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SEZNAM ZKRATEK V TEXTU 
 

BPEJ - bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČHMÚ - Český hydrometeorologický úřad 
č.h.p.  - číslo hydrologického pořadí 
čj. - číslo jednací 
ČLUZ, a.s. - České lupkové závody, a.s. 
ČOV - čistička odpadních vod 
HČ - hornická činnost 
DoKP  - dotčený krajinný prostor 
DP  - dobývací prostor 
EIA - Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na životní prostředí) 
HPJ - hlavní půdní jednotka 
CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod 
CHKO  - chráněná krajinná oblast 
CHLÚ - chráněné ložiskové území  
IČZÚJ - identifikační číslo základní územní jednotky 
JTSK - jednotná trigonometrická síť katastrální 
Kes  - koeficient ekologické stability 
k.ú. - katastrální území 
LBC - lokální biocentrum 
LBK - lokální biokoridor 
MK - místní komunikace 
KÚ - krajský úřad 
MŽP - Ministerstvo životního prostředí 
NA  - nákladní automobily 
NATURA 2000 - tvoří v České republice ptačí oblasti a evropsky významné lokality jejímž cílem je chránit 

rostlinné a živočišné druhy a přírodní stanoviště významné z evropského hlediska.  
NO  - oxid dusnatý 
NOx - oxidy dusíku, směs nitrózních plynů – (§ 2 písm. h) nařízení vlády č. 350/2002 Sb.) 
NO2  - oxid dusičitý 
NV - nařízení vlády 
OA  - osobní automobily  
OBÚ - obvodní báňský úřad 
OZKO - oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
POH - plán odpadového hospodářství 
PP - přírodní park 
PM10 - frakce prašného aerosolu o velikosti částic nižší než 10 µm 
PSaR - plán sanace a rekultivace 
PUPFL  - pozemky určené k plnění funkcí lesa 
RB - referenční bod 
ŘSD  - Ředitelství silnic a dálnic 
SaR - sanace a rekultivace 
TZL - tuhé znečišťující látky 
ÚPD - územně plánovací dokumentace 
ÚSES - územní systém ekologické stability 
VKP - významný krajinný prvek 
ZCHÚ - zvláště chráněné území 
ZPF  - zemědělský půdní fond 
ZÚ - zájmové území (území samotné těžby, vnější výsypka „JZ“, manipulační deponie „Za hájem“ 
ŽP - životní prostředí
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

I. Obchodní firma 

České lupkové závody, a.s. 

II. IČO 

26423367 

III. Sídlo 

Nové Strašecí č. p. 1171 

PSČ  27101 

IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Ing. Jiří Pergler – předseda představenstva a generální ředitel 

Lubná 85, PSČ 270 36 

Telefon: +420 313 332 111 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 

Název záměru 

Povolení hornické činnosti v západní části dobývacího prostoru Břežany II  

Zařazení záměru 

Kategorie II., bod 2.5. - Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba 
rašeliny na ploše do 150 ha. 

 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Celková výměra stanoveného dobývacího prostoru Břežany II, v jehož západní části je 
stanoveno „území těžby“, je 0,62990450 km2. 

Plošná výměra „území těžby“ v rámci DP Břežany II je 275 701 m2. Mimo DP Břežany 
II těženo nebude. 

Plošná výměra plánované „vnější výsypky jihozápad“ je 63 864 m2, objem vnější 
výsypky bude cca 400-500 tis. m3 a průměrná mocnost výsypky dosáhne cca 8-10 m. 

Plošná výměra „manipulační deponie Za hájem“ je 27 829 m2, z čehož v DP Břežany II 
je umístěno 13 757 m2 a vně DP Břežany II je 14 072 m2. 

 

 Tabulka č. 1: Plochy činností v ZÚ 

V DP Břežany II Mimo DP Břežany II Celkem ZÚ 
Plochy 

m2 m2 m2 

Území těžby 275701 0 275701 
Manipulační deponie 13757 14072 27829 
Vnější výsypka JZ 0 63864 63864 
Celkem 289458 77936 367394 

 

Celkový objem ložiska, skrývky a výklizu v zájmové části DP Břežany II („území 
těžby“) činí cca 5 624 tis. m3. Je to celkový maximální objem hmot, které budou v zájmové 
části DP Břežany II přemisťovány v rámci skrývkových, těžebních a sanačních prací. Z toho 
skrývka a výkliz včetně ornice, podorničí, případných těsnících jílů a možných stavebních 
písků tvoří 4 768 tis. m3 a zbytek cca 856 tis. m3 připadá na vytěžitelné zásoby 
žáruvzdorných jílovců a pórovinových jílů.  

Po přepočtu objemu 856 tis. m3 průměrnou objemovou hmotností jílovců (2,334 t/m3) 
činí množství vytěžitelných zásob v západní části DP Břežany II 1 997 tis. tun. Z toho 1 885 
tis. tun vytěžitelných zásob žáruvzdorných jílovců a 112 tis. tun vytěžitelných zásob 
pórovinových jílů. 
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Dalšími doprovodnými surovinami v zemině skrývky a výklizu v „území těžby“, které 
by bylo možno hospodárně využít, jsou těsnící jíly a stavební písky. Reálně využitelných 
těsnících jílů se nachází na ložisku dle propočtu 575 tis. tun a stavebních písků 331 tis. tun.  

Množství skrývek (ornice a podorničí), které bude v rámci realizace záměru nutno skrýt 
je v ploše „vnější výsypky jihozápad“ vyčísleno 57 478 m3, v ploše „manipulační deponie Za 
hájem“ pak 21 985 m3.  

Předpokládaná výše roční těžby suroviny (žáruvzdorných jílovců a pórovinových jílů) je 
do 50 tis. tun.  

Uvedené vytěžitelné zásoby v ZÚ zaručují těžbu suroviny na cca 40 let. 

 

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

Kraj:  Středočeský (Kód kraje: 02, Kód NUTS: CZ 02) 

Obec:  Břežany II (Kód obce: 014958, IČZÚJ: 533220) 

K.ú.: Břežany II (Kód KÚ: 614939) 

 

Obrázek č. 1: Zákres stanoveného dobývacího prostoru Břežany II  

 
Pozn.: zákres hranic DP Břežany II  má pouze informativní charakter  

 

Dobývací prostor Břežany II se nachází ve Středočeském kraji, cca 6 km od Českého 
Brodu SZ směrem. DP je umístěn v katastrálním území Břežany II, v nadmořské výšce cca 
240 – 250 m n.m. Nejbližším sídlem od DP je obec Vyšehořovice a obec Horoušany. Obec 
Vyšehořovice se jižním okrajem svého zastavěného území přibližuje na vzdálenost cca 800 
m k zájmovému území. Obec Horoušany je ve vzdálenosti cca 1,4 km západním směrem. 
Dalšími obcemi v relativní blízkosti záměru jsou obce Tlustovousy a Tuklaty. Tlustovousy se 
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nacházejí cca 900 m jižně až jihozápadně, Tuklaty cca 1,5 km jižně. Obec Břežany, do níž 
zájmové území správně náleží, je cca 1,8 km jihovýchodním směrem. Stanovený DP se 
nachází na zemědělsky obdělávaných pozemcích a sousedí s lesními pozemky.  

