přípustná, z hlediska efektivního využití ložiska žádoucí, z hlediska ochrany ZPF 
sporná. Není úkolem dokumentace posuzovat vhodnost těžby na tomto území z hlediska 
ochrany ZPF, závisí to na posouzení orgánů ochrany ZPF, zda těžbu připustí nebo ne. 
Skutečností je, že těžba těchto bloků vyloučí v budoucnu jakékoliv možné tlaky na těžbu 
v této oblasti. Z hlediska řešení hluku bylo navrženo nové řešení s přemístěním technického 
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zázemí i příjezdové komunikace. Byla zpracována hydrologická studie zabývající se ochranou 
vod.  
 

m) Česká inspekce životního prostředí 
Oblastní inspektorát Praha 
č. j. 1/HI/16376/05/Ber ze dne 08. 12. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

Ochrana ovzduší – vypracováno srozumitelně a dostatečným způsobem.  
 

Ochrana vod – nejsou připomínky, v projektu stavby řešit manipulaci s RL. 
 

Ochrana lesa – bez připomínek. 
 

Odpadové hospodářství – v tab. 8 chybí množství odpadů (jak uvádí kap. 3 Oznámení) – 
formální chyba. V případě, že budou používány odpady k zásypu a rekultivaci (výkopová 
zemina, inertní odpady) nutno dodržovat zákon o odpadech a vyhl. č. 294/2004 Sb. 
 

Ochrana přírody - Oznámení opomíjí EVL Polabí u Kostelce – dopracovat v rámci 
zjišťovacího řízení. 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

V dokumentaci bylo dopracováno hodnocení vlivu na EVL jako samostatná studie. 
K ostatnímu bez komentáře, platné zákonné předpisy budou dodrženy.  
 

n) Ministerstvo životního prostředí 
Sekce ochrany přírody a krajiny, odbor geologie 
č. j. 355/05 ze dne 28. 11. 2005 

 

Podstata vyjádření 
 

Sdělují, že uvedené ložisko není žádným způsobem vymezeno, existuje pouze jako část 
prognózního zdroje štěrkopísku (R 9370030).  
 
Do zájmové plochy zasahují části dříve těženého ložisko (nedotěženého) nutno vyjasnit – o 
existenci přilehlého ložiska a patrně přesahujícího blok IV. není v dokumentaci zmínka. 
V lokalitě a okolí se nachází značné množství zbytkových zásob, vázaných existencí lesních 
porostů, ZPF a obcí Ovčáry. V blízkém okolí se nacházejí další ložiska - Kopa (bez výpočtu 
zásob), Borek – volné zásoby na 10 – 15 let, Konětopy, Tišice (mnoho desítek let), Čečelice 
(nyní netěžené, ale vymezený dobývací prostor), Otradovice. Požadují výpočet zásob 
nevýhradního ložiska.  
Z hlediska ochrany přírody, krajiny a lesa není těžba v souladu se „Studií limitů těžby 
štěrkopísku v prostoru soutoku Vltavy a Labe“, která jí nedoporučuje vzhledem k možnosti 
střetu zájmů s prvky ÚSES a lesními porosty. Celá plocha spadá do záplavového území Labe, 
nebyla zde zatím patrně vyhlášena aktivní zóna s dopady na provádění některých činností. 
Studie plochu hodnotí jako nevyhovující. Nutná ochrana pozorovacích vrtů ČHMÚ. Plocha 
spadá do území s výskytem archeologických nálezů. Požadují kompletní hodnocení dle 
zákona č. 100/01 Sb.  
 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Na základě uvedené připomínky byla zpracována studie k vyhodnocení zásob a jejich výpočet 
v předmětné lokalitě. Uvedená studie je v plném znění k dispozici u investora, dokumentace 
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přebírá její závěry a uvádí textovou část (př. č. 8). Tato studie potvrzuje existenci ložiska 
v dané lokalitě a vymezuje jej. 
 
Investor poskytl zpracovateli Dokumentace vyjádření ke stanovisku Odboru geologie MŽP, 
zejména k potřebě suroviny a existenci ložiska – viz příloha č. 17.  
 
Zpracovatel dokumentace s tímto vyjádřením většinou souhlasí a bylo jedním z podkladů pro 
dopracování Dokumentace EIA (je potvrzeno i závěry ložiskové studie). Nicméně poukazuje 
na to, že rozbory a úvahy o kvalitě surovině, její úpravě a využití jednotlivých frakcí je spíše 
záležitostí podnikatelského záměru a ne dokumentace EIA. Pro zpracovatele dokumentace je 
podstatné, že ložisko suroviny v dané lokalitě existuje, je kvalitativně i kvantitativně takové, 
že je plně využitelné a z hlediska ochrany ŽP (i dle podpůrných studií) je jeho těžba 
přípustná.  
 
Pokud jde o výpočet zásob a existenci ložisek v okolí, zejména u bloku IV, částečně i III, je 
toto řešeno v ložiskové studii (Dokumentace přebírá příslušné pasáže), je skutečností, že 
některé části vymezené pískovny zasahují do dříve těžených a nedotěžených ložisek. Dle 
mých informací bylo požádáno o zrušení CHLÚ v příslušných částech nevýhradního ložiska 
Křenek (a snad již bylo i zrušeno). Tato záležitost je řešena v podmínkách realizace záměru.  
 
Střet s prvky ochrany přírody je řešen v biologickém hodnocení, vlivu na krajinný ráz a na 
EVL. Závěry těchto studií jsou plně respektovány a uvedeny v podmínkách realizace záměru.  
 
Pískovna z větší části leží v záplavovém území Labe. Budou přijata taková opatření, aby 
těžba byla i za takových situací bezpečná. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. IDENTIFIKACE 
1.1 Obchodní firma:    František Jampílek  
 

1.2 IČ:     49495950 
 

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

1.4 Oprávněný zástupce oznamovatele 
Jméno, příjmení:  Ing. Miroslav Mužík,  
Bydliště a telefon: Metodějova 1465/7 
    149 00  Praha 4 

     tel.: 777 207 850 
 
 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru: TĚŽBA NEVÝHRADNÍHO LOŽISKA ŠTĚRKOPÍS-
KU KŘENEK 

 

Zařazení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Ve znění předpisů pozdějších 
 

Kategorie Záměr Článek Sloupec 
II. Těžba nerostných surovin 10 – 1 000 kt.r-1, těžba 

rašeliny na ploše do 150 ha  
2.5 B 

 

2. Kapacita záměru:  
Celková těžba: var. 1  580 000 m3.r-1  (tj. asi 986 kt.r-1)  
   var. 2  290 000 m3.r-1  (tj. asi 493 kt.r-1) 
Plocha celkem: var. 1 i 2          57,838 ha 
  z toho blok I           41,508 ha 
   blok II           10,154 ha 
   blok III              3,218 ha 
   blok IV              2,957 ha 

 

3. Umístění záměru: 
 

Kraj: Středočeský Kód NUTS: CZ 020
Obec: Křenek Kód ZÚJ: 534960
Katastrální území: Křenek Kód ÚTJ: 675806

      

Prostor navrhované pískovny Křenek je situován ve správním a 
katastrálním území Křenek, v lokalitě s místním názvem Hluboká a 
Královka (umístění viz obr. 1 a př. č. 1 - 3). 
 

 
4. Charakter záměru 
 

Charakter záměru vyplývá z činnosti, která bude v zájmovém území probíhat. Jedná se o 
těžbu a úpravu štěrkopísku nevýhradního ložiska štěrkopísků.  
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Plánovaná činnost, tj. těžba štěrkopísku, je činnost prováděná hornickým způsobem podle §3 
zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů („dobývání a těžba ložisek 
nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů, prováděných v souvislosti 
s jejich dobýváním“). Tato činnost spočívá v těžbě nevýhradního ložiska štěrkopísku, jehož 
podstatná část vychází z prognózního ložiskového zdroje č. 937003000 Křenek, s přesahem 
do okrajové části prognózního zdroje 937002702 Ovčáry u Dřís v SZ části ložiska. 
Ohraničení ložiska není dáno geologickými podmínkami, ale ohledem na možné střety zájmů 
s ochranou přírody a na ohraničení katastrálního území obce.   
 
4.1 Možnost kumulace s jinými záměry 
 

Charakter záměru vyplývá již z historicky dané situace. V rámci uvažované plochy záměru je 
na základě vypracovaného vyhledávacího geologického průzkumu daného území určeno 
ložisko štěrkopísku, které je vedeno jako nevýhradní. Zasahují sem i části výhradního ložiska, 
je požádáno o převedení těchto částí mezi ložiska nevýhradní. 
 

 
 

Obr. 1 Pískovna Křenek – širší vztahy (zájmová lokalita) 
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Záměr tedy předpokládá těžbu nevýhradního ložiska nevýhradního nerostu – štěrkopísku. 
Zákon i v tomto případě vyžaduje včas řešit střety zájmů při plánované těžbě, především s 
cílem omezit nepříznivé vlivy na životní prostředí (viz §10, zák. č.44/1988 Sb., ve znění 
předpisů pozdějších). Z toho vyplývá, že organizace musí řešit veškeré případné střety zájmů 
vyplývající z plánované činnosti, zejména pak střety zájmů s ohledem na životní prostředí. 
 
Z hlediska posuzování vlivů těžby na okolní prostředí je významné, že těžba bude probíhat 
z vody. 
 
Činnost, plánovaná v rámci tohoto záměru, je činnost prováděná hornickým způsobem, tj. 
činnost podle §3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění předpisů pozdějších. Tato činnost 
spočívá v těžbě nevýhradního ložiska štěrkopísku, nezařazeného v seznamu státních ložisek.  
 
V okolních obcích je štěrkopísek těžen v několika pískovnách. Pískovna Tišice – Mlékojedy 
těží ročně asi 100 tis. m3 štěrkopísku (dotěženo asi v r. 2009), ložisko Ovčáry u Dřís (lokalita 
Na kopě) je sice ještě aktivní, nevykazuje však již zásoby. Další pískovny v okolí jsou Borek 
– Brandýs n. L. (těžba asi 100 tis. m3.r-1) – dotěženo v r. 2010, Konětopy (těžba asi 100 tis. 
m3.r-1), dotěžení se předpokládá v r. 2007.  
 
Vlivy na životní prostředí z výše uvedených pískoven se nebudou kumulovat s vlivy z 
navrhované pískovny. Ložisko Ovčáry u Dřís (Na kopě), z nějž by se mohly vlivy z dopravy 
kumulovat ve městě Kostelec n. L. (případně Křenek a Ovčáry), bude pravděpodobně v době 
otevření pískovny Křenek dotěženo (závisí na výši těžby). Doprava z pískovny Křenek 
povede především po silnici II/331 (mimo Kostelec n. L.). 
 
Ložisko Tišice využívá částečně stejné dopravní trasy – vlivy jsou zahrnuty ve výpočtu hluku 
i imisí jako stávající stav. Ostatní pískovny využívají jiné dopravní trasy.  
  
Ostatní ložiska (např. Sojovice, Otradovice, Poříčany, atd.) jsou již příliš vzdálená k tomu, 
aby se jejich vliv mohl kumulovat s navrhovanou těžbou. 
 
Z uvedeného možného kumulativního vlivu hluku z dopravy vyplývá nutnost nezatížit obce 
dalším nárůstem hlukové zátěže z dopravy nad únosnou mez (rozumí se tím příslušné limity).  
 
V řešené pískovně, vzhledem k její poloze vůči zastavěnému území obytnou zástavbou a 
využívaným dopravním trasám (silnice II/331, II/244), dojde k nevýznamnému ovlivnění 
hlukové situace (do 0,5 dB, tedy v rámci přesnosti metody výpočtu, odpovídá dennímu i 
ročnímu kolísání) – viz posouzení hluku.  
 
Vzhledem k velmi malému předpokládanému nárůstu hluku lze říci, že kumulace vlivů 
navrhované těžby štěrkopísku v pískovně Křenek se nepředpokládá. Z hlediska těžby 
štěrkopísku nedojde při vhodné organizaci postupu těžby a dodržení podmínek uvedených 
v tomto Oznámení k významnějším střetům zájmu s ochranou životního prostředí.  
 
Jiné kumulativní vlivy se nepředpokládají.  
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant 
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jeho výběr, resp. odmítnutí 

 

Posuzován je záměr těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků, Křenek č. 9 15850006 Registru 
ložisek Geofondu. 
 
Umístění záměru je dáno polohou ložiska nerostné suroviny a není možné jeho alternativní 
umístění. Alternativně je řešeno pouze množství těžené suroviny – viz kapacita těžby. Tyto 
varianty však nejsou variantami ve smyslu územním ani technologickém, ale pouze 
variantami ve smyslu ročně těženého množství, které se projeví pouze dobou trvání těžby. Při 
posuzování ložiska je nutné mít na zřeteli, že se vzhledem k velikosti zásob jedná o 
dlouhodobou těžbu (6,5 – 13 roků, dle varianty).  
 
V současné době je schváleno souborné stanovisko ke konceptu ÚP, kde pískovna je uvedena.  
 
Po r. 2004 dochází v oblasti k výraznému snížení těžby štěrkopísků v souvislosti s ukončením 
těžby na ložisku Toušeň, Borek n. L. atd. Do 5-ti let lze očekávat ukončení těžby ložiska 
Tišice - Mlékojedy a Borek – Brandýs n. L., chybějící objem těžby bude nutné postupně 
nahradit (např. krátkodobě z ložiska Doubrava, vzhledem k tomu, že většina písků ze zájmové 
oblasti směřuje do Prahy, je toto vzhledem ke vzdálenosti málo pravděpodobné – vysoké 
dopravní náklady). Jednou z možností, jak nahradit snížení těžby štěrkopísku v této oblasti, je 
otevření ložiska Křenek (ložisko Semice, které bude také pravděpodobně otevřeno je menší), 
což by posílilo stabilizaci zásobování pražské aglomerace kvalitními stavebními písky.  
 
Z hlediska kvality suroviny leží ložisko v risské terase, bude těženo z vody a dle potřeby se 
písek pere – jedná se o kvalitní surovinu (z hlediska kvality suroviny nelze písky risské a 
würmské terasy nahradit písky z mindelské terasy, těžené za sucha).  
 
Záměr je umístěn na zemědělské půdě, většinou méně hodnotné. Z celkové plochy, která je 
vyšší než 57,8 ha, je asi 12,5 ha na půdě vysoké bonity (I. tř. ochrany – viz dále). 
 
Vytěžením štěrkopísku dojde ke zvýšení rozlohy ekostabilizačních ploch a rozšíření možnosti 
rekreace v katastru obce Křenek.  
 
Při posuzování záměru nebyly shledány žádné důvody pro jeho zamítnutí. Jisté komplikace 
vzniknou s tou částí pískovny, která leží na zemědělské půdě I. tř. ochrany.  
 
Z hlediska invariantnosti řešení není možná varianta těžby štěrkopísků ve smyslu územním 
(je dáno polohou ložiska štěrkopísku) a v podstatě ani technologickém (ložisko leží pod 
hladinou podzemní vody – vždy tedy půjde o těžbu z vody). Je tedy možná pouze varianta 
velikosti těžby (respektive postupu těžby). Z tohoto hlediska jsou posuzovány dvě varianty – 
varianta těžby 580 tis. m3.r-1 a 290 tis. m3.r-1. Z hlediska technologického je nevýznamný i 
způsob praní suroviny a jejího třídění, případně i drcení. Z hlediska úpravy těžené suroviny se 
u štěrkopísků jedná vždy o odstranění jílovitých částic vodou, případně drcení nadměrných 
frakcí. V případě drcení investor využívá osvědčenou technologii kuželového drtiče (nižší 
hlučnost než u odrazového) s tříděním přímo při pracím procesu (nepráší) – popis viz dále.   
 
6. Popis technického a technologického řešení záměru 
6.1 Stávající stav 
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Zájmové území pro těžbu nevýhradního ložiska štěrkopísku v katastru obce Křenek je 
vymezeno z jižní strany tokem odpadu G (Borecká svodnice), na východě lesním porostem, 
na severu odvodňovacím kanálem a katastrální hranicí, na západě pak hranicí katastru. 
Zájmový prostor má srpovitý tvar, rozdělený na 4 části melioračními kanály.  
 
Zájmovou plochou neprocházejí žádná vedení VVN ani VN, částí označenou jako blok III 
prochází závlahový řad.  
 
Celé zájmové území leží na zemědělské půdě s třídou ochrany III. – V, část leží na půdě s tř. 
ochrany I. Území je velmi ploché, výškové rozdíly v celé zájmové ploše jsou prakticky 
v rozmezí 1 m.  
 

 
Obr. 2 Pískovna Křenek pohled na zájmovou plochu bloku I od JZ  

 
Nevýhradní ložisko v zájmovém prostoru tvoří jeden blok. Ložisko je překryto vrstvou 
písčitých hnědých půd, vyvinutých do hloubky až 0,10 – 0,70 m (průměrně 0,40 m) podorničí 
(jílovito – písčité půdy) má mocnost 0,1 – 1,0 m (průměrná hodnota 0,50 m). Následuje 
proměnlivě mocná (rozmezí 4 - 9 m, průměrně 6,0 - 8,0 m mocná) vrstva štěrkopísků různé 
hrubosti. 
 
Přístup k ložisku je v současné době po lesní cestě ze silnice II/331 Poděbrady – Mělník, 
probíhající ve vzdálenosti asi 700 m SV od zájmové plochy, případně po polní cestě ze silnice 
II/244 Líbeznice – Byšice, procházející asi 1 – 1,5 km západně od lokality, variantně po polní 
cestě z obce Křenek – viz obr. 1. 
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Obr. 3 Pískovna Křenek - pohled na zájmovou plochu navrhované pískovny (ruderalizované 

pole) 
Hladina podzemních vod mělkého oběhu je velmi nízko pod povrchem, na kótě asi 164 m n. 
m. Z uvedeného plyne, že surovina je uložena převážně pod hladinou podzemní vody.  
 
Zájmové území je v jihozápadní části součástí velkoplošného závlahového systému „1. 
Labská s.r.o.“, jedná se však o koncovou větev (zasahuje do zájmového území), která 
v případě těžby štěrkopísku zcela ztratí význam.  
 
 
6.2 Nový stav 
 

Zájmová část nevýhradního ložiska Křenek, navrhovaná k těžbě, leží na ploché terase Labe 
(165 - 166 m n. m.) v území s místními názvy Hluboká a Královka. Vzhledem k místním 
výškovým poměrům, mocnosti nadloží (průměrně celkem 1 m), mocnosti suroviny (průměrně 
8 m) a poloze hladiny podzemní vody je zřejmé, že téměř veškeré zásoby suroviny se nachá-
zejí pod hladinou podzemní vody – těžba bude z vody. Vzhledem ke kvalitě suroviny a 
požadavkům na zvýšení její kvality (respektive výskytu jílovitých příměsí) bude větší část 
těžené suroviny upravována mokrou cestou (až 70 % těžby).  
 
Ložisko štěrkopísků je překryto vrstvou písčitých hnědých půd vyvinutých v kolísající 
mocnosti 0,1 m až 0,7 m, průměrná mocnost je 0,4 m. Pod písčitými půdami leží podložní 
vrstva zahliněných písků o průměrné mocnosti 0,5 m. Následuje proměnlivě mocná 
(v zájmovém území 3 – 11 m, průměrně 8 m) vrstva štěrkopísků různé hrubosti s převahou 
hrubých betonářských písků s valouny. Od hloubky 7 – 8 m převažují štěrky. Hladina mělké 
podzemní zvodně je v zájmovém území vyvinuta v hloubce asi 164 m n. m.(viz dále). 
 
Předpokládané zásoby jsou v následující tabulce. Celá plocha je rozdělena do 4 těžebních 
bloků – viz př. č. 1 – 4, které i po rekultivaci zůstanou jako samostatné vodní plochy. 
Množství zásob a těžeb bude upřesněno vždy v jednotlivých POPD. 
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Tabulka č. 1 
Zásoby suroviny v zájmové části nevýhradního ložiska 

 
Zásoby suroviny Doba těžby Průměrná 

mocnost 
Plocha 

celkem bez ztrát* Var. I Var. II
Dobývací 
prostor 

[m] [m2] [ha] [m3] [m3] [let] 
Blok I 7,5 415 083 41,5083 3 113 120 2 552 760 4,4 8,8 
Blok II 5,5 101 543 10,1543 558 490 457 960 0,8 1,6 
Blok III 5,5 32 180 3,2180 176 990 145 130 0,25 0,5 
Blok IV  8,5 29 571 2,9571 251 355 206 110 0,35 0,7 
Celkem - 578 377 57,8377 4 099 955 3 361 960 5,8** 11,6** 

 

Pozn.:   * - uvažovány ztráty 18 %   var. I  těžba 580 000 m3.r-1 
 ** - zaokrouhleno   var. II těžba 290 000 m3.r-1 
 
Otvírka ložiska a organizace těžby 
 

Technické zázemí těžebny bude nově umístěno na parcele 504, plocha (2 204 m2 , využití 
orná půda, tř. ochrany I) v k. ú. Křenek (orientačně viz př. 1), tak aby přístupová komunikace 
vedla mimo zastavěná území (na místní komunikaci a silnici II/331).  
 
Otvírka i těžba ložiska bude zahájena v jihovýchodní části plánované těžebny v blízkosti obce 
Křenek. Vnitřní komunikace k místu těžby bude vedena po stávající polní cestě podél kanálu 
G. Tím bude umožněna zemědělská výroba na neskrytých pozemcích do doby, než budou 
zabrány pro těžbu. V první fázi bude odkryta plocha asi 176 830 m2, tj. asi 2 násobek plochy 
pro roční těžbu. Postupně budou odkrývány plochy o rozloze průměrně asi 8,84 tis.m2, 
představující roční těžby (odhad asi 986 tis. t.r-1 při započtení ztrát,). Před zahájením těžby 
bloku II (viz př. č. 3) bude sneseno povrchové závlahové zařízení protínající toto území (které 
je stejně určeno ke zrušení – viz studie výpočtu zásob). V případě těžby dle varianty II budou 
zábory a tedy i roční postupy poloviční.  
 
Svrchní vrstvy půdy (ornice a podorničí) budou v předstihu separátně před těžbou skrývány a 
odděleně ukládány na deponie. Vzhledem k tomu, že v dané oblasti, která je dlouhodobě 
osídlena, se výjimečně mohou objevit archeologické památky (neočekává se), bude při 
skrývce postupováno opatrně a při jakémkoliv nálezu bude vyrozuměno muzeum v Mělníce. 
Tyto skládky půdy (dočasné deponie, zvlášť ornice, zvlášť podorničí) budou umístěny na 
plochách, které nebudou těženy (pás po stranách těžebny o šířce asi 10 m, kde se vytvoří val o 
výšce asi 6 – 8 m, případně v předpolí těžebny). Deponie zeminy bude  umístěna tak, aby 
nebránila odtoku vody při případném zaplavení těžebny, tj. na S okraji záplavového území. 
Od 3. roku těžby budou všechny skryté zeminy použity v tomtéž roce na rekultivaci území. 
Během těžby a po jejím ukončení budou skryté zeminy postupně (průběžně) používány k 
 rekultivaci území. 
 
Dobývání ložiska bude na základě stávajících báňsko-technických podmínek prováděno 
povrchovým způsobem v jednom řezu z vody až na bázi ložiska (u dna bude ponechán 
ochranný celík asi 0,3 m).  
 
Rekultivace bude po počáteční skrývce, kdy bude nutné podorničí i ornici po určitou dobu 
deponovat (než vzniknou dostatečně velké vytěžené prostory pro průběžné ukládání) po 
okrajích lokality, probíhat souběžně s těžbou tak, aby sejmutá ornice i podorniční vrstva 
mohly být průběžně ukládány na nové stanoviště. V počátcích otvírky budou skrývkové 
materiály ukládány selektivně na vyhrazených deponiích, kam budou v první fázi 
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dopravovány hrnoucími stroji a nakladači (výjimečně i nákladními automobily – skrývky jsou 
časově omezené – max. 1 měsíc v roce). Trasy po nichž bude skrývka dopravována na 
dočasné deponie budou sypány pískem pro omezení prašnosti a v suchém období zkrápěny. 
Vzhledem k tomu, že skrývky budou prováděny vždy po skončení vegetační sezóny, tj. 
v podzimních měsících, kdy je i vysoká vlhkost, neočekává se zvýšená prašnost při 
skrývkách. Ve fázi, kdy bude část těžebny vytěžena (po vytěžení jihovýchodního sektoru), 
budou skrývkové materiály využívány ihned k rekultivaci prostoru. Situaci lomového pole a 
postupu těžeb přibližuje př. č. 2. 
 
Tabulka č. 2 
 

Roční pohyb skrývání zemin a těžeb 
(Návrh) 

 

Varianta I Varianta II 
Těžba Skrývka Těžba Skrývka 

Rok 
těžby 

[tis. m3] [tis. t] [tis. m2] [tis. m3] 

Rok 
těžby 

[tis. m3] [tis. t] [tis. m2] [tis. m3] 
1 580,0 986,0 200,2 203,4 1 290,0 493,0 100,1 115,2 
2 580,0 986,0 100,1 101,7 2 290,0 493,0 50,1 57,6 
3 580,0 986,0 102,1 101,7 . . 493,0 50,1 57,6 
4 580,0 986,0 105,2 101,7 5 . 493,0 50,1 57,6 
5* 580,0 986,0 70,8* 156,8 6 290 493,0 51,6 59,4 
6 462,0 785,4   7   51,6 59,4 

     8   52,6 60,5 
     9   52,6 60,5 
     10   49,2 56,4 
     11* 290 493 20,3* 23,4 
     12 172 292,4 0 0 

Celkem 3 362 5 715,4 578,4** 665,3**  3 362 5 715,4 578,4** 665,2**

 

Pozn. : objem těžby se zahrnutím ztrát na ochranný celík u dna, ztráty přibírkou při skrývce a netěženou část ložiska, 
 skrývka včetně ztrát přibírkou, ornice 0,40 m, podorničí 0,75 m, přibírka 0,05 m (zahrnuta u podorničí), průměrná 

skrývka v celé ploše je asi 1,15 m (průměr se mění se od 0,5 m – blok III, až po 1,25 – blok I – přesněji viz 
rekultivační studie) 

 * - skryt celý zbytek 
 ** - zaokrouhleno 

 
Otvírka ložiska bude prováděna hrnoucími stroji (buldozer, apod.) a kolovými nakladači. 
Vlastní zahájení těžby bude provedeno kolovými nakladači a pomocnými mechanismy 
(rypadlo s podkopovou lžící). Těžit se bude korečkovým bagrem a přepravu k mokré 
úpravárenské lince zajistí kolové nakladače.  
 
Technologie těžby 
 

Těžba štěrkopísku se předpokládá z vody (pod hladinou podzemní vody je uloženo téměř 
100 % suroviny) s mokrou úpravou a drcením nadměrných frakcí. Tomuto záměru bude 
uzpůsoben i technologický postup těžby.  
 
Po skrývce ornice a podorničí bude probíhat vlastní těžba ložiska v jednom řezu. Po skrývce 
bude na úrovni asi 20 cm nad hladinou podzemní vody pojíždět korečkové rypadlo na 
pásovém podvozku. Těžební stroj pojíždí ve vzdálenosti asi 5,3 m od horní hrany těžebního 
řezu. Podle technické dokumentace stroje bude sklon těžebního řezu do 30°. Tato skutečnost a 
vzdálenost stroje od okraje řezu 5,3 m je v souladu s požadavky bezpečnosti. Tlak stroje na 
podložku je dle výrobce 118 kPa (tj. asi 1,2 kp.cm-2) – vzhledem k únosnosti podloží je nutno 
vzít v úvahu při pojezdu stroje – řeší provozní dokumentace. V okrajových částech ložiska, 
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kde mocnost suroviny dosahuje malých hodnot (asi 4 m) bude těžba z vody prováděna 
podkopovým bagrem (bagr s podkopovou lopatou), případně kolovými nakladači.  
 

Pozn. : Úhel vnitřního tření zdejšího písku (odvozený z ČSN 73 6824) je asi 37° – 39°, při předepsaném 
koeficientu bezpečnosti 1,1 pro těžební řez dle vyhl. ČBÚ č. 26/89 Sb., smí být jeho sklon max. 34°. Normové 
namáhání ve styku podloží - stroj pro přítomný písek je odvozeno z ČSN 73 1001 a činí 1,5 – 2 kp.cm-2 (tj. 
147,1 – 196,1 kPa).  
 
Technologii úpravy štěrkopísku představuje mokrá úprava (třídící síta, drtič, šneková pračka 
s odvodňovacím zařízením). Vzhledem k obsahu štěrkové frakce (asi 50 % suroviny) a písčité 
frakce (asi 50 % suroviny) a vzhledem k tomu, že hrubší frakce leží u báze ložiska, se 
předpokládá využití drtiče asi pro 10 % těžené suroviny. Humusovitost odpovídá průměrně 
stupni B (tj. průměrně 3 – 6 %, v pískovně Křenek asi 3%). Pro dosažení vyšší kvality 
štěrkopísku se počítá se snížením humusovitých a jílovitých (odplavitelných) částic pod 1,5 % 
ve šnekové pračce. Jakost suroviny bude upřesněna v dalších stupních přípravy. 
 
Vzhledem k tomu, že téměř veškerá surovina je uložena pod hladinou podzemní vody, není 
možné budovat pro mokrý proces úpravy sedimentační jímky. Proto bude voda pro praní 
čerpána ze vznikajícího jezera a do jezera vracena. Tento postup je zcela v souladu se 
zásadami ochrany vod – sediment ani voda nejsou při procesu ničím znečištěny. Podzemní 
voda ve směru odtoku ze vznikajícího jezera není vodárensky využívána. Dle zpracovaného 
hodnocení ke znečištění podloží nedojde, jedná se o původní přírodní materiál (viz 
hydrogeologie). 
 
Praním bude zušlechťováno asi 300 – 400 tis. m3.r-1 těžené suroviny, tj. asi 50 - 70 % ročních 
těžeb ve variantě I a asi 145 – 205 tis. m3.r-1 ve variantě II, tj. 50 - 70 % (dle potřeby lze toto 
množství instalací výkonnější pračky v obou variantách zvýšit). Zbytek bude prodán bez 
třídění (méně náročné použití, zásypy, apod.).  
 
Vytěžený štěrkopísek bude kolovým nakladačem nasypáván do násypky a pasem dopraven na 
sprchovaná třídící síta. Síta (dvě) mají oka 25 mm a 4 mm. Nadsítné z prvního síta je vedeno 
do drtiče (jedná se o mokré kamenivo o zrnitosti nad 25 mm), odkud je po rozdrcení vedeno 
zpět nad síto s oky 25 mm. Nadsítné z druhého síta (velikost ok 4 mm) je vedeno na druhý 
třídič, kde se roztřídí na jednotlivé frakce (4 – 8 mm, 8 – 16 mm, 16 – 22 mm). Štěrkopísek, 
který projde sítem o velikosti ok 4 mm je skluzem spolu s vodou veden do šnekové pračky, 
kde je rozplaven. V této pračce se rozplaví jílovité příměsi do koloidního stavu a tím se 
eliminují kohezní síly mezi částicemi. Ze šnekové pračky je písek vynášen korečky do 
odvodňovacího zařízení (odvodňovací síto), kde je oddělena tuhá složka písku od kalové 
suspenze. Kalová suspenze odtéká do vznikajícího jezera, kde se kal usazuje. Při navrhované 
technologii dochází k vyplavování jemných písčitých a jílovitých částic, které byly v surovině 
různorodě uspořádány bez znečištění těchto částic jinými příměsemi v pracím a 
odvodňovacím zařízení (mechanickými ani chemickými). 
 
Vypraný písek bude ukládán na dehydratační skládky, kde setrvá minimálně 48 hod. (před 
expedicí).  
 
Výkon šnekové pračky bude až 2 222 m3.d-1 (205 m3.r-1 ve variantě II), tj. při provozu 
9 měsíců v roce, 20 dnů za měsíc, celkem až 400 tis. m3.r-1 (využití závisí na požadavku 
odběratelů na kvalitu suroviny). Při využití plné kapacity pračky může být mokrou cestou 
upravováno až 70 % produkce pískovny (tj. 400 tis. m3.r-1 z těžby 580 tis. m3.r-1, nebo 
205 tis. m3.r-1 z těžby 290 tis. m3.r-1). 
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Obr. 4 Schéma šnekové pračky 
 1- žlab, 2- nosný rám, 3- převodovka, 4- hřídel, 5, 6- ložisková skříň, 7- axiální ložisko, 8- opěrný kotouč, 9- pod-
 pěra šneku, 10- vnější šnek, 11- držák ke, 12- koš, 13, 14- dolní a horní sloupek 
 
Při průměrném obsahu odplavitelných částic asi 3 % v těženém písku a účinnosti pračky asi 
50 % bude zbytkový obsah jemných a jílovitých částic v upravené surovině 1,5 %, což 
vyhovuje ČSN 72 1512 i obdobným normám DIN.  
 
Charakteristika technologie praní písku (při výše uvedené kapacitě) 
 

Množství  Ukazatel Jednotka 
Varianta I Varianta II Poznámka 

Parametry praní písku     
Spotřeba vody k praní m3.h-1 440 220  

 m3.d-1 3 520 1 760  

 tis. m3.r-1 744,4 372,2  

Množství vypraného písku m3.d-1 2 222 1 140  

Obsah vody v písku m3.d-1 < 65 < 33 Po odvodnění 
    

 
Roční těžba písku hrubá těžba tis. m3.r-1 580 290  
 kt.r-1 986 493 Hrubá těžba 

   čistá těžba tis. m3.r-1 574 287 Po praní  

 kt.r-1 976 788 Odbytová těžba 

 z toho praný písek tis. m3.r-1 400 205  
  nepraný písek tis. m3.r-1 175 82  
     

Produkce jílovitých částic a jemného 
písku 

m3.r-1 6 000 3 075 Vrací se do vznikajícího 
jezera 

     

 
Uvnitř těžebny nebudou používány nákladní automobily k technologické dopravě štěrkopísku 
od těžební fronty k technologické lince (třídič, mokrá úprava), bude použita pasová doprava a 
kolové nakladače. Linka na úpravu štěrkopísku se bude posouvat do nejvýhodnější polohy 
v závislosti na postupu těžby. Vytříděný a odvodněný písek bude nakládán kolovým 
nakladačem na dopravní prostředky odvážející písek z těžebny.  
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Doprava v těžebně se bude při exploataci řídit dopravním řádem (dle § 159, vyhl. ČBÚ č. 
26/89 Sb.) a budou dodržována následující pravidla 
 

- maximální rychlost v zájmovém území (těžebně) 15 km.h-1 
- vytěžený štěrkopísek před tříděním nebo nakládkou k odvozu musí být ponechán 

mini-málně 48 hod. na dehydratační deponii 
- dopravní cesta se nesmí přiblížit k horní hraně skrývkového řezu na vzdálenost menší 

než 4 m. 
 
Písek bude v těžebně upravován i pro jednotlivé frakce tříděného praného písku – frakce jsou 
ukládány na skládky. Předpokládá se výroba frakce 0 – 4 mm, frakce 4 – 8 mm, 8 – 16 a 16 – 
22 mm. Případná frakce nad 22 mm (případně i frakce 16 – 22 mm, v závislosti na poptávce 
po drceném kamenivu) bude v pískovně drcena (nebo prodávána zájemcům).  
 
Napojení těžební a úpravárenské linky (linka na mokrou úpravu, třídič, korečkový bagr) na 
zdroj el. energie o napětí 3 x 400 V/50 Hz bude provedeno kabely vyvěšenými na dřevěných 
sloupech od vybudované vlastní trafostanice. Místo napojení trafostanice na veřejnou síť 
stanoví STE. 
 
V hydraulických systémech nakladačů bude používán ekologický olej (např. ÖMW BIOHYD 
46, apod.), obdobné ekologické oleje budou užívány i v motorech. Výměny olejů v hydraulic-
kých systémech a motorech bude provádět specializovaná firma s příslušným vybavením 
(zamezujícím úniku olejů do prostředí při výměnách). 
 
Přehled nasazené mechanizace 
 

Druh mechanizace Typický představitel Objem lopaty, lžíce
[m3] 

Pásové rýpadlo Liebherr 1 
Kolový nakladač Caterpillar 972 G 4,5 
 Liebherr typ 564, 574 4 
Technologie mokré úpravy písku METSO MINERALS El. pohon 
Korečkové rýpadlo ROHR K 110R El. pohon 

 
Technické zázemí, komunikace 
  

Technické zázemí bude vybudováno na ploše asi 0,2 ha na okraji těžebního prostoru 
v katastru obce Křenek. Jeho umístění je navrženo mimo vlastní těžebnu vedle bloku I na 
orné půdě, což umožní bezproblémové vytěžení celého ložiska – viz př. č. 1. Jedná se o ornou 
půdu, která tvoří enklávu ve stávajícím lesním porostu (I. tř. ochrany). Zábor pro technické 
zázemí pískovny je dočasný, po ukončení těžby se předpokládá jeho vrácení do ZPF nebo 
zalesnění a převedení pozemku do LPF (dle požadavku obce). Pozemek je ve vlastnictví 
investora. V technickém zázemí bude i čerpací stanice pohonných hmot (nafta), která je 
řazena mezi střední zdroje znečišťování.  
 
Příjezdová komunikace bude mít délku asi 1 000 m (k místní komunikaci). Komunikace 
využívá stávající lesní cestu a vede po okraji navrženého NRBK, který i protíná. Příjezd do 
pískovny je důsledně veden mimo zastavěná území. Nově vybudovaná příjezdová 
komunikace ústí na stávající místní komunikaci z obce Křenek k silnici II/331 asi 70 m od 
křižovatky místní komunikace s touto silnicí. Příjezdová komunikace je vedena vesměs po 
pozemcích v majetku OÚ Křenek, případně pozemcích soukromníků. V celé trase je jedná 
většinou o ostatní plochy – bez BPEJ – podrobněji viz část B.II.1 – půda.  
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Investor navrhuje na jižně od navrhované příjezdové komunikace směrem k obci vybudovat 
zemní val o výšce asi 3 m, šířce v koruně asi 3 m, svahy 1:1,5 – 2. Tento val by byl 
nesouvislý osázený dřevinami. Účelem valu by bylo odstínit pohledově, hlukové hledisko má 
roli podružnou, i bez valu bude hluk z dopravy do pískovny v obci hluboko pod hygienickým 
limitem – viz hluková studie. Toto řešení by posílilo i funkci biokoridoru v tomto úseku a 
osázením prostoru kolem příjezdové cesty v celé trase by se stal tento funkčním. Cesta leží na 
většině trasy mimo záplavovou zónu (Q100). 
 
Dále bude písek odvážen po silnici II/331. Biokoridor jehož se příjezdová komunikace dotýká 
a kříží jej, je v této části na většině úseku u navrhované příjezdové komunikace nefunkční. Po 
ukončení těžby bude celá trasa osázena vhodnými dřevinami a zatravněna, tím bude 
biokoridor funkční (osázení okolí cesty bude zahájeno ihned při výstavbě cesty, projekt bude 
součástí projektu příjezdové komunikace.  
 
Pro příjezdovou komunikaci i technické zázemí pískovny bude zpracován samostatný projekt. 
V tomto projektu bude upřesněna trasa komunikace i případné rozmístění valů. Vlastní 
technické zázemí je tvořeno souborem dočasných staveb, které budou sloužit pouze po dobu 
provozu pískovny pro její zaměstnance (asi 10 osob), případně i pro pracovníky 
archeologického průzkumu, pokud bude v území prováděn (nepředpokládá se).  
 
Prostor technického zázemí bude oplocen, plocha a dispoziční řešení bude dáno technickým 
projektem zázemí. Součástí stanoviště bude i mostová váha s vážním domkem (buňkou) pro 
registraci odbytu. 
 
Technické zázemí bude tvořeno 
 

- mobilními buňkami pro kanceláře, šatnu a místností pro odpočinek 
- mobilní buňkou pro hygienické zařízení 
- mostovou váhou s buňkou obsluhy 
- zpevněnými odstavnými plochami pro mechanismy (s bezodtokovou jímkou) 
- nadzemní výdejní dvouplášťovou nádrží PHM (nafta) na zpevněné ploše, zastřešené 

výdejní místo s bezodtokovou jímkou 
- skladem ND těžebních strojů (pro běžné opravy a údržbu, maziva) včetně místa pro 

odstavení 1 mechanismu v případě běžné údržby a preventivní opravy 
- žumpou (bezodtokovou jímkou). 

 
Odstavné plochy – pro odstavování mechanismů bude v areálu technického zázemí vybu-

dována zpevněná plocha ze silničních panelů. Při odstavení mechanismu 
z důvodů poruchy (pod zastřešenou část) bude pod kritické místo 
mechanismu přistavena záchytná vana, do níž budou zachytávány případné 
úkapy (používají se ekologická maziva). Část odstavné plochy bude 
zastřešena (nejméně 1 stání, např. v hale ND), vyspádována do 
bezodtokové jímky hospodářství pohonných hmot (nebo vlastní jímky), 
mezery mezi panely budou v tomto místě vyspárovány, pod panely bude 
těsnění (HDPE fólie). Na tomto místě bude prováděna běžná údržba 
mechanismů a výměny olejových náplní. Výměny provádí servisní 
organizace (smluvně) vybavená příslušným zařízením, které zabrání 
případným únikům do okolí (vany, odsávání, atd.). 
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Čerpací stanice pohonných hmot – pohonné hmoty budou skladovány v nadzemní dvoupláš-
ťové nádobě typu BENCALOR. Nádrž včetně výdejního stojanu bude 
umístěna na zpevněné ploše z vyspárovaných silničních panelů, 
podložených izolací z HDPE, která bude vyspádována do bezodtokové 
jímky. Jímka bude pravidelně kontrolována a vyvážena odbornou firmou. 
Celé výdejní místo (plocha min. 3 x 4 m) a stáčecí místo, včetně vstupních 
otvorů nádrže bude zastřešeno a chráněno před deštěm. Tato stanice bude 
zařazena mezi střední zdroje znečišťování ovzduší. 

 

Čerpací stanice vody – pískovna bude vybavena čerpací stanicí vody pro dopravu vody do 
sprchovacího zařízení technologické linky na praní suroviny. Čerpací 
stanice bude mobilní (elektrické čerpadlo) a bude umístěna na břehu 
vznikajícího jezera po těžbě. Přesouvá se spolu s technologickou linkou na 
praní suroviny.   

 

Váha – u výjezdu z těžebny bude umístěna mostová váha s vážním domkem (buňka). Vážní 
domek slouží i jako kancelář pískovny.  

 

Sociální zařízení – tj. šatna s umývárnou, WC. Odpad z těchto zařízení bude vyveden do 
bezodtokové vyvážecí jímky (plastové) a pravidelně vyvážen do ČOV 
(zajistí se smluvně). Součástí sociálního zázemí pískovny bude i buňka 
vybavená jako denní místnost pro odpočinek pracovníků pískovny. 

 

Žumpa – použita bude typová plastová jímka o objemu asi 5 m3 uložená pod terénem na 
silničních panelech. Kanalizační potrubí (od hygienické buňky) bude 
z PVC DN 110, obetonované. Nádrž bude zasypána pískem, terén nad ní 
upraven a zatravněn, vstup do jímky obetonován, krytý ocelovým 
(litinovým) poklopem. 

 

Voda – pro pitné účely bude do pískovny dovážena balená. Na vhodném místě na okraji 
pískovny (v technickém zázemí) bude vybudována vrtaná studna, z níž 
bude odebírána voda pro sociální účely (o jejím využití bude rozhodnuto 
na základě rozborů a vydatnosti). V případě, že voda ve vrtech nebude 
vhodná k sociálním účelům, bude nutné zřídit v pískovně nádrž o objemu 
asi 5 m3 a vodu pro tyto účely dovážet.  

 

Komunikace – uvnitř pískovny budou vytvářeny dle potřeby účelové komunikace spojující 
technické zázemí s místem těžby a nakládky suroviny. Tyto komunikace 
nebudou kryty silničními panely. Komunikace v prostoru technického 
zázemí budou zpevněné silničními panely. Příjezdová komunikace do 
pískovny od místní komunikace, která odbočuje ze silnice II/331do obce 
Křenek, vybudovaná bude jako dvoupruhová o šířce 6,0 m ze silničních 
panelů. Odvodnění této komunikace bude příkopem zaústěným do 
odvodnění místní komunikace nebo do okolního terénu. Úprava výjezdu 
na místní komunikaci a případná úprava výjezdu místní komunikace na 
silnici II/331 bude konzultována s policií ČR, správcem komunikace a 
příslušným odborem dopravy. Způsob napojení komunikace na silnici 
II/331 musí odpovídat ČSN 73 6380. V suchém a větrném období bude 
celá komunikace až ke křivatce s II/331 zkrápěna (snížení prašnosti), 
obdobně jako komunikace v technickém zázemí. Komunikace bude 
pravidelně udržovaná v bezprašném stavu. 
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Ocelový sklad ND – o rozměru asi 8 x 13 m bude tvořen nosnou ocelovou konstrukcí 
ukotvenou do silničních panelů. Navrhuje se opláštění z pozinkovaného 
profilovaného ocelového plechu, krov sedlový (ocelový příhradový), 
střešní krytina z profilového pozinkovaného plechu. Podlaha ze silničních 
panelů se zalitými spárami. Slouží pro skladování ND pro těžební stroje 
(ND pouze pro běžnou údržbu – větší opravy techniky nebudou v pískovně 
realizovány, pouze dodavatelsky), ve skladu budou skladovány rovněž 
zářivky (nové i upotřebené, na vyhrazeném místě v původním obalu). Ve 
skladu budou ukládány RL - maziva (v záchytné vaně).  

 

Oplocení – areál TZ bude oplocen strojovým pletivem do výšky 180 cm uchyceným na 
ocelových sloupcích (kotveny v betonových patkách). Vršek plotu bude 
opatřen ostnatým drátem. Vrata do uzavřené části budou trubková, 
rámová, dvoukřídlová s výplní pletivem. Sloupky vrat ocelové Ø 150 mm, 
kotvené v betonových patkách. Vlastní těžebna nebude oplocena (mimo 
technického zázemí). 

 

Zásobování el. energií – místo napojení určí STE. Přípojka bude provedena kabelem 
vyvěšeným na dřevěných (betonových) sloupech do sloupové trafostanice 
v areálu technického zázemí (nebo v těsné blízkosti) z vedení VN buď 
z obce Křenek nebo podél příjezdové komunikace. Buňky a ČS PH budou 
zásobovány podzemními kabelovými rozvody NN, stroje (korečkové 
rypadlo, pračka, čerpadla, atd.) pak vyvěšeným kabelem na dřevěných 
sloupech. 

 
Správní, sociální i hygienická zařízení, včetně skladu běžného materiálu, budou umístěna 
v mobilních buňkách na podkladě ze silničních panelů. 
 
V případě mytí techniky je nutno zabránit úniku případně kontaminované vody do podloží. 
Stroje je možné čistit pouze na betonové vyspádované ploše (panelová plocha se zalitými 
spárami, s odvodem do bezodtoké jímky, apod.). 
 
Voda pro praní písku  
 

Pískovna potřebuje pro svou činnost zdroj vody. Spotřeba voda pro technologii praní písku je 
asi 440 m3.h-1, tj. asi 744,4 tis. m3.r-1. Voda bude čerpána ze vznikajícího jezera a po projití 
technologickou linkou vracena zpět do jezera. Voda zbylá v písku po odvodnění z převážné 
části vyteče na dehydratační deponii, na níž je písek skladován minimálně 48 hod. Obsah 
vody v expedovaném písku je hluboko pod 6 % (objemových). Množství vody, která bude 
z pískovny odvážena v písku, je minimální a neovlivní vodní režim zájmové oblasti (max. 
17,2 tis. m3.r-1 ve variantě I., 8,6 tis. m3.r-1 ve variantě II, tj. max. 3 % v expedovaném písku). 
 
Ostatní charakteristiky 
 

Jak již bylo uvedeno, budou v hydraulických systémech i převodovkách těžebních 
mechanismů a mechanismů pro třídění a praní písku používány ekologické (biodegradabilní) 
oleje (např. ÖMW BIOHYD 46, apod.) pro snížení rizika kontaminace podloží (mělkých 
podzemních vod). Obdobné oleje budou užívány i v motorech mechanismů v pískovně. 
Přednostně budou používána biodegradabilní maziva.  
 
V ložisku se nachází štěrkopísek vhodný, po úpravě, k použití jako hutné kamenivo pro 
stavební účely dle ČSN 72 1512, jílovitost je slabě zvýšená, proto bude využíváno praní 
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suroviny. Písková frakce je tvořena především zrny křemene, přítomnost nevhodných zrn je 
značně nižší, než 15 % (povolená hodnota dle ČSN 72 1512).  
 
Měrná aktivita těženého materiálu (226Ra) dle vyhlášky MZ ČR 76/91 Sb. pro použití 
v bytové výstavbě nebyla v této fázi přípravy zjišťována, bude ověřeno před zahájením těžby. 
Území se není zahrnuto mezi plochami se zvýšeným radonovým rizikem.  
 
Výsledné frakce získané těžbou a tříděním 
 

Frakce mm 
štěrkopísek zásypový, netříděný   0 – 45 
štěrkopísek tříděný   0 –   4 
tříděné kamenivo   4 –   8 
tříděné kamenivo   8 – 16 
tříděné kamenivo 11 – 22 
 
V uvedené lokalitě lze získat přírodní hutné kamenivo dle ČSN 72 1512 „Hutné kamenivo pro 
stavební účely. Technické požadavky“, 1992: Přírodní hutné těžené kamenivo A – 0 – 4 – 
ČSN 72 1512. 
 
Provozní doba se plánuje 5 dnů v týdnu od 600 do 2200 hod., doprava suroviny od 630 do 1900 
hod. V případě zvýšené poptávky po surovině může po přechodnou dobu dojít i k třídění 
v noční směně (v takovém případě nutno požádat o souhlas příslušné orgány) a práci v sobotu 
v jedné směně. 
 
Vyvolané investice 
 

Výstavba pískovny si vyžádá výstavbu přípojky elektrické energie. El. energie bude 
přivedena vzduchem z místa napojení, které určí správce sítě STE z vedení VN vedeném SZ 
od obce Křenek (pravděpodobně v blízkosti křížení příjezdové a místní komunikace). Přívod 
bude VN kabelem (dráty), vyvěšeným na dřevěných (betonových) sloupech. Přípojka bude 
vybavena vlastní příhradovou trafostanicí 160 - 200 kVA v těsné blízkosti TZ pískovny. 
Přesné provedení bude v projektu přípojky a místo napojení určeno po dohodě s STE.  
 
Vlastní přípojka telefonu nebude budována, bude využit systém mobilního telefonu.  
 
Vyvolanou investicí je rovněž výstavba příjezdové komunikace od místní komunikace 
spojující silnici II/331 s obcí Křenek.  
 
Součástí budování těžebny bude rovněž zpevnění stávajícího přemostění „stoka G“ spojující 
blok I a blok II. Rovněž bude nově vybudováno přemostění spojující blok I a blok III. a blok I 
a IV. Všechna přemostění jsou zakreslena v příloze 2, přesnou polohu určí projekt (POPD). 
Typ přemostění (ocelový most, zatrubnění, apod.) určí projekt. 
 
Další vyvolanou investicí bude zajištění zdroje vody pro sociální účely. Zdrojem vody bude 
vrt, vybudovaný v blízkosti TZ (pokud rozbory prokáží vhodnost této vody pro sociální 
účely). Pokud nebude vhodná, bude v TZ umístěna plastová nádrž (min. 5 m3) a voda bude 
pro tyto účely dovážena v cisterně. Výstavba zdroje vody dle výše uvedených alternativ bude 
řešena samostatným projektem. 
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Pískovna nebude, s výjimkou technického zázemí, oplocena. V rámci výstavby pískovny bude 
nutné vyřešit nájezd z pískovny na místní komunikaci a vyústění této komunikace na silnici 
II/331 po dohodě se správcem komunikace, příslušným odborem dopravy a Policií ČR. 
 
Souhrnné ukazatele těžebny  
 

Ukazatel Jednot. Množství Poznámka 
Těžebna 
Plochy    
plocha těžebny celková ha 57,84 zájmová plocha 
plocha těžená (odhad)  ha 57,84 včetně závěrných svahů 
plocha terénních úprav a rekultivace ha 57,84  
průměrná mocnost ornice  m 0,40  
průměrná mocnost podorničí  m 0,75  
    

Parametry dobývání a využitelnosti 
průměrná mocnost štěrkopísků  m 5,5 – 8,5 asi 3 – 11 m 
ztráta (odhad)  % 18,0  
zásoby suroviny celkem (odhad) tis. m3 4 100  
zásoby suroviny využitelné (odhad) tis. m3 3 362 odečteny veškeré ztráty 
roční těžby průměrné (odhad)  tis. m3 580 se započtením ztrát – var. I 
  290 se započtením ztrát – var. II 
roční těžby maximální (odhad) tis. t 986 se započtením ztrát – var. I 
  493 se započtením ztrát – var. II 
odbytová roční těžba maximální tis. t 975 

487,5 
po praní 70 % těžené suroviny, var. I 
po praní var. II 

ztráty praním tis. t 11,4 
5,7 

jílovité suspenze – rekultiv. 
    

Potřeba vody pro těžbu (mimo praní) tis.m3.r-1 19 (11,5) dle varianty, zkrápění komunikací a 
ztráta vody v expedované surovině – 
důlní voda 

Životnost těžebny rok 5,8 – 11,6 doba těžby dle varianty 
Počet zaměstnanců osob 10 nová prac. místa 
Provozní doba hod. 600- 2200  
    

 
Monitoring 
 

V rámci těžby štěrkopísků bude sledován vliv budoucí pískovny na úroveň hladiny mělké 
podzemní vody a na její kvalitu. Všechny pozorovací objekty budou rozmístěny mimo prostor 
budoucí pískovny. Navrhuje se využít monitorovací systém sestávající ze 4 objektů : 
 

- vrt HMÚ VP 683 
- 2 nové vrty situované mezi těžebnu (blok I) a obec Křenek 
- 1 vrt umístěný na SZ straně zatopené a opuštěné pískovny J od Ovčár (mezi těžebnou 

a obcí Ovčáry). 
 

Před zahájením výstavby monitorovacího systému bude třeba předběžně projednat se všemi 
majiteli stávajících vrtů a jednotlivých pozemků, na nichž mají být vrty zřízeny, výstavbu a 
provozování monitorovacího systému s následným pravidelným sledováním (na dobu asi 10 
let, těžba 6 let, respektive ekvivalentně k jiné době těžby). Pokud tato předběžná dohoda 
nebude uzavřena se všemi majiteli, není vhodné začít s výstavbou pozorovacího systému.  
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Před zahájením jakýchkoliv terénních prací budou pasportizovány jímací objekty v okolí 
plánované těžebny, zejména v Křenku a v Ovčárech. Účelem pasportizace je zjistit v nich 
současnou kvalitu mělké podzemní vody (zejména NEL – možná dotace z trati ČD a Labe) a 
výšku její hladiny.  
 
Výsledky pasportizace poslouží pro případ rozhodnutí o oprávněnosti případných stížností na 
pokles úrovně hladiny mělké podzemní vody či zhoršení její kvality. 
 
Pokud se v okolí těžebny vyskytuje nějaký nevyužívaný jímací objekt (stará studna), 
doporučuje se využít jej rovněž k monitorovacím účelům, případně využít k monitorování 
některé objekty v obci Křenek (Ovčáry) na základě návrhu monitorovacího systému a dohody 
s majitelem objektu. Monitorována bude i voda v těžebně (vznikající jezero).   
 
Pozorovací systém je třeba vybudovat a začít sledovat minimálně tři měsíce před zahájením 
těžby, protože je v zájmu těžaře zjistit současný stav podzemních vod – koncentrace zejména 
ropných uhlovodíků a chloridů v podzemních vodách v okolí prostoru plánované těžebny. 
Pokud by sledování kvality podzemní vody nebylo zahájeno před započetím zemních prací, 
bylo by velmi obtížné dokázat, že ropné uhlovodíky nepocházejí z mechanizmů 
připravujících zahájení těžby. V okolí plánované pískovny se totiž nachází velké množství 
velkých potenciálních zdrojů kontaminace těmito kontaminanty – silnice (na S a Z), trať ČD 
na S, někdejší zemědělské závody (v obci Křenek i Ovčáry). Navíc přímo v prostoru 
plánované pískovny byly po dlouhou dobu využívány ke zkapacitnění zemědělské výroby i 
závlahy vodou z Labe (plochy bloku II, plochy S od zájmového území), hnojení, pesticidy, 
atd.  

 
Přesné umístění a počet monitorovacích vrtů bude stanoveno v projektu těžebny po konzultaci 
s příslušnými orgány, hydrogeologem a správcem území, stejně tak bude upřesněn i režim 
sledování. V příloze č. 2 je umístění pouze orientační.  
 
Rekultivace těžebny 
 

Navrhovaná rekultivace má za cíl v souladu s návrhem ÚPN vytvořit v prostoru po těžbě 
štěrkopísků vodní plochy určené především ke zvýšení ekologické stability, s možností 
využití jejich části k rekreačním účelům.  
 
V prostoru po těžbě má vzniknout polyfunkční plocha s jezerem. V severní až severozápadní 
části lze očekávat rozvoj rekreace s vybavením. V ostatních částech je očekávána rekreace 
klidová  - turistika, rybolov.  
 
Ve vazbě na prvky ÚSES má být v jižní části (podél NRBK K10/N) vytvořena v jezeře škála 
biotopů, která poskytne vhodné životní podmínky řadě druhů rostlin a živočichů.  
 
Rekultivace zájmového území těžby naváže na již stabilizovanou a bohatě využívanou vodní 
plochu jezera Ovčáry - Křenek. Mezi nově vzniklými vodními plochami budou zachovány 
cesty, zhruba v rozsahu a směru stávajících cest. Podél ponechávaných melioračních toků 
však mohou spontánně vzniknout i další pěší cesty. Území bude velmi dobře prostupné. 
 
Pro uskutečnění uvedeného záměru jsou do prostoru po vytěženém štěrkopísku navrhovány 
dva druhy rekultivace: 
 

a) vodní 
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b) lesnická s podílem výsadby dřevin na asi 70% plochy s podílem zatravnění asi 30%. 
 
Jednotlivé druhy rekultivace nebudou zastoupeny stejnoměrně. Dominovat bude vodní 
rekultivace. 
 
Navrhovaná bilance ploch pro rekultivace (výměra v m2) 
 

Těžená plocha celkem    578 377 
Rekultivace zalesněním (břehy + nová souš) 123 777 
Rekultivace vodní    454 600 

 
Terénní novotvar bude vhloubeným útvarem. Z průměrné kóty 165 až 166 m n. m. bude terén 
klesat svahem cca 1 : 3 ke kótě hladiny asi 164 m n. m., což činí spolu s korunou asi 10 m šíře 
vodorovného průmětu. Od hladiny budou svahy klesat na kótu báze ložiska, která je v 
rozmezí 151 až 153 m n. m.   
 
Hladina se ustaví asi na kótě 164 m n.m. (při očekávaném pravidelném kolísání 163,3 až 
164,5 m n. m.). Při povodních budou nové vodní plochy až do naplnění působit jako poldr. Při 
Q100 budou stejně jako okolní území zaplaveny.  
 
V severovýchodní až východní části může být po dohodě s obcí, jako součást kompenzačních 
opatření, vytvarován terén umožňující letní rekreaci. Přímo u vodní plochy zde může být 
ponechán mírně skloněný prostor (až 1 : 4) šíře cca 10 m s převažujícím zatravněním.  Může 
zde být vytvarována písčitá mělčina výměry cca 100 m2 na kótě 164 m n. m. pro dětské 
brouzdaliště. 
 
Plochy svahů sklonu 1:3 mají poskytovat vhodná stanoviště pro výsadbu dřevin a vznik 
břehových porostů. Budou však ponechána zatravněná místa (30 %) pro rekreaci rybolovem. 
 
Svahy pod hladinou budou převážně ve sklonu 1:2. Místně (zejména v blocích II. a III. u 
kterých se očekává rekreace rybolovem) může být po hladinou ponechán svah 1:1. Tento 
příkrý sklon má zabránit přehřívání vody v letním období, naopak snížení promrzání a 
zvýšení možnosti přezimování rybí osádky v zimním období. Dále se tímto řešením omezí 
jiné druhy rekreačního využívání.  
 
Nové vodní plochy nebudou vzájemně propojeny (s výjimkou ploch bloku I – přemostěním 
nové cesty nebo spojení troubou). Meliorační kanály, které je oddělují, budou vybaveny 
přemostěním (stávajícím, případně opraveným), které umožní průchodnost celé lokality pro 
turisty.  
 
K výsadbě budou použity pouze autochtonní druhy dřevin. Bližší údaje o rekultivaci, včetně 
bilance zemin jsou v příloze č. 7. 
 
Úroveň technického řešení 
 

Technické řešení je navrženo v souladu s platnými normami a předpisy. Odpovídá 
současnému standardnímu typu těžby, která v aktivní části těžebny zaujímá plochy 
v jednotkách ha bez nevhodného otevření velkých ploch skrývkami v předpolí těžebny. Jedná 
se o standardní technologii.  
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V těžebně nebudou budována žádná pevná zařízení (pouze mobilní), po skončení těžby bude 
celá plocha bez problému rekultivována a bude plnit opět svoji funkci (v převážné míře).  
 
Zásah do přírodních prvků a inženýrských sítí 
Při realizaci pískovny nebudou dotčeny žádné stávající inženýrské sítě. Navrhovaná pískovna 
leží v území v jehož okolí se nachází řada význam přírodních prvků. Celá pískovna leží 
v ochranném pásmu NRBK K10/N (NRBK 31), NRBK K10/V. Příjezdová komunikace se 
přímo dotýká biokoridoru (především v jeho nefunkční části) NRBK K10/N (NRBK 31). 
Blok III se dotýká (hraničí) s EVL Polabí u Kostelce, CZ 210152 (NATURA 2000) – viz 
příloha č. 14 – Vliv na EVL NATURA 2000 – ochranné pásmo (50 m) bude dodrženo. 
V blízkosti se rovněž nacházejí lokální biocentra LBC 179 (je součástí EVL) a LBC 180, 
která nebudou pískovnou významně negativně dotčena.  
 
Pro pískovnu bylo zpracováno biologické hodnocení, které bylo v r. 2006 dle požadavku 
k Oznámení doplněno. Doplněk doporučuje ponechat podél lesa v SV části a v S části podél 
bývalé pískovny Ovčáry bloku I (lokalita označovaná jako Mokrá luka – není totožné s LBC 
180 Mokrá louka – Zárybsko) netěžený pás o šířce 50 m, který je u cesty do Ovčár (k bloku 
IV rozšířen asi na 80 m (celá zatravěná část). Dále navrhuje zmenšit rozsah těžby bloku III 
v jeho západní části asi o 0,7 ha. Zpracovaná dokumentace tato omezení plně respektuje a 
snižuje navrhovaný rozsah těžby z původních 65,83 ha na 57,84 ha, tj. asi o 7 ha.  
 
Ostatní střety zájmů 
Navrhovaná pískovna leží téměř celá na ZPF, z větší části na půdách nižší bonity (III. – V. tř. 
ochrany), jen malá část, asi 11,8 ha leží na půdě I. tř. ochrany (plus 0,2 ha technického zázemí 
– dočasný zábor). Otázku záboru ZPF je nutno řešit komplexně s orgány ochrany půdního 
fondu. 
 
Přítomnost závlahového zařízení na dotčených pozemcích nelze za střet zájmů považovat, je 
již rozhodnuto o jeho zrušení. 
 
Do zájmového území těžby (ložisko Křenek) zasahuje částečně ložisko Ovčáry u Dřís - 
Křenek (č. 3003300) – do bloku IV a III. a CHLÚ Ovčáry u Mělníka č. 00330000. Statut 
tohoto ložiska je nejasný – viz př. č. 8 (bylo požádáno o převedení tohoto ložiska mezi 
nevýhradní). Rovněž tak bylo požádáno o zrušení výše uvedeného CHLÚ v zájmovém území. 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 

Zahájení těžby: po vydání územního rozhodnutí a povolení 
k těžbě OBÚ Kladno (předpoklad v r. 2007) 

Ukončení těžby:      5,8 let po zahájení (var. I) 
      11,6 roků po zahájení (var. II) 
Ukončení rekultivací:    1 rok po ukončení těžby 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 

Dotčeným územím je správní a katastrální území Křenek, plocha k. ú. 529,03 ha, 217 obyv. 
(tj. 41 obyv. km-2), okrajově obec Ovčáry, plocha 372,06 ha, 407 obyv. (109,4 obyv. km-2). 
 
9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních orgánů, které budou 

tato rozhodnutí vydávat 
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Rozhodnutí Vydávající správní orgán 
Územní rozhodnutí MěÚ – Stavební úřad Všetaty 
Povolení k těžbě OBÚ Kladno 
Rozhodnutí vodoprávního orgánu o umístění stav-
by 

KÚ - Odbor životního prostředí Středočeského 
kraje 

Povolení k odběru vody pro sociální zařízení  KÚ - Odbor životního prostředí Středočeského 
kraje  

Povolení k umístění středního zdroje znečišťování 
ovzduší (čerpací stanice PHM) 

KÚ - Odbor životního prostředí Středočeského 
kraje 

 
Tento výčet nemusí být úplný a může být doplněn v průběhu dalšího řízení. 
 
10. Soulad s územním plánem 
 

Stavba je v souladu se schváleným konceptem územního plánu obce Křenek – viz příloha č. 
5. 
 
 
 
 

II. ÚDAJE O VSTUPECH 

1. PŮDA 

Zájmové území Pískovny Křenek leží výhradně na pozemcích ZPF. Jde z převážné části o 
ornou půdu, která je obhospodařována. Na významné výměře jsou trvale podmáčené 
pozemky ležící ladem a zaplevelené. Malou část představuje sekaná louka.  
 
Zemědělská půda byla v rámci restitucí vrácena původním vlastníkům a nyní je 
obhospodařována řadou subjektů, jsou zde soukromí zemědělci i zemědělské společnosti se 
sídly v sousedních obcích.  
 
Do bloku II a III zasahuje velkoplošný závlahový systém provozovaný společností „1. Labská 
s. r. o.“ Jde o propojený systém s povrchovým rozvodem. Jedna z obslužných větví tohoto 
systému v uvedených blocích zájmového území těžby končí. Ukončením využívání této 
koncové větve nebude systém závlah jako celek dotčen.  
 
S postupem dobývání bude prováděno postupné odnímání pozemků ze ZPF. Půjde o odnětí 
trvalé s postupným odvodem (vodní plochy).  
 
Vynětí cca 10 ha ročně (v prvním roce asi 20 ha) by mělo být realizováno vždy s ročním 
předstihem (varianta I, ve var. II jsou zábory asi poloviční). V návaznosti na postupné vynětí 
půdy ze ZPF bude v předstihu řešeno vymístění zasahující koncové větve závlahového řadu. 
 
V zájmovém prostoru těžby dominuje bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) 2.59.00 
pokrývající převážnou část bloku I. V severní části bloku I se doplňkově uplatňuje BPEJ 
2.65.01. a BPEJ 2.21.10. Blok III je zcela pokryt půdou BPEJ 2.56.00, která převažuje i na 
bloku II, kde je doplněna půdou BPEJ 2.55.00. Blok IV je pokryt půdou BPEJ 2.21.10.  
Půdy jsou položeny v rovině, jsou mělké a bez skeletu případně s malým obsahem skeletu. 
Mocnost orniční vrstvy činí průměrně 0,4 m. Mocnost podorničí je průměrně 0,75 m.  
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Svrchní vrstvy, tj. ornice a podorničí, budou před těžbou skrývány a ukládány na deponie. 
Uložená půda bude využita k rekultivačním účelům. 
 

Pozn.: Bližší údaje o dotčených BPEJ udává následující přehled: 
 

BPEJ 2.21.10 - hnědé půdy a drnové půdy, rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích, velmi lehké a 
silně výsušné. Jde o půdu na mírném svahu 3-7O, svažitost všesměrná, bez skeletu. 
Třída ochrany IV. 

 

BPEJ 2.55.00 – nivní a lužní půdy na nivních uloženinách, velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné. 
Jde o půdu v rovině do 3O, bez skeletu. Třída ochrany IV. 

 

BPEJ 2.56.00 – nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry. 
Jde o půdu v rovině do 3O, bez skeletu. Třída ochrany I. 

 

BPEJ 2.59.00 – nivní půdy glejové a na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vláhové 
nepříznivé, po odvodnění příznivější. Jde o půdu v rovině do 3O, bez skeletu. Třída 
ochrany III. 

 

BPEJ 2.65.01 glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní, rašelinné půdy na různých substrátech, velmi 
lehké až těžké, zamokřené Jde o půdu v rovině do 3O, bez skeletu nebo s nízkým 
obsahem skeletu. Třída ochrany V. 

 

 
Třídy ochrany byly určeny dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze 
dne 1. 10. 1996 čj. - OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Jsou 
uvedeny v tabulce č. 3. 
 
Tabulka č. 3 

Plošné zastoupení jednotlivých druhů půd 
 

Výměra v BPEJ/tř. ochrany 
2.21.10 2.55.00 2.56.00 2.59.00 2.65.01 

IV IV I III V 

Výměra 
celkem 

Blok 

[m2] 
I 16 800 0 0 353 701 44 582 415 083 
II 0 15 756 85 787 0 0 101 543 
III 0 0 32 180 0 0 32 180 
IV 29 571 0 0 0 0 29 571 
Celkem 46 371 15 756 117 967 353 701 44 582 578 377 

 
 

Převážná část těžebny leží na půdách nižších tříd ochrany. Z celkové výměry navrhované 
k těžbě je 20,4 % položeno na BPEJ 2.56.00 zařazené do I. třídy ochrany. 
 
V tabulce č. 4 je uveden soupis dotčených pozemků dle údajů z katastru nemovitostí. Některé 
z pozemků jsou dotčeny pouze z části. U parcel jsou uvedeny celkové výměry a podíly BPEJ 
dle výpisu.  
 
V řadě parcel je bez těžeb ponecháno ochranné pásmo podél melioračních příkopů. Je to 
posuzováno jako dotčení celé parcely. Nejde však o zábor celé parcely a proto součet výměr 
dotčených parcel je vyšší, nežli výměra těžené plochy. 
 
Tabulka č. 4 

Přehled dotčených parcel  
 



_____Pískovna Křenek_________________________________________Dokumentace o vlivu stavby na ŽP_______ 

Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Strana 36
T-EC Ústí n.L., 2005 Stran 119
 

Katastr 675806 Křenek 
 

Z toho v BPEJ/tř. ochrany 
2.21.10 2.21.12 2.55.00 2.56.00 2.59.00 2.65.01 Plocha 

celk. 
IV.  IV. I. III. V. 

Nemá 
BPEJ Poř. 

Čís. 
Čís. 

parcely Kultura 

[m2] 

Vlast- 
ník 

1 429/1 TTP 18 489  18 489  TOMI 
2 430/1 TTP 3 901  3 901  A 
3 430/2 TTP 981  981  A 
4 506/1 TTP 10 423  214 10 209  TOMI 
5 509/1 TTP 7 388  7 389  TOMI 
6 510/1 TTP 3 985  3 985  TOMI 
7 510/2 TTP 4 575  4 575  Soukr. 
8 518/1 TTP 4 916  4 916  TOMI 
9 518/2 TTP 10 522  10 522  PF ČR 

10 522/1 orná 2 875  2 647 228  TOMI 
11 522/2 orná 18 907  18 907   TOMI 
12 522/3 orná 8 901  8 901   TOMI 
13 522/4 orná 1 668  1 654 14  TOMI 
14 522/5 orná 6 318  16 6 302  TOMI 
15 522/7 orná 331  331   19. maj. 
16 522/8 orná 2 189  1 916 273  TOMI 

17 522/9 orná 1 011  672 339  Soukr. 

18 522/10 orná 982  527 455  Soukr. 

19 522/11 orná 823  287 536  TOMI + 
soukr. 

20 522/12 orná 530  30 500  TOMI 

21 522/13 orná 577  1 576  TOMI 

22 522/14 orná 580  580  TOMI 

23 522/15 orná 609  609  TOMI 

24 522/17 orná 360  360   TOMI 

25 522/18 orná 1 211  1 211   Soukr. 

26 522/19 orná 1 543  1 543   Soukr. 

27 522/20 orná 1 680  1 680   TOMI + 
soukr. 

28 522/21 orná 1 896  1 896   TOMI 

29 522/22 orná 1 844  1 837 7  TOMI 

30 522/23 orná 1 780  1 763 17  TOMI 

31 522/24 orná 353  353   TOMI 
32 522/25 orná 8 528  8 528   TOMI 
33 522/26 orná 3 066  1 312 1 754  TOMI 
34 522/27 orná 3 062  2 515 547  TOMI 
35 522/28 orná 4 687  4 312 375  TOMI 
36 522/29 orná 7 639  7 639   TOMI 
37 522/30 TTP 885  885  TOMI 
38 522/31 TTP 1 108  1 108  TOMI 
39 522/32 TTP 2 862  2 862  TOMI 

Pokračování tab. č. 4 
Z toho v BPEJ/tř. ochrany 

2.21.10 2.21.12 2.55.00 2.56.00 2.59.00 2.65.01 Plocha 
celk. 

IV.  IV. I. III. V. 

Nemá 
BPEJ Poř. 

čís. 
Čís. 

parcely Kultura 

[m2] 

Vlast- 
ník 

40 522/33 TTP 1 187  1 187  TOMI 
41 522/34 TTP 1 124  1 124  TOMI 
42 522/35 TTP 1 171  1 171  TOMI 
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43 522/36 TTP 1 218 1 218  Soukr. 
44 522/37 TTP 1 159 1 159  TOMI + 

souk. 
45 522/38 TTP 1 120 1 120  TOMI 
46 522/39 TTP 1 140 1 140  TOMI 
47 522/40 TTP 1 211 1 211  TOMI 
48 522/41 TTP 1 438 1 438  TOMI 
49 522/42 orná 5 656 4 569 1 087  TOMI 
50 523/1 ostatní  2 781  2 781 Obec 

51 523/2 ostatní 3 377  3 377 Obec 

52 523/3 orná 48 478 383 48 095   Obec 

53 530/1 orná 7 681 7 681   TOMI + 
soukr. 

54 530/2 orná 8 509 8 509   TOMI + 
soukr. 

55 534/1 orná 8 093 8 093   PF ČR 

56 534/2 orná 4 678 4 678   PF ČR 

57 353 orná 4 248 4 248   Soukr. 

58 535 TTP 4248 4 248   Soukr. 

59 536/1 orná 4 658 4 658   TOMI 

60 536/2 TTP 5 211 2 430 2 781  TOMI 

61 536/3 Vod. tok 390  390 TOMI 

62 536/4 Vod. tok 1 529  1 529 TOMI 

63 539/1 orná 12 706 11 258 1 448   Soukr. 

64 539/2 komun. 338  338 Soukr. 

65 542/1 TTP 6 750 6 750   TOMI 

66 542/2 TTP 4 869 4 869   TOMI 

67 545/1 orná 5 842 5 842   Soukr. 

68 545/2 komun. 102  102 Soukr. 

69 546 orná 1 090 857 233   Soukr. 

70 548/1 orná 2 408 2 408   Soukr. 

71 548/2 orná 840 840   Soukr. 

72 549 orná 6 288 6 280 8   Soukr. 

73 550/1 TTP 8 906 6 848 2 058   Soukr. 
74 550/2 ostatní 698  698 Soukr. 
75 550/3 TTP 2 613 1 754 859   Soukr. 
76 550/5 TTP 1 370 1 370   Soukr. 
77 550/6 TTP 308 308   Soukr. 
78 553/1 TTP 11 745 4 416 7 329   Soukr. 
79 554/1 TTP 4 865 1 066 3 799   Soukr. 
80 555/1 TTP 9 168 1 088 8 088   TOMI 

81 555/2 voda 322  322 TOMI 

82 556/1 TTP 6 461 973 5 488   Soukr. 

83 556/3 ostatní 37  37 5 soukr. 

 
Pokračování tab. č. 4 

Z toho v BPEJ/tř. ochrany 
2.21.10 2.21.12 2.55.00 2.56.00 2.59.00 2.65.01 Plocha 

celk. 
IV.  IV. I. III. V. 

Nemá 
BPEJ Poř. 

čís. 
Čís. 

parcely Kultura 

[m2] 

Vlast- 
ník 

84 556/5 orná 483 483   Soukr. 

85 556/6 TTP 131 131   Soukr. 

86 557/1 orná 8 182 8 182   PF ČR 

87 557/2 TTP 6 372 386 5 986   PF ČR 
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88 558 orná 4 465  4 465   Soukr. 

89 559/1 orná 15 546  15 546   TOMI 

90 559/2 orná 5 614  5 614   TOMI 

91 559/3 orná 5 266  5 266   TOMI 

92 560 orná 4 540  4 540   TOMI 

93 561 orná 4 605  4 605   TOMI 

94 562/1 orná 2 284  2 284   Soukr. 

95 562/2 orná 2 147  2 147   Soukr. 