V blízkosti ZÚ vede několik komunikací III. třídy (č. 2458 z Horoušan do Vyšehořovic, 
č. 2455 z Vyšehořovic do Vykáně, č. 24512 z Černík přes Břežany do Tuklat a č. 10163 
z Tuklat přes Tlustovousy do Horoušan) a jedna komunikace II. třídy č. 245 z Vykáně do 
Černíků. Významnými komunikacemi jsou bezesporu dálnice D11, která vede cca 2,5 km 
severně od ZÚ a silnice I. třídy č. 12 Kolín - Praha, jež probíhá 3,5 km jižně od DP.  

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v základní mapě 1 : 50 000, list 13-
13 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, v mapě 1 : 25 000, list 13-133 Úvaly, 1 : 10 000, list 
13-13-12 a 13-13-17, podrobněji v SMO 1 : 5 000, list Český Brod 7-1, 6-1, 7-2, 6-2. 

 

Obrázek č. 2: Znázornění DP Břežany II v leteckém snímku 

 
Pozn.: červeně je označen DP Břežany II, bíle jsou očíslovány jednotlivé vrcholy DP Břežany II, které jsou 
umístěny  dle platného souřadnicového systému JTSK 
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Obrázek č. 3: Orientační znázornění samotného ZÚ  

 
Pozn.: plocha samotné těžby „území těžby“  je označena žlutě, manipulační deponie „Za hájem“ s provozními 
deponiemi a manipulačními plochami je označena šedě a plocha „vnější výsypky JZ“  hnědě. Červeně je 
naznačena hranice stanoveného  DP Břežany II.  
 
 

4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ S JINÝMI ZÁMĚRY 

(REALIZOVANÝMI, PŘIPRAVOVANÝMI, UVAŽOVANÝMI) 

Charakter záměru 

Společnost České lupkové závody, a.s. je předním českým výrobcem žáruvzdorných 
ostřiv. Výpal a úprava suroviny probíhá na závodě v Novém Strašecí. Surovinu pro výpal v 
rotační peci získává společnost vlastní těžbou karbonských žáruvzdorných jílovců na ložisku 
Rynholec - Hořkovec 2 u Nového Strašecí (těžba cca 90 tis. tun ročně), z menší části pak 
nákupem cenomanských žáruvzdorných jílovců z Vyšehořovicka (Keramost, a.s., ložisko 
Vyšehořovice - Kamenná Panna). Přitom čelí obtížím, vyplývajícím z rostoucích 
skrývkových poměrů ve vlastní těžebně a z proměnné kvality nakupované suroviny.  

Cílem těžebního záměru Českých lupkových závodů, a.s na dosud netěženém výhradním 
ložisku Vyšehořovice - Svědčí Hůra (3 153 902) je získat vlastní doplňkový zdroj vysoce 
kvalitních žáruvzdorných jílovců vhodných pro výpal v rotační peci. Doplňková těžba 
žáruvzdorných jílovců na tomto ložisku, přesněji v západní části DP Břežany II, by podniku 
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umožňovala udržet plnou sortimentní skladbu a pružněji reagovat na poptávku. Ložisko 
Vyšehořovice - Svědčí Hůra (3 153 902) je prakticky posledním známým, avšak dosud nikdy 
netěženým zdrojem tohoto vyhrazeného nerostu v ČR.  

Posuzovaným záměrem je těžit v západní části stanoveného DP Břežany II žáruvzdorné 
jílovce a pórovinové jíly ve výši do 50 tis. tun za rok. Záměrem je též hospodárně využít 
doprovodných surovin tj. těsnících jílů a stavebních písků. Těžba bude mít charakter 
doplňkové těžby, bude povrchová v jámovém lomu a proběhne za sucha. 

Záměr se soustřeďuje na nejperspektivnější část dobývacího prostoru, která je 
charakterizována bilančním vývojem všech hlavních ložiskových poloh a kde bude těžebna 
zahloubena až na předpokládanou spodní etáž, tj. do hloubky 20-30 m pod současný povrch 
(viz kapitola 6.2.1 a mapová příloha č. 2  – severní a západní sektor, případně západní část 
centrálního sektoru). Bude exploatován i jihozápadní sektor ložiska, kde sice zájmový obzor 
bazální ložiskové polohy v důsledku eroze chybí, ale kde je v bilančním vývoji uložena 
střední ložisková poloha jen několik metrů pod povrchem.  

Zřízení „vnější výsypky jihozápad“ je nutné v době zahájení těžby kvůli vytvoření 
nutného předstihu skrývky před těžbou (dle požadavku těžební organizace jde o objem cca  
400-500 tis. m3). Výsypka je umístěna vně zásob výhradního ložiska, v prostoru plynule 
navazujícím na jihozápadní okraj DP, na území s půdou nízké bonity (IV. stupně ochrany). 
Tato půda bude před založením výsypky jihozápad skryta a využita pro rekultivaci.  

Zřízení „manipulačního prostoru Za hájem“ při jižním okraji DP a severním okrajem 
stávajícího lesního porostu s místním názvem Háj je nutné pro zajištění chodu otvírky, 
přípravy a dobývání a následných sanačních a rekultivačních prací. Manipulační prostor 
spolu s technickým zázemím těžebny bude existovat po celou dobu životnosti těžebny. 
Předpokládá se zde zřízení boxů pro mezideponie vytěžené suroviny, nákladiště, parkoviště 
techniky, administrativního a sociálního zázemí v unimobuňkách, apod. V ploše 
„manipulační deponie Za hájem“ bude tedy umístěno 5 na sebe navazujících unimobuněk. 
U první unimobuňky se do budoucna předpokládá umístění váhy, v unimobuňce bude 
pracoviště vážného. V druhé unimobuňce bude kancelář vedoucího a směnového technika. 
V další unimobuňce se předpokládá umístění svačinárny pro pracovníky provozu, čtvrtá 
unimobuňka bude sloužit jako šatna a v páté bude sociální zařízení (WC, sprchy).  

Expedice suroviny bude z manipulační deponie probíhat po účelové komunikaci, kterou 
bude nutno v délce cca 250 m dobudovat. Od nově zbudované komunikace bude až 
k napojení na III/10163 zpevněna stávající účelová komunikace. Dále již expedice povede po 
stávajících komunikacích tj. po silnici III. třídy č. 10163 přes obec Horoušany do obce 
Nehvizdy, kde dojde k odbočení na silnici II. třídy č. 611. Ze silnice II/611 bude expedice 
surovin do Nového Strašecí pokračovat exitem 8 Jirny po dálnici D11.   

 

Kumulace vlivů s jinými záměry 

V nejbližším okolí DP Břežany II se nacházejí zemědělsky obhospodařované pozemky a 
lesní porosty. V souvislosti s běžným lesnickým a zemědělským hospodařením v daném 
území ke kumulaci vlivů nedojde.  