96 569/1 TTP 1 592  1 592   TOMI 

97 569/2 ostatní 997   997 TOMI 

98 569/3 orná 683  683   TOMI 

99 569/4 TTP 770  770   TOMI 

10
0 570/1 TTP 2 528  2 528   TOMI 

10
1 570/2 ostatní 170   170 TOMI 

10
2 570/3 TTP 200  200   TOMI 

10
3 571 TTP 2 891  2 891   PF ČR 

10
4 572 TTP 3 451  3 451   PF ČR+ 

soukr. 

10
5 573 TTP 3 745  3 745   PF ČR+ 

soukr. 

10
6 574 TTP 2 785  2 785   TOMI 

10
7 575 TTP 3 292  3 292   TOMI 

10
8 576/1 TTP 2 758 950 1 808   TOMI 

10
9 576/2 Vodní 

tok 347   347 TOMI 

11
0 576/3 TTP 419 153 46 220   TOMI 

11
1 579 TTP 2 461  2 461   

TOMI 

11
2 580 TTP 2 680  54 2 626   

TOMI 

11
3 582 orná 17 277  17 277   

TOMI + 
soukr. 

11
4 582/1 TTP 4 271  696 3 575   

Soukr. 

11
5 582/3 TTP 284  284   

Soukr. 

11
6 583 TTP 3 694  617 3 077   

Soukr. 

11
7 588/1 orná 5 358  5 358   

Soukr. 

11
8 588/2 nepl. 

půda 94   94 
Soukr. 

11
9 594/1 orná 8 858  8 858   

TOMI 

12 594/2 orná 195  195   TOMI 
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0 
12

1 595 orná 4 251   4 251   TOMI 

12
2 599 orná 2 722 2 722   

Soukr. 

12
3 600 orná 1 789 1 789   

Soukr. 

12
4 601 orná 1 819 1 819   

Soukr. 

12
5 602 orná 1 794 1 794   

Soukr. 

12
6 603 orná 1 842 1 842   

Soukr. 

Pokračování tab. č. 4 
Z toho v BPEJ/tř. ochrany 

2.21.10 2.21.12 2.55.00 2.56.00 2.59.00 2.65.01 Plocha 
celk. 

IV.  IV. I. III. V. 

Nemá 
BPEJ Poř. 

čís. 
Čís. 

parcely Kultura 

[m2] 

Vlast- 
ník 

12
7 604 orná 2 026 2 026   

Soukr. 

12
8 605/1 orná 1 821 1 821   

Soukr. 

12
9 606 orná 18 637 3 449 15 188   

Soukr. 

13
0 607/1 orná 2 483 2 483   

TOMI 

13
1 607/2 orná 1 893 1 893   

Soukr. 

13
2 607/3 orná 2 016 2 016   

Soukr. 

13
3 607/4 orná 2 099 2 099   

Soukr. 

13
4 607/5 orná 2 136 2 136   

Soukr. 

13
5 607/6 orná 1 920 1 920   

Soukr. 

13
6 607/7 orná 2 139 166 1 973   

TOMI 

13
7 607/8 orná 1 931 1 005 926   

Soukr. 

13
8 607/9 orná 2 201 2 044 157   

Soukr. 

13
9 607/10 orná 2 010 2 010   

Soukr. 

14
0 607/11 orná 1 920 1 920   

Soukr. 

14
1 607/12 orná 2 020 2 020   

Soukr. 

14
1 607/13 orná 2 094 2 094   

Soukr. 

14
2 607/14 orná 2 141 2 141   

Obec  

14 611/1 orná 3 096 3 096   TOMI 
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3 
14

4 612/1 orná 13 229  6 349 6 880   
Obec  

14
5 612/2 TTP 2 415  47 2 368   

Obec  

Vysvětlivky:  A  - Autoklub Škoda Mladá Boleslav 
TOMI  - vlastník TOMI – písek, s. r. o. 

  Soukr.  - různí soukromí vlastníci 
  Obec - obec Křenek 
  1 – zamokřená plocha 
  části BPEJ 2.21.12 do zájmového prostoru nezasahují 
 

Celkový zábor ZPF pro těžebnu  578 377 m2 tj. 57,8377 ha 
z toho  trvalý zábor  578 377 m2 tj. 57,8377 ha 

   dočasný zábor             0 m2 

 
Tabulka č. 5 

Zábor pro technické zázemí a cestu - dočasný 
 

Z toho v BPEJ/tř. 
ochrany 

2.21.10 2.56.00 
Plocha 
celk. 

IV. I. 

Nemá 
BPEJ Poř. 

čís. 
Čís. 

parcely Kultura 

[m2] 

Vlastník 

1 504 orná 2 214  2 214  Soukr.  
2 503/1 Lesní pozemek 5 781 - - 5 781 Soukr. 
3 503/2 Ostat. – komun. 140   140 Soukr. 
4 500/2 Zamokř. plocha 1 702   1 702 Soukr. 
5 497/1 Ostat. – nepl. 

půda 3 749   3 749 Obec Křenek 

6 497/11 Ost. – komunik. 184   184 Obec Křenek 
7 498 Orná půda 1 285    Obec Křenek 
8 264/1 Zamokř. plocha 15 270   15 270 Obec Křenek 

Pokračování tab. č. 5 
Z toho v BPEJ/tř. 

ochrany 
2.21.10 2.56.00 

Plocha 
celk. 

IV. I. 

Nemá 
BPEJ Poř. 

čís. 
Čís. 

parcely Kultura 

[m2] 

Vlastník 

9 264/2 Zamokř. plocha 5 360   5 360 Obec Křenek 
10 262/5 Ost. pl. – komun. 504   504 Soukr.  
11 271/85 Ost. pl. – komun. 160   160 Soukr. 
12 264/11 Ost. pl. – komun. 34   34 Soukr. 
13 264/12 Ost. pl. – komun. 176   176 Soukr. 

 
Lesní pozemky 
Záměr se nachází mimo lesní pozemky (PUFL) s výjimkou příjezdové komunikace, která 
v krátkém úseku lesem prochází po stávající lesní cestě.  
 
Zvláště chráněná území 
Záměr těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků leží v ochranném pásmu nadregioálního 
biokoridoru. Dotýká EVL Polabí u Kostelce (leží mimo) i LBK. Příjezdová komunikace 
s dotýká NRBK K10/N (NRBK 31).  
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Ochranná pásma 
Záměr nezasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. 
 

2. VODA  

K nově navrhovanému technologickému procesu je zapotřebí dodávat vodu na síta třídiče 
(součást pračky písku). Voda bude čerpána ze vznikajícího jezera a tamtéž vracena. Voda 
z odvodňovacích deponií písku bude rovněž odtékat do vznikajícího jezera.  
 
Voda technologická 
 

Technologická voda pro praní písku bude odebírána ze vznikajícího jezera a po projití 
pračkou bude vracena zpět. Zbytkový obsah vody po praní se z písku odloučí na dehydratační 
deponii, kde písek leží minimálně 48 hod. před expedicí. Zbytková voda v písku při expedici 
je do 3 % (objemových, 1,76 % váhových) v závislosti na tom, zda se rozebírají vyšší nebo 
dolní vrstvy deponie. Tato zbytková voda představuje vlastní ztráty vody (tj. voda, která se 
dostane z těžebny). Důrazně nutno upozornit, že se jedná o důlní vodu. 
 

Ukazatel Jednotka Hodnota Poznámka 
  Var. I Var. II  
Potřeba vody   technologie praní tis.m3.r-1 744 372 recirkuluje 

   z toho ztráty tis.m3.r-1 17 8 pro max. obsah vody v expe-
dovaném písku 3 %, při odby-
tové těžbě 574/287 tis.m3.r-1 

  zkrápění komunikací tis.m3.r-1 4 4 důlní voda 

Spotřeba celkem tis.m3.r-1 19 11,5 důlní vody 

Pozn:  var. I těžba 580 tis.m3.r-1 (odbytová těžba po praní 574 tis. m3.r-1) 
 var. II těžba 290 tis.m3.r-1 (odbytová těžba po praní 287 tis. m3.r-1) 

 
 
 
Voda pro pitné a sociální účely 
 

Voda pro sociální účely bude čerpána z nového vrtu (studny) u technického zázemí (nebo 
v něm) pískovny (pokud rozbory prokáží, že je k tomuto účelu vhodná a zdroj bude mít 
dostatečnou vydatnost). V případě, že zdroj nebude vhodný k odběru vody pro sociální účely, 
bude tato potřeba zajištěna jiným způsobem, např. čerpáním ze vznikající vodní nádrže, 
pokud bude voda vhodná (prokázat hygienickým rozborem), nebo dovozem v cisterně (v tom 
případě bude v technickém zázemí umístěna zásobní nádrž na vodu o objemu asi 4 - 5 m3). 
 

 Odběr vody pro sociální účely    141 m3.r-1 
Zdroj vody vlastní vrt, vodní plocha, 

dovoz 
 Pitná voda         11 m3.r-1 

 
Pitná voda bude do pískovny dovážena balená. 
 

3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  

V navrhované pískovně bude jako zdroj energie využívána především elektrická energie a 
motorová nafta. 
 
Elektrická energie 
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Elektrická energie bude zajištěna z nové vlastní trafostanice 160 kVA, která bude napojena na 
vedení VN 22 kV. Elektrická energie se bude používat k pohonu linky na mokrou úpravu 
štěrkopísku, čerpadla, vytápění šatny a provozní místnosti (mobilní buňky), osvětlení, 
k napájení kancelářské techniky a váhy.  

 

Spotřeba el. energie*:    450 MWh.r-1  
Zdroj el. energie:     vedení VN 
Instalovaný soudobý příkon:    100 kVA 
Proudová soustava:    3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz 

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

 
Motorová nafta 
 

Motorová nafta se používá jako palivo pro kolové nakladače, buldozer a stroje užívané při 
skrývce a rekultivaci. Nafta bude skladována v prostoru technického zázemí (dvouplášťová 
nádrž BENCALOR).   
 
Spotřeba nafty v těžebních mechanismech nepřekročí 300 tis. l.r-1. 
 
Benzin 
 

Bude používán pro osobní (terénní) vozy vedení podniku. Bude nakupován v běžné obchodní 
síti a spalován ve vozidlech především mimo těžebnu. Nebude v těžebně skladován. 
 
Oleje 
 

Oleje budou používány v převodovkách a hydraulice pracovních strojů (ekologický olej – 
biologicky odbouratelný, např. BIOHYD). Oleje se mění po 500 motohodinách v motorech, 
tj. méně než 1 x za rok, v převodovkách a hydraulice asi za dvojnásobnou dobu. Spotřeba 
ekologického oleje činí asi 720 l.r-1. Výměnu zajišťuje specializovaná firma vybavená 
příslušným zařízením zabraňujícím úkapům při výměně (vany pod převodovku stroje).  
Suroviny pro provoz 
 

Pro případ úniku ropných látek na zpevněných místech bude nakupován VAPEX, jeho zásoba 
bude udržována průběžně asi na 10 - 20 kg.  
 
Pro výstavbu technického zázemí budou použity na zpevněné plochy silniční panely, fólie 
HDPE, beton, mobilní buňky, ocelové haly (sklady), apod. Všechny tyto suroviny budou 
nakupovány v běžné obchodní síti. 
 

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU  

Těžba si vyžádá výstavbu příjezdové komunikace v délce asi 1 000 m. Příjezdová 
komunikace odbočuje z místní komunikace Křenek – silnice II/331 asi 70 m od křižovatky se 
silnicí II/331. Tyto komunikace budou využity k obsluze pískovny (místní komunikace – asi 
70 m, stávající silnice II/331).  
 
Příjezdová komunikace vede zčásti po stávající lesní a polní cestě, která bude v těchto úsecích 
upravena (zpevněna). Komunikace bude dvoupruhová – šířka 6 m. Celková délka příjezdové 
komunikace je asi 1 000 m (upřesní projekt). Nájezd na místní komunikaci i nájezd místní 
komunikace na silnici II/331 bude upraven tak, aby vyhovoval po stránce dopravní i 
bezpečnostní (po konzultaci s příslušným správcem komunikace, odborem dopravy a Policií 
ČR). Ve vlastní těžebně v místech přechodu drobného vodního toku budou stávající mostky 
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zpevněny, případně budou vybudována dočasná přemostění (nebo zatrubnění). Převážná část 
dopravy půjde ve směru na Brandýs n. L. (dále po R10 směr Praha) – asi 75 %, zbytek ve 
směru Mělník.  
 
Vnitřní komunikace budou budovány dle potřeby uvnitř pískovny po obvodu právě těžené 
části tak, aby vjezd od technického zázemí k místu nakládky byl vždy co nejjednodušší. 
Vnitřní komunikace překonávají na 3 místech drobné vodní toky (meliorační kanály), které 
budou přemostěny (v 1 případě zpevněn stávající mostek přes stoku „G“), mostky mohou být 
po ukončení těžby ponechány na místě, přispějí k prostupnosti území. Mostky mohou být 
nahrazeny zatrubněním (po dohodě se správcem toku). Technologická doprava uvnitř 
pískovny bude kolovými nakladači (doprava od těžebního stroje k třídění a praní písku). Od 
třídičů na skládku jednotlivých frakcí je doprava pásovými dopravníky (elektrický pohon). 
V zimním období nebudou k údržbě vnitřních komunikací používány chemické prostředky 
(posypové soli). 
 
Tabulka č. 6 

Nároky na dopravu štěrkopísku 
(odbytová těžba po odečtení ztrát praním) 

 

Varianta I Varianta II Nosnost Podíl 
Množství Počet Množství Počet 

[t] 

Typický 
představitel 

[%] [t.r-1] [voz.r-1] [t.r-1] [voz.r-1] 
15 T 815 bez vleku 15 146 400 9 760 73 200 4 880
25 T 815 s vlekem 5 48 800 1 972 24 400 986
32 MAN 80 780 800 24 400 390 400 12 200

Celkem - 100 976 000 36 112 488 000 18 066
Pozn.: uvažovány tyto průměrné hustoty – štěrkopísek 1,7 t.m-3 

 
Při roční pracovní době 235 dnů představuje intenzita dopravy 153,687 (tj. 154) vozidel za  
den ve variantě I a 77 vozidel ve variantě II. Vzhledem k provozní době se očekává, že 
vozidla budou do pískovny přijíždět v době od 600 do 1900 hod. 
 
Intenzita dopravy na silnici II/331 je pro cílový rok 2007 odhadnuta na základě sčítání z r. 
2005 pomocí přepočtových koeficientů ŘSaD).  
 
Odhad intenzity dopravy na silnicích v lokalitě v roce 2007 (voz/24 hod) 

 OA TNA celkem 
II/311 - sčítací úsek 1-5526, směr St.Boleslav 3677 1284 - 
II/311 - sčítací úsek 1-6920, směr Mělník 2525 1015 - 

růst. koef 2007/2005 1,04 1,03 - 
II/311, směr St.Boleslav – rok 2007 3824 1322 5143 
II/311, směr Mělník – rok 2007 2626 1045 3871 

 
Pozn.: Doprava pískovny se na zatížení uvedené komunikace bude v r. 2007 podílet asi 6 % ve směru St. 

Boleslav, ve směru Mělník asi 3 % 
 
Provoz těžebny si vyžádá vybudování přípojky elektrické energie pro technologii a obslužné 
provozy, včetně osvětlení. Požadovaný příkon asi 160 kW bude řešen na základě smlouvy 
s STE Praha. Přípojka el. energie bude provedena dle dispozic vlastníka vedení VN buď od 
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stávajícího vedení VN u křížení místní komunikace od silnice II/331 do Křenku s VN nebo 
v jiném vhodném přípojném místě (pro přípojku bude samostatný projekt).  
 
Telefonní přípojka nebude budována (využívá se systém GSM) – nehodnotí se. 
 
 
 

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

1. OVZDUŠÍ  

1.1 Bodové zdroje 
Fáze výstavby 
 

Ve fázi výstavby budou významnými bodovými zdroji znečišťování ovzduší mechanismy 
používané pro skrývku ornice a podorničí, otvírku pískovny a výstavbu technického zázemí. 
Jedná se o mechanismy vesměs s naftovými motory. Působení těchto zdrojů je krátkodobé, 
nepřekročí dobu 15 dnů. 
 
Skrývka ornice a podorničí se bude periodicky opakovat každý rok (roční skrývka asi 10 ha, 
první rok asi 20 ha – var. I, ve variantě II jsou skrývky poloviční), vždy po ukončení sklizně, 
tj. na podzim, kdy je obvykle i vyšší vlhkost, což sníží prašnost.  
 
Vzhledem k tomu, že skrývka bude probíhat periodicky a současně s těžbou, bude fáze 
výstavby pískovny v podstatě totožná s fází provozu. 
 
 
Fáze provozu 
 

Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší během provozu pískovny budou 
- těžební mechanismy s dieselovými motory 
- třídící a drtící zařízení.  

 
Technologická zařízení pro těžbu a úpravu suroviny budou po celou dobu využívání ložiska 
umístěna v zájmovém prostoru (přesouvají se v závislosti na postupu těžby) na celkové ploše 
asi 57,84 ha. Jedná se o mobilní bodové zdroje prachu, případně plynných emisí (kolové 
nakladače). Třídit se bude mokrou cestou, drtit pak asi 10 % těženého materiálu (průměrně), 
valouny do drtiče jdou mokré, jedná se o nadsítné z prvního síta mokré úpravy štěrkopísku 
(oka 25 mm). Z tohoto důvodu drtič nepráší. Vlastní linka na mokrou úpravu štěrkopísku se 
skládá z mokrého sítového třídiče a kuželového drtiče. Vzhledem k obsahu vody v těženém 
materiálu linka nepráší. 
 
Těžební mechanismy s dieselovými motory 
 

Ve fázi provozu budou zdrojem emisí těžební mechanismy, poháněné naftou (plynné i prašné 
emise) a elektrickou energií (prašné emise). Emise prachu při úpravě štěrkopísku budou velmi 
nízké, písek je upravován převážně mokrou cestou.  
 
Technologická zařízení pro těžbu a úpravu suroviny budou po celou dobu využívání ložiska 
umístěna v zájmovém prostoru (přesouvají se v závislosti na postupu těžby) na celkové ploše 
asi 57,84 ha, zahloubené oproti okolí asi o 1 m. Jedná se o mobilní bodové zdroje prachu, 
případně plynných emisí (mobilní třídící linka, mobilní drtič a kolové nakladače). Třídit se 
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bude suchou i mokrou cestou, drtit pak průměrně asi 10 % těženého materiálu, materiál 
těžený z báze ložiska má větší zrnitost. Technologické uzly drtiče nebudou zdrojem prachu, 
kameny jdou do třídiče mokré, písek pro suché třídění obsahuje rovněž asi 5 - 6 % vody.  
 
Celkem se uvažuje, že se uvolní průměrně méně než 0,1 kg.t-1 těžené suroviny. Většina částic 
má, vzhledem ke své velikosti a tíze, vyšší pádovou rychlost (přes 1 m.s-1) a usadí se na velmi 
krátké vzdálenosti od zdroje.  
 
S ohledem na to, že tyto stroje se budou vždy pohybovat po ploše, uvažují se pro výpočet tyto 
zdroje jako plošné. 
 
Bodovými zdroji znečišťování ovzduší budou i jednotlivé mechanismy používané při těžbě. 
Předpokládá se, že se v těžebně spálí ročně maximálně 300 tis. l r-1 motorové nafty při 
maximálních těžbách. Při provozu  mechanismů se do ovzduší uvolní následující množství 
škodlivin 
 

Údaje v t.r-1 
 

CO 3,78 
NOx 12,53 
VOC 1,5 
benzen 0,019 
benzo(a)pyren 0,0000075 

Pozn.: měrná váha nafty 0,8 kg.l-1, emisní faktory pro naftové motory dle př. č. 4 
vyhlášky č. 356/02 Sb.  

 
 

1.2 Liniové zdroje 
Fáze výstavby  
 

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší ve fázi výstavby bude doprava materiálu a zařízení 
potřebného k výstavbě technického zázemí (velmi malé zatížení, asi 10 – 15 NA). Toto 
množství je malé a doprava trvá krátkou dobu. Množství emisí bude nevýznamné. Intenzita 
dopravy na veřejných komunikacích se z důvodu výstavby významně nezvýší (malé potřebné 
objemy materiálu).  
 
Fáze provozu 
 

Liniové zdroje nemají významný vliv na prašnost v případě, že se provádí pravidelné kropení 
v déle trvajícím suchém období. Doprava v těžebně a na přístupové komunikaci je vedena 
mimo intravilán obcí. Příjezdová komunikace a technické zázemí pískovny má povrch 
zpevněný (makadam nebo silničními panely – upřesní projekt) a v suchém období bude 
pravidelně kropen. Písek je přepravován (nakládán) ve vlhkém stavu (po praní), přesto lze 
předpokládat, že na komunikacích dojde k úletu lehčích frakcí z vysušené plochy dopravova-
ného materiálu. Množství nelze odhadnout, závisí na mnoha faktorech (klimatické podmínky, 
rychlost jízdy, atd.). Lze pouze doporučit, aby písek byl převážen zakrytý plachtou. 
 

Za uvedené podmínky nemá tento liniový zdroj prašnosti velký význam (jeho vliv se téměř 
neuplatní). 
 

Množství emisí na příjezdové komunikaci a v technickém zázemí je uvedeno v následující 
tabulce (příjezdová komunikace od odbočení z II/331 k technickému zázemí - váze pískovny 
– uvažováno průměrně 1 000 m, v obou směrech 2 000 m). Pojezdy uvnitř pískovny se budou 
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měnit – vzdálenosti se změní nepatrně, hlavní dopravu uvnitř zajišťují nakladače – uvedeno u 
bodových zdrojů. 
 

Množství emisí na komunikaci stanoveno dle metodiky MEFA v. 02 (Věstník MŽP 10/2002), 
konzervativní předpoklad – vozidla plnící EURO 1 (dá se předpokládat, že za dobu těžby 
budou vlivem obnovy vozového parku používána vozidla převážně s EURO 2 nebo 3, přesto 
je výpočet proveden pro EURO 1 – obměna vozového parku u dopravců není závislá na 
provozovateli pískovny). 
 

Vzhledem k velmi dobrým rozptylovým podmínkám v dané oblasti nepředpokládáme 
významné zvýšení imisí z provozu motorových vozidel v okolí příjezdových komunikací. 
Podíl dopravy z pískovny na celkové intenzitě dopravy na II/331 je významný (ve směru 
Brandýs n. L. zvýšení asi o 6 % celkem, 17 % u NA, směr silnice Mělník zvýšení asi o 3 % 
celkem, 7 % u NA stav r. 2007). 
 

Tabulka č. 7 
 

Emise z dopravy suroviny na příjezdové komunikaci a v pískovně 
 

Škodlivina Jed- Množství 
 notka  

   

CO kg.r-1 4,32 
Benzo(a) pyren µg.r-1 60,5 
benzen g.r-1 36,5 
NOx kg.r-1 11,06 
   

 
Oproti stávajícímu stavu nedojde k významné změně emisního zatížení vlivem dopravy.  
1.3 Plošné zdroje 
Fáze výstavby i provozu 
 

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší mohou být skrývky (doba výstavby i provozu) a 
vlastní těžební mechanismy. Rozhodující vliv na prašnost v okolí budou mít odkryté plochy 
před vlastní těžbou z vody (kdy plošná prašnost pomine). Prášit mohou i vyschlé povrchové 
vrstvy skladovaného materiálu před expedicí. 
 
Dle kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší (nař. vl. č. 353/02 Sb.) je těžba, úprava a 
zpracování kameniva (kam patří i těžba a úprava štěrkopísku) uvedena mezi středními zdroji 
s tím, že v místech, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, je nutno s ohledem na technické 
možnosti vybavit tato zařízení vodní clonou, skrápěním, mlžením, apod.  
 
Nová těžebna štěrkopísku těží surovinu z vody (těžená surovina nepráší), štěrkopísek je 
okamžitě upravován mokrým procesem v pračce písku (případně suchým tříděním – obsah 
vody asi 5%). Větší část písku je upravována mokrou cestou (až 70 % těžby), což rovněž 
omezuje prašnost na minimum. Drtič není rovněž zdrojem prašnosti, surovina se do drtiče 
dostává mokrá ze skrápěných sít.  
 
Pískovna může být zdrojem sekundární prašnosti ve fázi skrývky i těžby. Z odkrytých 
vysušených vodorovných ploch ve fázi skrývání (první fáze těžby i vlastní těžby) byl přijat 
předpoklad (Kahnwald – viz rozptylová studie), že 20 % plochy je pokryto částicemi, které 
mohou být unášeny větrem, a to do velikosti 0,2 mm. Větší částice mají vlivem své vyšší 
pádové rychlosti krátký dosah a k šíření prachu do okolí nepřispívají. Z uvedeného množství 
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částic (do velikosti 0,2 mm) je asi 15 % hmotnostních částic o velikosti 0 – 11 µm. Plošná 
vydatnost emisí prachu se pohybuje dle výpočtu (viz Rozptylová studie) mezi 0,001 – 
0,066 mg.s-1.m-2 při rychlosti větru 1,7 až 20 m.s-1, (tj. z celé skrývky 8,8 ha asi 5,8 g při 
větru). 
 

2. ODPADNÍ VODY 

Provozem zařízení na praní štěrkopísku nevznikají žádné odpadní vody ve smyslu zákona o 
vodách. Dle vyjádření OBÚ Kladno se jedná o vody důlní (viz dále) do doby jejich vypuštění 
do vod povrchových nebo podzemních. Z pískovny nebudou žádné OV z praní písku 
vypouštěny do povrchových ani podzemních vod. Dle bodu 8 stanoviska OBÚ Kladno 
z 20. 1. 2004 k pískovně Otradovice „Důlními prostorami jsou všechna důlní díla a dále pak 
vyrubané a zavalené nebo založené prostory v hlubinných dolech, prostory po vytěženém 
ložisku štěrkopísku nebo lomu, apod. Důlními vodami pak jsou všechny vody, které jsou 
v důlním prostoru bez ohledu na to jak se tam dostaly“. 
 
2.1 Technologické odpadní vody 
K technologickým účelům, tj. k úpravě vytěžené suroviny praním, budou využívány vody ze 
vznikajícího jezera, tj. z prostoru po těžbě štěrkopísku. Jedná se tedy evidentně o vodu důlní.  
 
Praní suroviny bude prováděno v otevřeném cyklu, s návratem použité důlní vody přímo do 
pracovního procesu se neuvažuje. Praním štěrkopísků nedojde ke kontaminaci vypouštěné 
vody ani odplavitelného materiálu, ale pouze k oddělení jemných (jílovitých) frakcí obsaže-
ných v přírodním materiálu. Ke kontaminaci vypouštěných vod nedojde, zařízení na mokrou 
úpravu štěrkopísku bude poháněno elektrickou energií. Odplavitelné součásti budou, spolu 
s vodou odpadající z pracovního procesu, vraceny zpět do vznikajícího jezera, kde se budou 
usazovat (jedná se o původní přírodní materiál).   
 
Tyto vody nejsou v technologickém procesu kontaminovány. Žádné technologické odpadní 
vody nebudou vypouštěny z důlního prostoru. 
 
2.2 Splaškové odpadní vody 
Splaškové odpadní vody budou vznikat ve stejném množství, jako bude spotřeba vody pro 
pitné a sociální účely. Splaškové vody budou svedeny do bezodtokové jímky o objemu asi 5 
m3 a ta bude pravidelně vyvážena do některé okolní ČOV na základě smlouvy. 
 

Splaškové odpadní vody             152 m3.r-1 
 
2.2 Srážkové odpadní vody 
Srážkové vody neznečištěné 
 

Srážkové vody spadlé na plochu těžebny budou, tak jako dosud, vsakovat do podloží a nebo 
stékat po podloží do okolí. Tyto vody jsou vodami důlními (ve smyslu zákona 44/88 Sb.) do 
doby, než opustí prostor pískovny.  
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3. ODPADY  

Zařízení je určeno k těžbě a úpravě písku. V následujícím přehledu je, podle dostupné míry 
znalostí o existenci jednotlivých druhů odpadů, uvedeno i možné řešení této otázky 
v jednotlivých etapách. 
 
Předpokládané druhy vznikajících odpadů v období výstavby jsou uvedeny v tab. č. 8. Bližší 
specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu přípravy pískovny a výstavby 
provozního zázemí bude provedena v rámci zpracování prováděcí dokumentace otvírky, kdy 
budou konkretizovány mj. i použité stavební materiály pro výstavbu provozního zázemí 
písníku. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel prací v prostoru 
staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
vyhovujícího způsobu zneškodnění, které vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá dodavatel 
prací. Tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech výše 
uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze v této fázi přípravy objektivně určit. Z 
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové 
dokumentace respektovány následující podmínky 
 

• v prováděcích projektech budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů a stanoveno jejich 
množství a předpokládaný způsob zneškodnění  

• v rámci žádosti o kolaudaci objektů provozního zázemí bude předložena specifikace 
druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložen způsob jejich 
zneškodnění 

• bude zajištěno oddělené deponování ornice v rámci skrývky a její uložení po projednání 
s orgánem ochrany ZPF, ostatní přebytečné zeminy lze ukládat pouze na odsouhlasené 
deponie, případně využít pro následnou rekultivaci ploch po provozním zázemí a 
v pískovně. 

 
 
Tabulka č. 8  

Předpokládané druhy odpadů vznikající při otvírce ložiska a výstavbě 
areálu provozního zázemí ložiska 

 

Kód  
odpadu 

Kate- 
gorie 

Název (druh odpadu) Specifikace Způsob nakládání 
s odpady 

     

13 02 07 N Snadno biolog. rozložitelné motorové, pře-
vodové a mazací oleje 

Provoz strojů při 
skrývce a výstavbě Mechanismy 

15 02 02 N Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační 
materiál 

Provoz strojů Zneškodnění od-
bornou firmou  

16 01 03 O Pneumatiky Provoz strojů Recyklace 
16 06 01 N Olověné akumulátory Provoz strojů Odborná firma 
17 01 01 O Beton Stavební odpad Recyklace 
17 02 03 O Plast Stavební odpad Využití 
17 04 05  O Železo a ocel Stavební odpad Využití 
17 04 08 O Kabely neuvedené pod …. Stavební odpad Využití 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný Stavební odpad Recyklace 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 Stavební odpad Recyklace 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 

03 
Stavební odpad Úprava, využití 

17 06 02 O Izolační materiály neuvedené … Stavební odpad Využití 
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady Stavební odpad Zneškodnění 
20 01 21 N Zářivky Při výměnách Separace, zneškod-

nění autorizovanou 
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firmou 
 
V  tab. č. 9 jsou uvedena jen rámcově odhadnutá množství odpadů, vznikajících za provozu pískovny, 
na základě analogie z provozu jiných pískoven s tím, že přesná množství a sortiment odpadů, 
produkovaných v rámci provozu pískovny, musí být upřesněn v prováděcí dokumentaci, resp. v rámci 
dokumentace POPD. Nakládání s komunálním odpadem je řešeno ukládáním do sběrných nádob a 
odvozem smluvně zajištěným příslušnou oprávněnou firmou. Recyklovatelný odpad např. plastové 
obaly, papír, budou skladovány samostatně a zneškodňovány rovněž prostřednictvím smluvně 
zajištěného subjektu. Mazací oleje, vyjetý motorový olej a snadno biologicky rozložitelné hydraulické 
oleje apod. budou vyměňovány smluvně organizací vlastnící příslušné technologické zařízení (odsávání, 
záchytné jímky pod stroje, atd.) a touto organizací budou rovněž ihned odstraňovány (bez skladování 
v areálu pískovny). Zneškodňování ostatních druhů nebezpečných odpadů bude zajištěno rovněž 
smluvně s příslušnou oprávněnou organizací. Odpadní písek a jíl z úpravy těženého štěrkopísku 
(praní) budou spolu s důlními vodami vypouštěny do vznikajícího jezera. Všechna 
technologická zařízení v pískovně budou opravována odbornou firmou, která ručí za 
zneškodňování odpadů vzniklých při opravách.V etapě provozu je navrhováno respektovat 
následující doporučení 
 

• v následujících stupních projektové dokumentace budou podrobně specifikovány 
všechny prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek 
škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci nové pískovny; tyto budou 
ukládány pouze ve vybraných a označených prostorech v souladu s legislativou v 
oblasti ochrany vod a odpadového  hospodářství, jejich zneškodnění bude realizováno 
pouze na základě smluvního vztahu s akreditovanou firmou 

• smluvně zajistit využití eventuelně zneškodnění odpadů pouze se subjekty, 
oprávněnými k této činnosti. 

 
 
Tabulka č. 9 

Očekávané druhy odpadů vznikající při provozu pískovny  
 

Kód  
odpadu 

Kate- 
gorie 

Název 
(druh odpadu) 

Specifikace Způsob nakládání 

     

01 04 09 O Odpadní písek a jíl  Praní suroviny Vracení zpět 
08 03 17 N Odpadní tiskařský toner obsahující nebez-

pečné látky 
Kancelář Zneškodnění odbor-

nou firmou (OF) 
13 01 12 N Snadno biologicky rozložitelné hydrau-

lické oleje 
Mechanismy Zneškodnění OF 

13 02 07 N Snadno biolog. rozložitelné motorové, 
převodové a mazací oleje 

Mechanismy Zneškodnění OF 

13 05 02 N Kaly z odlučovačů oleje Provoz  Zneškodnění OF 
13 05 03 N Kal z lapáků nečistot   Provoz  Zneškodnění OF 
15 01 02 O Plastové obaly Provoz  Recyklace/zneškodn. 
15 01 10 N Obaly obsahující nebezpečné látky nebo 

těmito látkami znečištěné (obaly od maza-
cích olejů) 

 Zneškodnění OF 

15 02 02  Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrač-
ní mater. 

Údržba na odst. 
ploše, odb. firma 

Zneškodnění OF 

16 01 03  Pneumatiky Provoz Zneškodnění OF 
16 01 12 O Brzdové destičky Provoz Zneškodnění OF 
16 06 01  Olověné akumulátory Provoz  Recyklace 
17 02 03 O Plasty Odřezky fólie Recyklace/zneškodn. 
17 04 05  O Železo a ocel Provoz  Recyklace  
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17 04 09  Kovový odpad znečištěný Provoz Recyklace  
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 Provoz  Recyklace  
20 01 01 O Papír, lepenka Provoz Recyklace  
20 01 08 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravování 
Provoz Kompost./zneškodn. 

20 01 21 N Zářivky Provoz  Zneškodnění OF 
20 01 39 O Plasty Provoz  Recyklace 
20 03 01 O Směsný komunální odpad Provoz Zneškodnění OF 

     

 

4. OSTATNÍ 

4.1 Hluk a vibrace 
Zdrojem hluku při provozu technologie jsou jednotlivé těžební a úpravárenské stroje. 
Všechna technologická zařízení, která budou používaná v pískovně, musí plnit ustanovení 
nař. vl. 170/97 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění 
předpisů pozdějších. 
 
Hladina hluku je pro jednotlivé zdroje stanovena pro vzdálenost 1 m od zdroje ve výšce 
1,2 m.  
 
Zdrojem hluku budou i automobily přijíždějící pro písek do těžebny. Jejich hladina hlučnosti 
závisí na typu, stáří, technickém stavu a způsobu jízdy. Maximální hladina hluku při jízdě je 
průměrně < 85 dB(A), blíže viz Hluková studie. 
 
Provoz pískovny ovlivní hlukovou situaci v okolí. Pro stanovení hladin hluku byly vybrány 4 
referenční body (vždy 2 v obci Křenek a 2 v obci Ovčáry, viz popis v hodnocení hluku). 
Vlivem těžby a dopravy do pískovny včetně dopravy na II/331 nebude na žádném 
z referenčních bodů překročen hygienický limit 50 dB.  
 
Hluk z dopravy vlivem provozu pískovny stoupne v obci Ovčáry o 0,2 dB, v obci Borek o 0,4 
dB, nepřekročí však stanovený limit (obce leží na komunikaci II/331 v obou směrech nejblíže 
k výjezdu z pískovny na tuto komunikaci). Uvedený nárůst je zanedbatelný, leží uvnitř 
intervalu přesnosti použité výpočtové metody. Celkový hluk (pískovna + provoz na veřejných 
komunikacích) se pohybuje od 37,4 do 45,5 dB (limit není stanoven) v jednotlivých 
referenčních bodech.  
 
Hladina hluku emitovaná z těchto zdrojů je následující 
 

Zdroj hluku (specifikace zařízení) LAeq * 
[dB(A) ] 

Kolový nakladač (Caterpillar 972, Liebherr 564, 574) 88 
Třídící linka (el. pohon) 86 
Drtič (el. pohon) 100 
Pračka písku (el. pohon) < 85 
Čerpadla odstředivá (el. pohon) < 70 
Pásové rypadlo Liebherr < 90 
Buldozer < 90 

 

Pozn. : * Dle údajů výrobce nebo z typových listů. Hladiny určeny jako max. při dané činnosti. U 
drtiče  může u horní části přední skříně dosáhnout hodnoty až 110 dB (není trvalé) 
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Vibrace z provozu strojů se, s přihlédnutím k útlumu terénu na němž se pohybují, v okolí 
vůbec neprojeví. Vibrace z dopravy materiálu z pískovny po veřejných komunikacích se 
neprojeví na stavbách v okolí silnice. 
 
Obecně lze říci, že přenos vibrací z vozovky do okolí závisí na mnoha faktorech, především 
na konstrukci vozovky, podloží vozovky a v neposlední řadě i na váze vozidel, jejich 
odpružení a tlumení a v souvislosti s tím i na nerovnostech vozovky. Při běžných 
konstrukcích vozidel i vozovky a dobrém stavu vozovky se vibrace v hodnotách 
překračujících příslušnou normu (dle ČSN 73 0040 platí pro běžné obytné domy max. limitní 
hodnota vef = 1 mm.s-1) ve vzdálenosti větší než 1,5 m od okraje vozovky vůbec neprojeví.  
 

Pozn.: Hodnocení vibrací z dopravy je možné provést pouze orientačně dle metodiky TEM (Transevropské 
magistrály), která není oficiální metodikou. Tato metodika hodnotí podle empirických ukazatelů snížení 
životnosti stavebních konstrukcí.  

 

Počet ekvival. vozidel Snížení životnosti 
stavebních objektů Kód snížení životnosti stav. objektů 

[EV/24 hod.]* [%] Dle TEM** Pro daný úsek *** 

do 260 nezměněno 1 1 
261 - 600 4,0 2 2 
601 - 960 7,5 3 3 

961 – 1 540 10,0 4 4 
1 541 – 2 660 15,0 5 5 
2 661 – 3 440 20,0 6 6 

Pozn.:    * - platí pro ekvivalentní vozidlo (tj. NA o užitečné hodnotě nad 5 t, vozidla do 5 t = 0,4 ekv. jednotky) 
  ** - platí pro dlážděnou komunikaci a vzdálenost stavební čáry 5 m od osy komunikace 

*** - platí pro živičný povrch a šířku chodníku do 1,5 m (navazuje-li objekt přímo na vozovku). Úsek 
vybrán proto, že vozovka je zde nejblíže ke stavebním objektům. Úsek leží mimo hodnocené území 
EIA. 

 
 

Počet celkem na 
II/331 

Podíl pískovny na celkovém počtu 
ekvival. vozidel 

Kód snížení 
životnosti* 

Podíl pískovny 
na snížení život-

nosti staveb 
[EV/24 hod.]* [EV/24 hod.]* [%]* [-] [%]* 

3824 185 4,83 5 0,5 
2626 123 4,7 5 0,5 

 

K uvedenému hodnocení je nutno přistupovat velmi obezřetně. V daném případě nejsou zahrnuty 
všechny koeficienty snížení a zvýšení kódu životnosti, není znám způsob založení jednotlivých staveb, 
podloží staveb a vozovky v daném úseku. Z uvedeného nástinu hodnocení je zřejmé, že doprava do 
pískovny se na uvedeném snížení životnosti staveb může v cílovém stavu podílet jen asi 0,5 %, tj. 
v toleranci běžného ročního kolísání intenzity dopravy, nelze tedy jednoznačně říci, že doprava do 
pískovny sníží životnost stavebních konstrukcí v okolí silnice II/331. Rovněž nutno podotknout, že se 
jedná o výsledek v toleranci výpočtu – lze konstatovat, že vibrace ze zvýšení provozu do pískovny se na 
celkové hodnotě neprojeví. 

 
4.2 Záření 
Radioaktivní ani elektromagnetické záření se nepředpokládá, nehodnotí se. 
 

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

 
4.3 Zápach 
V pískovně nebude vlivem provozu technologie vznikat žádný zápach (s výjimkou pachových 
složek ve výfukových plynech).  
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4.4 Jiné výstupy 
Výstupy z předmětné technologie jsou uvedeny v předchozích částech, jiné výstupy 
z uvedené technologie nejsou a nebudou.  
 

5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

Výstavbou nové pískovny dojde k významné změně vzhledu a využití krajiny. Stávající terén 
bude oproti stávajícímu stavu snížen asi o 1 – 2 m a na této kótě (asi 164 m n. m.) bude 
vytvořena vodní plocha. Nedojde však k výraznému narušení vzhledu krajiny – všechny 
významné prvky, tj. porost podél stávajících melioračních kanálů, zůstanou nedotčeny. 
Nedojde ke ztrátě stromů, naopak vlivem rekultivace břehových linií bude jejich počet 
v území zvýšen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIROMENTÁLNÍCH CHARAKTE-
RISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ  

1.1 ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

V provincii středoevropských listnatých lesů se dobývací pole nachází v podprovincii 
Hercynské, v bioregionu 1.7. Polabský bioregion. 
 
Charakteristika bioregionu  
 

Dle Quitta leží celý bioregion v teplé oblasti T 2. Oblast charakterizuje teplé, mírně suché 
podnebí, charakterizované teplotami mezi 8 - 9 °C a srážkami mezi 450 - 500 mm. Území je 
vystaveno výraznému převážně západnímu proudění.  
 
Území patří k nejstarším sídelním oblastem u nás. Osídlení je velmi staré, souvislé od neolitu. 
Bioregion byl již v prehistorické době odlesněn na většině plochy, dnes jsou lesy velmi 
omezené. Přirozené lesní porosty jsou často nahrazeny druhotnými akátinami, na píscích 
kulturními bory. V bezlesí převládají agrikultury, louky jsou dnes jen ojedinělé, travino-
bylinné porosty jsou častější pouze na prudších svazích. 
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Převažujícím půdním typem jsou černozemě na spraších. Potenciální přirozenou vegetací je 
mozaika doubrav teplomilných (Quercion pubescenti-petraeae) a (méně) acidofilních 
(Genisto germanicae-Quercion). Podél vodních toků byly vyvinuty lužní lesy, Labe lemovaly 
porosty asociace Salici-Populetum. Kolem řek bylo ostrůvkovitě vyvinuto bezlesí i v podobě 
mokřadní a vodní vegetace (Phalaridion arundinaceae, Bidention tripartiti). 
 
Na dlouhodobě odlesněné plošině je flóra velmi jednotvárná. Fauna regionu je původně ryze 
hercynská, se západoevropským vlivem (ježek západní, ropucha krátkonohá). V současnosti 
jde většinou o téměř bezlesou kulturní step, charakterizovanou např. koloniemi havrana 
polního. 
 
Pro řešené území a jeho okolí je k dispozici Okresní generel ÚSES Mělník – sever 
zpracovatel Ing. M. Morávková 1999 (dále jen OG). 
 
OG vychází z nadřazeného územně plánovacího podkladu: „Územní systémy ekologické 
stability, ÚTP NR-R ÚSES ČR, vydaný MŽP a MMR ČR 1997“, který určuje lokalizaci 
nadregionálních a regionálních prvků ÚSES.  
 
Do k.ú. Křenek jsou dle ÚTP NR-R ÚSES umístěny osy dvou nadregionálních biokoridorů. 
V OG a ÚPN jsou nadregionální biokoridory v území vymezeny včetně vložených biocenter 
místního významu.  
 
NRBK K10/V (v OG označený jako NRBK 30) - nadregionální biokoridor společenstev 
vodních, zahrnuje stávající (tj. regulovaný) vodní tok Labe a jeho břehový doprovod. 
Biokoridor s rezervou vyhovuje požadavku minimální šíře 50 m a je funkční. Do zájmové 
plochy těžby nezasahuje ani nesousedí. 
 
NRBK K10/N (v OG označený jako NRBK 31) – nadregionální biokoridor společenstev 
nivních, byl oproti ÚTP NR-R ÚSES a OG v prostoru Zárybsko upřesněn. Upřesněný úsek 
vede NRBK po značně zazemněném meandru původního toku Labe. Jde o lokalitu Zárybsko, 
která je nyní nově navrhována jako MCHÚ. Upřesněný úsek je přírodovědně velmi cenný a 
lépe reprezentuje soubor nivních společenstev, nalézajících se v trase původního toku Labe. 
Omezeně funkční úsek NRBK vedený borodubovým porostem byl významně zkrácen. Beze 
změny je nefunkční úsek v lokalitě s místním názvem Výmoly. Tento úsek je nutno vytvořit 
výsadbami přírodní nelesní zeleně – vrby, olše, topoly, duby a pásů extenzivně využívaných 
luk, přecházejících v depresích v rákosiny. Do zájmové plochy těžby nezasahuje, ale 
bezprostředně sousedí. 
 
Nadregionální biokoridory mají stanoveno ochranné pásmo do 2 km od osy biokoridorů. OP 
NRBK pokrývá celé řešené území. 
 
Na uvedených NRBK jsou umístěny biocentra regionálního i místního významu: 
 
RBC 1478 Křenek (v OG označeno jako RBC 18)  - velmi cenné mokřady, rašeliniště a 
zamokřené louky. Ve vytěžených místech vodní plochy. Na zbytku území mokřady a 
nevyužívané louky. Cenná lokalita výskytu vzácných a chráněných rostlin, vodního ptactva, 
obojživelníků a bezobratlých, zejména hmyzu. Plocha cca 100 ha. Nejcennější část biocentra 
je vyhlášena jako VKP 99 – Křenecký luh. Do zájmové plochy těžby nezasahuje ani 
nesousedí. 
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RBC 1477 Slepé řečiště - cenná společenstva vodní i nivní. Umístěno v k.ú. Kostelec nad 
Labem. Pro řešené území důležité vazebné biocentrum. Do zájmové plochy těžby nezasahuje 
ani nesousedí. 
 
LBC 179 – Zárybsko (součást navrhovaného maloplošného chráněného území Zárybsko). 
Zbytek zazemněného labského meandru (starý tok Labe). Střídavě mokřady a louky 
s přirozenými společenstvy rákosin, vysokých ostřic, křovinatých vrb a olšin. Výskyt 
obojživelníků a vodního hmyzu. Útočiště zvěře. Výměra cca 4 ha. Do zájmové plochy těžby 
nezasahuje, sousedí. 
 
LBC 180 – Mokrá louka - Zárybsko (součást navrhovaného maloplošného chráněného 
území Zárybsko). Zbytek zazemněného labského meandru (starý tok Labe). Střídavě mokřady 
a louky s přirozenými společenstvy rákosin, vysokých ostřic, křovinatých vrb a olšin. Výskyt 
obojživelníků a vodního hmyzu. Útočiště zvěře. Výměra cca 4 ha. Do zájmové plochy těžby 
nezasahuje, sousedí. 
 
LBC 181 – Výmoly - mokřadní společenstva, nevyužívané vlhké louky, mokřady. Výměra 
cca 9 ha. Do zájmové plochy těžby nezasahuje ani nesousedí. 
 
Vymezeným prvkům ÚSES poskytují v území oporu interakční prvky. 

IP 1  „stoka G“, nebude dotčena 
IP 2  meliorační strouha, nebude dotčena 
IP 3  mladá olšina, nebude dotčena 
IP 4  rákosiny, budou odtěženy  
IP 5  polní pěšina, bude odtěžena a obnovena 
IP 6  okraj lesa, nebude dotčen 

 
Lokalizace prvků ÚSES a interakčních prvků je dokumentovaná v příloze č. 4.  
 
V souvislosti s ekologickou stabilitou považujeme za účelné připomenout, že 

- v daném území jde především o zastoupení rozsáhlých celků orné půdy s potlačením 
historické struktury krajiny včetně původních ekologicko stabilizačních funkcí, 
územím procházejí meliorační kanály a staré Labe vedené jako stoka „G“ 

- rozhodujícími prvky ekologické stability v území je břehový doprovod melioračních 
kanálů, který nebude dotčen 

- v prostoru navrhované těžby nejsou žádné mimolesní porosty dřevin, které by mohly 
být navrhovanou těžbou dotčeny. 

 

1.2 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Ochrana přírody v zájmové ploše těžby okolí neeviduje žádná velkoplošná ani maloplošná 
chráněná území.  
 
Jižně od pískovny je připravováno vyhlášení maloplošného chráněného území Zárybsko, 
které bylo pro své přírodovědné hodnoty využito jako upřesněná trasa NRBK K10/N.  
 
Evropsky významné lokality 
V těsném sousedství zájmové plochy těžby (blok II) leží EVL – Polabí u Kostelce 
(CZ0210152) – viz př. č. 14, vliv na EVL. Celková rozloha je 33 387,82 ha. 
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Jedná se o harmonický úsek labské nivy mezi Neratovicemi a Kostelcem nad Labem. Podloží 
celého území budují pleistocénní štěrkopísky, na ně v proměnlivé mocnosti nasedají nivní 
povodňové hlíny (lokálně zvané labské červenky), pouze meandry u Chrástu leží mimo 
recentní nivu a jsou mladopleistocénního stáří (würm 1). V zazemněných meandrech se 
vzácně vyskytují slatiny, které v oblasti Chrástu mají zvýšený podíl uhličitanu vápenatého. 
Oblast je specifická relativně menší mocností nivních hlín, děje se tak díky vlivu nedaleko 
ústící Jizery, která jednak ovlivňuje dynamiku toku pod soutokem, a jednak je sama 
mohutným zdrojem hrubozrnného materiálu na úkor jemnějších sedimentů. 
 
Území EVL tvoří plochá říční niva o průměrné nadmořské výšce asi 160 m n.m., která je 
součástí Mělnické kotliny. Meandry u Chrástu jsou od holocenní nivy odděleny nízkým 
stupněm würmské terasy. Zdejší úsek labské nivy si dosud uchoval přirozený ráz. Tok byl 
sice během 20. a 30. let minulého století kanalizován, ale dochovaly se větší plochy lužních 
lesů a luk doprovázející dnes odškrcená říční ramena. Příčný profil nivy je díky tektonické 
predispozici asymetrický, jižní hrana nivy je příkřejší a vystupují v ní horniny křídového stáří. 
Severní okraj je pozvolný, členěný pouze čely starších labských teras. Reliéf je jen nepatrně 
výškově členěn, avšak v ploše je velmi pestrý, utvářený v závislosti na velké dynamice 
říčního toku. Mělké terénní deprese - pozůstatky starých koryt se meandrovitě vinou nivou, a 
jsou velmi významným faktorem podmiňujícím diverzitu rostlinných společenstev. V lučních 
celcích se vzácně zachovaly zbytky tzv. hrůdů - táhlých plochých hřbítků. Velmi 
pozoruhodné jsou mladopleistocénní meandry u Chrástu s výskytem vápnitých slatin, 
vázaných svým vznikem na prameny při bázi vyšší risské terasy. 
 
Nadprůměrně zachovalá ukázka říční nivy velkého toku s charakteristickou mozaikou lužních 
lesů, luk, vodních ploch a mokřadů. 
 
Kostrou navrhovaného komplexu jsou dobře uchované tvrdé luhy, místy nahrazené 
výsadbami nepůvodních hybridních topolů, v regulací odškrcených ramenech se vyvíjejí 
společenstva vysokých vrb řazená k měkkým luhům. Druhým základním kamenem nivní 
krajiny jsou aluviální louky. Nejběžnějším typem jsou ochuzené kontinentální zaplavované 
louky as. Pseudolysimachio - Alopecuretum, ve vyšších částech nivy přecházejí do 
mezofilních ovsíkových luk, naopak v depresích, na místech zazemněných koryt se vyskytují 
vlhké pcháčové louky v mozaice s vlhkými tužebníkovými lady. Nejsušším travním typem 
jsou kostřavové trávníky písčin, které obsazují písčité elevace uvnitř lučních komplexů a 
můžeme je nalézt i na příkrých čelech terasových stupňů. Velmi významným společenstvem 
jsou porosty rákosin a ostřic porůstající především zazemňující se říční ramena, v ochuzené 
formě expandující do ladem ponechaných travních porostů. Lokálně zajímavé jsou bylinné 
lemy nížinných řek, které se nejpěkněji vyvíjejí v lesních pláštích na kontaktu se slepými 
rameny. Velmi reprezentativně je dochována vegetace makrofyt stojatých vod, které vévodí 
rozsáhlé porosty stulíku. Významným krajinným prvkem jsou jednak liniové výsadby 
hybridních topolů, jednak solitérní či v malých skupinkách rostoucí stromovité vrby, ty 
nacházíme zejména v celoročně vlhkých neudržovaných částech luk. V geneticky odlišných 
meandrech u Chrástu se dochovala pestrá mozaika ve které se uplatňují střídavě vlhké 
bezkolencové louky, v zamokřených částech meandrů se nalézají kvalitní porosty vysokých 
ostřic, rákosin a rovnež vzácná vegetace vápnitých slatin s mařicí pilovitou. 
 
Podle závěrů hodnocení vlivu pískovny na EVL zpracovatel konstatuje, že posuzovaný záměr 
nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany lokality CZ0210152 Polabí u 
Kostelce ani na její celistvost. V okolí zmiňované EVL sice dojde k významnému zásahu do 
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struktury krajiny, který bude mít i vliv na stav hladin mělkých podpovrchových vod, tyto 
vlivy by však neměly být svým rozsahem natolik závažné, aby zasáhly zmiňovanou EVL. 
Také díky tomu, že EVL leží po směru toku podpovrchových vod, předpokládá se, že kromě 
možných výkyvů hladin při zahájení těžby by se neměly v okolí EVL projevit. 
 
Bližší údaje o této EVL jsou uvedeny v hodnocení vlivu pískovny na EVL – viz př. č. 14. 
 

1.2 PŘÍRODNÍ PARKY 

Navrhované dobývací pole se nenalézá v přírodním parku ani v jeho blízkosti. V těžebně ani 
v okolí není registrován žádný významný krajinný prvek ani památný strom. 
 

1.3 VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

V těžebně ani v okolí není dle § 6 zák.č. 114/92 Sb., ve znění předpisů pozdějších, registrován 
žádný významný krajinný prvek ani vyhlášen památný strom (VKP registrované, s doložením 
výskytu zvláště chráněných druhů). 
 
Ve znění § 3 zák.č.114/92 Sb., ve znění předpisů pozdějších, jsou významnými krajinnými 
prvky veškeré lesní porosty, vodní toky, vodní plochy, mokřady. Tyto VKP nejsou 
registrovány a nemusí nutně být stanovištěm chráněných druhů. Jejich lokalizace vyplývá ze 
znění zákona. 
 
V zájmovém území a jeho okolí se uvedené VKP dle §3 nalézají. Jde o meliorační toky a 
jejich břehový doprovod, sousedící lesní celek, sousedící vodní plochu a zejména o staré 
koryto Labe a jeho nivu. 
Uvedené VKP ex lege byly řešením akceptovány. V případě starého koryta Labe byla ochrana 
zvýšena. Prostor je nyní chráněn i jako NRBK. 
 

1.4 ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNA-
MU 

Zájmová plocha se nenalézá v území historického, kulturního nebo archeologického 
významu, není předmětem ochrany architektonických, kulturních nebo archeologických 
památek.  
 

1.5 ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ 

Vlastní areál pískovny je solitérním objektem ve volné krajině. Nedotýká se hustě 
zalidněných území. Nejbližší zástavba je vzdálena asi 250 m od okraje budoucí těžebny - od 
technického zázemí (okrajový domek obce Ovčáry).  
 

1.6 ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

Vlastní prostor těžebny je nadměrně zatěžován zemědělským využíváním. V blízkém okolí 
těžebny se výrazně uplatňuje rozlehlý průmyslový komplex (Spolana Neratovice), silnice 
II/244, II/331, železniční trať Ústí n. L. – Střekov – Lysá n. L.  
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1.7 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

V zájmovém území pískovny nejsou známy žádné staré ekologické zátěže (s výjimkou 
používání umělých hnojiv a pesticidů na zemědělské půdě)..  
 

1.9 EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

V území se nevyskytují žádné extrémní poměry, které by mohly ovlivnit stabilitu území 
(nadměrná sklonitost, větrná eroze, devastace, apod.).  
 
V sousedství těžebny se výrazně uplatňuje rekreační nádrž Ovčáry – Křenek. Jde o bývalou 
pískovnu, která dodává území významné rekreační hodnoty. Tyto hodnoty mají být posíleny o 
další vodní plochu.  
 
 

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

2.1 OVZDUŠÍ A KLIMA 

Klimatické poměry  
 

Dle charakteristiky klimatických oblastí (MZ ČR 1990), náleží zájmové území těžby do 
oblasti T 2, teplého, mírně suchého regionu. Suma ročních teplot nad + 10 °C činí 2 600 až 
2 800. Dlouhodobá průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,6 °C. Průměrná teplota 
vzduchu ve vegetačním období činí 14 °C. Charakteristické jsou rychlé změny teplot vzduchu 
- na jaře rychlý vzestup a na podzim rychlý pokles teploty. 

 
Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 500 až 600 mm. Průměrný úhrn 
srážek ve vegetačním období činí cca 350 mm. 
Průměrná výška sněhové pokrývky je menší než 50 cm za rok. Mrazových dnů je v roce 100 
až 170 z toho 30 až 45 dnů je povrch pod sněhovou pokrývkou. 
 
Počet letních dnů se pohybuje v rozmezí 56 – 60. Dnů s teplotou nad 10 °C je 160 až 170.  
 
Průměrné teploty 

leden    -2   °C 
duben    9   °C 
červenec 18,5 °C 
říjen    8      °C 

Pro lokalitu je charakteristické západní až severozápadní proudění vzduchu. Významně jsou 
zastoupeny i větry od jihovýchodu a výsušné větry od jihozápadu. Po většinu roku jde jen o 
slabé vánky, kdy rychlost přízemního větru nepřevyšuje 2 m.s-1. Západní větry mívají 
poněkud vyšší rychlost, nežli větry z ostatních směrů. Na bezvětří připadá asi 23 % roční 
doby. 
 
Tabulka č. 10 

Směr a četnost větrů 
(Odhad větrné růžice pro Brandýs n. L., vzdálenost asi 7 km.) 

 

Údaje v % 
 

Směr S SV V JV J JZ Z SZ Calm Celkem
           



_____Pískovna Křenek_________________________________________Dokumentace o vlivu stavby na ŽP_______ 

Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Strana 58
T-EC Ústí n.L., 2005 Stran 119
 

Rok 3,6 3,3 6,6 14,9 9,1 9,7 15,8 14,2 22,8 100,0 
           

 
Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá cca 53,4 %. 
Konvektivní atmosféra, při které dochází k výraznému přízemnímu znečištění z blízkých 
komínů, je zastoupena pouze 10,2 %. Špatné rozptylové podmínky (tj. superstabilní a stabilní 
zvrstvení atmosféry s častým výskytem inverzních situací) lze očekávat po více než třetinu 
roční doby (36,4 %). 
 
Klima lze celkově charakterizovat jako semiaridní, charakterizované vyššími teplotami 
vzduchu, suchostí klimatu se slabým vzdušným prouděním. Makroklima je vyrovnané, jen 
nepatrně modifikované změnami reliéfu. 
 
V posuzovaném prostoru (těžební pole a jeho okolí), charakterizovaném jako rovina, je 
přirozený rozptyl atmosferických příměsí velmi vysoký. Trvání místních teplotních inverzí, 
jejich četnost a intenzita jsou velmi nízké. 
 
Přímo v prostoru záměru a jeho okolí nejsou žádné lokální zdroje znečištění ovzduší. 
Hlavním znečišťovatelem ovzduší jsou exhalace z místních lokálních topenišť v obcích 
Křenek a Ovčáry. 
 
Přímo ve sledovaném území jsou nejvýznamnějšími lokálními zdroji znečištění ovzduší 
železnice a místní komunikace, lokální topeniště a zejména průmysl v blízkých Neratovicích 
(Spolana).  
 
Z širšího hlediska patří okres Mělník k více zatíženým částem republiky (mírné znečištění 
ŽP). Významné zdroje znečištění ovzduší se nalézají v nedalekých Neratovicích (Spolana), 
ale i H. Počaplech (EMĚ) a Kralupech n. Vlt. (Kaučuk). Vzhledem k zavádění nových 
technologií se však stav ovzduší trvale zlepšuje a imisní limity pro jednotlivé škodliviny 
nejsou zřetelně překračovány. 
 
Teploty přízemní vrstvy ovzduší mají relativně homogenní rozložení a poměrně dobře 
korelují s nadmořskou výškou. 
 
Emise a imise 
 

Lokalita neleží v oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší (vyhl. č. 273/93 Sb.). Oblast 
patří k mírně znečištěním.  
 
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin (NO2, tuhé látky) v regionu je zjišťováno 
nejblíže ve stanici ČHMÚ v Mělníku a od roku 2003 i v Brandýse nad Labem. Imisní 
koncentrace benzenu jsou nejblíže měřeny v Praze, tyto hodnoty nejsou pro sledovanou 
lokalitu reprezentativní. 
 
Území, ve kterém se nachází území pískovny, není součástí NP ani CHKO ani vybranou 
přírodní lesní oblastí ve smyslu vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb., a proto se na toto území 
nevztahují imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace. 
 
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2004 leží lokalita Křenek v území s průměrnou roční 
koncentrací NO2 menší než 26 µg.m-3, tedy v oblasti s relativně čistým (mírně znečištěným) 
ovzduším. Roční koncentrace PM10 se pohybují mezi 14 – 30 µg/m3, to je pod hranicí 
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imisního limitu, roční koncentrace benzo(a)pyrenu v pásmu od 0,25 do 0,5 ng/m3 (to je mezi 
25 -50 % ročního limitu) – viz dále. 
 
Tabulka č. 11  

Naměřené hodnoty NO2 a PM10 v r. 2002 a 2003 
 

Údaje v [µg/m3] 
NO2 PM10 

Brandýs n. L. Mělník Mělník 
Ukazatel 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 
Hodin. hodnoty maximální - - 254,5 117,0 342,0 - 
 98% kvantil - - 133,5 59,5 140,5 - 
Denní hodnoty maximální - 64,0 137,0 60,2 208,6 - 
 98% kvantil - 59,3 122,7 44,7 99,8 - 
Roční hodnota průměr - 26,71 58,6 24,9 47,0 - 
Vysvětlivky: 1 – průměr ze dvou čtvrtletí 
Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2002, 2003 - Souhrnný roční tabelární přehled , 

Internetová stránka ČHMÚ Praha  
 

Výsledky imisního monitoringu prokazují, že se jedná o oblast s mírně znečištěným 
ovzduším, především vinou velkých znečišťovatelů ovzduší v lokalitách (Mělník, Kralupy n. 
Vlt., Neratovice, blízkost Prahy). 
 
Hlavními zdroji produkovaných emisí v zájmové lokalitě jsou průmyslové procesy v okolí, 
spalovací procesy v lokálních topeništích a doprava (silniční i železniční).  
 
Kvalita ovzduší se v posledních letech v zájmové oblasti zlepšila. Podle novějších údajů 
souhrnného hodnocení kvality ovzduší ČHMÚ spadá řešené území do pásma mírného 
znečištění ovzduší (statist. ročenka za r. 1998, 1999, 2000, 2001) – tř. 2. Oblasti spadající do 
pásem znečištění ovzduší jsou na obr. 5 (zájmové území je v oblasti míně znečištěného 
ovzduší). 
 

 
Obr. 5 Hodnocení území dle souhrnného hodnocení kvality ovzduší v r. 2003 
 (zdroj: www. Stránky ČHMÚ) 
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Obr. 6 Pole průměrné roční koncentrace PM10 v r. 2004 (zdroj: www ČHMÚ) 
 
U prachu PM10 se hodnota pohybovala mezi 14 – 30 µg.m-3.r-1 (viz obr. 6, tab. č. 11) a byla 
pod imisním limitem (ochrana zdraví 40 µg.m-3.r-1). Vyšší hodnoty u PM10 jsou způsobeny 
pravděpodobně sekundární prašností (zejména z polí).  
Z hlediska znečištění ovzduší je pro pískovnu důležité i znečištění oxidy dusíku (mechanis-
my) a polétavým prachem (technologie). 
 
Stanovená průměrná roční koncentrace oxidů dusíku v ovzduší v zájmovém území byla 
< 26 µg.m-3.r-1 a byla nižší než imisní limit (ochrana zdraví 40 µg.m-3.r-1, ekosystémy 
30 µg.m-3.r-1). 
 
Zatížení oxidy síry bylo v daném území mezi 5 – 10 µg.m-3.r-1 (dle nového hodnocení 
< 50 µg.m-3.r-1, imisní limit pro ochranu ekosystémů je 20 µg.m-3.r-1).  
 
Jak je uvedeno v části o klimatu, je v posuzovaném prostoru, charakterizovaném jako rovina, 
přirozený rozptyl atmosferických příměsí velmi vysoký. Trvání místních teplotních inverzí, 
jejich četnost a intenzita jsou velmi nízké. 
 
Souhrnně lze konstatovat, že zájmové území a jeho nejbližší okolí není významným 
producentem emisí do ovzduší. Imisní hodnoty řadí oblast k méně až průměrně 
zatíženým v ČR. 
 

2.2 VODA 

Prostor, na němž má být založena těžebna štěrkopísků, se nachází na pravém břehu Labe, 
v údolní nivě, mezi obcemi Křenek (na jihovýchodě), Ovčáry (na severu) a Kostelcem nad 
Labem (nachází se jihozápadně od posuzovaného území již na levém břehu Labe). Jde 
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o rovinaté území, jehož větší část byla výrazným způsobem antropogenně ovlivněna 
(překládání toku Labe, na severu vytěžená a zatopená stará těžebna štěrkopísků jižně Ovčár, 
regulace odvodnění posuzovaného území apod.). 
 
Reliéf terénu se nachází v nadmořské výšce 164 až 166 m.n.m., což je důležité zejména 
vzhledem k případnému možnému zaplavování území těžebny povrchovou vodou Labe 
(případně vodou Hlavnovského potoka, jehož povodí se nachází severně a severovýchodně od 
plánované těžebny). Situace plánované těžebny je patrná z příloh č.1 až 4. 
 
Z hydrologického hlediska náleží toto území k povodí pravostranného přítoku Labe 
s hydrologickým pořadím 1-05-04-013 – Hlavnovský potok. Z  hydrogeologického hlediska 
náleží popisované území k hydrogeologickému rajonu č. 451 – křída severně od Prahy. 
 
Tabulka č. 12  
 

Základní hydrologické údaje o povodí Hlavnovského potoka při vtoku do Labe) 
 

Plocha 
povodí Srážky Rozdíl srá-

žek a odtoku Odtok Odtokový 
součinitel 

Specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

[km2] [mm.r-1] [mm.r-1] [mm.r-1] [-] [l.s-1.km-2] [l.s-1] 
61,51 547 467 80 0,15 2,53 160 

 
Průtoky zajištěné po dobu n- dní v roce (v l/s) 

 

30 90 180 270 330 355 364 
(dní v roce) (dní v roce) (dní v roce) (dní v roce) (dní v roce) (dní v roce) (dní v roce) 

390 180 110 70 50 30 10 
 
 

Vysoké průtoky opakující se jednou z n-let (v m3/s) 
 

1 2 5 10 20 50 100 
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

3 5 8 11 13 16 20 
 
Zájmové území těžby leží mimo Ochranná pásma zdrojů podzemních vod i mimo pásma 
jejich hygienické ochrany. Podle údajů HMÚ se popisované území nachází v inundaci Labe.  
 
Území v okolí těžebny je odvodňováno řadou struh a kanálů, jejichž průběh je antropogenně 
ovlivňován. Hlavní (nejdelší) kanál spojuje relikty zatopených starých odškrcených slepých 
ramen Labe. Probíhá konformně s tokem Labe již od Borku. Je veden mezi Borkem a slepým 
ramenem Labe (jihozápadně od Borku), klene se nejprve k severu a potom se stáčí k západu 
k slepému ramenu Labe (jižně od Křenku), dále teče severozápadním směrem (do oblasti 
označované Staré Labe, kde tvoří jižní hranici plánované těžebny), tam se opět otáčí 
k jihozápadu a vlévá se severně od Kostelce nad Labem do Starého řečiště (slepé rameno 
Labe severně Kostelce nad Labem). Z hydrologického hlediska náleží toto území k povodí 
pravostranného přítoku Labe s hydrologickým pořadím 1-05-04-0139 – Hlavnovský potok 
(viz tab. č. 12). Hydrologické údaje o povodí Hlavnovského potoka jsou shrnuty do tří 
následujících tabulek. V prvé jsou uvedeny základní hydrologické údaje povodí 
Hlavnovského potoka pro profil umístěný v místě vtoku Hlavnovského potoka do Labe, 
v druhé jsou uvedeny údaje o průtocích překročených v průměru n dní v roce v místě stejného 
profilu (tabulka č.12) a ve třetí jsou uvedeny údaje o průtocích velkých vod dosažených nebo 
překročených jednou za n let. 
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Hydrologické poměry 
 

Zájmové území se nachází ve velmi složitých hydrologických poměrech, které jsou 
způsobeny přítomností řady vodních ploch (antropogenního i přírodního původu) a existencí 
drobných povrchových toků (často meliorační, nepříliš hluboko založené rýhy), které jsou 
vesměs svedeny do umělého kanálu vedoucího konformně s tokem Labe a vyvedeného 
do Starého řečiště severně Kostelce n. L. („stoka G“). Zájmové území se rozkládá v údolní 
nivě Labe, která bývá periodicky zaplavována vodou Labe. Voda v Labi je vzdouvána na 
zdrži umístěné severovýchodně od Kostelce n. L. (cca 500 m jižně od menší, jihozápadní části 
plánované těžebny). Zdrž u Kostelce n. L. významným způsobem ovlivňuje i úroveň mělké 
podzemní vody ve svém okolí (jezový efekt). Do Labe se zde vlévá Hlavnovský potok, který 
je významným způsobem antropogenně ovlivněn (periodické umělé zavlažování zemědělsky 
obdělávaných pozemků, změny trasy toku, meliorační systémy převádějící povrchové vody 
přes hranice hydrologického povodí apod.). Hlavnovský potok má hydrologické pořadí  
1-05-04-013. Hydrologické charakteristiky Hlavnovského potoka jsou uvedeny výše v textu 
(tabulka č. 12). Pro porovnání a úplnost zde uvádíme obdobné hydrologické údaje Labe 
v profilu nad vtokem Hlavnovského potoka do Labe (hydrologické pořadí 1-05-04-012). 
 
Tabulka č. 13 
 

Základní hydrolog. údaje o povodí Labe nad soutokem s Hlavnovským potokem 
 

Plocha 
povodí Srážky Rozdíl srážek 

a odtoku Odtok Odtokový 
součinitel 

Specifický 
odtok 

Průměrný 
průtok 

[km2] [mm.r-1] [mm.r-1] [mm.r-1] [-] [l.s-1.km-2] [l.s-1] 
13188,6 704 472 232 0,33 7,34 96,8 

 
Průtoky zajištěné po dobu n- dní v roce  

Údaje v m3.s-1 
30 90 180 270 330 355 364 

[dní v roce] (dní v roce) (dní v roce) (dní v roce) (dní v roce) (dní v roce) (dní v roce) 
219 112 66,3 42 28,9 21,7 15,5 

 

Vysoké průtoky opakující se jednou z n-let 
Údaje v m3.s-1 

1 2 5 10 20 50 100 
[m3.s-1] [m3.s-1] [m3.s-1] [m3.s-1] [m3.s-1] [m3.s-1] [m3.s-1] 
400 530 747 921 1097 1344 1527 

 
Na základě konkrétních výsledků měření úrovně hladiny vody Labe v Kostelci n. L. 
a Brandýse n. L. v období od roku 1986, lze konstatovat, že posuzované území bylo v době od 
roku 1986 zaplaveno vodou Labe v průměru jednou za dva roky.  
 
V popisovaném území byla v minulosti upravena trasa toku Labe.  

 
Hydrogeologické poměry 
 

Na lokalitě jsou vymezeny dvě významné zvodně, které jsou od sebe odděleny ve vertikálním 
směru cca 40 m mocnou vrstvou slinitých turonských hornin (mají funkci izolátoru). 
Komunikace podzemních vod přes turonské souvrství nebyla v této oblasti dosud prokázána. 
Proto je spodní, cenomanská zvodeň pro posouzení předkládaného záměru nevýznamná. 
Význam tedy má pouze zvodeň mělké podzemní vody. Ta je vytvořena v terasových 



_____Pískovna Křenek_________________________________________Dokumentace o vlivu stavby na ŽP_______ 

Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Strana 63
T-EC Ústí n.L., 2005 Stran 119
 

uloženinách a je na bázi omezena výstupem spodnoturonských, málo propustných až 
prakticky nepropustných slinitých hornin. Podle výsledků archivních sondážních prací (které 
však nezasahují do posuzovaného území) je předkvartérní reliéf v centrální části posuzované 
plochy relativně vyrovnaný v úrovni 154 až 156 m n. m., se vzestupem podložních slínovců 
v západní části území až do úrovně 160 m n. m. Labe má v této oblasti funkci místní erozní 
báze (všechny podzemní vody se do toku odvodňují). Intenzita drenáže podzemních vod 
povrchovými toky je antropogenně ovlivňována regulací úrovně hladiny vody v Labi 
(zejména na zdrži u Kostelce n. L.). Kolísání hladiny mělké podzemní vody je severně od 
Křenku dlouhodobě sledováno na vrtu HMÚ VP 683, který se nachází cca 500 m od hranice 
plánované těžebny, která je tedy mimo rozsah ochranného pásma tohoto pozorovacího 
objektu. 
 
Pokud budeme kvalifikovat průlinovou propustnost terasových uloženin velikostí koeficientu 
filtrace, tedy lze uvádět hodnoty cca 1.10-3 m.s-1. Tyto koeficienty filtrace umožňují zařadit 
terasové uloženiny do kategorie „silně propustných hornin“.  
 
Z archivních údajů (vrt Státní pozorovací sítě HMÚ V-683 z června 1965) vyplývá, že mělká 
podzemní voda má slabě kyselou chemickou reakci, je velmi tvrdá a středně silně 
mineralizovaná (cca 600 mg.l-1) a lze ji zařadit k Ca-HCO3-SO4 chemickému typu. Při 
porovnání zjištěných koncentrací, v té době sledovaných složek, se současnou Vyhláškou č. 
252/2004 Sb. (pitná voda) lze konstatovat překročení limitní koncentrace manganu 
v podzemní vodě a téměř dosažení limitní koncentrace dusičnanů v analyzovaném vzorku. 
Podle zkušeností z okolních podobných lokalit v okolí, je možné předpokládat v současné 
době poměrně výrazné překročení limitních koncentrací dusičnanů a možná i dusitanů 
v mělkých podzemních vodách. Navíc bývá v mělkých podzemních vodách v dobře 
propustných horninách, bez nepropustného krytu zvodně zjišťováno nežádoucí bakteriální 
oživení. 
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Obr. 7 Vodohospodářská mapa s vyznačením zájmové lokality 
 
Potenciální zdroje kontaminace mělkých podzemních vod lze hledat v souvislosti 
s obhospodařováním zemědělských pozemků – hnojení pozemků vyvolává bakteriální oživení 
mělkých podzemních vod a dotaci horninového prostředí a následně podzemních vod zejména 
dusíkatými látkami. Železniční trať a silniční komunikace, které procházejí nedaleko územím 
severně od posuzované lokality, proti předpokládanému směru proudění mělké podzemní 
vody od plánované těžebny, mohou dotovat mělké podzemní vody (a zatopenou část 
plánované těžebny) zejména ropnými uhlovodíky a v případě přepravy jiných kontaminantů 
po těchto komunikacích i případnými jinými složkami s následnou odlišnou kontaminací. 
V blízkosti povrchových toků je možné očekávat i přínos ropných uhlovodíků i dalších 
kontaminantů v menších koncentracích infiltrací z povrchových toků břehovou a dnovou 
infiltrací v hydrologicky příhodných obdobích (doporučujeme opakovaně prověřit před 
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zahájením přípravných prací kvalitu mělkých podzemních i povrchových vod pro případné 
řešení sporů a zaměřit ve všech blízkých objektech úroveň hladiny mělké podzemní vody). 
 
Mělké podzemní vody jsou v této oblasti využívány k pitným účelům zejména v Křenku 
(domovní studny), ale lze předpokládat, že u většiny jímacích objektů nevyhovuje jímaná 
podzemní voda limitům, v současnosti platné Vyhlášky pro pitné vody č. 252/2004 Sb. Lze 
předpokládat, že kvalita mělkých podzemních vod odpovídá svým složením spíše vodám 
užitkovým. Obyvatelé Ovčár jsou zásobováni vodou z veřejného vodovodu, ale na území 
obce jsou dosud domovní studny, které většinou slouží k získávání užitkových vod. 
 