Nejblíže ZÚ, cca 300 m západně, se nachází zařízení pro nakládáni s odpady. Na této 
ploše je nakládáno se stavební sutí a se zeminami. K žádné významné kumulaci vlivů 
vzhledem k velikosti zařízení, intenzitě prací na zařízení a vzdálenosti zařízení od ZÚ 
nedojde. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy na zařízení pro nakládáni s odpady nedojde ani 
k významnější kumulaci v souvislosti s dopravou. 
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Západně od ZÚ se nachází DP Vyšehořovice - Kamenná Panna, jež těží společnost 
Keramost, a.s. Těžba v DP Vyšehořovice - Kamenná Panna probíhá ve dvou otvírkách. První 
otvírka je cca 700 m SZ od ZÚ a ve vzdálenosti cca 1,8 km SZ od ZÚ se nachází druhá 
otvírka a ke kumulaci vlivů doplňkové těžby v DP Břežany II s těžbou v DP v Vyšehořovice 
- Kamenná Panna vzhledem k předpokládanému množství těžené suroviny a dostatečné 
vzdálenosti obou lomů docházet nebude. K nepodstatné kumulaci vlivů může docházet pouze 
v souvislosti s dopravou natěžené suroviny, kdy se vlivy vyvolané stávající automobilovou 
dopravou mohou kumulovat s vlivy z dopravy natěžené suroviny v DP Břežany II. Ale ani u 
dopravy nákladními automobily vzhledem k dennímu množství průjezdů nepředpokládáme 
výraznější změnu stávající situace. 

V okolí řešeného zájmového území nebyly dle informačního systému EIA 
(www.ceu.cz/eia/is/) nalezeny žádné další záměry, které by mohly vyvolat kumulativní vlivy 
s posuzovaným záměrem.  

 

5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH 

VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, 
RESP. ODMÍTNUTÍ 

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Jak již bylo výše zmíněno, společnost České lupkové závody, a.s. čelí při výrobě 
žáruvzdorných ostřiv obtížím, vyplývajícím z rostoucích skrývkových poměrů ve vlastní 
těžebně žáruvzdorných jílovců v Novém Strašecí a z proměnné kvality suroviny, nakupované 
a dovážené z Vyšehořovicka. Důvodem pro realizaci daného záměru na předmětné lokalitě je 
otvírka a těžba vlastního doplňkového zdroje vysoce kvalitních žáruvzdorných jílovců 
vhodných pro výpal v rotační peci.   

Ložisko Vyšehořovice - Svědčí Hůra (3 153 902) je prakticky posledním známým, avšak 
dosud nikdy netěženým zdrojem tohoto vyhrazeného nerostu v ČR. Ložiskové nahromadění 
suroviny svým dostatečným objemem poskytuje záruky pro plánovanou dlouhodobou 
doplňkovou těžbu.   

Společnost České lupkové závody, a.s.  je držitelem dobývacího prostoru Břežany II, který 
byl na tomto ložisku stanoven OBÚ Kladno dne 26.2. 2004 (č.j. 1713/V/03/465/RCZ). Celý 
dobývací prostor má rozlohu 0,62990450 km2. Cílem záměru je povolení hornické činnosti v 
západní polovině DP Břežany II.  

Doplňková těžba žáruvzdorných jílovců zaručí udržení celého sortimentu výrobků 
Českých lupkových závodů a.s. bez omezení. Stávající přísun suroviny pro výrobu s velice 
proměnou kvalitou těžených i nakupovaných žáruvzdorných jílovců již nedokáže plně zaručit 
nároky na požadovanou skladbu suroviny v potřebném množství a kvalitě.  

Plná sortimentní skladba umožní pružněji reagovat na poptávku. V současné době je 
poměr prodeje pro klasickou žárokeramiku a stavební keramiku (keramiku sanitní) cca 1 : 1. 
V budoucnu se předpokládá zvýšení poměru ve prospěch stavební keramiky. 

Realizací posuzovaného záměru nedojde k možnému omezení provozu a následnému 
nutnému snížení počtu pracovních míst ve společnosti České lupkové závody, a.s. Naopak 
vznikne několik nových pracovních míst přímo v těžebně a další pracovní místa vzniknou se 
souvisejícími a navazujícími činnostmi (přeprava, zpracování apod.).    
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Přehled zvažovaných variant 

Provádění hornické činnosti v západní části DP Břežany II je posuzováno pouze v jedné 
variantě – varianta projektová (Vp). Ta představuje provádění těžby v „území těžby“ a s tím 
spojené nutné vytvoření „manipulační deponie Za hájem“ a vybudování „vnější výsypky JZ“ 
(viz mapové přílohy). Lokalizace záměru vyplývá z umístění stanoveného DP Břežany II a 
navrhovaný objem doplňkové těžby vychází z odhadovaných potřeb suroviny k doplnění 
sortimentu ostatních těžených žáruvzdorných jílovců.  

Veškerým pracím ve všech třech plochách budou předcházet postupné skrývkové práce 
s uložením jednotlivých frakcí zemin odděleně na dočasné deponie. Teprve následně bude 
možné využívání jednotlivých ploch ke svým účelům. V území těžby bude 
prováděna hornická činnost, plocha manipulační deponie poslouží k dočasnému uložení 
vytěžené suroviny a k umístění zázemí těžebny, plocha vnější výsypky je určena k trvalému 
uložení dále nevyužitelné hlušiny a nehumózních skrývek.  

Samotná hornická činnost v území těžby bude probíhat ve dvou porubních frontách. První 
porubní fronta bude na rozhraní západního, severního a centrálního sektoru (viz mapová 
příloha č. 2). Generelní postup těžby této porubní fronty bude od jihu k severu, a to až 
k severní hranici DP. Druhá porubní fronta bude postupovat od jižní hranice jihozápadního 
sektoru k severu tj. až k napojení na počátek první porubní fronty. Otevření lomu ve dvou 
porubních frontách umožní operativně reagovat na kvalitativní a kvantitativní požadavky 
výroby v Novém Strašecí. Hlušina bude zprvu ukládána na vnější výsypku, povrch výsypky 
bude poté překryt nejprve nehumózní a následně humózní vrstvou skrývkových materiálů a 
ozeleněn. Po naplnění kapacity vnější výsypky bude již v lomové jámě, přesněji v jižní části 
jihozápadního sektoru, dostatečná volná kapacita pro ukládání další hlušiny a nehumózních 
skrývkových materiálů. Stejně jako plocha vnější výsypky, tak následně průběžně tvořená 
vnitřní výsypka bude postupně upravována do finálního tvaru a následně biologicky 
rekultivována v souladu se schváleným SPSR (Dřevíkovský a kol., 2001, viz příloha č. 2). Při 
odtěžování ZÚ, tedy západní části DP Břežany II, se těžební postupy stočí směrem 
k východní hranici území těžby, odkud v budoucnu plynule přejdou v další etapy těžby na 
nových plochách dobývacího prostoru. Investor po vytěžení veškerých zásob západní části DP 
předpokládá v budoucnu pokračovat v činnosti ve východní části DP, tuto plochu však 
předkládané oznámení záměru neřeší.  

Varianta nulová (Vo) popisuje současný stav lokality, tedy stav v případě nerealizace 
posuzovaného záměru. Nulová varianta není variantou záměru, ale pouze referenčním stavem 
sloužícím k porovnávání současného stavu v území a vlivů souvisejících s navrhovanou  
činností v tomto území. 
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6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Z hlediska surovinové potřeby Českých lupkových závodů, a.s bude na ložisku probíhat 
pouze doplňková těžba o poměrně malé roční kapacitě. Těžební práce by se přitom řídily 
přímo požadavky výroby s cílem udržet sortimentní skladbu a pružněji reagovat na poptávku.  