2.3 PŮDA 

Hlavní půdní jednotky byly podrobně popsány v kapitole Vstupy. Lze zopakovat, že na 
zájmové ploše těžby se nalézají převážně půdy nižší třídy ochrany (III., IV. a V. tř. ochrany), 
vyskytují se i půdy vyšší bonity (I. tř. ochrany – asi 20,4 % zájmové plochy – tj. asi 12 ha z 
bloku II a III).  
 
V katastrálním území Křenek dominuje orná půda. Naopak příznivě působící lesní plochy, 
pastviny, louky, zahrady, sady a vodní plochy jsou zastoupeny nedostatečně.  
 
Mocnost humózního profilu je 0,40 m. Půdy mají hlinitý charakter s obsahem jílnatých části 
30 – 40 %, jsou celkem dobře provzdušněné. V letních měsících však trpí nedostatkem vody. 
Vláhový deficit je řešen velkoplošnou závlahou.  
 
Zemědělská půda se na celkové výměře katastru Křenek o rozloze 529,0311 ha podílí téměř 
71,4 % (orná 55,05 %), lesní půdy je 7,3 %, vodních ploch 11,6 %. 
 

2.4 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Geomorfologické členění (Demek, 1987): 
 

Provincie:  Česká Vysočina 
Soustava:  Česká tabule (VI) 
Podsoustava:  Středočeská tabule (VIB) 
Celek:   Středolabská tabule (VIB-3) 
Podcelek:  Mělnická kotlina (VIB-3C)  
Okrsek:  Staroboleslavská kotlina (VIB-3C-b) 
 
Staroboleslavská kotlina je erozně denudační sníženina při středním toku Labe protažená ve 
směru osy křídové pánve a složená z turónských slínovců a cenomanských pískovců 
zakrytých říčními a eolickými sedimenty. Vyznačuje se akumulačním reliéfem 
střednopleistocénních a mladopleistocénních říčních teras a údolních niv s opuštěnými koryty 
a dále pokryvy a přesypy vátých písků. Při jejích okrajích se místy uplatňuje erozně 
denudační povrch na křídových horninách. Staroboleslavská kotlina náleží do druhého 
vegetačního stupně, její území je převážně zemědělsky obdělávané, pouze při 
severovýchodním okraji souvisleji zalesněné smíšenými listnatými a smrkovými porosty a 
borovými porosty s příměsí dubu.  
 
Území bylo modelované převážně erozní a zejména akumulační činností Labe a částečně 
Jizery. Terén je plochý, bez výraznějších morfologických stupňů. Charakteristická je 
přítomnost vodních ploch, jednak přírodních, tvořených starými rameny Labe, jednak 
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umělých, mezi kterými převládají vodní plochy po těžbě štěrkopísku. V blízkosti ložiska je to 
např. jezero „Pískovna“ západně od Ovčár a jezero „Na pískách“ východně od Lhoty, jezera u 
Křenku a Borku. Oba typy vodních ploch se někdy místně sbližují a doplňují, jako např. staré 
rameno Labe „Proboštské jezero“ a pískovny u Borku. V těsném sousedství ložiska Křenek se 
nachází rekreačně využívané jezero po těžbě písku s kempem a možností provozování 
vodních sportů, oddělující dvě části výhradního ložiska štěrkopísku Křenek – Ovčáry (číslo 
ložiska 300330). Drobné vodní toky mají vesměs malý spád. Jejich koryta jsou obvykle 
napřímena a břehy jsou technicky upravovány. Potoky v blízkosti Labe jsou často dotovány 
vodou infiltrovanou z jeho toku.  
 
Ze starších hornin v území je třeba zmínit pouze sedimenty České křídové tabule. V zájmové 
oblasti se jedná o mořské sedimenty, tvořící podloží kvartéru. Jedná se převážně o turonské 
vápnité jílovce až slínovce, které je možno z hydrogeologického hlediska označit za izolátory, 
omezující komunikaci kvartérních kolektorů podzemní vody s cenomanskými kolektory, 
využívanými jako zdroj podzemní vody pro pitné účely. 
 
Křídové sedimenty jsou vesměs kryty poměrně mocnými kvartérními usazeninami, zejména 
fluviálních teras Labe a Jizery a eolických sedimentů v jejich nadloží. Širší území náleží ke 
kvartéru oblasti, do které již nezasáhlo zalednění v kontinentálního ledovce v ledových 
dobách. Tak, jak docházelo ke střídání glaciálů a interglaciálů, vyvíjely se i cykly terasových 
sedimentárních hornin. K ukládání docházelo na denudovaný, reliéfně členitý podklad, proto 
mocnost teras není pravidelná. Na povrch terasových sedimentů se ukládaly mladší eolické 
sedimenty, spraše a váté písky, většinou v malých až mizivých mocnostech, místy však 
tvořících významnější akumulace, sloužící dnes jako cihlářské suroviny – v zájmovém území 
se nenacházejí. 
 
Jak vyplývá z povahy terasové kvartérní sedimentace, která je cyklická v tom smyslu, že po 
akumulační, sedimentační fázi dochází k eroznímu prohloubení koryta a další akumulační fázi 
na nižší topografické úrovni, jsou terasy nejstarších pleistocénních stupňů zpravidla 
nejvzdálenější od toku Labe a zcela jistě v nejvyšší nadmořské výšce. Fluviální sedimentace 
terasových usazenin pravidelně zahajuje hrubozrnnými sedimenty – štěrky a štěrkopísky – a 
generelně se zjemňuje směrem k mladším částem sedimentačního profilu. Vrstevnatost 
sedimentů je nepravidelná, často se střídají vrstvy písků různé zrnitosti a stupně vytřídění 
s polohami štěrkopísků a vrstvičkami jílů, které tvoří spíše „proplástky“ a čočky v písčitých 
sedimentech. Nevytříděnost sedimentů se někdy projevuje i určitým podílem jílovité složky 
v psamitických a psefitických sedimentech. Z ložiskového hlediska to znamená, že 
nejvýhodnější těžba štěrkopísku je z vody, protože zaručuje samovolné vyplavení jílu. 
Ložiskově nejcennější jsou proto sedimenty nejmladší a nejníže položené würmské terasy, 
jejíž báze se pravidelně nachází pod hladinou podzemní vody, která v blízkosti toku Labe 
komunikuje s říční vodou, ať již formou infiltrace vody z toku do rezervoáru podzemních 
vod, nebo naopak, v závislosti na směru proudění a dalších faktorech. 
 
Mocnost ložiskově nejdůležitější nejmladší labské terasy je většinou kolem 8 až 12 m, pouze 
výjimečně je místy vyšší. Štěrkopísky rissské terasy jsou využívány spíše výjimečně. Mají 
kolísavou mocnost mezi 5 – 17 m, zvodnění ve spodní části sedimentačního profilu není 
pravidlem. Těžena byla nebo je jen v místech, kde je zajištěno, že těžba bude moci být 
realizována z vody. Rozsah rissské terasy je plošně omezený. V menší míře je těžena vyšší 
terasa mindelského stáří, která je na většině ložisek suchá a obsahuje méně kvalitní surovinu. 
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Její mocnost je v průměru poněkud vyšší – kolem 10 až 15 m. Nejvyšší terasy stáří günz a 
donau mají jen zanedbatelný ložiskový význam.  
 
Ložisko Křenek je součástí významného ložiskového území kolem toku středního Labe a jeho 
soutoku s Vltavou, ve které se nacházejí nejvýznamnější ložiska štěrkopísků středočeské 
oblasti s odbytovým prostorem zejména v Praze a okolí. Většina ložisek se nachází mezi 
Labem a Vltavou, na levobřežní části Vltavy před soutokem s Labem a na levobřežní části 
Labe po soutoku s Vltavou. Od Neratovic na východ, tedy v území, jemuž je v této studii 
věnována největší pozornost, se akumulační činnost Labe v mladším pleistocénu přesunula 
převážně do současné pravobřežní části. V těžbě jsou zde ložiska Tišice – Mlékojedy a Borek 
– Brandýs nad Labem, mezi nimi a Čečelicemi na severu se však rozkládá velké pole ložisek 
a prognózních zdrojů, které jsou vázány na würmskou a risskou terasovou akumulaci. 
Z hlediska stanovení kontur prognózních zdrojů, ale i ložisek jsou určujícími fenomény 
především prvky infrastruktury a obytná zástavba. V terasách Jizery jsou umístěna těžená 
ložiska Otradovice a Sojovice. Nad soutokem s Jizerou jsou ložiska štěrkopísků rozmístěna na 
obou březích Labe, za zmínku stojí již vytěžená ložiska Lázně Toušeň, Sedlčánky – Císařská 
Kuchyně a menší dosud netěžené Semice na levém břehu Labe a již vzdálenější výhradní 
ložisko Doubrava západně od Nymburka. Menší ložiska, poskytující méně kvalitní surovinu, 
se nalézají rovněž na levém břehu Labe východně od Českého Brodu (např. Skramníky, 
Chotouň) ve vyšší mindelské terase Labe. 
 
Ložisko nevýhradního nerostu (štěrkopísek) je vymezeno na katastru obce Křenek, ÚTJ 
675806. Jeho podstatná část vychází z prognózního ložiskového zdroje č. 937003000 Křenek, 
s přesahem do okrajové části prognózního zdroje 937002702 Ovčáry u Dřís v SZ části ložiska 
(CHLÚ 00330000 – Ovčáry u Mělníka). Ohraničení ložiska není dáno geologickými 
podmínkami, ale ohledem na možné střety zájmů s ochranou přírody a na ohraničení 
katastrálního území obce. V důsledku toho je tvar ložiska nepravidelný, poměrně členitý. 
Celková plocha zájmové části ložiska je cca 57,84 ha (s ohledem na střety zájmů). Povrch 
ložiska je velmi plochý, výškové rozdíly se v celé ploše pohybují prakticky v rozmezí kolem 
1 m, cca mezi nadmořskou výškou 166 a 165 m.  
 
Kvartérní uloženiny holocenního stáří budují dno široké říční nivy Labe a dosahují mocnosti 
2 až 6 m. Jsou tvořeny písčitými říčními štěrky, písky a povodňovými hlínami. 
 
Kvartérní uloženiny pleistocenního stáří jsou převážně fluviálního původu. Okraje výše 
uvedené holocenní nivy jsou lemovány svahy starých říčních teras. Terasy jsou budovány 
štěrkopísky až písky různé zrnitosti. Nejvyšších mocností dosahují západně od obce Křenek, 
kde jsou evidována ložiska štěrkopísků. 
 
Ke kvartérním uloženinám neurčeného stáří jsou řazeny i váté písky, které se místně vyskytují 
jak v nivě, tak i na starších, výše položených říčních terasách. 
 
Pod štěrkopísky říční nivy se nalézá svrchnokřídové souvrství stupně turon a stupně cenamon 
členěné dále na jednotlivé vrstvy. 
 
V hloubce 150 až 200 m pak výše uvedené svrchnokřídové souvrství nasedá protozoické 
podloží alternovaných až metamorfovaných břidlic. 
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Obr. 8 Geologická mapa s vyznačením zájmového území  
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Uvedené podložní horniny nebudou dotčeny. Bude dotčen kvartérní pokryv, kde dojde 
k odejmutí vrstvy štěrkopísků. 
 

 
Obr. 8 Mapa lokality Křenek s vyznačením bloků zásob ložiska Křenek a prostorů, ve  kterých 

nebyly zásoby hodnoceny. 
Podle odvozené mapy radonového rizika jsou štěrkopískové terasy v území začleněny jako 
oblasti s vysokým rizikem pronikání radonu z geologického podloží. Náplavy jsou však 
charakterizovány vysokou variabilitou hodnot objemové aktivity 222Rn. Rozhodující proto 
může být pouze přímé měření.  
 
Zájmové ložisko 
Vlastní ložisko bylo potvrzeno výpočtem zásob v r. 2006 – viz př. č. 8, obr. 8. Do zájmové 
plochy o výměře 57,84 ha zasahuje do bloku IV a III (viz př. 1) blok zásob ložiska 
štěrkopísků Ovčáry u Dřís (č. 3003300) a CHLÚ Ovčáry u Mělníka (č. 00330000) – viz obr. 
11. V této části statut ložiska Křenek nejasný, není spolehlivě potvrzena existence dokumentů 
potvrzujících jeho výhradnost nebo nevýhradnost. Nicméně investor požádal o zrušení CHLÚ 
i převedení výhradního ložiska mezi nevýhradní v této části zájmové lokality. Provedená 
studie prokázala existenci ložiska štěrkopísků v zájmovém území.  
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Na obr. 9 jsou znázorněny izolinie mocnosti suroviny – štěrkopísku v oblasti Křenku 
s hrubým vyznačením zájmového území. Na obr. 10 pak izolinie mocnosti skrývek a na obr. 
11 izolinie hladiny podzemní vody. Bližší informace o ložisku jsou v příloze č. 8. 
 

 
Obr. 9 Izolinie mocnosti suroviny v lokalitě Křenek 
 
Eroze 
 

Střední sklonitost území je udávána kolem 1°- 3°, z tohoto důvodu není území postiženo 
vodní erozí.  
 
Povětrnostní poměry (převládají větry západních směrů) dovolují vznik větrné eroze.  
 
Seismicita území 
 

Posuzovaná lokalita se nenalézá dle ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb v blízkosti 
seizmicky aktivního území. Za seizmickou oblast se považuje takové území, v němž se 
makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení s intenzitou 
nejméně 6o M.C.S. stupnice. Území je řazeno do kategorie seizmicky klidných (méně než 
6° M.C.S.). Z tohoto důvodu neplynou pro provozovatele žádná omezení, která by musel 
respektovat. 
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Obr. 10 Izolinie mocnosti skrývek 

 
Obr. 11 Izolinie výšky hladiny podzemní vody 
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2.5 FAUNA A FLÓRA 

Katastrální území, ve kterém se těžební pole nalézá, je z hlediska příslušnosti k přírodním 
typům homogenní. Celou rozlohou leží v typu A.1. – velmi teplé nížiny s bukovými 
doubravami na černozemích a hnědozemích, podtypu A.1.2- terasové stupňoviny. 
 
Celý zájmový prostor lze charakterizovat jako plochu intenzivně obhospodařovanou. 
Biologický průzkum území formou kvalitativních průzkumů byl proveden v podzimním 
období r. 2004 a v období květen – září 2005 v zájmové lokalitě a nejbližším okolí (do 300 m 
od zájmové lokality). V r. 2006 byl tento průzkum doplněn a upřesněn (viz př. č. 15) 
autorizovanou osoubou. 
 
Fauna  
 

Fauna je v posuzované lokalitě zastoupena velmi sporadicky. Z tohoto hlediska je zájmový 
prostor těžebny i části jejího okolí antropogenním, faunou málo osídleným prostorem 
(faunisticky ochuzené, intenzivní zornění, atd.).  
 
Fauna území je silně poznamenána vývojem celé oblasti a silnou absencí původních 
přírodních biotopů, které se zachovaly pouze v podobě lužních lesů. Intenzivně 
obhospodařovanou zemědělskou krajinu obývají běžné druhy živočichů. Z větších savců se 
jedná o populaci srnce obecného (Capreolus capreolus), zajíce polního (Lepus europaeus), 
lišky obecné (Vulpes vulpes). Z ptáků se jedná o populace bažanta (Phasianus sp.) koroptve 
polní (Perdix perdix) a běžných druhů pěvců. Pozoruhodné jsou plochy křovin v kombinaci s 
rákosinami, kde lze pozorovat typické druhy těchto vlhkých biotopů jako například strnada 
rákosního (Emberiza schoeniclus), a rákosníky zpěvného, proužkovaného a obecného 
(Acrocephalus palustris. A. scirpaceus,A. schoenobaenus). Na slepých ramenech v oblasti 
Křenku byly zaznamenány nálezy mlžů Unio tumidus a Anodonta cygnea cellensis. 
Z nepůvodních druhů je nutné zmínit početnou populaci nutrie říční (Myocastor coypus). 
 
Do zájmové lokality a jejího blízkého okolí zalétávají za potravou ptáci, vázaní na teplé suché 
a obdělávané území. Tito ptáci na zájmové ploše (s výjimkou skřivana) nehnízdí. 
V rákosinách, lemujících vodní toky (meliorační kanály) se trvale zdržují a hnízdí ptáci na 
rákosiny vázaní. 
 
Zhodnocení záměru z hlediska zoologie (viz biologické hodnocení př. č. 15) cituji 
„V bezprostředním okolí kanálů stok a svodnic byly zjištěny silně ohrožené druhy žab 
rosnička zelená ( Hyla arborea) a skokan zelený (Rana esculenta), z ptáků chřástal vodní 
(Rallus aquaticus). V prostoru zamýšlené těžby byly v rákosinách identifikovány ohrožené 
druhy ptáků - moták pochop (Circus aeruginosus) a cvrčilka slavíková (Locustella 
luscinioides). V okolí vodních biotopů a v mokřadech žije ohrožená užovka obojková (Natrix 
natrix). Nad prostorem pak loví hmyz vlaštovka obecná (Hirundo rustica). Tento druh však 
nemůže být záměrem dotčen. V prostoru vlhkých luk byl nalezen ohrožený zlatohlávek 
skvostný (Potosia aeruginosa). 

Uskutečněním těžby v plánovaném rozsahu nebudou až na výjimky (málo pohyblivé druhy) 
přímo zasaženy žádné zjištěné živočišné druhy. Zjištěné taxony patřící mezi druhy ohrožené a 
silně ohrožené jsou vázány na vodní kanály a jejich okolí, tedy na stanoviště která nebudou 
přímo zasažena a podél kterých investor hodlá ponechat 25 m široké ochranné pásmo. 
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Z chráněných druhů hmyzu zde byl zjištěn pouze jeden jedinec čmeláka zemního (Bombus 
terestris ). Vzhledem k rozsáhlým jarním záplavám v ploše plánované pískovny lze 
předpokládat, že populace v těchto místech pokud zde byla, tak byla záplavami zlikvidována. 
Za hlavní místa výskytu čmeláků v oblasti lze považovat suché biotopy borových doubrav, 
které svým charakterem plně vyhovují potřebám tohoto hmyzu.“ 
 
Ze savců se vyskytuje hraboš polní, krtek obecný, myšice křovinná, zajíc polní, 
pravděpodobný je i výskyt srnčí.  
 
Průzkum hmyzu byl spíše zběžný, nikoli systematický, zejména z důvodu dlouhodobého 
užívání agrochemikálií – tyto obvykle výskyt hmyzu omezí na běžné a odolné druhy.  
 
Výčet nalezených druhů je uveden v samostatné příloze č. 15b a 15c (biologický průzkum). 
 
Flora 
 

Katastrální území, ve kterém se těžební pole nalézá, je z hlediska příslušnosti k přírodním 
typům homogenní. Celou rozlohou leží v typu A.1. – velmi teplé nížiny s bukovými 
doubravami na černozemích a hnědozemích, podtypu A.1.3- váté písky. 
 
Přirozená společenstva a míra jejich narušení: 
Podle Mapy přirozené potenciální vegetace ČR (Neuhäuslová a kol. 2001) by se ve 
sledovaném zájmovém prostoru pískovny a v okolí mělo nalézat společenstvo černýšové 
dubohabřiny s dominantním dubem zimním, habrem, lípou, na vlhčích stanovištích též 
s lípou, jasanem. 
 
Jako i jinde v republice bylo zde toto společenstvo zcela zlikvidováno a plocha je využívána 
k zemědělské činnosti.  
 
Na původní lužní společenstva podél Labe nyní upomínají druhotné rákosiny, vzniklé na 
podmáčených loukách po ukončení obhospodařování. 
 
Zhodnocení záměru z hlediska botaniky (viz biologické hodnocení př. 15) cituji 
 

„Celkovým předpokladem pro hodnocení je, že těžba písku bude probíhat na vodě, tj. že 
nedojde k odčerpávání vody z těžebních jam a tím k zaklesnutí hladiny podpovrchové vody v 
okolních (často ochranářsky hodnotných) plochách. 

Na základě provedeného průzkumu není jakýchkoliv připomínek k těžbě na dílčích plochách 
bloku 1 a 3 (viz příloha „Vymezení ploch pro botanický průzkum v DP Křenek a okolí“).  

Na ploše 2 není žádoucí provést těžbu v její západní polovině. Důvodem je výskyt silně 
ohroženého kypreje yzopolistého Lythrum hyssopifolia (dle červeného seznamu kategorie C2, 
Procházka et al. 2001) v zaplavované sníženině pole. Tuto část plochy 2 se doporučuje i 
nadále zemědělsky obhospodařovat orbou jako dosud. Doporučuje se však extenzifikace 
obhospodařování (vyloučení herbicidů a vysokých dávek umělých hnojiv). 

Na největší zamýšlené ploše, dojde k těžbě a k degradaci na místech hodnotných vlhkých luk 
a na místech nepříliš eutrofisovaných a ruderalisovaných lad a rákosin (za plošky 4, 6, 26, 
27).  

Na těchto loukách se vyskytuje ohrožený rozrazil dlouholistý Psedolysimachion maritimum, 
ohrožený ptačinec bahenní Stellaria palustris a hojný výskyt tu má i ohrožená žluťucha 
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lesklá. Thalictrum lucidum (dle červeného seznamu všechny tři druhy patří do kategorie C3, 
Procházka et al. 2001). Na ploše 6 se vyskytuje kriticky ohrožený (dle červeného seznamu 
druh patří do kategorie C1, Procházka et al. 2001) a chráněný (dle Vyhl. 395/1992 Sb. v 
aktuálním znění – kategorie §1) hrachor bahenní Lathyrus palustris.  

Z ploch ležících na kontaktu s plochami zamýšlené těžby jsou hodnotné zejména vlhké louky 
s ohroženými druhy hrachor bahenní Lathyrus palustris (C1, §1), žluťucha slatinná 
Thalictrum flavum (C2, §2), sevlákem potočním Silaum silaus (C3) aj. Hodnotné jsou dále 
některé partie starého ramene Labe s výskytem topolu černého Populus nigra (C2) a na 
bahnitých stinných březích s potočnicí lékařskou Nasturcium officinale (C3, §2). 

Na některých písčitých polích a polních ladech se nacházejí některé nepříliš běžné segetální 
druhy. Příkladem je zejména nepatrnec rolní Aphanes arvensis (C3) a bělolist rolní Filago 
arvensis (C3). Některé výskyty bělolistu leží i uvnitř zamýšlených ploch těžby. 

Hodnotné jsou dále stanoviště písčin, které se vyskytují zejména na okraji borového lesa 
(plocha 16). Nejvzácnějšími druhy jsou zde drobné jednoleté trávy mrvka myší ocásek Vupia 
myuros (C3) a ovsíček časný Aira praecox (C2).  

Uskutečnění těžby v plánovaném rozsahu se bude dotýkat výskytu ohrožených druhů rostlin, 
a to i těch které jsou chráněny zákonem. Jako variantní řešení navrhuji ponechat na severní 
straně bloku 1 mezi cestami protínající tento blok ochranný pás široký 50, čímž bude 
zachována větší část biotopů s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Zejména bude plně 
zachována lokality mokré louky s hrachorem bahenním (Lathyrus palustris). U bloku č. III 
doporučuji ustoupit v plánované těžbě ze západní strany, kde jsou místa s výskytem kypreje 
yzopolistého (Lythrum hyssopifolia).“ 
 
Závěr biologického hodnocení (cituji) 
„Uskutečněním těžby v plánovaném rozsahu nebudou až na výjimky (málo pohyblivé druhy) 
přímo zasaženy žádné zjištěné živočišné druhy. Zjištěné taxony patřící mezi druhy ohrožené a 
silně ohrožené jsou vázány na vodní kanály a jejich okolí, tedy na stanoviště která nebudou 
přímo zasažena a podél kterých investor hodlá ponechat 25 m široké ochranné pásmo. 

Z chráněných druhů hmyzu zde byl zjištěn pouze jeden jedinec čmeláka zemního (Bombus 
terestris ). Předpokládám, že vzhledem k nepřirozenému prostředí pro jeho výskyt (převážně 
orná půda a vlhké louky) sem tento druh pouze zalétá za potravou a nebude tedy záměrem 
postižen. 

Částečná ztráta vhodného prostředí sledovaných druhů bude nahrazena ponecháním 
ochranného pásu podél vodotečí, kde při postupné rekultivaci dojde k průběžné náhradě 
biotopů. 

Nejvážnější střet s chráněnými a ohroženými druhy lze spatřovat ve výskytu vlhkých luk a 
rákosin na severní straně bloku 1 a to mezi oběma cestami protínajícími tento blok. Pro 
ochranu těchto biotopů navrhuji ponechat na severní straně mezi cestami (při lese a při bývalé 
pískovně) pás zahrnující alespoň část současných travních porostů tj. pás široký 50 m který 
ochrání stávající vlhké louky a rákosiny, tak budou zachovány louky s ohroženými druhy 
rostlin. Tyto louky jsou značně degradované především absencí kosení. Pokud by se zbývající 
část plochy řádně kosila, lze předpokládat tímto opatřením kompenzaci ztráty části plochy 
výskytu. Tento pás je pak nutno rozšířit na celou plochu s výskytem hrachoru bahenního 
(Lathyrus palustris). Odtěžené porosty rákosin a sukcesních olšin na západní straně bloku I 
budou částečně nahrazeny v ochranných pásmech u dalších toků a melioračních kanálů. Jejich 
hodnota spočívá v poskytování vhodného prostředí ptákům. V západní části bloku III 
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doporučuji omezit rozsah těžby. Důvodem je výskyt silně ohroženého kypreje yzopolistého 
(Lythrum hyssopifolia) (dle červeného seznamu kategorie C2). 

Na základě výše uvedených skutečností a zjištění, a na základě provedených průzkumů 

lze doporučit 
realizaci záměru těžby v dobývacím prostoru Křenek tak jak je navrženo v dokumentaci. 
Realizace záměru je tedy možná a to v rozsahu, který bude respektovat přírodní 
podmínky stanovišť zmiňovaných chráněných a ohrožených druhů a navržená 
opatření.“ 
 
Jak vyplývá z uvedeného hodnocení lze záměr realizovat. Podmínky uvedené v biologickém 
hodnocení jsou převzaty do podmínek realizace záměru. Na základě doporučení biologického 
hodnocení byl snížena plocha těžebny o 7 ha, požadované partie byly zachovány (blok I a 
III)- viz popis výše.  
 
Seznam ohrožených druhů je součástí biologického hodnocení – viz př. č. 15a, 15b, 15c. 
 

2.6 EKOSYSTÉMY 

Ekosystémy v okolí zájmového území jsou graficky znázorněny v příloze č. 4 a popsány 
v části C.1.1. V této části považujeme za nutné konstatovat, že ekosystémy nebudou, 
vzhledem ke vzdálenosti a velikosti vlivů těžebny na okolí, provozem dotčeny.  
 
Z přehledu v tab. č. 14 vyplývá, že posuzované území je ekologicky devastováno, katastrální 
území Křenek je v současné době ekologicky nestabilní. Hlavním důvodem je nadměrné 
zornění. Ekologicky stabilizujících ploch (např. lesy, vodní plochy, travní porosty) je kritický 
nedostatek. 
 
Těžba štěrkopísků znamená vždy výrazný zásah do krajiny. V našem případě, jak vyplývá 
z porovnání v tabulce 13, dojde po těžbě (bude docházet průběžně, s postupem rekultivace) 
k významným posunům ve využití krajiny, klesne podíl negativně působících ploch (např. 
orná půda asi o 16,5 %), zvýší se podíl příznivě hodnocených ploch - lesní plochy, vodní 
plochy – KES se mírně zvýší. 
Koeficient ekologické stability je v této tabulce určen pro stávající stav a stav po těžbě. KES 
je stanoven jako podíl ekologicky pozitivně působících a ekologicky negativně působících 
druhů ploch (kultur). V souladu s metodikou ISU jsou jako ekologicky pozitivní uvažovány 
lesy, pastviny, sady, zahrady, rybníky a ostatní vody a 20 % ostatních ploch. Jako ekologicky 
negativní byly pro výpočet užity plochy polí, zastavěná plocha a 80 % ostatních ploch. 
 
Po realizaci posuzovaného záměru a rekultivaci dojde ke zvýšení výměr lesních pozemků a 
vodních ploch. To se projeví mírným zvýšením koeficientu ekologické stability (KES). 
Ke zvýšení stupně ani míry ekologické stability po realizaci záměru však nedojde. Ekologicky 
nestabilní území se stupněm ekologické stability 1 je udáváno pro rozmezí KES od 0,3 do 
0,99. Po realizaci se tedy bude spočtená hodnota blížit k hornímu rozmezí a území jako celek 
bude mít již prvky slabé stability. Vlastní prostor po těžbě a jeho okolí budou po rekultivaci a 
ustálení společenstev plochou ekologicky stabilní. 
 
Tabulka č. 14 
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Způsob využití území a jeho ekologická interpretace 
Katastrální území Křenek 

(stávající a nový stav) 
Podle úhrnných hodnot druhů pozemků k 1. 1. 2004 

 

 Údaje v ha  
Katastrální území 

Druh pozemku 
Před realizací Po realizaci 

celková výměra 529,0311 529,0311 
zemědělská půda 377,9189 312,0897 
orná půda 291,2613 243,5440 
chmelnice 0 0 
zahrady 7,6860 7,6860 
sady 0,8534 0,8534 
travní porosty (TTP) 78,1182 60,0063 
lesní pozemky 38,6881 53,2085 
vodní plocha 61,6069 107,07 
zastavěná plocha 7,4143 7,4143 
ostat. plochy 43,4029 43,4029 

EKOLOGICKÁ INTERPRETACE 
zornění celku [%] 55,06 46,04 
zornění ZPF  [%]  77,07 78,06 
lesnatost  [%]  7,31 10,06 
devastace  [ha] 34,72 34,72 
Devastace [%] 6,56 6,56 
Ekol. pozit.  [ha] 195,6355 243,3528 
Ekol. negat.  [ha] 333,3956 285,6783 
KES  0,59 0,85 
stupeň ekologické stability 1 1 
míra ekologické stability nestabilní nestabilní 

 
Je nutno upřesnit, že hodnota KES nezohledňuje imisní zátěž území. Vzhledem k tomu, že 
imisní zátěž katastru je nízká, lze konstatovat, že imise takto stanovený KES patrně 
neovlivňují. 
 

2.7 KRAJINA 

Geomorfologicky náleží posuzovaná plocha i její široké okolí do provincie Česká vysočina, 
celku Středočeská tabule, geomorfologického okrsku Mělnická kotlina. 
 
Krajina katastrálního území Křenek (Ovčáry) leží v relativně plochém a otevřeném terénu při 
toku Labe. Terén je mírně zvlněný, rozčleněný nízkou labskou terasou. V historii bylo 
významným zásahem do krajiny napřímení Labe, které spolu s výstavbou jezů v Brandýse 
nad Labem a Kostelci nad Labem vedlo ke změnám v hydrologických poměrech labské nivy. 
 
Krajinný ráz okolí sledované plochy pozitivně ovlivňuje sníženina starého Labského ramene 
(dnes „stoka G“) na jihu, lesní celek v západním směru a vodní nádrž Ovčáry – Křenek na 
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sever od zájmové plochy těžby. Zvýšenou ekologickou stabilitou se vyznačují zmíněné 
plochy ve sníženině bývalého koryta Labe a další sníženiny jeho ramen. Vysokým stupněm 
ekologické stability lze označit i fragmenty nivních, které jsou sice částečně porostlé 
rákosem, ale v případě kosení zde lze nalézt velmi druhově bohaté fragmenty. Lesní komplex 
u Ovčár lze přes degradované bylinné patro a pozměněnou skladbu patra stromového také 
zařadit do této kategorie. Dalšími přírodními prvky se sníženou stabilitou jsou odvodňovací 
kanály s doprovodnými porosty rákosu a rákosiny na podmáčených půdách, jakožto i 
ruderalizované plochy a nálety olší. Nejnižším stupněm ekologické stability se vyznačují 
pozemky s ornou půdou a plochy polních cest. 
 
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují 
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální, 
sluchové nebo čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (DoKP). 
Vymezení dotčeného krajinného prostoru se provádí buď vizuálními bariérami (horizonty 
terénu, lesních porostů nebo zástavby) nebo se empiricky stanoví okruhy potencionální 
viditelnosti (ve dvou vzdálenostech: 3 km okruh předpokládané silné viditelnosti a 6 km 
okruh předpokládané potencionální viditelnosti). 
 
Prostor navrženého dobývacího prostoru je situován v rovinatém území a svým charakterem 
nebude tvořit dominantu ovlivňující pohledové aspekty území. Vzhledem k této 
charakteristice nemůže záměr být lokalizován vizuálně z větších vzdáleností. S využitím 
stávajících vizuálních bariér tvořených vegetací v lemech melioračních kanálů a bývalých 
ramen Labe bude prostor záměru zvláště ve vegetačním období identifikovatelný pouze z 
bezprostředního okolí. 
 
Jelikož by pro potřeby studie bylo vymezení dotčeného krajinného prostoru pouze na území 
záměru nevhodné, vymezujeme dotčený krajinný prostor šířeji, a to takto: 
 

Od obce Křenek po pravém břehu Labe k mostu přes Labe u Kostelce nad Labem, dále po 
silnici II/244 směrem na Všetaty na křižovatce s odbočkou na obec Kozly vpravo po polní 
cestě do obce Ovčáry ,zde pak vpravo po silnici II/331 směrem na Starou Boleslav. Na 
křižovatce Dřísty – Křenek vpravo po silnici na obec Křenek. Přes tuto obec vede hranice 
dotčeného krajinného prostoru směrem k toku Labe. 
 
Pro celé uvedené území bylo, na základě požadavků k Oznámení, provedeno hodnocení vlivu 
na krajinný ráz autorizovanou osobou (podrobně viz př. č. 13).  
 
 

2.8 OBYVATELSTVO 

Osídlení, které je reprezentováno obyvateli obce Křenek, má venkovský charakter. 
Převažujícím způsobem bydlení jsou rodinné domky, obdobně jako v obci Ovčáry, které se 
záměr dotkne okrajově – hranice katastru je rovněž hranicí těžebny, příjezdová komunikace a 
technické zázemí je na katastru obce Ovčáry (mimo zástavbu) – jedná se o stavby dočasné. 
 
Původní ryze zemědělský charakter obce je mírně pozměněn bývalou těžební činností, která 
obci přinesla zvýšení rekreačních hodnot. Obec se orientuje na přebudování infrastruktury a 
hodlá využít zamýšlenou těžbu k dalšímu rozvoji rekreačních hodnot. Současně je rozvíjen 
rezidenční charakter obce. Zájem o výstavbu a trvalé bydlení v obci se zvyšuje i vzhledem 
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k dobré dopravní dostupnosti Kostelce nad Labem, Brandýsa n. L.- Staré Boleslavi, Mělníka i 
Prahy.  
 
Vzhledem k trvalému snižování pracovních příležitostí v zemědělství a lesnictví, obyvatelé 
převážně dojíždějí do nedalekých průmyslových podniků (Kostelec n. L., Mělník, ale i 
Praha). Pouze z malé části jsou zaměstnáni v místě v zemědělství, lesnictví a službách.  
 
Území nabízí obyvatelům i návštěvníkům dobré obytné prostředí a možnost krátkodobé i 
střednědobé rekreace. 
 
Území je osídleno již od neolitu. Založení obce Křenek je starobylé. Sídelní struktura oblasti 
je stabilizována již od raného středověku, první písemná zmínka je z r. 1337. Historicky zde 
dominovala řemesla a zemědělství, nyní je charakteristické zejména pěstování zeleniny.  
 
Ve Křenku nyní žije 217 obyvatel. Očekáván je nárůst na cca 300 obyvatel. Převažuje 
vytápění tuhými palivy, el. energie je využívána pouze okrajově.  
 

2.9 HMOTNÝ MAJETEK 

Hmotný majetek je soustředěn především do obytné zástavby, železniční trati a ostatních 
inženýrských sítí v obci.  
 
V obci Křenek, jíž se záměr nejvíce týká, není škola, plyn, vodovod ani kanalizace, rovněž za 
lékařskou péčí musí obyvatelé dojíždět. Obec nemá poštu ani ubytovací zařízení. Vybavení 
obce neodpovídá standardu. K dispozici jsou drobné služby, základní zásobování potravinami 
a prosperující obecní hospoda. Rekreace nadmístního významu je reprezentována rozvíjejícím 
se kempem Kačer u jezera Ovčáry - Křenek.   
 
Značná část domků je vytápěna ústředním či lokálním vytápěním na pevná paliva. 
Nevýznamné procento užívá elektrické vytápění. 
 
Přímo v hodnocené lokalitě bude hmotným majetkem samotná pískovna. 
 

2.10 KULTURNÍ PAMÁTKY 

Kvalita stavebného fondu obce je průměrná. V obci nikdy nebyl kostel, není zde žádný 
významný památkově chráněný objekt. Z kulturních a historických památek se dochovaly 
pouze křížky (nejstarší z r. 1830). Za urbanisticky hodnotné však lze považovat celé 
historické jádro obce. 
Katastrální území Křenek (stejně jako celé Polabí) bylo člověkem osídleno a kultivováno již 
v neolitu (5000 až 2500 př. n. l.) a od té doby je užíváno nepřetržitě. Vlastní zájmové území 
těžby není sice evidováno jako pravděpodobné archeologické naleziště, přesto nelze možnost 
archeologických nálezů vyloučit.  
 
Skrývání zeminy je vhodné věnovat zvýšenou pozornost a v případě nálezu hrobů (tmavě 
zabarvené plochy cca 1,5 x 2 m, které jsou patrné po skrytí svrchní vrstvy), kosterních zbytků 
či zbytků keramiky a kovů je nutno ihned uvědomit orgány památkové péče a zajistit odborné 
vyzvednutí archeologických památek. 
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3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

Kvalita životního prostředí v dotčeném území je popsána v částech C.1 a C.2. Dotčené území 
je ekologicky zcela nestabilní, vlastní zájmové území budoucí těžebny a její blízké okolí je 
zcela ekologicky nestabilní (pole).  
 
Kvalita životního prostředí z hlediska ovzduší je hodnocena ve II. třídě (mírně znečištěné), 
imisní hodnoty jsou na střední až nízké úrovni.  
 
Kvalitu životního prostředí v zájmovém území jako celku lze hodnotit jako průměrnou až 
mírně nadprůměrnou. Území má průměrné obytné hodnoty, mírně zvýšenou rekreační 
hodnotu (jezero Křenek – Ovčáry), místy až nadprůměrnou přírodovědnou hodnotu a 
průměrnou krajinně estetickou atraktivitu. Území je silně zatíženo intenzivní zemědělskou 
výrobou 
.  
Z hlediska celkové kvality životního prostředí lze konstatovat, že i v této lokalitě došlo 
v posledních letech k výraznému zlepšení, zejména s ekologizací významných zdrojů 
znečišťování prostředí v okolí – Kralupy, Neratovice, EMĚ, atd.   
 
Ve výhledu se nepředpokládají významné změny – lze sledovat drobnější modifikace 
v aktivním i pasivním vývoji, který je dán protichůdnými selektivními tendencemi (snaha o 
doplnění občanského vybavení, rychlý rozvoj rekreačních hodnot, atd.).  
 
 
 

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

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

1.1 VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 

Posuzovaná těžebna štěrkopísku je lokalizována mimo obydlené oblasti. Doprava suroviny, 
těženého písku, je vedena mimo obydlenou oblast na veřejnou komunikaci II/244 a odtud dále 
směrem na Prahu a na silnici II/331 (opět směr Praha s využitím rychlostní komunikace).  
 
1.1.1 Zdravotní rizika 
Zvýšení zdravotního rizika vlivem realizace záměru pro obyvatele okolních obcí je 
hodnoceno na základě inhalační expozice škodlivin a vystavení se účinkům hluku z běžného 
provozu pískovny. 
Podkladem pro hodnocení vlivu na zdraví (př. č. 9) jsou výsledky modelových výpočtů imisí 
a hladin hluku (viz Rozptylová studie, Hluková studie) a stávajícího imisního monitoringu. 
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Provoz těžebny bude zdrojem emisí tuhých i plynných látek a hluku. Složení prachu odpovídá 
složení půdního prostředí, složení emisí plynných látek pak na druhu a způsobu spalování 
paliv k pohonu strojů. Rozhodující stroje budou poháněny elektrickou energií (třídiče, drtič). 
 
Emise z dopravy budou mít vzhledem ke vzdálenosti pískovny a příjezdové komunikace od 
obytné zástavby velmi malý až zanedbatelný vliv. 
 
Vliv plynných a prašných emisí na zdravotní stav obyvatel 
 

Určení nebezpečnosti hlavních plynných a prašných škodlivin 
Celá skupina plynných a prašných látek emitovaných z provozu pískovny je reprezentována 
oxidy dusíku, oxidem uhelnatým, benzenem, benzo(a)pyrenem a prachem (PM10).  
 
Oxidy dusíku NOx je označení pro směs vyšších oxidů dusíku, zejména oxidu dusnatého a 
dusičitého, za normálních teplot a tlaků v ovzduší převažuje oxid dusičitý NO2 (převažuje ve 
výfukových plynech spalovacích motorů), je asi 10 krát toxičtější než NO (oxid dusnatý).  
 

Oxid dusičitý NO2  
(CAS 10102-44-0)  
Fyzikálně: Červenohnědý, štiplavě páchnoucí, silně oxidující, ve vodě rozpustný, nehořlavý plyn, při níz-
kých teplotách bezbarvý, zbarvení je zřetelné od koncentrace asi 100 ppm. Molární hmotnost 
46,01 kg.kmol-1 (1 ppm = 1,88 mg.m-3), bod varu 21,15 °C, bod tání –10,2 °C. 
 

Dle nař. vl. č. 258/01 Sb. se jedná o látku vysoce toxickou (věty R26 – toxický při 
vdechování, R34 – způsobuje poleptání). Pro pracovní prostředí je stanoven limit pro 
nitrózní plyny (mimo oxid dusný), oxidy dusíku NPK-P = 20 mg.m-3, PEL = 10 mg.m-3. 
Podle údajů SZÚ (Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu 
k životnímu prostředí) z r. 2002 se roční aritmetické průměry sumy uhlovodíků ve 
venkovním ovzduší ve většině sledovaných sídel pohybovaly mezi 20 – 50 µg.m-3 (roční 
imisní limit 40 µg.m-3). 
 

Hlavní účinek NO2 je dráždivý, dráždí dýchací cesty, ovlivňuje dýchací funkce a snižuje 
odolnost dýchacích cest a plic proti infekcím (zvyšuje riziko výskytu dolních cest 
dýchacích), při chronickém působení může vyvolat chronický zánět spojivek, nosohltanu 
a průdušek. Akutní účinky na lidský organismus se projevují až při vysokých 
koncentracích. Při inhalaci může být absorbováno až 80 – 90 % NO2, z toho významná 
část v nosohltanu. Prahová dávka se uvádí 200 – 410 µg.m-3 (dle autorů), citliví jedinci 
jej mohou detekovat při nižších koncentracích. 
 

Dle WHO je LOAEL v rozsahu 365 – 565 µg.m-3 při 1 – 2 hod. expozici se citlivé části 
populace vyskytly malé změny v plicních funkcích. Doporučená 1 hod. limitní 
koncentrace dle WHO je 200 µg.m-3 (vzhledem ke stanovené míře nejistoty 50 %), roční 
průměrná koncentrace pak 40 µg.m-3. 
 

V EU platí pro NO2 imisní limit 200 µg.m-3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 40 µg.m-3 
jako průměrná roční koncentrace a 30 µg.m-3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu 
ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány imisní vyhláškou i v ČR. Dosavadní 
imisní limity u nás byly stanoveny pro sumu oxidů dusíku v podobě maximální půlhodinové 
koncentrace 200 µg.m-3, průměrné 24 hodinové koncentrace 100 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace 80 µg.m-3.  
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Vyhláška MZ ČR č.6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb uvádí pro 
oxid dusičitý limitní průměrnou hodinovou koncentrací 100 µg.m-3.  
 
Nespálené uhlovodíky CxHy je označení pro směs uhlovodíků. Reprezentovány jsou hlavně 
benzenem a benzo(a)pyrenem, které se vyskytují ve výfukových plynech spalovacích motorů.  

 

Benzen ( benzol, cyklohexatrien) C6H6  
(CAS 71-43-2) 
Fyzikálně: bezbarvá anorganická kapalina. Molární hmotnost 78,11 kg.kmol-1 (1 ppm = 3,19 mg.m-3), bod 
varu 80,49 °C, bod tání 5,53 °C. 
 

Benzen se uvolňuje při nedokonalém spalování ve spalovacích motorech (zejména 
zážehových). Do ovzduší se dostává výfukem jako aerosol, nejčastěji vázán na tuhé 
částice.  
 

Dle nař. vl. č. 258/01 Sb. se jedná o látku toxickou (T) a vysoce hořlavou (F) s větami 
R45 (může vyvolat rakovinu), R48/23/24/25 (toxický, nebezpečí vážného poškození 
zdraví při dlouhodobé exposici vdechováním, stykem s kůží a požívání).  
 

Do těla se dostává inhalačně a pokožkou. Páry benzenu ve vysokých koncentracích 
dráždí oči, mohou vyvolat ochrnutí centrálního nervového systému. Akutní otrava 
(profesionální exposice) se projevuje jako narkóza, poruchy srdečního rytmu a zástavou 
dechu. Z kůry nadledvinek uvolňuje adrenalin a je nebezpečí vzniku fibrilace komor, 
obrny dýchání nebo cirkulačního kolapsu. Kapalina poškozuje kůži – zčervenání, 
vyrážky, záněty. Benzen má vliv na imunitní systém, snižuje odolnost těla proti infekcím, 
ovlivňuje krvetvorbu, poškozuje játra (vzácně), ledviny, atd.  
 

Dle U.S. EPA je klasifikován jako karcinogen (skupina (A). Dle IARC i Health Canada 
patří do skupiny 1 – látka je karcinogenní pro člověka.  
 

Dle WHO je doporučovaná hodnota jednotky rakovinového rizika (UR) při inhalační 
exposici 4,4– 7,5 x 10-6 (µg.m-3)-1, sledovaný parametr – leukémie u profesionálních 
pracovníků. Dle U.S. EPA Region III Risk – Based Concentration Table pro benzen ve 
venkovním prostředí uváděna hodnota RBC (koncentrace založená na riziku 10-6), tj. 
RBC(ambient air) pro karcinogenní efekty = 0,22 µg.m-3, faktor směrnice karcinogenního 
rizika pro inhalační exposici CSFi = 0,027 mg.kg-1.d-1. Platný imisní limit pro ochranu 
zdraví v ČR – aritmetický roční průměr 5 µg.m-3. 
 

Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou 
koncentraci benzenu ve výši 5 µg.m-3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být 
překračována. Tato limitní koncentrace je nyní přijata novou imisní vyhláškou i v ČR.  

Vyhláška MZ ČR č.6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb uvádí pro 
benzen limitní průměrnou hodinovou koncentrací 7 µg/m3.  

 
Do stejné skupiny škodlivin cyklické (polycyklické) uhlovodíky patří i benzo(a)pyren. Platný 
imisní limit pro ochranu zdraví v ČR je 1 ng.m-3 (aritmetický roční průměr). Výfukové plyny 
ze spalovacích motorů nepatří mezi hlavní zdroje benzo(a)pyrenu v našem životním prostředí 
(patří sem hlavně energetické zdroje spalující uhlí, otevřená ohniště, koksovny, atd.). Do 
ovzduší se dostává adsorbován na tuhých částicích. Účinky obdobné jako u benzenu, je 
karcinogenní, má tedy zpožděné účinky.  
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Prach, prašný aerosol se dostává do ovzduší hlavně ze skrývaných ploch a z otevřených 
ploch pískovny nad hladinou vody. Zde je reprezentován prachem s aerodynamickým 
průměrem částic do 10 µm, označován jako PM10.   

 
Tuhé znečišťující látky (prašný aerosol) vyvolávají změnu funkce i kvality řasinkového 
epitelu v horních dýchacích cestách, mohou vyvolávat hypersekreci bronchiálního hlenu, 
snižují samočisticí schopnost dýchacího systému. Takto jsou vytvořeny vhodné podmínky pro 
vznik zánětlivých změn na podkladě bakteriální či virové infekce. Akutní zánětlivé postižení 
často přechází do fáze chronické za vzniku chronické bronchitidy (chronické broncho-
pulmonální nemoci) s následným postižením oběhového systému. Vyšší výskyt výše 
uváděných postižení je možno sledovat u rizikových skupin populace, tj. dětská populace, 
staří lidé a lidé s nemocemi dýchacího a srdečně cévního systému. Vyšší úmrtnost byla 
pozorována při překračování hodnot denních koncentrací TZL 500 µg.m-3, vyšší výskyt 
akutních respiračních onemocnění horních dýchacích cest byl pozorován u dětské populace 
při překračování denních koncentrací 250 µg.m-3. Vyšší nemocnost byla zaznamenána u 
dětské populace při překračování průměrných ročních koncentrací od 30 - 150 µg.m-3. 
 

Polétavý prach (PM10) 
 

Podle údajů SZÚ (Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu 
k životnímu prostředí) z r. 2002 má znečištění ovzduší polétavým prachem stabilní 
charakter bez výrazných změn. Na tuhé částice se mohou adsorbovat některé reaktivní 
komponenty (polycyklické aromáty, těžké kovy). Frakce PM10 – aerodynamický průměr 
částic do 10 µm proniká do dolních dýchacích cest, do plicních sklípků se dostávají 
jemnější částice (PM2,5). Prašný aerosol může způsobovat podráždění čichové sliznice a 
negativně ovlivňovat funkci řasinek v horních cestách dýchacích, tím se snižuje 
samočisticí schopnost a obranyschopnost dýchacího aparátu a vytváří se podmínky pro 
vznik infekcí.  
 

Dle WHO nelze na základě současných poznatků stanovit bezpečnou prahovou 
koncentraci v ovzduší. Prašný aerosol má účinky, které nelze přesně specifikovat, nebyly 
stanoveny referenční dávky a koncentrace. V ČR platí imisní limit - aritmetický roční 
průměr 20 µg.m-3. 
 

Oxidy uhlíku se dostávají do ovzduší především ze spalovacích procesů. Jejich vliv na zdraví 
se projevuje až při vyšších koncentracích.  
 

Oxid uhelnatý (CO) 
 

Je produktem nedokonalého spalování uhlovodíkových paliv ve spalovacích motorech a 
jiných spalovacích procesech. Jeho účinky na lidský organismus jsou dostatečně známé. 
Blokuje krevní barvivo a ztěžuje přenos kyslíku krví, zasahuje do oxidačního procesu. 
Hranice toxicity závisí na jeho koncentraci a délce expozice i individuální citlivosti osob. 
Váže se s haemoglobinem na karboxyhaemoglobin (COHb), výška jeho koncentrace 
v krvi rozhoduje o velikosti vlivu CO na organismus. Při 1 –2 % COHb v krvi se pozorují 
poruchy chování, při 2 – 5 % COHb v krvi je postižen centrální nervový systém, nad tuto 
hranici dochází k plicním a srdečním komplikacím, Určité množství CO reaguje i 
s myoglobinem a ovlivňuje nepříznivě činnost srdce. Při dlouhodobém působení je 
toxický při koncentracích 60 mg.m-3. Limit v ČR 10 mg.m-3 jako 8 hodinový klouzavý 
průměr.  
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Oxid uhličitý (CO2) 
 

Je produktem dokonalého spalování. Není přímo toxický, ale vzhledem k jeho 
vlastnostem je řazen mezi tzv. skleníkové plyny. 

 
Výsledky hodnocení na zdravotní stav obyvatel 
Na základě hodnot imisního pozadí a hodnot vypočtených (rozptylová studie), byla 
vyhodnocena zdravotní rizika pro obyvatele – viz př. č. 9 – hodnocení zdravotních rizik. Pro 
hodnocení byly vybrány 2 referenční body. 
 

 
Obr. 10 Referenční body rozptylové studie  

1 - Ovčáry, osamělý dům na JZ okraji obce, 2 - Křenek, dům na SZ okraji obce 
Výsledky vyhodnocení pro oxid dusičitý (NO2)  
 

Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné 
koncentraci - nejhorší výpočtový bod sítě 

 
IHr Výpočet OR = exp (β.C) Výskyt chron.resp.symptomů u 

dětí 
 

µg.m-3 OR 5% OR prům. OR 95% 5% průměr 95% 
Pozadí 24,300 1,0652 1,1430 1,2384 3,1957 3,4290 3,7153 

1 25,100 1,0674 1,1480 1,2472 3,2023 3,4441 3,7415 
2 25,100 1,0674 1,1450 1,2472 3,2023 3,4441 3,7415 

 
Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné 

koncentraci - nejhorší výpočtový bod sítě 
 

IHr Výpočet OR = exp (β.C) Výskyt chron.astm.symptomů u dětí 
5% průměr 95% 

 

µg.m-3 OR 5% OR prům. OR 95% min max min max min max 
Pozadí 24,300 1,0498 1,4752 2,0730 4,20 6,30 5,90 8,85 8,29 12,44 
1 25,100 1,0515 1,4942 2,1234 4,21 6,31 5,98 8,97 8,49 12,74 
2 25,100 1,0515 1,4942 2,1234 4,20 6,31 5,98 8,94 8,49 12,74 
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Výskyt astmatických symptomů u dětí by se měl dle výpočtu v současné době pohybovat v 
poměrně širokém rozmezí daném intervalem spolehlivosti, tedy zhruba mezi 4,20 – 12,44 % s 
průměrem 6 – 9 %. Z případných 100 exponovaných dětí by tedy v průměru 6 - 9 mohlo mít 
astmatické potíže, přičemž pouze u 3 z nich by je bylo možné přisuzovat znečištěnému 
ovzduší. Nárůstem znečištění ovzduší oxidy dusíku v důsledku otevření těžebny se tato 
situace nezmění.  
 
Je tedy možné konstatovat, že ani při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší 
modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci nelze předpokládat 
významné zvýšení rizika chronických zdravotních účinků oxidů dusíku v důsledku realizace 
předkládaného záměru.  
 
Výsledky hodnocení pro benzen 
 

Cituji z HRA  
„Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní 
účinek na základě dlouhodobé chronické expozice. Z tohoto důvodu nejsou hodnoceny 
krátkodobé maximální koncentrace a odhad rizika by měl být založen na kvantifikaci míry 
karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.  
 
K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu 
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při 
celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme 
jednoduše získat pomocí referenční hodnoty UR ( jednotky rakovinového rizika) pro 
inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u 
jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg.m-3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR  
 
Imisní koncentrace benzenu jsou měřeny na stanicích ve větších městech s rušnější dopravou 
a tyto hodnoty nejsou pro sledovanou lokalitu reprezentativní a nelze je použít pro výpočet 
ILCR. 
 
Z výsledků v rozptylové studii vyplývá, že výsledné hodnoty koncentrace benzenu, které lze 
očekávat v obytné zástavbě jsou do 0,1 µg/m3 a představují tak pouze zlomek imisního limitu 
pro tuto látku a nelze tedy ani předpokládat významné zvýšení karcinogenního rizika 
z inhalační expozice benzenu.  
 
V současné době se za přijatelnou považuje hodnota CVRK (ILCR) = l E-06, tedy jeden 
případ nádorového onemocnění na 1 milion exponovaných obyvatel. Tomuto přísnějšímu 
kritériu však většina měst s rušnější dopravou nevyhovuje. Vzhledem k tomu, že při odhadu 
míry rizika se předpokládá přesnost odhadu v rozmezí jednoho řádu a s přihlédnutím k 
podstatně nižší skutečné expozici obyvatel domů škodlivinám z vnějšího ovzduší je možné 
považovat toto riziko za akceptovatelné. Vlastní zvýšení rizika, ke kterému by mělo dojít 
realizací předkládaného záměru, je zanedbatelné.  
 
Výsledky hodnocení pro tuhé znečišťující látky 
 

Pro posouzení případných emisí prachu z plochy odkryté skrývkou byla v rozptylové studii 
modelována situace, že v prostoru nejblíže k vybraným referenčním bodům bude v ploše 
těžebny odkrytá plocha 150 x 150 m.  
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Pro bod 1 (obec Ovčáry) byla modelově vybrána plocha v severním cípu těžebny, pro bod 2 
(obec Křenek) plocha v jihovýchodním cípu těžebny. 
 
Očekávaná denní imisní koncentrace kolem 15 µg.m-3 představuje 30 % imisního limitu, 
roční průměr 12 µg.m-3 se blíží 60 % limitu platnému od 1. 1. 2010.  
 
Těchto koncentrací by mohlo být dosaženo za trvání 3. třídy stability atmosféry (izotermní) a 
při severním větru rychlosti kolem 20 m.s-1. Trvání takovéto situace v lokalitě nepřekročí 
0,03 % roční doby, to jsou necelé 3 hodiny za rok. Znamená to, že těchto modelových hodnot 
nemůže být v průběhu roku nikdy dosaženo, pravděpodobnost trvání této „příznivé“ 
meteorologické situace je nepatrná. 
 
Prach vířený při silném větru z odkryté osušené plochy pískovny (před dosažením zvodnělého 
horizontu) může v nepříznivé situaci zasáhnout okraje obytných lokalit obcí Ovčáry a Křenek, 
ale v žádném případě nemohou koncentrace tohoto prachu způsobit výrazné zvýšení prašnosti 
v těchto obcích.  
 
Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost této situace je nepatrná a trvání odkryté pískovny před 
zvodněným horizontem je časově omezeno, je možné zvýšení rizika považovat za 
zanedbatelné a akceptovatelné. 
 
Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší 
 

Cituji z HRA „Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit 
závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru nepředstavuje tato aktivita významné 
riziko pro lidské zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu v řešených 
variantách v zásadě nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních rizik.“  
 
Vliv hluku na obyvatelstvo 
 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení funkcí, ke snížení kompenzační kapacity 
vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 
 
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidský organizmus lze rozdělit na účinky specifické a 
nespecifické, systémové.  
 
Specifické účinky jsou ty, kdy mechanizmus odpovědi závisí přímo na vlastnostech či 
změnách a poruchách ve sluchové analyzátoru a projevují se při ekvivalentní hladině 
akustického tlaku nad 85 až 90 dB. 
 
Nespecifické (mimosluchové) systémové účinky jsou ty, u nichž se rozhodujícím způsobem 
uplatňují změny funkce v jiných částech centrální nervové soustavy, než ve sluchovém 
orgány a sluchové oblasti kůry. Tyto účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit 
hluku a často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní 
regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a 
zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. 
 
Mezi specifické účinky se zařazují: 

- sluchová adaptace, sluchová únava a sluchová ztráta a akustické trauma 
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- poruchy ve srozumitelnosti a přenosu akustické informace, především periferní a 
centrální maskování užitečného signálu rušivým hlukem 

- poruchy rovnováhy. 
 
U nespecifických systémových účinků lze rozlišit ovlivnění jednotlivých funkcí a systémů 
organismu: 

- neurohumorální regulace 
- neurovegetativní regulace, s důsledky zejména v tlakových poměrech v krevním 

řečišti 
- biochemických reakcí 
- regulace procesu podráždění a útlumu v CNS, projevující se změnami v usínání a 

délce a kvalitě spánku 
- průběhu nejvyšších nervových funkcí, zahrnujících proces učení a zapamatování, a 

jiných. 
 
Systémové účinky se projevují též v komplexní podobě, kdy můžeme mluvit o určitém 
zvláštním stavu ovlivnění organizmu 

- v podobě celkové nepřiměřené zátěže podněty, projevující se unavenitelností a sníže-
nou výkonností 

- v podobě poruch emocionální rovnováhy, charakterizované rozmrzelostí a zranitel-
ností psychickou zátěží 

- v podobě poruch sociální interakce 
- v podobě nemoci, u níž působení hluku mohlo představovat specifický nebo i nespeci-

fický mechanismus spouštění. 
 
Souhrnně lze podle WHO a dalších zdrojů současné poznatky nepříznivých účinků hluku na 
lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto: 
 

• Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku 
v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání expozice. Riziko sluchového 
postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech 
spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou podstatou poškození 
zprvu přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a nervových 
buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha. 
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 90% exponované populace nedochází 
k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a 
aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB. 
S vyšší expozicí hluku v mimopracovním prostředí se můžeme setkat jen ve velmi 
specifických případech, např. u lidí žijících v těsné blízkosti frekventovaného letiště nebo 
velmi rušných komunikací. Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni 
hlukové expozice mohlo dojít k malému sluchovému poškození u citlivých skupin 
populace, jako jsou děti nebo osoby současně exponované i vibracemi nebo ototoxickými 
léky či chemikáliemi.  
 

• Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných 
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, 
poklesu pracovní kapacity a pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání a 
maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou 
skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období 
osvojování řeči. 
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Pro dostatečné srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, 
telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl 
být nejméně 15 dB a to nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak 
nemělo hlukové pozadí v místnostech převyšovat 35 dB(A). Pro více senzitivní skupiny 
populace by však mělo být ještě nižší. 

• Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, 
probouzením, alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může 
docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, 
změnám dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak 
psychologické aspekty působení hluku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující 
den např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo 
zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na 
spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a 
mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním. K narušení spánku vede jak ustálený, 
tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení spánku při ustáleném hluku v interiéru 
se začínají objevovat od hodnoty hluku LAeq = 30 dB(A). V experimentu na velkém 
souboru lidí různého věku se při hladině hluku 35 dB(A) probudilo 22 % pokusných osob, 
při 45 dB(A) dosáhlo procento probuzených 52 %. Citlivější byly ženy a osoby starší 60 
let. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní 
hladinu hluku pro noc 40 dB(A). Nálada a výkonnost následující den nebyla ovlivněna při 
hodnotách venkovního hluku do 60 dB(A).  

Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů 
přesáhnout 45 dB(A), přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při 
přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem.  

Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností 
přesáhnout LAmax = 45 dB(A), resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci 
neměl přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty 
hluku měly být ještě nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k 
adaptaci obyvatel ani po více letech.  

• Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly 
prokázány v řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky 
hluku mohou být jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, 
tak i trvalé ve formě hypertenze a ischemické choroby srdeční. V případě hypertenze je 
významná teorie, podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je 
vlivem hluku uvolňován z buněk a vylučován z organismu a není u evropské populace 
dostatečně saturován příjmem z potravy. Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina hluku 
s efektem na ICHS v epidemiologických studiích byla 70 dB(A). Všeobecným závěrem je, 
že kardiovaskulární účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině 
hluku LAeq,24h V rozmezí 65 - 70 dB(A) a více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. 
Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i 
toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto exponovaných 
osob. Dále je třeba mít na paměti, že hluk je noxa bezprahová a že uvedené výsledky se 
vztahují na statisticky signifikantní průkaz vztahu a proto je nutné účinky předpokládat i 
při hladinách venkovního hluku významně nižších Pozorování dalších účinků hlukové 
expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů, změny imunitního systému, 
zvýšená motilita gastrointestinálního traktu, nebo snížená porodní váha novorozenců u 
matek exponovaných vysoké hladině hluku v době těhotenství, nejsou natolik průkazná a 
konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku.  
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• Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních 
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí 
duševní práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou 
pozornost a komplikované analýzy. V reálných podmínkách bylo v závislosti na hluku 
prokázáno zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť.  

• Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak 
emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. 
Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, 
nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání. U 
každého člověka existuje určitý stupeň senzitivity, respektive tolerance k rušivému účinku 
hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10-20 % 
vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % 
populace víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové 
zátěže.  

Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i 
na řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. 
To vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého 
původu rozdílný efekt u exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných 
zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách v různých zemích. Obecně např. u 
obyvatel rodinných domů nastává srovnatelný stupeň obtěžování až při hladinách o cca 10 
i více dB vyšších, oproti obyvatelům bytových domů.  

Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může 
ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí 
hluk, u nějž je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě 
působí i nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se v případě nutnosti 
po dobu provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu. Závislost je i mezi 
nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v témže bytě či jiném prostředí. 
Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se 
prohlubuje a fixuje. Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním stavem.  
Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých 
projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Vysoké 
hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u 
predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k 
pomoci. Svoji úlohu zde hraje i zhoršená řečová komunikace, výsledky studií ukazují, že 
je více snížena ochota ke slovní pomoci (poradit v orientaci, upozornit na nehodu), než k 
pomoci fyzické. U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními 
emocemi začíná zvyšovat při působení hluku od ekvivalentní hladiny Ldn = 42 dB(A). 
Procento mírně nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB(A).  
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách 
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A), nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 
dB(A). Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území, by proto měla být 
limitující hladina hluku nižší. Většina evropských zemí používá pro nový rozvoj limitující 
LAeq 40 dB(A). Během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 - 10 dB nižší, nežli ve 
dne.  

• Zvýšení celkové nemocnosti bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů 
populace, exponované neprofesionálně vysokým hladinám hluku. Nejpravděpodobnějším 
vysvětlením tohoto jevu je důsledek působení chronického stresu. Může jít o některá 
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onemocnění zažívacího traktu, poruchy krevního tlaku, arteriosklerózu, zánětlivá 
onemocnění, nižší odolnost vůči infekci, poruchy menstruačního cyklu a v těhotenství, 
spastické stavy a prediabetické stavy. V retrospektivní studii bylo zjištěno, že k rozdílům 
v nemocnosti docházelo až po delší době strávené v hlučném prostředí, u nervových 
onemocnění po 8-10 letech, u cévních onemocnění až po 11-15 letech.  

• Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je 
obsáhle sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k 
životnímu prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob 
obtěžovaných venkovním hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným 
usínáním nebo osob používajících denně sedativa zejména na noční ekvivalentní hladině 
hluku. Několikrát zde byla ověřena i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a 
celkovou nemocností na civilizační choroby. Zpracované grafy v závěrečných zprávách 
projektu umožňují predikovat zvýšení procenta takto postižených osob v dané lokalitě v 
závislosti na zvýšení hlučnosti.  
Významným ukazatelem, který může být použit k hrubému odhadu nepříznivých 
zdravotních účinků venkovního hluku na exponovanou populaci je procento osob 
obtěžovaných hlukem, zjištěné anketním šetřením. Analýzou dat získaných výše 
uvedeným systémem monitoringu v ČR byl zjištěn signifikantní statisticky významný 
vztah mezi stoupajícím procentem obtěžovaných osob a výskytem civilizačních chorob, 
zejména hypertenze a častých katarů horních cest dýchacích. Tento vztah byl významnější 
u lokalit s noční hlučností větší než LAeq 55 dB. Z počtu osob s pocitem obtěžování 
hlukem trpělo některou z vybraných civilizačních chorob 64,1 % a se vzrůstající hladinou 
hluku se zvyšoval průměrný počet těchto onemocnění na osobu.  
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si ovšem musíme být vědomi nejistot, 
kterými je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností 
fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou 
závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek 
hluku je variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a 
historicky. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v 
konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované 
populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí 
jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické 
reakce 5-20 % celého souboru.  

 
Výsledky hodnocení pro hluk 
 

Pro posouzení hlukových imisí v obytné zóně obce Ovčáry a Křenek byly zvoleny 4 referenč-
ní body. Obě obce mohou být ovlivněny hlukem z vlastní těžby písku a činností v areálu 
pískovny. Nejbližší obytnou lokalitou, která bude ovlivněna nárůstem emisí hluku z nárůstu 
dopravy do pískovny bude Kostelec nad Labem, kterým bude část této dopravy procházet (cca 
40 % vyvolané nákladní dopravy). 
 
Hodnocení hluku z automobilové dopravy bylo provedeno výpočtem při očekávaných 
intenzitách dopravy pro denní dobu. Pro hodnocení hluku z vnitrozávodové dopravy a z těžby 
písku byly zvoleny 3 referenční body – obytné domy ležící nejblíže hranice těžebny a 
v blízkosti příjezdové komunikace (obdobné jako u rozptylové studie, bod 1 a 2 jsou totožné, 
stejně jako 3 a 4 – posouzení pro dopravu a provoz z pískovny):  
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1. Ovčáry, osamělý dům na JZ okraji obce, hranice pozemku – posouzení hluku z těžby 
v severní části těžebny – výška 3 m nad terénem 

2. Ovčáry, osamělý dům na JZ okraji obce – posouzení hluku z těžby v severní části 
těžebny – výška 2 m nad terénem 

3. Křenek, dům na SZ okraji obce, hranice pozemku – posouzení hluku z těžby v jižní 
části těžebny – výška 3 m nad terénem 

4. Křenek, dům na SZ okraji obce – posouzení hluku z těžby v jižní části těžebny – výška 
2 m nad terénem 

 
Provoz pískovny ovlivní hlukovou situaci v posuzovaných místech jen nepatrně. V obcích 
Křenek a Ovčáry, v jejich okrajových částech (body 1 – 4), to bude hluk z vlastní těžby 
v pískovně. Hluk však nikde s dostatečnou rezervou nepřekročí hladinu 50 dB. 
 
Tabulka č. 15 
 

Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže z pískovny - těžba – den 
 

Nepříznivý účinek dB (A) 
Místo - čís. refer. bodu < 40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 
Kardiovaskulární účinky        
Zhoršená komunikace řečí        
Pocit obtěžování hlukem        
Současný stav: počet ref.bodů        
  Ovčáry – 1 1       
  Ovčáry – 2 1       
  Křenek – 3 1       
  Křenek – 4 1       

 
V průběhu těžby však bude tento hluk nižší, než je zde prezentován. Jednak se bude vlastní 
těžba pohybovat ve větších vzdálenostech v celé ploše těžebny, jednak dojde časem k 
mírnému zahloubení pískovny a hluk bude tlumen přirozeným způsobem hranou vytěženého 
prostoru. 
 
Zdrojem hluku je doprava po silnici II/331. Hluk byl hodnocen pro pro obecný dům v obci 
Ovčáry a obci Borek, ve vzdálenosti 10 m od osy komunikace, 2 m před fasádou domu, 3 m 
nad terénem. Hodnocení bylo provedeno pouze pro denní dobu (06 – 22 hod), v nočních 
hodinách expedice písku probíhat nebude, noční hluk není hodnocen. 
 
Výsledky výpočtů pro dopravní hluk - Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A –denní doba 

LAeq [dB] obec  výška nad 
terénem 

[m] 
bez dopravy do 

pískovny 
s dopravou do 

pískovny – varianta I 
s dopravou do 

pískovny – varianta 
II 

Ovčáry 3 64,9 65,1 65,0 
Borek 3 66,0 66,4 66,2 
limit  70,0 70,0 70,0 
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Nárůst dopravy po silnici II/331 o dopravu do pískovny zvýší akustickou zátěž okolí této 
silnice, v jednotlivých variantách o 0,1 – 0,2 dB resp. o 0,2 – 0,4 dB. Toto zvýšení není 
prokazatelně měřitelné a nepovede nikde k překročení limitní hodnoty 70 dB. 
 
Nikde v okolí posuzované silnice II/331 nepřekročí ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
s dostatečnou rezervou hodnotu 70 dB. 
 
Závěr ve vztahu k hlukové zátěži 
 

Cituji z HRA „Ze srovnání situace bez realizace záměru a se záměrem je patrné, že dojde k  
prokazatelné změně ve vývoji akustické situace u nejbližší obytné zástavby v posuzovaných 
variantách oproti současné situaci. Nárůst hluku v těchto lokalitách však nebude takový, aby 
docházelo k překračování nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku u nejbližší obytné 
zástavby a je tudíž tento nárůst s ohledem na zdravotní rizika akceptovatelný.  
 
Navýšení hlukové zátěže způsobené dopravním hlukem na silnici II/331 je možné hodnotit 
jako akceptovatelné vzhledem k tomu, že tento nárůst není prokazatelně měřitelný a tímto 
nárůstem nebude docházet k překračování hygienického limitu pro hluk z automobilové 
dopravy.“ 
 
Závěr hodnocení vlivů na zdraví obyvatel 
 

Cituji z HRA: 
„Na základě vyhodnocení výstupů akustické lze i přes všechny uvedené nejistoty konstatovat, 
že provoz posuzované těžby je sice spojen s  nárůstem hlukové zátěže u obytných objektů 
v posuzované lokalitě, avšak tento nárůst nebude mít za následek překračování hygienických 
limitů v chráněném venkovním prostoru staveb a tím se prokazatelně neprojeví nepříznivé 
účinky hlukové zátěže obyvatel zájmového území.  
 
Z výstupů rozptylové studie lze z hlediska hodnocení zdravotních rizik konstatovat, že 
provozem posuzovaného záměru lze riziko změny  imisního zatížení oxidem dusičitým a 
benzenem považovat za zanedbatelné a vzhledem k velmi malé  pravděpodobnosti a 
časovému omezení nepříznivých situací, nelze předpokládat nárůst prevalence chronických 
respiračních onemocnění vlivem suspendovaných částic.  

 
Posuzovaný záměr nezvýší prokazatelně zdravotní rizika obyvatel posuzovaného území.“ 
 
1.1.2 Faktor pohody 
Z pohledu obyvatel v okolí dojde k výrazné změně utváření krajiny, převážně zemědělská 
funkce bude z části nahrazena funkcí ekostabilizační. Nepředpokládáme, že vlivem těžby 
dojde k výrazné změně faktoru pohody obyvatelstva, přesto je třeba k možnosti narušení 
faktoru pohody obyvatelstva přistupovat velmi zodpovědně a předcházet střetům. Část 
obyvatelstva může tyto napohled příznivé změny pociťovat více nebo méně negativně.   
 
1.1.3 Sociálně ekonomické důsledky 
Provoz těžebny pomůže zvýšit i zaměstnanost v dané oblasti – vytvoří se 10 nových 
pracovních míst. Přechodem k jinému způsobu hospodaření na zájmové ploše (vodní plochy, 
možnost rekreačního vyžití) přispěje i ke změně struktury zaměstnanosti (vytvoří se pracovní 
místa v obci – služby). 
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Je nutno očekávat postupné a dlouhodobé změny v ekonomické základně dotčeného k. ú. 
Postupným odnímáním zemědělské půdy bude klesat zemědělský potenciál dotčeného území, 
který nebude v zájmové ploše, kde vznikne vodní plocha, nahrazen. Lze však očekávat, že 
dojde k intenzifikaci na ostatních pozemcích katastru.   
 
Kumulativní a synergické negativní vlivy na obyvatelstvo nejsou předpokládány. 
 

1.2 VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

Pro posouzení vlivu navrhované pískovny na ovzduší a klima byla zpracována rozptylová 
studie (RS, viz příloha č. 10). Všechny hodnoty koncentrací představují přírůstek koncentrací 
z provozu pískovny k imisní situaci v lokalitě. Výsledky jsou prezentovány formou 
izoliniových map a v tabulkové formě pro vybrané referenční body.  
Referenční body byly zvoleny 2 (viz výše) 

- č. 1 - Ovčáry, osamělý dům na JZ okraji obce  
- č. 2 - Křenek, dům na SZ okraji obce  

 
Výsledky výpočtu imisního zatížení vybraných referenčních bodů jsou uvedeny v tabulkách 
v samostatné příloze. Výpočet je proveden pro 11 základních kombinacích stability ovzduší a 
rychlosti větru. K výpočtu byl použit program SYMOS97v2003, verze 5.1.2. Na území 
pískovny se nevztahují emisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace. 
 
Plynné emise 
Nákladní doprava do pískovny 
 

Imisní příspěvky z nákladní dopravy do těžebny se v obou variantách těžby pohybují 
maximálně v jednotkách procent příslušných imisních limitů – viz tab. č. 16. 
 
Provoz těžebních mechanismů 
 

Pro hodnocení imisní situace v průběhu těžby písku byla zvolena situace, kdy těžba probíhá 
v blízkosti obce Křenek (v jižním části těžebny) a v blízkosti obce Ovčáry (v severní části 
těžebny). Tyto dvě situace představují jeden z možných, nejméně příznivých stavů. Je 
uvažován současný pohyb 5 těžkých mechanizmů v prostoru těžby (nakladače, rypadla). 
 
Tabulka 16   
 

Imisní příspěvek nákladní dopravy k imisní situaci v okolí příjezdových komunikací 
 

Ukazatel  Imisní koncentrace [µg/m3] 
  Příjezd. 

komunikace 
II/331  

směr Mělník 
II/331  

směr St. 
Boleslav 

limitní 
hodnota 

Varianta I 
NO2 hodina 5,06 1,26 3,80 200 
 rok 0,233 0,063 0,184 40 
benzen rok 0,0108 0,0032 0,0091 2 
Varianta II 
NO2 hodina 2,58 0,64 1,94 200 
 rok 0,117 0,032 0,092 40 
benzen rok 0,0058 0,0016 0,0046 5 
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V případě oxidu dusičitého NO2 výrazně převyšuje vliv spalování nafty v motorech 
těžebních mechanizmů vliv dopravy těžkých nákladních vozidel (kapitola 4.3). Maximální 
hodinové koncentrace NO2 v oblasti pohybu těchto mechanizmů mohou dosáhnout 50 µg.m-3, 
průměrné roční koncentrace pak hodnot kolem 0,8 µg.m-3.  
 