Těžištěm zájmu je bazální poloha žáruvzdorných jílovců, vyvinutá v podstatné části 
plochy stanoveného DP v hloubkách 0-30 m v požadované kvalitě, s nízkým obsahem jemně 
dispergované organické substance a v přijatelných mocnostech. Místně je v podobném vývoji 
i poloha střední.  

Předpokládá se, že roční těžba žáruvzdorných jílovců se bude pohybovat do 50 tis. tun. 
Těžba by probíhala pouze po omezenou dobu 85 dnů v roce, kdy by byla z ložiska Rynholec - 
Hořkovec 2 u Nového Strašecí přesunuta potřebná mechanizace a těžbu by za tuto dobu 
provedla. V tomto 85 denním období se taktéž počítá s expedicí cca 50 % (300 t/den) 
žáruvzdorných jílovců do Nového Strašecí k dalšímu zpracování. Po zbývající část roku by 
těžba prováděna nebyla, průběžně by byla expedována (100 t/den) natěžená surovina 
z „manipulačních deponií Za hájem“ k výpalu v Novém Strašecí. V tomto období by taktéž 
probíhaly průběžné sanační a rekultivační práce. Při této výši těžby by množství bilančních a 
nebilančních zásob uvnitř ZÚ (západní části DP) mělo vystačit na cca 40 let. 

6.1.  Lomová těžba 

Základní těžební metodou bude selektivní povrchová těžba v jámovém lomu, která umožní 
komplexní využití těženého materiálu včetně ostatních, méně hodnotných žáruvzdorných 
jílovců a pórovinových jílů (případně i dalších doprovodných surovin - těsnících jílů, 
stavebních písků) z nadloží bazální a střední polohy.  

V západní části ložiska chybí 3. poloha, budou zde provedeny max. 3 těžební etáže a max. 
4-5 skrývkových řezů. Při východním a severovýchodním okraji ZÚ se ještě vyskytuje 3. 
poloha, v těchto místech budou pravděpodobně provedeny 4 těžební etáže a max. 6 
skrývkových řezů. V následujících řádcích je plný výčet etáží a řezů. 

Vzhledem ke geologické stavbě se předpokládá založení maximálně čtyř těžebních etáží: 

• těžební etáž 3. polohy  
• těžební etáž svrchní lávky 2. polohy 
• těžební etáž spodní lávky 2. polohy 
• těžební etáž 1. polohy  

a maximálně až šesti skrývkových řezů: 

• ornice 
• podorniční horizont (spraše, sprašové hlíny) 
• sterilní nadloží 3. polohy 
• meziloží 3. a 2. polohy 
• meziloží sv. a sp. lávky 2. polohy 
• meziloží 2. a 1. polohy. 

Pozn.: jednotlivé polohy jsou podrobně popsány v kapitole C.II.4. 

Plocha plánované těžby v rámci DP Břežany II je 275 701 m2. Tato plocha však nebude 
vzhledem k doplňkovému charakteru těžby a předpokládané životnosti (cca 40 let) v ZÚ 
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nikdy otevřena najednou. Těžební, sanační a rekultivační práce se budou v dobývacím 
prostoru postupně stěhovat. Předpokládáme, že otevřená plocha lomu nepřesáhne 10 ha.  

Projekční varianta (Vp) představuje provádění hornické činnosti v „území těžby“ a s tím 
spojené nutné vytvoření „manipulační deponie Za hájem” a vybudování „vnější výsypky 
jihozápad“.  

Veškerým pracím ve všech třech plochách budou předcházet postupné skrývkové práce. 
Ornice a podorniční horizont (spraše, sprašové hlíny) budou selektivně skrývány a ukládány 
pro následnou rekultivaci nebo přímo přemisťovány do rekultivovaných ploch. Teprve 
následně bude možné využívání území těžby k samotné hornické činnosti, plochu 
manipulačních deponií k dočasnému uložení suroviny a plochu vnější výsypky k ukládání 
hlušiny a dalších nevyužitelných materiálů. Bilance skrývek z jednotlivých skrývaných ploch 
je podrobně uvedena v kapitole B.II.3. Surovinové a energetické zdroje. 

Samotná těžba v jámovém lomu bude probíhat generelně po sklonu vrstev a to ve dvou 
porubních frontách. První porubní fronta bude otevřena na rozhraní západního, severního a 
centrálního sektoru. Generelní postup těžby této fronty bude od jihu k severu. Druhá porubní 
fronta bude postupovat od jižní hranice jihozápadního sektoru k severu tj. až k napojení na 
počátek první porubní fronty. Nejprve bude skrývkový a výklizový materiál ukládán na vnější 
výsypku. Po naplnění kapacity vnější výsypky bude již v lomové jámě, přesněji v jižní části 
jihozápadního sektoru dostatečná volná kapacita pro ukládání skrývkových a výklizových 
materiálů. Plocha vnější výsypky bude po slehnutí (zhutnění) postupně zalesněna, průběžně 
tvořená vnitřní výsypka bude taktéž upravována do finálního tvaru dle SPSR a ozeleňována. 
Protože porubní fronty nebudou postupovat od jihu k severu v celé šířce vymezeného území 
těžby, ale v šířce cca 150 – 200 m a to při západní části ZÚ, dotěžení zásob surovin proběhne 
ve východní a jihovýchodní části ZÚ.  

Dle zpracované prognózy přítoků vody do těžebny (Malá in L. Vohanka et al., 1967) bude 
v době těžby třeba čerpat důlní vody. Po zahloubení těžby na 1. (bazální) polohu dojde 
nejprve k prvotnímu odčerpávání statických zásob podzemní vody. V následujících letech 
půjde převážně o čerpání dynamických přítoků. Pro odvodnění budou s postupem těžby k 
severu vytvořeny v místech nejvyššího zahloubení odvodňovací zářezy, odkud bude voda 
čerpána a vypouštěna k jihu souběžně s příjezdovou komunikací do bezejmenného 
pravostranného přítoku Výmoly (do strouhy).  