V nejbližší obytné zástavbě, představované vybranými referenčními body, budou krátkodobé 
koncentrace kolem 10 – 13 µg.m-3, to je na úrovni 5 – 7 % imisního limitu. Roční koncentrace 
NO2 budou ve zlomcích procenta ročního imisního limitu. 
 
V případě benzenu jsou výsledné roční koncentrace nižší, než je imisní limit, v místě 
koncentrace těžebních mechanizmů lze očekávat koncentrace kolem 1 µg.m-3. Hodnoty, které 
lze očekávat v obytné zástavbě do 0,1 µg.m-3 představují pouze zlomek imisního limitu pro 
tyto látky (cca 2 %). 
 
U průměrných ročních koncentrací NO2 i benzenu se jedná o hodnoty nadsazené, neboť 
v průběhu roku nebudou tyto mechanizmy soustředěny na jednom místě, ale budou se 
pohybovat na podstatně větší ploše a emise budou rozloženy do většího prostoru a průměrné 
hodnoty budou nižší - podrobně popsána imisní situace ve vybraných referenčních bodech 
v tabulkách T1 a T2 v samostatné příloze. 
 
Imise prachu 
 

V první fázi těžby písku po skrývce půdní vrstvy bude po určitou dobu probíhat těžba za 
sucha. Pro posouzení případných emisí prachu z takto odkryté plochy byla modelována 
situace, že v prostoru nejblíže k vybraným referenčním bodům bude v ploše těžebny odkrytá 
plocha 150 x 150 m. Pro výpočet imisí prachových částic frakce PM10 byl použit postup 
popsaný v kapitole 2.2.3. 
Pro body 1 (obec Ovčáry) a 3 (křižovatka Kostelec) byla modelově vybrána plocha 
v severním cípu těžebny, pro bod 2 (obec Křenek) plocha v jihovýchodním cípu těžebny. 
 
Výsledné imisní koncentrace v referenčních bodech jsou uvedeny v tabulce 17.  
 
Tabulka č. 17  

Imisní koncentrace PM10 v ref. bodech 
 

Údaje v µg.m-3 

Ref. bod denní koncentrace roční koncentrace 
1 15,2 11,8 
2 7,8 5,3 

 
Očekávaná denní imisní koncentrace kolem 15 µg.m-3 představuje 30 % imisního limitu, 
roční průměr 12 µg.m-3 se blíží 60 % limitu platnému od 1. 1. 2010.  
 
Těchto koncentrací by mohlo být dosaženo za trvání 3. třídy stability atmosféry (izotermní) a 
při severním větru rychlosti kolem 20 m.s-1. Trvání takovéto situace v lokalitě nepřekročí 
0,03 % roční doby, to jsou necelé 3 hodiny za rok. Znamená to, že těchto modelových hodnot 
nemůže být v průběhu roku nikdy dosaženo, pravděpodobnost trvání této „příznivé“ 
meteorologické situace je nepatrná. 
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Prach vířený při silném větru z odkryté osušené plochy pískovny (před dosažením zvodnělého 
horizontu) může v nepříznivé situaci zasáhnout okraje obytných lokalit obcí Ovčáry a Křenek, 
ale v žádném případě nemohou koncentrace tohoto prachu způsobit výrazné zvýšení prašnosti 
v těchto obcích. 
 
Závěr 
 

Provoz pískovny Křenek ovlivní imisní situaci v blízkých lokalitách emisemi z nákladní 
dopravy a ze spalování motorové nafty v motorech těžebních mechanizmů (nakladače, 
rypadla, buldozery) řádově v jednotkách procent imisních limitů. V případě přiblížení těžby 
k obci Křenek (Ovčáry) by mohlo v první fázi po sejmutí půdní vrstvy a před dosažením 
zvodnělého horizontu dojít při silném výsušném větru i k šíření tuhých znečišťujících látek 
k obytné zástavbě obce.  
 
Imise znečišťujících látek ze spalování motorové nafty (NO2, CO, benzenu a benzo(a)pyrenu) 
v okolí příjezdových komunikací a v okolí místa těžby zůstanou s dostatečnou rezervou pod 
hodnotami příslušných imisních limitů. S ohledem na současnou imisní situaci v lokalitě lze 
předpokládat, že přírůstek koncentrací ve zlomcích limitních hodnot nikde nenavýší současné 
imisní hodnoty v lokalitě tak, aby způsobily překročení imisních limitů. 
 
Podle výsledků imisního monitoringu je v oblasti vysoké znečištění prachem, imisní limity 
jsou několikanásobně překračovány. Provedený modelový výpočet šíření prachu z odkryté a 
suché plochy prokázal možnost zvýšeného šíření tuhých látek k nejbližším obytným 
objektům, ale trvání meteorologické situace, při které k tomu může docházet, je pouze 
několik hodin (3) v roce a v žádném případě nemohou koncentrace tohoto prachu způsobit 
výrazné zvýšení prašnosti v těchto místech. 
 
Pro zamezení znečištění veřejných komunikací z vozidel převážejících vytěžený písek by 
dopravní řád pro přepravu písku z pískovny měl uložit přepravcům používat utěsněnou korbu 
a umožnit výjezd vozidel na silnici až po odkapání naloženého písku. Tak by nemělo 
v podstatě docházet ke znečištění vozovek rozsypaným pískem, který by po vyschnutí 
představoval zdroj prašných emisí. 
 
Lze konstatovat, že provoz pískovny Křenek bude mít na blízké i vzdálenější okolí pískovny 
minimální vliv a nezpůsobí výrazné zhoršení imisní situace v lokalitě. Působení je 
nevýznamné. 
 
Klima nebude plánovanou těžebnou nijak významně dotčeno. Nezmění se významně teplota 
v okolí ani vlhkost.  
 

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

Pro hodnocení vlivu hluku na obyvatele a na životní prostředí vůbec byla zpracována hluková 
studie (viz příloha č. 11). 
 
Nejbližší trvalou obytnou zástavbu představují obce Ovčáry a Křenek. Obě obce mohou být 
ovlivněny hlukem z vlastní těžby písku a činností v areálu pískovny. Pro hodnocení hluku 
z vnitrozávodové dopravy a z těžby písku byly zvoleny 4 referenční body – obytné domy 
ležící nejblíže pískovny.  
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1. Ovčáry, osamělý dům na JZ okraji obce, hranice pozemku – posouzení hluku z těžby 

v severní části těžebny 
2. Ovčáry, osamělý dům na JZ okraji obce – posouzení hluku z těžby v severní části 

těžebny 
3. Křenek, dům na SZ okraji obce – posouzení hluku z těžby v jižní části těžebny 
4. Křenek, dům na SZ okraji obce,hranice pozemku – posouzení hluku z těžby v jižní 

části těžebny. 
 
Dopravní hluk 
Nejbližší obytnou lokalitou, která bude ovlivněna nárůstem hluku z nárůstu dopravy do 
pískovny po silnici II/331, budou obce Ovčáry a Borek. Hluk je hodnocen pro obecný dům 
v těchto obcích ve vzdálenosti 10 m od osy komunikace, 2 m od fasády domu, 3 m nad 
terénem. 
 
Tabulka č. 18   

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A – dopravní hluk denní doba 
(denní doba 600- 2200) 

 

LAeq [dB] obec  výška nad 
terénem 

[m] 
bez dopravy do 

pískovny 
s dopravou do pískovny 

– varianta I 
s dopravou do pískovny 

– varianta II 

Ovčáry 3 64,9 65,1 65,0 
Borek 3 66,0 66,4 66,2 
limit  70,0 70,0 70,0 

 
V současné době je v zástavbě obcí u silnice II/331 překračována ekvivalentní hladina 
akustického tlaku 60 dB, s dostatečnou rezervou je dodržována limitní hodnota hluku pro 
starou hlukovou zátěž 70 dB. V tabulce č. 18 jsou uvedeny nejbližší obce na silnici II/331 na 
obě strany od výjezdu z pískovny na tuto slnici. 
 
Hluk z dopravy do pískovny se projeví v okolí příjezdových komunikací obcí, jimiž doprava 
bude projíždět. 
 
Nárůst dopravy na silnici II/331 o dopravu z pískovny zvýší akustickou zátěž okolí této 
silnice o 0,1 – 0,2 dB, respektive 0,2 – 0,4 dB (dle jednotlivých variant a směrů). Toto 
zvýšení nepovede nikde k překročení limitní hodnoty 70 dB. 
 
Nikde v okolí posuzovaných komunikací nepřekročí ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A s dostatečnou rezervou hodnotu 70 dB. 
 
Hluk z provozu pískovny 
Připravovaný záměr zvýší intenzitu dopravy po příjezdových komunikacích a ovlivní 
akustickou situaci v okolí těchto komunikací a v blízkosti těžebního prostoru. Pro zhodnocení 
nejméně příznivých situací v průběhu těžby byl modelován případ, kdy těžba probíhá nejblíže 
k obytným lokalitám, to je v jižní části u obce Křenek a v severní části u obce Ovčáry. 
 
Hluková pásma v denní době s dopravou do pískovny jsou prezentována na obr. 3 a 4 
v příloze č. 11. 
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Tabulka č. 19 
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

Varianta I 
 

LAeq [dB] ref. bod 
č. 

výška nad 
terénem 

[m] 
doprava do 

pískovny 
provoz 

pískovny 
celkem 

pískovna 
hluk z II/311 
bez dopravy 
do pískovny 

Celkem 

1 3 17,9 45,4 45,4 28,5 45,5 
2 2 15,7 45,5 45,5 26,1 45,5 
3 3 23,9 37,5 37,7 26,8 38,0 
4 2 23,8 36,7 36,9 29,1 37,4 

limit 55,0 50,0 - 60,0 - 
 
Hodnocení var. I 
Provoz pískovny ovlivní hlukovou situaci v posuzovaných místech. V obcích Křenek a 
Ovčáry, v jejich okrajových částech, to bude hluk z vlastní těžby v pískovně. Hluk však nikde 
s dostatečnou rezervou nepřekročí hladinu 50 dB. 
 
V průběhu těžby však bude tento hluk nižší, než je zde prezentován. Jednak se bude vlastní 
těžba pohybovat ve větších vzdálenostech v celé ploše těžebny, jednak dojde časem 
k zahloubení pískovny a hluk bude tlumen přirozeným způsobem hranou vytěženého 
prostoru. 
 
 
Tabulka č. 20   

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
Varianta II 

 
LAeq [dB] ref. bod 

č. 
výška nad 
terénem 

[m] 
doprava do 

pískovny 
provoz 

pískovny 
celkem 

pískovna 
hluk z II/311 
bez dopravy 
do pískovny 

Celkem 

1 3 14,9 45,4 45,4 28,5 45,5 
2 2 12,7 45,5 45,5 26,1 45,5 
3 3 20,8 37,5 37,6 26,8 37,9 
4 2 20,8 36,7 36,8 29,1 37,3 

limit 55,0 50,0 - 60,0 - 
 
Hodnocení var. II 
Provoz pískovny ovlivní hlukovou situaci v posuzovaných místech. V obcích Křenek a 
Ovčáry, v jejich okrajových částech, to bude hluk z vlastní těžby v pískovně. Hluk však nikde 
s dostatečnou rezervou nepřekročí hladinu 50 dB. 
 
V průběhu těžby však bude tento hluk nižší, než je zde prezentován. Jednak se bude vlastní 
těžba pohybovat ve větších vzdálenostech v celé ploše těžebny, jednak dojde časem 
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k zahloubení pískovny a hluk bude tlumen přirozeným způsobem hranou vytěženého 
prostoru. 
 
Závěr 
Navrhovaný záměr – provoz pískovny Křenek – vyvolá nárůst dopravní intenzity po blízkých 
komunikacích a hlukem z těžby částečně ovlivní i nejbližší obytné lokality. Nárůst hluku 
v těchto lokalitách však nebude takový, aby byly tyto lokality hlukem nadměrně zatěžovány. 
 
Doprava do areálu pískovny bude vedena převážně po existující silniční síti. Jedná o stávající 
komunikace, kde hluk z dopravy po těchto komunikacích v tomto prostoru existoval k 1. 1. 
2001. Jedná se proto o starou hlukovou zátěž, pro kterou je k základní nejvyšší přípustné 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A přičtena korekce +20 dB. Nikde v okolí těchto 
komunikací nepřekračuje, ani po zprovoznění pískovny nepřekročí, ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A v denní době s dostatečnou rezervou nejen limitní hodnotu pro hluk ze 
staré zátěže 70 dB. Toto konstatování platí pro obě varianty těžby. 
 
Nová příjezdová komunikace do areálu těžebny bude vedena zcela mimo obytnou zástavbu 
nejbližších obcí z hluk z ní bude v obou variantách těžby výrazně pod hodnotou 30 dB. 
 
Hluk z vlastního provozu pískovny ani v nepříznivých situacích, kdy se těžba přiblíží 
k hranici obcí Křenek a Ovčáry, nepřekročí nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A v denní době 50 dB.  
 

1.4 VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Plánovaná těžebna štěrkopísků se nachází v území, které je protkáno množstvím drobných 
povrchových toků (s většinou antropogenně upraveným průběhem i korytem) a v blízkosti 
poměrně rozsáhlých vodních ploch (zatopená těžebna štěrkopísků u Ovčár, slepá ramena 
Labe). Umístění a provozování těžebny v plánovaném rozsahu respektuje požadavek správce 
toku – Povodí Labe a nenaruší stávající síť a strukturu drobných vodních toků v území. 
Současně zachová i břehový doprovod těchto toků. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá 
snižování hladiny vody v těžebně, nelze předpokládat, že by její činnost ovlivňovala 
výraznějším způsobem průtoky ani úroveň hladiny mělké podzemní vody ani úrovně hladiny 
v okolních povrchových tocích.  
 
V průběhu těžby štěrkopísků, která se bude na celé posuzované ploše odehrávat pod úrovní 
hladiny mělké podzemní vody, bude většinou docházet jen k drobným, pravděpodobně časově 
omezeným změnám úrovně hladiny mělké podzemní vody, které bude velmi obtížné odlišit 
od následků okamžitých klimatických a hydrologických změn a to jen v bezprostřední 
blízkosti těžeben. Tyto změny se projevují zpravidla ve směru proti proudění podzemní vody 
určitým snížením úrovně hladiny a po směru proudění naopak jejím zvýšením. Tyto běžné 
změny se však v tomto případě patrně vůbec neprojeví, protože proti směru proudění mělké 
podzemní vody se nachází velká zatopená a opuštěná těžebna štěrkopísků, v níž dojde 
k zvětšení infiltrace (navíc plocha mezi někdejší a současnou těžebnou je velmi malá) a 
naopak po směru proudění podzemní vody od plánované těžebny je řada drobných 
povrchových toků (jižní hranici tvoří kanál paralelní s tokem Labe), jejichž koryta jsou 
dostatečně dimenzovaná, aby vzniklé rozdíly úrovně hladiny likvidovaly. Plánovaný tvar 
těžebny je mírně protažen  napříč předpokládaného směru proudění mělkých podzemních 
vod. Na západní straně je také slepé rameno označované v mapách jako Staré řečiště, jehož 
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existence znemožní šíření případných naprosto nevýznamných hladinových změn směrem 
k západu. Totéž platí i o toku Labe, který protéká územím od východu k západu (navíc je 
nepochybně místní erozní bází). 
 
Tvar těžebny je nepravidelný (viz příloha č. 1 - 4). Dlouhá osa je směřována ve směru východ 
- západ (konformně s tokem Labe) v délce cca 1 300 m, krátká osa je protažena směrem jih – 
sever v délce cca 500 m. Celkově zabírá těžebna plochu cca 57,84 ha.  
 
Mělké podzemní vody nejsou v této oblasti využívány k hromadnému zásobování obyvatel 
pitnou vodou. V Křenku jsou však domovní studny využívané k individuálnímu zásobování 
pitnou vodou. V Ovčárech je již zaveden veřejný vodovod s jímacími objekty umístěnými 
mimo možné ovlivnění z prostoru plánované těžebny. Jsou tam však ještě domovní studny, 
které jsou používány pro získání užitkové vody. Aby se zamezilo případným sporům 
s uživateli domovních studní v obou obcích, doporučujeme před zahájením těžebních prací 
pasportizovat všechny studny v Borku a Ovčárech (změření jejich hloubky, úrovně hladiny a 
jejich výškové zaměření) dokumentovat současnou kvalitu jímané podzemní vody, zejména 
s ohledem na koncentraci ropných uhlovodíků a případně chloridů. Změny koncentrací 
chloridů mohou být vyvolány zimním ošetřováním příjezdových komunikací. Protože příjezd 
do plánované těžebny bude probíhat od východu, kde nejsou žádné obytné, ani jímací 
objekty, je třeba považovat požadavek sledování koncentrací chloridů za diskutabilní 
(příjezdová komunikace nebude chemicky udržovaná, pouze posyp). Rozsah potřebného 
monitorovacího systému je navržen v předchozích kapitolách (vrt HMÚ VP-683 a tři nové 
pozorovací objekty umístěné mezi plochy plánovaných částí těžebny a nejbližšími obcemi 
Ovčáry a Křenek a to přesto, že jejich ovlivnění je jen velmi málo pravděpodobné). Zvodeň 
mělké podzemní vody, jejíž hladina bude v těžebně odkryta na poměrně velké ploše, je 
dotována infiltrací atmosférických srážek a v blízkosti povrchových toků a otevřených 
vodních ploch i břehovou a dnovou infiltrací povrchových vod. Lze předpokládat, že 
následky výparu vody z volné hladiny v zatopené těžebně budou nahrazeny zvětšením 
infiltrace atmosférických srážek do štěrkopísků po odstranění méně propustných 
nejsvrchnějších partií fluviálních uloženin, takže se založení těžebny na úrovni hladiny mělké 
podzemní v okolí těžebny prakticky neprojeví. 
 
Nejbližší obcí k těžebně je Křenek, který je vzdálen cca 500 až 700 m jihovýchodním 
směrem. Ovčáry se nacházejí cca 400 m severně (mezi plánovanou těžebnou a obcí se nachází 
zatopená část již opuštěné těžebny štěrkopísků). Z uvedeného vyplývá, že z těžebny nehrozí 
negativní ovlivnění úrovně hladiny mělké podzemní vody, ani kvality mělkých podzemních 
vod v stávajících jímacích objektech. 
 
Z uvedeného vyplývá, že je malá pravděpodobnost, že by existence plánované těžebny 
výrazně ovlivnila ve svém  okolí stávající využívání mělkých podzemních vod (kvantita i 
kvalita).  
 
V případě schválení hodnoceného záměru je třeba v předstihu pasportizovat studny v Křenku 
a Ovčárech. 
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1.5 VLIVY NA PŮDU 

V průběhu těžby bude docházet k postupnému skrývání ornice a podorniční vrstvy. Celkovou 
bilanci těchto zemin udává následující tabulka. Výpočet vychází z předpokladu, že plocha na 
které bude probíhat pohyb zemin činí asi 57,84 ha, tj. 578 377 m2. 
 
 
 
 

Skrývka ornice Skrývka podorničí Skrývka celkem Plocha 
hloubka objem hloubka objem hloubka objem 

[m2] [m] [m3] [m] [m3] [m] [m3] 
578 377 0,40 231 360 0,75* 433 640 1,15 665 300** 

Pozn.. * zahrnuta přibírka 0,05 m, ** - zaokrouhleno. 
 

V průběhu těžby bude docházet k postupnému skrývání ornice a podorniční vrstvy 
s jednoročním předstihem (zábory průměrně 10 ha ve variantě I, 5 ha ve variantě II).  
 
Sejmutá ornice a podorničí budou deponovány a postupně využívány k rekultivaci.  
   

Celkový zábor  ZPF činí    578 377 m2, tj. 57,84 ha 
z toho  - trvalý zábor    578 377 m2, tj. 57,84 ha 

    - dočasný zábor             0,0 
 
Předpokládá se, že těžba ložiska bude provedena v jedné etapě s dobou trvání těžby 5,8 až 
11,6 roků dle varianty.  
 

1.6 VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Realizací záměru dojde k vytěžení části nevýhradního ložiska štěrkopísků 9 15850006 Regist-
ru ložisek Geofondu ležící v k. ú. Křenek v prostoru mezi starým řečištěm Labe a první 
labskou terasou.  
 
Na ložisku se nachází kvalitní štěrkopísek s použitím pro stavební účely podle ČSN 72 15 12.  
V celkové mocnosti štěrkopísků se nalézají vložky jílů. 
 
Výše popsané ložisko neobnovitelného přírodního zdroje bude vytěženo. Ložisko je v územně 
plánovací dokumentaci rezervováno pro těžbu (v rámci změny územního plánu Křenek – viz 
př. č. 5, 6).  
 

1.7 VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 

Zájmový prostor těžby je v plném rozsahu umístěn na stávající orné půdě a trvalých travních 
porostech. Plocha je rozčleněna nezpevněnou účelovou polní cestou, cesta však nemá 
doprovodnou liniovou zeleň, a drobnými vodotečemi (melioračními kanály), které nebudou 
těžbou narušeny (včetně břehového doprovodu). 
V zájmovém prostoru těžby bylo provedeno přírodovědné sledování pro účely EIA, které je 
samostatnou přílohou. 
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Meliorační kanály a jejich ochranné pásmo 25 m od toku (na každou stranu) nejsou součástí 
záměru těžby a nebudou těžbou dotčeny. Zde zůstane zachován ekosystém dřevin a rákosin 
v šíři asi 50 m (šířka po obou stranách). 
 
Cesta od Zárybska na Ovčáry bude přeložena k okraji bloku I. Cesta od Křenku k Zárybsku 
bude přeložena tak, aby lépe navazovala na stávající cestní síť.  
 
 
 
Vlivy na floru 
Flora orné půdy zájmové lokality je závislá na osevních postupech. Zejména jsou pěstovány 
obilniny a technické plodiny. Tento antropogenní ekosystém bude přeměněn na vodní plochu. 
Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně habitatu prostředí tím, že současný rostlý 
terén s intenzivními agrocenózami. Cenné plochy luk zůstanou zachovány – viz doporučení 
biologického hodnocení (př. č. 15), která budou plně akceptována. Na části rekultivované 
plochy (vodní) budou, zejména v jižní části pískovny realizována stanoviště pro vznik 
ekosystémů mokřadních. Na druhé straně může být vytvořeno spektrum biotopů vodních a 
mokřadních, které výrazně obohatí zájmové území oproti současnému stavu. 
 
Vliv na fytocenózy je tak možno pokládat za mírně nepříznivý, trvalý a patrný, avšak pouze 
v lokálním měřítku, s výhledovým pozitivním efektem obohacení druhového složení flory. Ve 
vztahu k dotčení druhové rozmanitosti flory je však možno konstatovat, že se záměr 
významně nedotkne stanovišť běžných ani cennějších druhů rostlin, které se vyskytují 
v okrajových částech území, jež nebudou těženy. Vliv na populace zvláště chráněných druhů 
rostlin lze dle dosud dostupných podkladů označit za akceptovatelný. 
 
Vlivy na mimolesní porosty dřevin 
Záměr nepředstavuje významné dotčení mimolesních porostů dřevin. Tyto dřeviny se na 
zájmové ploše nevyskytují (s výjimkou náletových v ploše polí a luk). Dřeviny lemující 
stávající drobné vodoteče (meliorační kanály) budou v plném rozsahu zachovány.  
 
Vlivy na faunu 
Fauna orné půdy je představována hlodavci, hmyzem a zalétající ptactvem. V rákosinách 
přebývá spárkatá, migračně i černá. Drobné polní zvěře je omezený počet i díky intenzivnímu 
lovu. Hojné je ptactvo, zejména druhy vázané na rákosiny.  
 
Výskyt vzácných či chráněných druhů flory a fauny není přímo v zájmovém území těžby 
doložen. Přírodní a přírodě blízká společenstva se však nalézají v bezprostřední blízkosti. 
Záměr by měl tato společenstva nejen respektovat, ale i výhledově posílit.  
 
Ve vztahu k výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů a rostlin cituji závěr 
biologického hodnocení: 
 
„Nejvážnější střet s chráněnými a ohroženými druhy lze spatřovat ve výskytu vlhkých luk a 
rákosin na severní straně bloku 1 a to mezi oběma cestami protínajícími tento blok. Pro 
ochranu těchto biotopů navrhuji ponechat na severní straně mezi cestami (při lese a při bývalé 
pískovně) pás zahrnující alespoň část současných travních porostů tj. pás široký 50 m který 
ochrání stávající vlhké louky a rákosiny. Částečně tak budou zachovány podstatné plochy 
louky s ohroženými druhy rostlin. Tyto louky jsou značně degradované především absencí 
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kosení. Pokud by se zbývající část plochy řádně kosila, lze předpokládat tímto opatřením 
kompenzaci ztráty části plochy výskytu. Tento pás je pak nutno rozšířit na celou plochu s 
výskytem hrachoru bahenního (Lathyrus palustris). Odtěžené porosty rákosin a sukcesních 
olšin na západní straně bloku I budou částečně nahrazeny v ochranných pásmech u dalších 
toků a melioračních kanálů. Jejich hodnota spočívá v poskytování vhodného prostředí 
ptákům. V západní části bloku III doporučuji omezit rozsah těžby. Důvodem je výskyt silně 
ohroženého kypreje yzopolistého (Lythrum hyssopifolia) (dle červeného seznamu kategorie 
C2). 

Na základě výše uvedených skutečností a zjištění, a na základě provedených průzkumů 

lze doporučit 
realizaci záměru těžby v dobývacím prostoru Křenek tak jak je navrženo v dokumentaci. 
Realizace záměru je tedy možná a to v rozsahu, který bude respektovat přírodní 
podmínky stanovišť zmiňovaných chráněných a ohrožených druhů a navržená 
opatření.“ 
 
Jak již bylo uvedeno, budou přírodní podmínky stanovišť chráněných a ohrožených druhů 
respektována.  
 
Vlivy na ekosystémy 
 

Vlivy na významné krajinné prvky  
 

S ohledem na polohu posuzovaného záměru tento typ interakce nenastane. Záměr není 
v přímém kontaktu s žádným VKP „ze zákona“ ani VKP registrovaným, nepředpokládá se 
řešení odpadních vod do vodotečí či jiná míra zásahu do VKP v okolí. Naopak lze za VKP 
pokládat vzniklá jezera písníků.  
 
Vlivy na prvky ÚSES 
 

S ohledem na polohu záměru a jeho prostorový návrh je nutno předpokládat interakci 
s vymezením NRBK K 10/N (NRBK 31) a LBC 176. Biokoridor ani biocentrum nebudou 
těžbou dotčeny, výhledově však rekultivovaná pískovna posílí jejich funkčnost.  
 
Po ukončení těžeb a rekultivaci dojde k posílení prvků územního systému ekologické 
stability, ke zvýšení druhové diverzity fauny a flóry vzhledem ke kladnému působení 
soustavy vodních ploch. Uvnitř prostoru těžebny bude antropogenní systém agrocenóz zcela 
likvidován a v průběhu rekultivačních prací nahrazen cennějším ekosystémem vodních ploch 
s pobřežním pásmem. Okolní rovněž značně antropogenně ovlivněný ekosystém tak bude 
obohacen. 
 
Lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody a ekosystémů bude po ukončení těžby (a již 
postupně v jejím průběhu) vybudován cenný ekosystém, který příznivě ovlivní širší okolí. 
Předpokladem však je postupné vytvoření několika oddělených výhledových písníků 
s různým režimem dalšího využití.  
 
V průběhu provozování nebude těžebna zdrojem škodlivých vlivů, které by mohly ohrozit 
ekosystémy vně těžebny. 
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Uvnitř prostoru těžebny budou antropogenní ekosystémy polí, ruderalizované rákosiny i čisté 
rákosiny likvidovány a přeměněny na vodní plochu. Část plochy těžebny bude upravena 
k posílení ekologické stability území. 
 

1.8 VLIVY NA KRAJINU 

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 v syntéze několika pohledů. 

 
 

Vznik nové charakteristiky území 
Realizací záměru v zásadě dojde ke vzniku nové charakteristiky území na výměře asi 
57,84 ha, tj. na části vytěžené plochy, na níž bude realizována (dle ÚPD) těžebna, která bude 
rekultivována na vodní (převážně) a lesní plochu. Stávající systém melioračních a vodních 
kanálů, včetně jejich břehového doprovodu, zůstane zachován (tvoří v současné době 
výraznou dominantu celé plochy a tento stav se výrazně nezmění). Nová charakteristika trvale 
změní místní topografii. Odtěžené hmoty nebudou v prostoru nahrazovány a terén v těženém 
území poklesne asi 7 - 8 m, z toho bude 6 – 7 m zaplaveno vodou, asi 1 m zůstane nad 
hladinou. Z vodní hladiny budou výrazně vystupovat trasy stávajících vodních (melioračních) 
kanálů se svým břehovým doprovodem (šířka souše tras asi 50 m, rozdělených vodotečí) a 
vznikne zajímavě členěná vodní plocha (na 5 částí – největší vodní plocha bude rozdělena 
uměle vybudovanou cestou). Vliv nelze jednoznačně pokládat za nepříznivý zejména 
z důvodu vzniku nových ekostabilizujících ploch. Vznik nové charakteristiky území je nutno 
pokládat za trvalý vliv, jehož významnost s postupem začlenění vytěžené pískovny do krajiny 
bude klesat (rozšíření linií a pásů porostů dřevin na okrajích vodních ploch, vytvoření ploch 
pro krátkodobou i střednědobou rekreaci). Nový reliéf bude tvarován v souladu s přiloženou 
Studií rekultivace tak, aby jeho působení bylo z hledisky estetického, praktického i 
přírodovědného pozitivní.  
 
Narušení stávajícího poměru krajinných složek 

V této souvislosti z hlediska změny krajinných složek jde o částečnou náhradu negativní 
krajinné složky orné půdy složkou pozitivní – vodní plochou a porostem dřevin. Vzhledem 
k položení zájmového území bude nenávratně zlikvidována plocha stávajících TTP a orné 
půdy – bude však nahrazena plochou o stejné (nebo i vyšší) ekologické hodnotě (vodní 
plochy, lesy, rákosiny u pobřeží, atd.).  
 
Stávající meliorační kanály zůstanou zachovány. Výstavba provozního zázemí je dočasnou 
negativní změnou i v rámci ovlivnění negativní složky orné půdy – plocha bude navrácena 
původnímu účelu, případně zalesněna. 
 
Narušení vizuálních vjemů  

Realizace znamená především ovlivnění této složky hodnocení na krajinný ráz. Do 
otevřeného území je navrhována postupná těžba s tím, že zejména v etapách skrývek a 
počátečních etapách těžby půjde o dynamizaci krajinného rázu vznikem deponií, valů a 
postupným vznikem těžební jámy, která se postupně bude rekultivovat zpět na vodní plochu a 
na les. Deponie a zemní valy je nutno pokládat za prvky hmotové dominance s ohledem na 
rovinný charakter území. Určujícími pohledovými osami jsou pohledy od obce Křenek.   
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Na druhé straně vzniká dynamizace poměrně plochého a otevřeného krajinného reliéfu jednak 
deponiemi zemin, jednak nově vznikajícími vodními plochami.  
 
Jiné výraznější vlivy v kontextu narušení vizuálních vjemů není nutno předpokládat.  
 
Míra významnosti vlivů bude postupně klesat. S postupem rekultivace lze předpokládat určitý 
pokles významnosti uvedených vlivů; zejména v kontextu s nově vzniklou klidovou zónou na 
katastru obce Křenek.  
 
Na základě provedeného hodnocení vlivu na krajinný ráz lze konstatovat (cituji z uvedeného 
hodnocení): 
 
„Na základě hodnocení vlivu navrhovaného záměru na pozitivní hodnoty a významné rysy 
jednotlivých charakteristik krajinného rázu, estetické a prostorové vztahy a hodnoty je možno 
konstatovat, že navrhovaná stavba (záměr) ve smyslu §12 zák. č. 114/92 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění: 
 

• slabě až středně silně zasahuje do přírodních a estetických hodnot 
realizací záměru nebude ve větší míře postiženo přírodní prostředí, a to především z 
důvodu jeho převažující lokalizace na orné půdě. Narušení estetických hodnot je 
vyloučeno díky charakteru záměru, který kryje stromová vegetace. Provedením citlivé 
rekultivace prostoru naopak budou estetické a přírodní hodnoty prostoru zvýšeny. 

 

• nezasahuje do významných krajinných prvků (VKP) a do ÚSES v prostoru těžby 
se VKP vyskytují v podobě starého ramena Labe a melioračních stok s doprovodem 
stromové a keřové vegetace. Tyto toky nebudou dotčeny a jsou na návrh investora 
chráněny netěženým pásem širokým 25 m. Prvky ÚSES, které jsou v bezprostředním 
okolí DP ,nebudou těžbou dotčeny. Celá lokalita DP leží v ochranném pásmu NRBK 
K10/N a  K10/V. 

 

• nezasahuje do zvláště chráněných území (EVL CZ0210152 Polabí u Kostelce), a 
to z důvodu respektování ochranných pásmem 
 

• slabě až středně silně zasahuje do hodnot kulturní a historické charakteristiky 
(zásah do charakteru kulturní krajiny – do struktury a měřítka), a to především 
vnesením prvku rozsáhlé vodní hladiny 
 

• nepředstavuje významný zásah do kulturních dominant jelikož se jedná o těžební 
tvar pod úrovní terénu v rovinaté krajině  
 

• významně nezasahuje do estetických hodnot místa a oblasti krajinného rázu, a to 
z důvodu zakrytí DP vzrostlou vegetací v lemech kanálů a toků a díky omezené 
viditelnosti z okolí 
 

• středně silně až silně zasahuje do harmonického měřítka krajiny ,a to přítomností 
nové a rozsáhlé vodní plochy 
 

• středně silně až silně zasahuje do harmonického měřítka a vztahů (mění strukturu 
využití krajiny ve prospěch vodních ploch). 

 
Na základě výše uvedených analýz je možné konstatovat, že navrhovaný záměr 
nepředstavuje silný zásah do podstatných hodnot krajinného rázu, (zejména do hodnot, 
které je možno považovat za jedinečné) chráněného dle §12 zák. č. 114/92 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění.  
 
Z tohoto důvodu je možné považovat takovýto zásah z hlediska §12 za přijatelný. 
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Závěr  
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr znamená 
realizaci nového antropogenního prvku v krajině (výrazná prostorová dominanta nikoli však 
dominanta hmotová nebo vertikální, s doprovodnými dočasnými efekty některých deponií). 
V území s velmi nízkou  relativní členitostí tak vzniká sice geomorfologicky částečně odlišný 
útvar se zavedením lokální dynamizace včetně nových strukturních prvků do území, který až 
po konečné rekultivaci může být vnímán jako nový krajinný prvek. Měřítko dynamizace 
nenaruší významně stávající dynamiku reliéfu v širším území.  
 
Lze však konstatovat, že návrh na těžbu štěrkopísků nepotlačuje kulturně celostátně nebo 
regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující 
strukturní prvky krajiny. Celkově lze konstatovat, že z hlediska krajinného rázu se velikostně 
jedná o velký vliv, z hlediska významnosti lze tento antropogenní útvar označit za významný, 
ale ne silný s tím, že bude maximálně využito možností ozelenění, které je dáno nároky na 
charakter zeleně v kontextu požadavků na rekultivaci území postiženého těžbou a zejména 
požadavky na naplnění funkčnosti prvků ÚSES v rámci realizace projektu rekultivace.  
 

1.9 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

V zájmovém prostoru těžby se nalézá obslužná větev závlahového zařízení. Závlahové 
zařízení bude v průběhu těžby pozbývat svého významu a bude sneseno, přičemž nedojde 
k významné změně v zásobování ploch vodou – pole budou zlikvidována.  
 
Vliv těžeb a úpravy těženého materiálu na budovy či architektonické památky lze zcela 
vyloučit. Vymezení ochranného pásma se nejeví potřebné. Současný stav antropogenního 
využití okolí těžebny nebude dotčen. 
 
Se záporným vlivem těžby a úpravy těženého materiálu na nehmotné hodnoty (zvl. rekreační 
možnosti) není nutno počítat. Těžba sice bude v území prvkem nepřírodním, znamená další 
technickou činnost uprostřed celku orné půdy, avšak bude probíhat rychle a nová vodní 
plocha bude neprodleně začleněna jako nová rekreační možnost v území.  
 
Obtěžování rekreantů hlukem je možné očekávat v letním období čtvrtého a pátého roku 
těžeb. Zde by bylo možno přizpůsobit roční průběh těžby a v letním období těžit vymezený 
díl v jeho jižní části.  
 

2. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A 
MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

Uvedený záměr těžby štěrkopísků bude mít malý až nevýznamný vliv na kvalitu ovzduší a 
hlukovou situaci v bezprostředním okolí těžebny.  
 
Odkrytí hladiny mělké podzemní vody v těžebně neovlivní úroveň hladiny mělké podzemní 
vody. Změny úrovně hladiny mělké podzemní vody vyzní v blízkých povrchových tocích a 
v plochách, na nichž je otevřená hladiny mělké podzemní vody. Přesto doporučujeme 
pasportizovat domovní studny v Křenku a Ovčárech, aby se zamezilo dohadům o původu 
příčin pohybů hladin mělké podzemní vody v této oblasti. 
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Kvalita mělkých podzemních vod je v současné době negativně ovlivněna zemědělským 
obhospodařováním, jmenovitě hnojením pozemků. Příprava a provoz těžebny štěrkopísků 
může kvalitu mělkých podzemních vod ovlivnit pouze přínosem ropných uhlovodíků (úniky z 
těžebních mechanizmů) a lokálně a patrně nevýznamně chloridů (zimní ošetřování 
komunikací – nikoliv z těžby – v těžebně ani jejím technickém zázemí nebudou chemické 
posypové prostředky používány). Vliv úkapů ropných uhlovodíků (pohonné hmoty a mazací 
oleje) lze výrazným způsobem zmenšit použitím ropných produktů s rychlým odbouráním 
v přírodním prostředí (např. bionafta, biooleje). Mělké podzemní vody přitékající do prostoru 
plánované těžebny mohou být již nyní negativně ovlivněny provozem na železniční trati Stará 
Boleslav – Všetaty a silniční komunikací Stará Boleslav – Tuháň - Mělník, které probíhají 
severně od těžebny, tedy proti směru proudění mělkých podzemních vod (proto by bylo 
vhodné ještě před zahájením terénních prací prověřit přítomnost a koncentraci ropných 
uhlovodíků v podzemních vodách). 
 
Předpokládán je vliv nevýznamný, přesto je navržen trvalý monitoring kvality podzemních 
vod zejména ve směru proudění, kde mohou kvalitu mělkých podzemních vod ovlivnit 
případné úniky z těžebních mechanismů (v nichž budou používány snadno biologicky 
rozložitelná maziva a paliva) zejména přínosem RL. Chloridy nebudou k údržbě vnitřních 
komunikací používány.  
 
Záborem zemědělských půd dojde k určitému snížení zemědělského potenciálu k.ú. Křenek. 
Toto snížení bude nahrazeno zvýšením ekonomického potenciálu rekreace a rozvojem 
navazujících služeb na které se obec dle ÚPN orientuje. 
 
Sejmuté svrchní vrstvy půdy budou využity k rekultivaci. Záměr těžby neovlivní významnou 
mírou faunu, floru, ekosystémy, ÚSES, obyvatelstvo ani hmotný majetek. 
 
Přeshraniční vlivy jsou zcela vyloučeny. 
 
Celkově lze konstatovat, že výstavba těžebny štěrkopísku nezvýší zatížení území nad 
únosnou mez. 

3. CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH 
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

Při havárii v plánované těžebně může dojít k úniku RL z těžebních mechanismů a 
kontaminaci podloží nebo mělké zvodně. Jiná havárie na technologickém zařízení nebude mít 
na životní prostředí vliv. 
 
Již v průběhu přípravy těžebny štěrkopísku bude připraven projekt rekultivace příslušné části, 
na níž bude těžba probíhat. Rekultivace budou zahájeny již po prvním roce těžby (technická i 
biologická část).  
 
Havarijní negativní snížení hladiny mělké podzemní vody nehrozí, vzhledem ke způsobu 
těžby a neodčerpávání vody z těžebny v době přípravy ani vlastní těžby. Kvalita vod 
v těžebně bude nepochybně vyšší, než voda z Labe.  
 
Únik RL 
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Kvalitativní havárie může vzniknout jen při úniku většího množství ropných uhlovodíků 
z těžebních mechanismů. K tomuto účelu bude zpracován havarijní plán, v němž bude 
zakotvena povinnost obsluhy těžebny havarijní úniky neprodleně hlásit příslušným orgánům a 
organizacím. V těžebně budou k dispozici neustále prostředky pro likvidaci případných 
havárií..  
 
V mechanismech strojů jsou používány snadno biologicky odbouratelné převodové a 
hydraulické oleje. Snadno rozložitelné biologické oleje podléhají poměrně rychle biodegra-
daci. Těsnost skříní je denně kontrolována obsluhou. Při případné poruše těsnosti je 
mechanismus neprodleně dopraven do technického zázemí na zpevněnou plochu a podloží je 
chráněnou záchytnou vanou. Opravy budou prováděny na místě k tomu určeném (technické 
zázemí) nebo u odborné firmy. Výměny oleje budou zajišťovány odbornou firmou, která má 
zařízení na odsávání oleje z převodovek i zajištění podloží proti úkapům (záchytné vany).  
 
V lokalitě budou k dispozici sorpční látky k okamžitému použití a osádka bude s jejich 
manipulací podrobně seznámena.  
 
Pokud i přes uvedená opatření dojde k úniku ropných látek z převodové skříně (např. náhlým 
porušením těsnosti – trhliny v těsnění nebo skříni), bude kontaminovaný písek ihned ošetřen 
vapexem a odtěžen. V pískovně jsou k dispozici prostředky k okamžitému odtěžení 
(nakladače používané k těžbě a nakládání písku). Odtěžený kontaminovaný štěrkopísek by 
byl uložen do kontejneru (sudů) a předán odborné firmě ke zneškodnění.  
 
Již v průběhu přípravy těžebny štěrkopísku bude připraven projekt rekultivace příslušné části, 
na níž bude těžba probíhat. Rekultivace budou zahájeny již po prvním roce těžby (technická i 
biologická část).  
 
 
 

4. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Základní opatření ke snížení vlivu technologie těžby na životní prostředí budou uvedena 
v POPD.   
 
Rozborem stávajícího stavu i předpokládaného vlivu těžebny na faunu, flóru a obyvatelstvo 
okolních obcí byly jako důležité nalezeny tyto možné negativní vlivy 
  

- hluk dopravních a těžebních strojů 
- vznik krajinného novotvaru 
- ovlivnění úrovně hladiny a kvality mělkých podzemních vod 
- snížení pocitu pohody místních obyvatel 
- nefunkční prvky ÚSES  

 
Vliv hluku z pískovny na okolní zástavbu v okolí navrhované pískovny nebyl hlukovou studií 
prokázán (stavba je navrhována v neobydleném území, nejbližší zástavba nebude významně 
ovlivněna).    
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Krajinný novotvar by neměl působit negativně. Plánována je rychlá rekultivace, prováděná již 
v průběhu těžby. Vhloubený útvar bude vyplněn v převážné části plochy vodou, menší část 
bude zalesněna a zatravněna. K rekultivaci budou užity místní druhy stromů a keřů tak, aby 
plocha mohla v delším výhledu působit krajinotvorně, ekostabilizačně a plnit i funkce 
rekreační. 
 
Studie rekultivace obsahující návrh vhodného prostorového uspořádání pro celý těžební 
záměr je vypracována samostatně (viz př. č. 7). 
 
Změny v úrovni hladiny mělkých podzemních vod nejsou očekávány. Přesto je nutný včasný 
a trvalý monitoring. Rovněž tak nejsou očekávány změny v jejich kvalitě, v dlouhodobém 
výhledu by mohlo dojít i ke zlepšení nebudou používána umělá hnojiva (s možnými vlivy na 
mělké podzemní vody). Tyto ukazatele budou pravidelně monitorovány. 
 
Je nutno nezanedbávat informovanost obyvatel, a zajistit si dobrý vztah k záměru těžby a 
úpravy území fixovat v průběhu těžby dalšími vhodnými akcemi, které poslouží ke zlepšení 
životních podmínek v dotčených obcích. 
 
I přes tuto skutečnost doporučujeme, aby definitivní uvedení těžebny do trvalého provozu 
bylo podmíněno následujícími podmínkami. 
 
Fáze přípravy  
 

• součástí POPD jednotlivých etap bude i podrobný plán rekultivací dané etapy těžby  
• při přípravě POPD budou respektovány požadavky uvedené v biologickém hodnocení (př. 

č. 15), v hodnocení vlivu na krajinný ráz (př. č. 13) a v hodnocení na EVL (př. č. 14) 
• v rámci dalšího stupně PD (POPD) podrobně projednat s Povodím Labe přípravu a provoz 

těžby ložiska Křenek z hlediska ochrany před povodněmi a režimu provozu pískovny 
v případně povodně 

• v dalším stupni PD (POPD) upřesnit zábory půdy v jednotlivých etapách a projednat je 
s příslušným orgánem ochrany půdy, tuto skutečnost promítnout do POPD I. etapy 

• POPD bude obsahovat i plán skrývek, včetně nakládání s kulturní vrstvou 
• před zahájení stavby požádat vodohospodářský orgán (krajský úřad) o souhlas 

s umístěním stavby 
• v rámci přípravy stavby požádat krajský úřad o souhlas s umístěním středního zdroje 

znečišťování ovzduší (ČS PH) 
• v PD dodržet odstupy od jednotlivých přírodních prvků tak, jak je navrženo 

v dokumentaci, biologickém hodnocení, hodnocení vlivu na EVL a v rekultivační studii 
• před dokončením PD vyřešit statut ložiska 
• území řešit jako prostor s výhledově oddělenými jezery s tím, že zejména prostory 

v západní a severní části lokality budou pojaty jako plochy pro obohacení biologické 
rozmanitosti území, plochy blíže k obci Křenek jako plochy pro možné rekreační využití, 
s umožněním průniku přírodních prvků do území (výsadby dřevin) 

• ve vztahu k návrhu plánu (projektu) rekultivace řešit dynamizaci vznikající břehové linie 
• zajistit vypracování komplexního projektu rekultivací území jako celku rozděleného na 

několik samostatných písníků s tím, že budou respektovány především následující zásady: 
 

a) rekultivace pískovny v západní části pojmout jako rekultivaci na přírodě blízké plochy 
s vytvořením mokřadů, litorálů a vodních ekosystémů, doplněných dřevinnými 
porosty 
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b) v rámci technické rekultivace preferovat řešení svahů a břehů jezer s vyloučením 
kolmých stěn, v místech vzniku pláží a v místech návrhu litorálních společenstev 
s povlovnějším sklonem 

c) postupnost rekultivací volit vždy v ucelených úsecích závěrných svahů a prostoru 
mezi závěrným svahem a hranici DP, vždy v délce po cca 100 – 200 m 

d) hráze mezi jednotlivými nádržemi budou tvořeny ponechaným územím podél 
stávajících vodních kanálů, které nebudou těžbou dotčeny, budou pojaty přírodě 
blízkým způsobem (nerovná břehová linie, skupinové výsadby, podpora přirozené 
sukcese dřevin, zachování a údržba písčitých ploch bez náletů a dosadby dřevin, 
zajištění prostorů pro možnou tvorbu periodických vod atp.) 

e) výsadby dřevin navrhovat v druhové skladbě, odpovídající stanovištnímu typu, tj. 
používat výhradně autochtonní dřeviny  

f) pro prostory provozního zázemí připravit lesnickou rekultivaci území na typologicky 
odpovídající porosty po opuštění prostoru 

• do přípravné dokumentace záměru pro období rozhodujících zemních prací promítnout 
realizaci skrývek nejdříve ke konci vegetačního období každého roku z důvodu omezení 
vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících živočichů 

• vypracovat podrobný plán záboru ZPF z hlediska kvality dotčené půdy v rámci 
katastrálního území s vyznačením postupu těžby z hlediska postupného fyzického záboru 
zemědělské půdy po jednotlivých částech, rovněž připravit zásady postupné rekultivace 
území 

• rozsah skrývek ornice a zúrodnitelných vrstev půdy řešit vždy po konkrétních etapách 
ročního předstihu skrývek před těžbou do 10 ha, pro otvírku ložiska do 20 ha. Zajistit 
oddělené ukládání ornice a podorničí 

• do provozního řádu zapracovat postupy ochrany kvality vod a postup při mimořádné 
povodňové situaci  

• provádění skrývek a stavebních prací při řešení provozního zázemí těžebny omezit pouze 
na denní dobu a mimo dny pracovního volna a pracovního klidu 

• součástí přípravy pískovny bude i návrh a realizace monitorovacího systému mělkých 
podzemních vod v okolí pískovny (kvalitativní i kvantitativní sledování hladiny)  

• před zahájením prací spojených s otvírkou těžebny bude v předstihu provedena 
pasportizace studen v Křenku, Ovčárech, případně i v Borku (rozhodne hydrogeolog), 
s následným režimním sledováním hladiny vody ve vybraných objektech (jako součásti 
monitorovacího systému), které bude prováděno před zahájením prací a po dobu těžby. 
Výsledky umožní řešit sporné otázky 

• do monitorovací sítě bude po dohodě s majitelem (ČHMÚ) začleněny i stávající 
pozorovací vrt HMÚ č. VP 683 

• oprávněnou osobou bude prováděno sledování kolísání úrovně hladiny mělké podzemní 
vody (v intervalu 14 dní po dobu asi 6 měsíců před zahájením otvírky a následně asi 4 
měsíce po zahájení těžby) a sledování kvality podzemní vody v intervalu 3 - 4 měsíců 
v monitorovacím systému pískovny (3 měsíce na počátku těžby, po ustálení hodnot 4 
měsíce nebo dle schváleného projektu)  

• součástí monitorovacího systému bude i sledování kvality vody v pískovně dle 
schváleného projektu monitoringu 

• v následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny 
prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám ze 
všech uvažovaných aktivit v rámci nového pískovny; tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorech v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
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odpadového hospodářství, jejich zneškodnění bude realizováno pouze na základě 
smluvního vztahu s akreditovanou organizací 

• v prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a 
předpokládaný způsob zneškodnění 

• všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám budou 
zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek mimo tyto prostory (místo plnění PHM 
bude zpevněné a zastřešené, rovněž odstavné plochy mechanismů budou zpevněné) 
s nepropustnou plochou a vyspádované do nepropustné záchytné jímky 

• před uvedením pískovny do trvalého provozu bude zpracován a schválen provozní řád. 
Provozní řád zohlední i požadavky zák. č. 185/2001 Sb. a předpisů navazujících. Rovněž 
bude ve smyslu § 85, zák. č. 254/2001 Sb. ve znění předpisů pozdějších zpracován 
povodňový plán 

• před zahájením stavby bude požádáno o povolení odběru vody pro sociální účely dle 
zákona č. 254/2001 Sb. z vrtu pro tyto účely vybudovaném 

• projektová dokumentace bude řešit zásobování areálu technického zázemí vodou pro pitné 
a sociální účely (napojení na veřejný vodovod nebo dovoz balené), a splaškové odpadní 
vody (napojení kanalizace na těsněnou plastovou vyvážecí jímku)  

 
Fáze realizace 
 

• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám (viz zák. č. 254/2001 Sb., ve znění předpisů pozdějších), který bude 
schválený předložen před zahájením stavby. S jeho obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci. V případě havárie jsou povinni postupovat dle tohoto plánu. Havarijní plán 
bude součástí provozního řádu 

• před zahájením prací požádat příslušný orgán o povolení k nakládání s vodami dle zák. č. 
254/2001 Sb. (pokud bude realizována vodní nádrž) 

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

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu s platnými předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech povede v průběhu stavby řádnou 
evidenci odpadů. Výkopová zemina vznikající při stavbě bude ukládána selektivně 
(ornice, podloží) a využita k rekultivaci 

• zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách budou 
v období výstavby technického zázemí minimalizovány z důvodů omezení prašnosti 

• v případě nepříznivých klimatických podmínek (sucho, větrno) v době provádění zemních 
prací bude prováděno skrápění odkrytých ploch 

• veškeré stavební práce spojené s dovozem materiálu pro výstavbu technického zázemí 
pískovny a provádění zemních prací budou probíhat výlučně v denní době (od 700 do 1800 
hod.)  

• zamezit zbytečným přejezdům stavebních mechanismů, důsledně dbát na vypínání motorů 
mechanismů v době přestávek 

• všechny mechanismy pohybující se na pracovišti musí být v řádném technickém stavu, 
požaduje se zejména kontrola z hlediska možných úkapů RL a hluku 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku na čištění vozovek v průběhu zemních 
prací 
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• při kolaudaci stavby bude předložen protokol o zkoušce těsnosti splaškové kanalizace 
(ČSN 75 6909), a atesty nepropustné jímky u čerpací stanice PHM  

• při kolaudaci bude předložena smlouva o budoucím zneškodňování kalů a filtrů z těchto 
lapačů 

• provozovatel (původce odpadů) předloží při kolaudaci stavby evidenci odpadů 
vznikajících při provozování areálu dle zák. 185/2001 Sb. 

• při kolaudaci stavby budou investorem předloženy doklady o zneškodnění nebo využití 
odpadů vzniklých realizací stavby 

• v době výstavby bude na stavbě udržována zásoba min. 20 kg sorpčních materiálů pro 
případ úniku ropných látek z mechanismů. V takovém případě budou kontaminované 
zeminy ihned odtěženy a zneškodněny mimo stavbu odpovídajícím způsobem 

• kácení náletových dřevin a prořezávky provádět pouze v době vegetačního klidu 
• při kolaudaci stavby bude předložen schválený provozní řád pískovny, který bude řešit 

všechny provozní situace, včetně nakládání s odpady, postupu při haváriích spojených 
s únikem RL, předpis pro deratizaci technického zázemí, předpis pro případ havárie na 
obslužných a příjezdové komunikaci, postup při povodňových situacích, atd.  

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

• při výstavbě nebudou narušeny žádné stávající inženýrské sítě (zejména v místě napojení 
příjezdové komunikace na silnici II/244) 

• před zahájením prací na bloku II bude snesena příslušná část závlah 
• během jednotlivých etap skrývek doporučuji v časovém předstihu provést ohledání 

plánované plochy skrývky autorizovanou osobou za účelem aktualizace poznatků o 
výskytu druhů. V případě potřeby provést transfery nalezených chráněných a ohrožených 
druhů 

• při zpracování POPD důsledně dbát na zpracování postupu rekultivace tak, aby tato byla 
v souladu s návrhy uvedenými v biologickém hodnocení a v rekultivační studii. 
V projektu dbát na zachování klidových zón 

 
Fáze provozu 
 

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

• všechny mechanismy pohybující se na pracovišti musí být v řádném technickém stavu, 
požaduje se zejména kontrola z hlediska možných úkapů RL a hluku 

• oleje v hydraulických a převodových systémech a ve spalovacích motorech budou 
vyměňovány odbornou firmou vybavenou příslušným zařízením 

• v mechanismech a těžebních strojích budou používány jen snadno biologicky 
odbouratelná paliva a maziva 

• technologické zařízení pískovny bude udržováno v řádném technickém stavu  
• technologickými a organizačními opatřeními bude zajištěno, aby nedocházelo k únikům 

ropných látek a ostatních vodám škodlivých látek do prací vody a vody podzemní  
• při jakémkoliv úniku vodám škodlivých látek bude postupováno dle provozního a 

havarijního řádu  
• v případě havárie technologického zařízení spojené s únikem RL (látek vodám škodlivým) 

do podloží nebo do vody bude postupováno dle provozního řádu, o situaci sepsán protokol 
a neprodleně budou informovány příslušné orgány a organizace dle provozního řádu. 
Současně bude kontaminované místo ošetřeno absorpčním materiálem, nornou stěnou 
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apod., kontaminovaná zemina odtěžena, uložena na určené místo a předána odborné firmě 
ke zneškodnění 

• vnitřní komunikace budou vedeny tak, aby nemohla být ohrožena ponechaná ochranná 
pásma stávajících vodotečí a melioračních kanálů, respektive tyto vodoteče a jejich 
břehový doprovod  

• v době provozu bude na stavbě udržována zásoba min. 20 kg sorpčních materiálů pro 
případ úniku ropných látek z mechanismů. V takovém případě budou kontaminované 
zeminy ihned odtěženy a zneškodněny mimo stavbu odpovídajícím způsobem 

• s postupující těžbou průběžně provádět rekultivace podle schváleného plánu sanace a 
rekultivace s tím, že po ukončení těžby budou z pískovny odstraněna veškerá zařízení, 
včetně technického zázemí  

• při obměně manipulačních a přepravních prostředků upřednostnit prostředky splňující 
emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3  

• provoz v pískovně stanovit v pracovních dnech mezi 600 – 2200 hod., s tím, že expedice 
suroviny nebude probíhat mimo dobu mezi 600- 1900 hod. Dle potřeby je možné ve 
stavební sezóně organizovat i práce v sobotu. Pokud dojde při zvýšené poptávce k potřebě 
třídit i v noci, je nutné projednat tuto činnost s orgány hygienické služby. V tomto případě 
nesmí být třídící a drtící zařízení umístěno blíže než 350 m od JV okraje těžebny u bloku I 
a tuto činnost nelze v noci provádět v bloku IV. Tyto práce budou prováděny jen 
výjimečně 

• kácení případných náletových dřevin v zájmové ploše (před další skrývkou) provádět 
pouze v období vegetačního klidu. 

• provozovatel (původce odpadů) předloží při kolaudaci stavby evidenci odpadů 
vznikajících při provozování areálu dle zák. 185/2001 Sb. 

• při kolaudaci stavby budou investorem předloženy doklady o zneškodnění nebo využití 
odpadů vzniklých realizací stavby 

• při rekultivaci vytvořit abrazní terasu o šířce min 15 m s možností vzniku litorálu a s 
vytvořením vysýchajících i stále vodnatých tůní. Tyto plochy budou nivelovány v pásmu 
přirozených výkyvů hladiny vod v jednotlivých částech dobývacího prostoru. Maximální 
hloubka vodního sloupce by zde neměla přesáhnout 70cm při průměrném stavu vodní 
hladiny (zejména prostor u EVL a lesa 

• při těžbě zvážit a prověřit možnost propojení nové vznikajícího jezera (25,98 ha) ss 
stávajícím jezerem u Ovčár průlivem o šířce asi 20 – 30m. Tímto průlivem by byla možná 
migrace ze stávajícího jezera a urychlil by se rozvoj přírodních společenstev v rozhodující 
části vodních ploch. Současně by se rozšířily rekreační možnosti stávajícího jezera – 
vodní lyžování, apod. 

• ponechané plochy ochranných pásem nezalesňovat ale nechat je přirozenému vývoji s 
předpokladem sukcese. Žádoucí je zde rozvoj vegetace nahrazující zaniklé rákosiny. 
Ponechaný pás luk pravidelně kosit a odstraňovat biomasu, čímž dojde k podpoře 
zájmových druhů rostlin 

• veškeré plochy DP rekultivovat zejména pomocí přirozené sukcese, v žádném případě 
nezalesňovat natož pak s použitím borovice lesní a stanovištně a geograficky nepůvodních 
druhů. Podpořena výsadbami může být makrofytní vegetace litorálu, a to s použitím druhů 
odebraným z okolních stanovišť a nebo z ploch připravovaných k těžbě 

• již v průběhu průběžných rekultivací kontrolovat invazní a nepůvodní druhy, což je 
důležitým faktorem usměrňované sukcese. V případě výskytu druhů jako je Reinoutria sp. 
a dalších je nutné okamžitě přikročit k jejich likvidaci 
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• Zvážit možnost netěžit. Při těžbě v prostory rákosin a druhově bohatých fragmentů 
mokrých luk (předpokládá se částečné odtěžení dle návrhu) zbývající část řádně 
obhospodařovat a tím zajistit její druhovou bohatost 

• nevysazovat ani nevysévat žádné geograficky a stanovištně nepůvodní druhy. V případě 
výsadby dřevin, ale i případného výsevu luční směsi je nezbytné dbát na provenienci 
(genetickou regionální variabilitu) použitého materiálu. V případě výsadby lesních dřevin 
– konkrétně borovice lesní a dubu letního musí sazenice pocházet ze zdejší přírodní lesní 
oblasti (viz zákon 289/1995 Sb. a vyhl. 82/1996 Sb.). V případě výsadby dalších dřevin, 
konkrétně vrb je ideální využít pro výsadby řízky odebrané přímo v blízkém okolí (blíže 
např. viz Just 2003) 

 
Fáze po ukončení provozu 
 

• po ukončení těžby bude monitorovací systém kvality podzemních vod provozován další 
min. 3 roky (přesnou dobu stanoví hydrogeolog) 

• provozovatel zajistí nejméně 3 letou intenzivní péči o nově vysazené porosty a následnou 
péči v rozsahu běžné údržby zeleně (i smluvně) po dobu nejméně další 3 roky po 
ukončení rekultivačních prací dané části pískovny 

• v případě likvidace objektů technického zázemí (např. po požáru, ukončení těžby, atp.) 
postupovat v souladu s předpisy o odpadovém hospodářství z titulu původce odpadu 

• důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené 
skrývkovými pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů 

• zavést monitoring vývoje vegetace a ornitocenóz v prostoru přilehlých ploch a ploch 
rekultivovaných a to jak po dobu těžby, tak minimálně 5 let po jejím ukončení. Tento 
monitoring by měl již v průběhu těžby sledovat sukcesní vývoj ve vymezených 
ochranných pásmech a zhodnotit, zda jsou tyto plochy obsazovány druhy, jejichž 
stanoviště budou odtěžena 

• rybí osádky držet na minimální doporučené úrovni, tak aby nedošlo k likvidaci makrofytní 
vegetace. V žádném případě nevysazovat amura bílého (Ctenopharyngodon idella) ani 
podobné druhy živící se makrofytní vegetací. Druhové složení rybí osádky přizpůsobit 
původnímu složení osádek stojatých vod oblasti. 

 
 

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

Předkládané hodnocení vlivu záměru „Těžba štěrkopísku Křenek“ na životní prostředí bylo 
zpracováno v souladu s metodikou EIA (zákon č. 100/2001 Sb., včetně příloh) a na základě 
 

 - konzultací s odborníky 
 - hodnotové ekologické analýzy 
 - systémové analýzy 

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

 
Metodika prognózování se opírá o analytické hodnocení stávajícího stavu, na jehož základě je 
provedeno prognózování z vývojových řad s extrapolací dat, zkušenosti zpracovatelů s 
hodnocením vlivu technologií, činností a průmyslových podniků na životní prostředí, dříve 
zpracovaných studií, projektů a EIA. 
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Při hodnocení vlivu těžebny na životní prostředí bylo využito přímých metod porovnání 
stávajícího stavu se stavem po doplnění stávající technologie těžby štěrkopísku o mokré praní 
a bodového hodnocení podle metodiky VÚVA – viz část E. Oznámení. 
 
Oznámení bylo zpracováno na základě níže uvedených podkladů, doplňujících informací a 
vlastních průzkumných prací v terénu. V plném rozsahu nejsou citovány některé pasáže ze 
zpracovaných studií s tím, že je na ně v textu proveden odkaz. 
 
Při zpracování předkládaného oznámení byly použity následující podklady 
 

[1]   Quitt E.:   Klimatické oblasti Československa. Studia geographica, ČSAV, Brno, 1970 
 

[2]   Czudek T.:  Geomorfologické členění ČSR. Studia geographica, ČSAV, Brno, 1972 
 

[3]   Míchal I.:    Ekologická stabilita. MŽP ČR, 1992 
 

[4]   -- METSO MinralsGmbH. Firemní materiály pračky štěrkopísku typu SF 2975, 
č. ASR 786, odvodňovače ESU 1530-WS, č. ASR 787 a vibračních sít typu 2PP 
7000/2500, č. ASS 3987, drtiče HP 200. Firemní materiály technologie. 

 

[5]   Kolektiv: Typizační směrnice FMPE č. 0476 : Charakteristika technologického zařízení  
povrchových lomů z hlediska ŽP. Báňské projekty Teplice – FMPE Praha, 
1989 

 

[6] Legislativa:  Zákony, vyhlášky a nařízení vlády platná v době zpracování, zejména 
   zák. ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
   zák. ČNR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
   zák. č. 17/92 Sb., o životním prostředí 
 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, včetně 

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

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

vibrací  
 

[7]   -: Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti 2000, Kraj Středočeský, 
ŘSaD Praha, 2002 

 

[8]     Sdělení a podkladové materiály investora a projektanta. 
 
 

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

Nedostatkem ve znalostech je skutečnost, že v daném katastru nejsou k dispozici údaje o 
měření klimatických a imisních charakteristik prostředí. Vzhledem k charakteru záměru však 
tyto skutečnosti nemají významný vliv na zpracované oznámení.  
 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Návrh na výstavbu těžebny štěrkopísku Křenek není navržen ve variantách, pojednávaná 
varianta je konečná proto, že poloha těžebny a technologie těžby je dána uložením ložiska 
štěrkopísku. Předkládané varianty těžby jsou spíše subvariantami - liší se těženým 
množstvím, nikoliv technologií nebo umístěním. 
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Varianta no-action nebyla posuzována, jedná se v podstatě o stávající stav, neboť pískovnu 
bez těžby nebude nikdo realizovat. 
Jak již bylo uvedeno, pískovnou bude do zájmového prostoru vnesen nový prvek, nelze 
jednoznačně říci, že bude zcela negativní (např. zaměstnanost – pozitivní, zvýšení ekologické 
stability území – pozitivní, zábor půdy - negativní). 
 
Pro porovnání obou variant lze použít např. následující metody 

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

V uvedeném případě jsme použili metodu multikriteriálního hodnocení. 
 
Multikriteriální hodnocení 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení problému poměrně jednoduché výroby i ověřené 
technologie, která zcela evidentně nepřinese výrazné zhoršení stávajícího stavu, byla zvolena 
jednoduchá metoda multikriteriálního porovnání variant. Porovnávána byla varianta výstavby 
pískovny se stávajícím stavem. 
 
Pro porovnávání ekologických rizik vzniklých úpravou technologie těžby, byla užita 
modifikovaná metoda multifaktoriálního váženého porovnání variant vyvinutá ve 
Výzkumném ústavu výstavby a architektury (viz Píšková, Přádná: "Multifaktoriální 
porovnání variant" - Praha 1992, Anděl: "Aktualizace stanovení postižených oblastí" - Praha 
1993, Koníček: "Vyhodnocení ekologických předpokladů vybraných prvků území" - Praha 
1992 a další práce) – jedná se o obdobnou metodu jako u hodnocení ekologické zátěže 
stavbou.  
 

Tabulka č. 21 
Porovnání ekologických rizik obou variant 

 

Kritérium Parametr Varianta 1 
(realizace) 

Varianta 2 
(stávající stav) 

Ovzduší 0 - 10 2 2 
Voda 0 - 6 3 2 
Půda 0 - 5 3 2 
KES 0 - 6 2 3 
Hluk, vibrace 0 - 5 3 2 
Zápach 0 - 5 0 0 
Ohrožení lesů 0 - 5 0 0 
Devastace 0 - 5 0 0 
Odpady 0 - 5 0 0 
Pohoda 0 - 5 1 1 
Záření 0 - 3 0 0 
Využití zdroje 0 - 3 0 2 
Infrastruktura 0 - 3 1 0 
Fauna, flóra 0 - 4 2 2 
Reliéf 0 - 3 1 0 
ÚSES 0 - 3 0 2 
Architekt. 0 - 3 0 0 
Rekreace 0 - 3 0 1 
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SOUHRN max.  82 18 19 
 

Upozornění : Metoda nezvažuje přínosy, nýbrž pouze sumarizuje rizika 
 
Tato metoda multifaktoriálního porovnání variant využívá hodnotovou ekologickou analýzu, 
která je charakterizována účelově sestaveným souborem systémově zaměřených metod 
analýzy a tvůrčího řešení problému, který je charakterizován vyhodnocováním komplexních 
funkcí a impaktu posuzovaného objektu a zjišťováním nutných nákladů. Dílčí ukazatele 
vytvoří katalog kritérií (znaků), u nichž se hodnoty stanoví analyticky nebo expertním 
odhadem (různorodost vlastností však běžně neumožňuje převedení na společné hodnotové 
měřítko, proto je třeba použít formalizovaný postup). 
 
Ke zvoleným kritériím, byl přiřazen váhový parametr (rozptylový parametr). Na tento 
parametr byly převedeny i případné existující stupnice (např. postižení lesů se zavedenou 
stupnicí A,B,C,D bylo převedeno do číselného vyjádření váhovým parametrem). Všechny 
stupnice byly konstruovány jako vzestupné, tj. čím vyšší číslo, tím vyšší poškození nebo 
nároky (u zdrojů), proto jsou některé stupnice oproti zavedeným inverzní (například u KES). 
Při porovnání více variant umožňuje použitý převod počítačové zpracování, které v daném 
případě nebylo nutné. 
 
Hodnocení tohoto typu je vždy subjektivní a relativní - nepracujeme s konkrétními daty, ale s 
relativními hodnotami (bodový systém), což sebou nese i jistá rizika přesnosti rozhodování. 
 
Z porovnání byla vypuštěna některá kritéria sociálního charakteru (např. nezaměstnanost, 
kriminalita, aj.), takže souhrn je snížen z kompletních 100 bodů dokladujících záměr po všech 
stránkách zcela zdevastované (výjimečné katastry dosahují reálně až 75 bodů), na pouhých 82 
sledovaných bodů.  
 
Těžba a úprava štěrkopísků neovlivní faunu a flóru ani ostatní parametry celého katastrálního 
území a porovnání v tomto prostoru by nedalo žádný výsledek (žádné rozdíly). Například: 
zvýšení dopravy, které negativně ovlivní okolí na příjezdové cestě k těžebně nijak významně 
neovlivní kvalitu ovzduší ani hlukovou úroveň katastrálního území jako celku, atd. 
 
Proto je porovnání provedeno pro zájmový prostor a nejbližší okolí těžebny, čili zhruba pro 
okruh 300  m od hranice těžebny. 
 
Z porovnání vyplývá, že zájmové území je již nyní pod značnou antropogenní zátěží. Vlivem 
těžby a rekultivace dojde ke změnám ve struktuře této zátěže a k nepatrnému snížení zátěže 
vlivem posílení prvků ekologické stability a zlepšení infrastruktury.  
 
 

F. ZÁVĚR 
Posuzované vytěžení zásob štěrkopísků v části ložiska v k. ú. Křenek, spolu s následným 
posílením ekostabilizačních funkcí významně neovlivní krajinný ráz, faunu, floru, mírně 
zvýší  ekologickou stabilitu zájmového území (po těžbě). Rekreační potenciál území se 
výrazně zvýší (krátkodobá rekreace, případně i střednědobá). 
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Těžba neovlivní hluboký horizont podzemních vod. Mělký horizont podzemních vod se 
v přímém okolí těžebny ustaví na kótách mírně odchylných od stávajících. Kvalita 
podzemních vod se za předpokladu dodržení navržené technologie zlepší.  
 
Nalezená zvýšená hluková a emisní zátěž, která se projeví v průběhu těžby, je málo významná 
až nevýznamná a je v mezích hygienických limitů.  
 
Záměr vyvolá v horizontu 7 (15) let od zahájení těžeb trvalé odnětí 57,84 ha ZPF se  
zastoupením půd I., III. IV. a V. třídy ochrany. Na uvedené rozloze bude provedena rekultiva-
ce vodní (45,56 ha) a zalesněním, zatravněním a sukcesí(12,28 ha).  
 
Posouzení možnosti trvalé ztráty 57,84 ha zemědělské půdy (I, III, IV, V. tř. ochrany 
s výraznou převahou půd III. – V. tř. ochrany) oproti reálné společenské potřebě 
dlouhodobého zdroje štěrkopísků je posouzením ekonomickým a politickým, z hlediska 
ochrany životního prostředí je záměr v území únosný.   
 
Záměr zajistí zaměstnání pro 10 pracovníků, má velký sociální význam pro okolní obce. 
 
Z hlediska vlivu na životní prostředí lze záměr připustit.  
 
Uvedená tvrzení jsou podepřena i hodnocením variant provedeným v části E, dle něhož má 
realizace pískovny v zájmové lokalitě málo významný až nevýznamný vliv na životní 
prostředí.  
 
Z hlediska možností těžby se doporučuje varianta I s vyšší těžbou, tj. 580 tis. m3.r-1, důvodem 
je kratší doba exploatace ložiska, rychlejší rekultivace zájmové plochy, kratší doba vlivu na 
okolí. 
 

G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Realizací záměru bude na stávajících zemědělsky využívaných plochách výměry 65,83 ha 
otevřena těžebna štěrkopísků s životností cca 6 (12) let (dle varianty). Těžba bude probíhat 
postupně s odhadovaným záborem cca 10 (5) ha ročně, v prvním roce dosáhne zábor 20 (10) 
ha.  
 
Těžba bude prováděna pod hladinu mělkých podzemních vod. Postupně bude vznikat vodní 
plocha. Ornice a podorničí budou skrývány odděleně a již v průběhu těžby průběžně 
využívány k rekultivaci. Trasy stávajících vodních toků (melioračních kanálů), včetně 
břehových porostů dřevin, travin a rákosin nebudou těžbou dotčeny, bude ponechán ochranný 
pás asi 25 m na každé straně. 
 
Rekultivace bude spočívat zejména v modelaci břehů, rozčlenění vodní plochy na soustavu 
jezer, a v osázení břehů.  
 
Těžbou bude postupně vznikat krajinný novotvar, který významně změní krajinný ráz 
dotčeného k. ú. Křenku. Změna bude z hlediska vlivu na faunu, floru, ekosystémy a ÚSES 
v důsledku pozitivní, nejsou zasaženy hodnotné biotopy ani prostory výskytu 
reprezentativních populací zvláště chráněných druhů živočichů a žádné prostory výskytu 
zvláště chráněných druhů rostlin. Zvýší se biodiverzita, estetická hodnota a umožní rekreační 
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využití území (zvětší se plocha ekologicky pozitivních ploch asi o 20 ha). V kontextu 
krajinného rázu záměr přinese zpočátku negativní změny krajinného rázu místa, poněvadž 
bude znamenat skrývky, tvorbu deponií apod., teprve s postupem doby vznikne krajinotvorně 
pestřejší útvar, kdy míra velikosti a významnosti vlivů bude klesat s postupem rekultivace 
území. 
 
Součástí těžby písku bude i jeho úprava. Písek bude upravován mokrou cestou (asi 60 – 70 % 
těžené suroviny, max. 400 tis. t.r-1). Mokrá úprava zahrnuje třídění, drcení (asi 20 % těžby) a 
praní štěrkopísku. Usazené tuhé částice z prací vody (jíl, jemná frakce písku pod 0,05 mm) 
budou vypouštěny do vznikajícího jezera (jedná se o přírodní materiál).  
 
Těžba štěrkopísků ve studované lokalitě neovlivní v žádném případě cenomanskou zvodeň, 
která je uložena ve značné hloubce. Mělká podzemní voda nebude rovněž významně dotčena, 
její hladina se ustálí na mírně odlišné úrovni od současného stavu. Kvalita mělkých 
podzemních vod nedozná změn (za předpokladu dodržení technologické kázně a dodržení 
popsané technologie). Pro sledování změn úrovně hladiny mělké podzemní vody a její kvality 
bude vybudován monitorovací systém. Systém bude uveden do provozu před zahájením 
terénních prací v budoucí pískovně. 
 
V průběhu těžby bude v místě aktuální těžby a příjezdové komunikace mírně zvýšena hluková 
zátěž, prašnost a znečištění ovzduší – nedojde však k překročení hygienických limitů ani k 
ovlivnění zdraví obyvatel. 
 
Nevratnou újmou bude postupné odnětí 57,84 ha úrodné zemědělské půdy. Další nevratnou 
změnou bude odtěžení štěrkopískového ložiska. 
 
Posuzovaná je předmětem změny územního plánu obce Křenek – je v souladu s ÚPD.  
 
Z hlediska vlivu na životní prostředí lze těžbu připustit ve variantě I i ve variantě II. 
 
 

H. PŘÍLOHY 
K dokumentaci jsou přiloženy následující přílohy 
 

Př. č. 1 Pískovna Křenek, umístění záměru, širší vztahy 
Př. č. 2 Pískovna Křenek, postup těžeb 
Př. č. 3 Pískovna Křenek, zemědělství, BPEJ, závlahy, zátopové území 
Př. č. 4 Pískovna Křenek, ÚSES, ochrana přírody 
Př. č. 5 Vyjádření stavebního úřadu Všetaty 
Př. č. 6 Vyjádření MŽP ke změně trasy NRBK v zájmovém území pískovny 
Př. č. 7 Rekultivační studie  
Př. č. 8 Ložisková studie – závěr. zpráva 
Př. č. 9 Hodnocení zdravotních rizik 
Př. č. 10 Rozptylová studie  
Př. č. 11 Hluková studie 
Př. č. 12 Geologicko - ložisková studie 
Př. č. 13 Vliv na krajinný ráz 
Př. č. 14 Vliv na EVL NATURA 2000 
Př. č. 15 Biologické hodnocení 
Př. č. 16 Hydrogeologická studie 
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Př. č. 17 Stanovisko investora 
Př. č. S1 – S14 vyjádření k Oznámení 
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