Při těžbě bude použita běžná těžební a dopravní mechanizace. Skrývkové práce bude 
vykonávat buldozer s pohotovostní hmotností 40 t a hydraulické rypadlo s pohotovostní 
hmotností 50 t. Následné těžební práce provedou 2 hydraulické rypadla s podkopovými 
lopatami s pohotovostními hmotnostmi 30 t a 50 t. Soudržnější partie nadložních a podložních 
pískovců bude patrně nutno rozpojovat trhacími pracemi. Investor nepředpokládá v 85 
denním období těžby častější odstřely než 1x měsíčně. Dopravu v lomu budou zajišťovat 
dampry. Předpokládají se 3 dampry k jednomu rypadlu. U rypadla (p.h. 30 t) zajistí odvoz 
suroviny 3 dampry s tonáží 15 tun a u rypadla (p.h. 50 t) bude odvoz zajištěn 3 dampry 
s tonáží 25 t. Jednotlivé surovinové typy budou selektivně deponovány v jižním sektoru lomu  
(manipulační deponie „Za hájem”), kde budou zřízeny boxy pro dočasné uložení těžené 
suroviny. Zde budou celoročně nakládány kolovým nakladačem a odváženy nákladními auty 
jednotlivé suroviny k dalšímu zpracování (žáruvzdorné jílovce) resp. přímo odběratelům 
(pórovinové jíly, písky). Hlavní surovina - žáruvzdorné jílovce - bude převážena nákladními 
automobily k výpalu na závod Hořkovec v Novém Strašecí. Při těžbě max. 50 tis. t ročně to 
bude znamenat v období těžby (85 pracovních dnů/rok) 12 návěsů denně, po zbývajících 165 
pracovních dnů pouze 6 návěsů denně. 
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Těžebna bude od okolních obcí vzdálena řádově 1-2 km. Po odtěžení jz. sektoru a založení 
vnitřní JZ výsypky bude po celou dobu existence ze všech světových stran zahloubena a okolí 
tedy bude odcloněno od nežádoucího hluku. Prašnost bude díky přirozené vlhkosti těženého 
materiálu nízká, v suchých obdobích bude eliminována skrápěním. Práce v těžebně budou 
prováděny tak, aby nebyl rušen noční klid obyvatel v okolních obcích. 

6.2. Rozčlenění zájmového území 

Zájmové území je, jak již bylo naznačeno, rozčleněno na tři základní části. První část 
představuje tzv. „území těžby“ a dojde zde k samotné těžbě žáruvzdorných jílovců a 
doprovodných surovin. Druhou částí je plocha tzv. „manipulační deponie Za hájem” 
s provozními deponiemi a plochou třetí je tzv. „vnější jihozápadní výsypka JZ“. Plocha uvnitř 
stanoveného DP je dále podrobněji pracovně dělena do několika sektorů s charakteristickými 
ložiskově-geologickými a báňsko-technickými znaky (viz mapová příloha č. 2). 

6.2.1. Plochy určené k samotné těžbě uvnitř DP 

Jihozápadní sektor  
Je nástupním sektorem těžby druhé porubní fronty, kde je vyvinuta pouze 2. poloha. 

Zájmový obzor bazální 1. polohy zde v důsledku eroze chybí nebo vykliňuje. Bilanční zásoby 
se tu nacházejí v hloubce 0-10 m, v průměru 6 m. Předpokládaná těžební báze bilančního 
vývoje 2. polohy leží  v + 332 až +337 m n.m. (vývoj ve dvou lávkách).  

Sektor má rozlohu 6,8 ha s předpokladem plochy lomu 5,6 ha. Ohraničení sektoru je na J 
dáno výchozem bilančního vývoje 2. polohy, na Z ohraničením lokálního biocentra “U 
stráně” (ÚSES), na S předpokládaným zahloubením těžebny na 1. polohu (hrana spodní 
etáže), na V hranicí s jižním sektorem (kde je projektován zářez vstupní komunikace do lomu 
na spodní etáž) a na JV osamělým hájem. Žádné technické práce (otvírkové, těžební a sanační 
práce) nebudou probíhat v menší vzdálenosti od lesa (přesněji v menší vzdálenosti od hranice 
vymezené dosahem zavětvení, nikoli první frontou kmenů stromů) a prvků ÚSES než 10 m a 
dále v pásu o minimální šíři 20 m od horní (zalesněné) hrany údolí Výmoly. 

Při jižní hranici DP předpokládáme zahájení otvírkových a těžebních prací na kótě +232 
až +233 m n.m. (západně od hájku) a postup horizontálně až mírně dovrchně od J k S. Již po 
vytěžení části zásob v jižní části JZ sektoru zde projektujeme vnitřní výsypku, která bude 
pozvolna navazovat na vnější výsypku JZ, a která bude v rekultivována zalesněním 

Jižní sektor  
Jižní sektor navazuje na předchozí JZ sektor východně od projektované vstupní 

komunikace. Je rovněž charakterizován přítomností pouze 2. ložiskové polohy, avšak zde na 
většině plochy v převážně nebilančním vývoji a pravděpodobně pouze ve spodní lávce. 
Převážně nebilanční zásoby se tu nacházejí v hloubce 7-13 m, těžební báze leží v + 330 až 
+333 m n.m.  

Sektor má rozlohu 4,4 ha. Ohraničení sektoru na S je dáno předpokládaným zahloubením 
těžebny na 1. polohu (hranou spodní etáže), na východě hranicí s JV sektorem, kde jsou 
rovněž pouze zásoby v 2. poloze, ale hodnocené jako bilanční. Na jihu je hranice sektoru 
určena okrajem DP a na západě hranicí s JZ sektorem, kde je projektován zářez vstupní 
komunikace do lomu na spodní etáž.  

Tato plocha bude těžena jen v rámci vymezeného ZÚ pro toto oznámení tj. pouze při svém 
západním okraji. Jižní část J sektoru bude využita jako zázemí těžebny tzv. „manipulační 
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deponie Za hájem“, které by zajišťovalo provoz až do skočení její životnosti (mezideponie 
těžené suroviny, nákladiště, zpevněná manipulační plocha, parkoviště, administrativní a 
sociální zázemí).  

Západní sektor  
Je charakterizován bilančním vývojem 1. a 2. ložiskové polohy. V tomto sektoru bude 

těžebna zahloubena až na spodní etáž s těžební bází +219 až +221 m n.m., tj. do hloubky 20-
25 m pod současný povrch.  

Plocha Z sektoru je 10,5 ha s předpokladem plochy lomu 10,2 ha. Ohraničení sektoru na 
jihu je dáno předpokládanou hranou spodní etáže, na západě ohraničením lokálního biocentra 
“U stráně” (ÚSES), na východě hranicí s centrálním sektorem, kde je vyvinuta pouze 1. 
(bazální) poloha. Severní hranice se S sektorem je umělá. Žádné technické práce (otvírkové, 
těžební a sanační práce) nebudou probíhat v menší vzdálenosti od lesa a prvků ÚSES než 
10 m (přesněji v menší vzdálenosti od hranice vymezené dosahem zavětvení než 10 m) a dále 
v pásu o minimální šíři 20 m od horní (zalesněné) hrany údolí Výmoly. 

Západním sektor patří k ložiskově nejzajímavějším částem DP Břežany II. V severní části 
Z sektoru budou zahájeny otvírkové a těžební práce první porubní frontou. Při těžbě dojde k 
zahloubení na 1. polohu.    

Severní sektor  
Je charakterizován bilančním vývojem 1. a 2. ložiskové polohy, při východní okraji bude 

nasazovat i nejvyšší 3. ložisková poloha. Těžební báze na spodní etáži klesá od JZ k SV z      
+ 221 m n.m. až k 214 m.n.m. Těžba se zde zahloubí 20-30 m pod současný povrch.  

Plocha S sektoru je 8,2-8,3 ha. Ohraničení sektoru na západě je dáno vzdáleností, ve které 
nebudou probíhat žádné technické práce tj. vzdáleností min 10 m od lesa (přesněji v menší 
vzdálenosti od hranice vymezené dosahem větví než 10 m) a prvků ÚSES a dále v pásu o 
minimální šíři 20 m od horní (zalesněné) hrany údolí Výmoly. Na SZ a severu hranicí DP, na 
JV hranicí s centrálním sektorem, kde je vyvinuta pouze 1. (bazální) poloha. Východní hranice 
je umělá, charakterizuje ji výraznější nástup bilančního vývoje 3. (nejvyšší) polohy.  

Do severního sektoru postoupí těžební práce z jihu tj. zejména ze západního a centrálního sektoru. 

Centrální sektor  
Jde o část ložiska, kde byla dosavadními průzkumnými pracemi v bilančním vývoji 

zastižena pouze 1. (bazální) ložisková poloha. Těžební báze se pohybuje v rozpětí + 221 až 
217 m.n.m, těžba se zde zahloubí kolem 25 m pod současný povrch.  

Plocha centrálního sektoru je 10,1 ha. Ohraničení sektoru ze severu a ze západu je dáno 
nástupem bilančního vývoje 2. polohy (S a JZ sektor), z východu nástupem bilančního vývoje 
2. a 3. polohy (V sektor). Ohraničení sektoru na jihu je oproti JV sektoru dáno 
předpokládanou hranou spodní etáže. 

6.2.2. Plocha „manipulační deponie Za hájem” 

Území vymezené severně od okraje dnešního lesního háje, které částečně zasahuje do DP 
Břežany II (do J sektoru) bude využito jako manipulační prostor, prostor deponií surovin, 
nákladiště, parkoviště a administrativní a sociální zázemí těžebny, které by zajišťovalo chod 
těžebních, sanačních a rekultivačních prací. Některé plochy (odstavné, manipulační) budou 
zpevněny betonovými panely. Lesní porost nebude nijak porušen a dodržena bude podmínka 
neparkování žádné techniky blíže než 15 m od hranice lesa. 
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Území manipulačního prostoru dotčené výše uvedenou činností bude po ukončení 
sanačních prací rekultivováno zalesněním a provázáno s dnešním lesem. 

6.2.3. Plocha „vnější jihozápadní výsypky JZ“ 

„Vnější výsypka JZ“ bude budována zejména v době otvírky obou porubních front tj. 
první porubní fronty  na rozhraní západního, severního a centrálního sektoru a druhé porubní 
fronty na jihu JZ sektoru. Předpokládaná kapacita JZ výsypky je cca 500 tis. m3. Je umístěna 
v prostoru plynule navazujícím na jihozápadní okraj DP, na území s půdou nízké bonity (IV. 
stupně ochrany). Tato půda bude před ukládáním výklizů a skrývek skryta a využita pro 
následnou rekultivaci výsypky.  

Při založení výsypky bude respektována ochranná zóna lokálního biocentra “U stráně” 
(ÚSES) o šíři 10 m na povrchu. V této zóně nebudou probíhat žádné technické práce. 
Zájmové území pro rekultivaci včetně ochranné zóny lokálního biocentra “U stráně” (ÚSES) 
má plochu 63 864 m2. Průměrná mocnost vnější výsypky bude cca 8-10 m.  

Ohraničení na J je dáno hranicí půdy IV. třídy ochrany s půdou I. třídy ochrany, na Z a SZ 
ochrannou zónou ÚSES o šíři 10 m na povrchu, na S plynule navazuje na JZ sektor lomu uvnitř DP a 
na výsypku, která bude následně budována na vytěžené ploše tohoto sektoru, na V je hranice dána 
příjezdovou komunikací. Tvar a výška výsypky a závěrové svahy jsou projektovány tak, aby 
odpovídaly situaci v severním okolí. Po naplnění a ulehnutí bude zájmový prostor vnější výsypky jako 
první lesnicky rekultivován. Samotné zalesnění výsypky plynule naváže na lesní porost na západě.  

6.2.4. Plocha mimo ZÚ 

Příjezdová komunikace 

Příjezd do těžebny bude po stávající účelové komunikaci (polní cestě), která odbočuje ve směru 
ZJZ-VSV ze silnice III. třídy č. 10163 Tlustovousy-Horoušany asi 300 m severně od okraje obce 
Tlustovousy. V místě, kde dnes k jihu odbočuje polní cesta na obec Břežany II, bude obnoveno 
někdejší východní pokračování této komunikace po parcele č. 1034/5 (t.č. neprůjezdné). Tato 
účelová komunikace bude prvních cca 50 m zpevněna panely, dále bude pokračovat ve formě 
štěrkové cesty. Vzhledem k tomu, že komunikace bude obousměrná jednopruhová, budou zde 
vybudovány v určitých intervalech výhybny. Z této komunikace po cca 400 m bude vybudována 
panelová odbočka k severu (po parcele č. 672) a komunikační napojení na jižní výběžek DP (na JZ 
sektor budoucího lomu). Panelová odbočka bude dlouhá cca 250 m a široká cca 10 m. Přitom bude 
respektována 10 m ochranná zóna od stávajícího lesa (parc. č. 760/1). Dále k severu bude vjezd do 
lomu veden při hranici J a JZ sektoru, plocha vjezdu bude zpevněna panely nebo štěrkem.  

Východní a jihovýchodní sektor 

Východní a jihovýchodní sektor nebude těžbou v této 1. etapě dotčen. Předkládané 
oznámení tedy tuto plochu neřeší. 

6.3. Počet pracovních sil, směnnost 

Přímo v lomu bude v závislosti na fázi těžby resp. fázi expedice, ročním období a dalších 
okolnostech zaměstnáno 2 – 11 zaměstnanců.  

V době provádění skrývkových prací a těžby bude přítomen směnový technik a až 10 
pracovníků (řidiči damprů, obsluha hydraulických podkopových rypadel, čelního nakladače a 
buldozeru). Po skrytí potřebné plochy, vytěžení plánovaného množství suroviny a naplnění 
manipulačních deponií touto surovinou k expedici bude přítomen pouze jeden pracovník expedice 
a jeden řidič čelního nakladače. Práce v těžebně budou prováděny v pracovní dny výhradně 
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v denní dobu tj. od 6 do 22 hodin. V období těžby (cca 85 pracovních dnů/rok) bude provoz 
dvousměnný, první směna proběhne v době od 6 do 14 hodin s dopolední přestávkou od 10.30 do 
11.00 hodin, druhá směna bude od 14 do 22 hodin s odpolední přestávkou od 18.00 do18.30.  

Po převážnou část roku (165 pracovních dnů), kdy nebude prováděna těžba, bude docházet pouze 
k expedici suroviny ze zásobních boxů a k některým dalším drobnějším pracím (sanace a rekultivace). 
Provoz bude jednosměnný, a to v době od 6 do 14 hodin s dopolední přestávkou od 10.30 do 11.00 
hodin. V této fázi budou provoz zajišťovat pouze 2 pracovníci (vážný, řidič nakladače) příp. externí 
firmy provádějící sanaci a rekultivaci ploch po těžbě a souvisejících činnostech.  

Pokud bude ve fázi těžby nutno použít trhacích prací, tuto činnost budou zajišťovat vlastní 
zaměstnanci z ČLUZ, a.s., kteří do lomu za účelem odstřelu přijedou. Trhaviny v ZÚ skladovány 
nebudou, zaměstnanci ČLUZ, a.s. je objednají od dodavatele s dovozem přímo na ZÚ.  

Servisní práce budou zajišťovat vlastní zaměstnanci společnosti ČLUZ, a.s., a to v 
mateřském závodě v Novém Strašecí. Drobnější opravy budou provedeny na zpevněné 
manipulační ploše a servisní technici za účelem opravy přijedou z Nového Strašecí. 

Na přepravu suroviny k další úpravě do Nového Strašecí bude společnost České lupkové 
závody, a.s. využívat vlastní řidiče s vlastní technikou. U doprovodných surovin existuje 
možnost, že si odběratel surovinu odveze vlastními prostředky.  

Na úpravu doprovodných pískovců ve fázi těžby se počítá s občasným dodavatelským 
nasazením mobilní třídící linky a to max. po 3 měsíce v roce.   

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

Zahájení: předpokládá se počátek roku 2008 

Ukončení:  předpokládá se rok 2048 

Pozn.: Protože půjde o těžbu doplňkovou a vzhledem k dostatečnému množství suroviny v ZÚ, je záměr těžby 
v západní části DP Břežany II dlouhodobý. Hornická činnost řešená tímto oznámením je plánována na 
dobu cca 40 let. Rychlost exploatace této části ložiska a skutečné ukončení těžby v západní části DP 
Břežany II bude záviset na poptávce po surovině a doprovodných surovinách. 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 Kraj: Středočeský 

 Obec: Břežany II 

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU 

TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT 

Tabulka č. 2: Navazující rozhodnutí 

Řízení/rozhodnutí Zákonná úprava Příslušný správní úřad 

Povolení hornické činnosti  61/1988 Sb. , § 17 OBÚ Kladno 
Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu 334/1992 Sb., § 9 MŽP OVVS I 

Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami 254/12001 Sb., § 8  Městský úřad Český Brod 
(odb. životního prostředí) 

Rozhodnutí související s vybudováním komunikace 
Rozhodnutí související s vybudováním unimobuněk 
Rozhodnutí související s  vybudováním jímky 
Stavební řízení související s umístěním manipulační 
plochy a vnější výsypky 

183/2006 Sb.,  
 

Městský úřad Český Brod 
(stavební úřad) 
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II. Údaje o vstupech 

1.   PŮDA 

Realizace záměru bude znamenat zábor půd náležejících do ZPF. Plocha celého ZÚ je 
367394 m2 a celou tuto plochu bude nutno postupně skrýt. Část půd bude v rámci sanace a 
rekultivace území navrácena do ZPF, některé pozemky budou zalesněny a počítá se i 
s vytvořením vodní plochy.  

Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) v řešeném území: 

2.10.00 – hnědozemě (typické, černozemí), vč. slabě oglejených forem na spraši; středně 
těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režim 

2.20.11 – rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách 
karpatského flyše; těžké až velmi těžké, málo vodopropustné 

2.25.01 – hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a 
tvrdých slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými poměry 

2.31.11 – hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících permokarbonských 
horninách; bez štěrku až středně štěrkovité; vláhové poměry nepříznivé velmi závislé na 
vodních srážkách 

 

Tabulka č. 3: Půdy dle BPEJ v řešeném území 
Výměra ZÚ v DP  

 
Výměra ZÚ mimo DP 

 Plochy BPEJ 
Třída 

ochrany 
ZPF m2 m2 

2.10.00 I 74957 0 
2.20.11 IV 28452 0 
2.25.01 III 161321 0 Území těžby 

2.31.11 IV 10971 0 

Manipulační 
deponie 

2.25.01 III 13757 14072 

Vnější výsypka JZ 2.31.11 IV 0 63864 

Celkem ZÚ v DP / mimo DP 289458 77936 
Celkem ZÚ 367394 

 

V mapové příloze č. 1 (Mapa řešeného území s vyznačením pozemků a střetů zájmů) jsou 
uvedeny hranice BPEJ v ZÚ. V předchozí tabulce je uveden výčet půd v řešeném území 
včetně kódu BPEJ a třídy ochrany.  

Třídy ochrany půd v řešeném území: 

v I. třídě ochrany jako "bonitně nejcennější půdy převážně v plochách rovinných nebo 
jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na 
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu" jsou hodnoceny půdy s kódem BPEJ  2.10.00  

Pozn.: hloubka půdního profilu půd s BPEJ 2.10.00 by měla být mocná min. 60 cm. Z průzkumných vrtů je však 
jasné, že by pravděpodobně rebonitace nepotvrdila I. třídu ochrany. V některých vrtech byla hloubka půdy dokonce 
méně než 30 cm. Tento fakt je způsoben zřejmě větrnou erozí. Investor zvažuje provést rebonitaci pozemků.  
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v III. třídě ochrany jako ”půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. výstavbu” jsou půdy s kódem 
BPEJ 2.25.01 

ve IV. třídě ochrany jako ”půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu” jsou 
půdy s kódem BPEJ 2.20.11 a 2.31.11 

Množství skryté ornice a podorničí z jednotlivých skrývaných ploch ZÚ je podrobně 
uvedeno v kapitole B.II.3. Surovinové a energetické zdroje. 

Po realizaci záměru bude prostor těžby a prostor ovlivněný v souvislosti s těžbou upraven 
dle varianty č. 3 schváleného Souhrnného plánu sanace a rekultivace (Dřevíkovský a kol., 
2001), který je přílohou č. 2 tohoto oznámení záměru. V následující tabulce uvádíme přehled 
změny kultur v ZÚ před realizací záměru a po realizaci záměru a sanaci a rekultivaci celého 
území řešeného tímto oznámením.  

 

Tabulka č. 4: Změna kultur v ZÚ před a po realizaci záměru 

Před realizací záměru Po sanaci a rekultivaci 
Plochy 

Kultura 
Výměra  
[m2] 

Kultura 
Výměra  
[m2] 

ZPF 72510 

PUPFL 141881 

Vodní plocha 26190 
Území těžby ZPF 275701 

TTP 35120 

ZPF 1578 Manipulační 
deponie 

ZPF 27829 
PUPFL 26251 

PUPFL 61828 Vnější výsypka 
„JZ“ 

ZPF 63864 
ZPF 2036 

Celkem  367394  367394 

Pozn.: souhrnný plán sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním v DP Břežany II a v jeho předpolí 
(Dřevíkovský, 2001) byl zpracován variantně. Celé oznámení  respektuje výhradně variantu č. 3 výše zmíněného 
SPSR, která počítá po své realizaci se zastoupením kultur, jež jsou uvedeny v tabulce. 
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2. VODA 

Pitná voda  

Pitná voda přímo k pití bude dopravována do těžebny jako balená. Pokud je 
předpokládáno, že cca 85 dnů v roce bude provoz dvousměnný, denní spotřeba pitné vody 
(pouze k pití) je při uvažovaném počtu max. 11 zaměstnanců v jedné směně 66 litrů za den (3 
litry na 1 zaměstnance a směnu). Za těchto 85 dnů bude celková spotřeba vody k pití 5610 l. 
Po zbytek roku budou v provozovně denně v jedné směně pracovat pouze dva zaměstnanci 
s denní spotřebou 6 litrů. Tento stav bude trvat cca 165 dnů/rok a celková spotřeba za toto 
období bude 990 litrů. Celkově bude spotřeba vody k pití za rok 6600 litrů.   

Při budování zázemí (unimobuněk) se počítá s obstaráním nového zdroje pitné vody. 
Investor počítá se zbudováním vrtu, který by zajistil dostatečné množství vody v požadované 
kvalitě. Takto získaná pitná voda bude využívána v sociálním zařízení a k mytí a koupání. 
Sociální zařízení bude umístěno v jedné z unimobuněk. Dále bude voda využívána k mytí ve 
svačinárně, jež bude umístěna také v jedné z uvažovaných pěti unimobuněk.   

V příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a 
kanalizacích, je uvedeno směrné číslo roční spotřeby vody pro provozy s výtoky, WC a 
přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači s možností sprchování teplou vodou u 
provozoven s nečistým provozem 40 m3 na zaměstnance a směnu a rok. Toto číslo lze použít 
pro odhad spotřeby koupelové vody v budoucím lomu, která by činila 280 m3 vody ročně. 
Skutečná spotřeba vody však s velkou pravděpodobností bude podstatně nižší.   

Technologická voda 

V počátečních fázích těžby, do doby než bude zajištěn vlastní zdroj vody (vrt) nebo do 
doby možnosti čerpání důlních vod, bude technologická voda ke kropení komunikací a 
manipulačních ploch za účelem snížení prašnosti obstarávána dodavatelsky a do ZÚ dovážena 
autocisternou. V rámci biologické rekultivace budou dále dováženou vodou příp. vodami 
důlními zalévány vysazené sazenice. Zálivka bude dle potřeby prováděna i v porostech 
v blízkosti hrany lomu, pokud by se v nich projevovaly účinky dočasného snížení hladiny 
podzemní vody.  

Důlní vody 

Důlními vodami, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon) v platném znění, jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které 
vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo 
průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo z boku nebo prostým vtékáním srážkové 
vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami.  

Srážková voda bude volně vtékat do plochy těžebny. Voda se bude jednak přirozeně 
zasakovat, odpařovat a jednak  shromažďovat ve dně lomu spolu s podzemní vodou.  

Prognózu přítoků vody do uvažované těžebny zpracovala L. Malá in L. Vohanka et al. 
(1967) metodou hydrotechnických výpočtů, hydrogeologické analogie a vodní bilance. 
Předpokládá se, že v roce zahloubení těžby na 1. (bazální) polohu těžby budou odčerpávány 
statické zásoby podzemní vody a přítok do těžebny může činit až 5,6 l/s. Tato hodnota je 
považována za maximální. V dalších letech, kdy budou  čerpány převážně již jen dynamické 
přítoky, se předpokládá řádový pokles přítoků do hodnot kolem 0,4 l/s (max. 1,3 l/s).  
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Důlní vody budou, zejména v 85 denním období těžby, odčerpávány. Dojde jednak 
k vypouštění důlních vod do pravostranného bezejmenného přítoku Výmoly a jednak k 
využití vod k dalším nutným činnostem.  

 

3. SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

Na ložisku Vyšehořovice - Svědčí Hůra (B 3 153 902) byla zpracována L. Vohankou et al. 
(1967) Závěrečná zpráva. Byly vypočteny bilanční a nebilanční zásoby vyhrazeného nerostu 
žáruvzdorných jílovců jako hlavní sledované suroviny a nebilanční zásoby vyhrazeného 
nerostu pórovinových jílů jako suroviny doprovodné. Zásoby na ložisku byly schváleny KKZ 
v roce 1968 pod č.j. 898-05/49-68. V Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů ČR je veden 
stav k 1. 5. 1991, kdy bylo ložisko z rozhodnutí těžaře Severočeských keramických závodů, 
s.p. Most rozděleno na dva samostatné, prostorově oddělené ložiskové objekty. Prvním je 
využívané ložisko Kamenná Panna (B 3 153 901)  a druhým netěžené ložisko Vyšehořovice - 
Svědčí Hůra (B 3 153 902).  

Ložisko je výhradní ze zákona. Ložisko je chráněno v CHLÚ Vyšehořovice (č. 
15390100), které vzniklo sloučením původního CHLÚ Vyšehořovice, stanoveného OV ONV 
Praha-východ dne 8.1.1968 (č.j. Výst. 6475/67), a původního CHLÚ Břežany II,  stanoveného 
OV ONV Kolín dne 14.8. 1968 (č.j. Výst. 6478/67). 

Dne 14. 6. 1999 vydalo MŽP ČR rozhodnutí pod č.j. 800/413/802 36/99, ve kterém se 
uděluje předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení DP pro dobývání části výhradního 
ložiska žáruvzdorných jílů na ostřivo Vyšehořovice-Svědčí Hůra. Tento předchozí souhlas byl 
vydán pro organizaci České lupkové závody, a.s. se sídlem v Novém Strašecí a rozhodnutí 
nabylo právní moci dne 2. 7. 1999. 

Na ZÚ byl stanoven dobývací prostor Břežany II, a to rozhodnutím OBÚ Kladno ze dne 
26. 2. 2004 pod č.j. 1713/V/03/465/RCZ na rozloze 0,62990450 km2. Dobývací prostor 
Břežany II má tvar nepravidelného mnohoúhelníku s 15 vrcholy (viz mapové přílohy). 
Dobývací prostor je vymezen souřadnicemi v následující tabulce.  

 

Tabulka č. 5: DP Břežany II 

Bod Vzdálenost Azimut y x 

1 173.11 40.31° 718230.00 1044460.00 
2 125.60 350.84° 718118.00 1044328.00 
3 323.80 48.63° 718138.00 1044204.00 
4 245.10 88.36° 717895.00 1043990.00 
5 239.63 123.42° 717650.00 1043983.00 
6 65.07 133.75° 717450.00 1044115.00 
7 91.24 80.54° 717403.00 1044160.00 
8 206.90 172.22° 717313.00 1044145.00 
9 176.14 145.41° 717285.00 1044350.00 
10 118.85 202.25° 717185.00 1044495.00 
11 251.38 244.56° 717230.00 1044605.00 
12 334.46 261.75° 717457.00 1044713.00 
13 109.04 178.42° 717788.00 1044761.00 
14 275.00 270° 717785.00 1044870.00 
15 443.85 337.48° 718060.00 1044870.00 
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Bilance surovin v ZÚ 

Množství geologických a vytěžitelných zásob hlavní sledované suroviny - 
žáruvzdorných jílovců a doprovodné suroviny - pórovinových jílů v zájmovém území těžby 
je uvedeno v následující tabulce. V západní části DP Břežany II je vyhodnoceno 1 997 tis. t 
vytěžitelných zásob suroviny, z toho 1 885 tis. t vytěžitelných zásob žáruvzdorných jílovců a 
112 tis. t vytěžitelných zásob pórovinových jílů. 

 

Tabulka č. 6: Geologické a těžitelné zásoby v zájmovém území těžby  

Množství 
geologických zásob 

v ZÚ 

Předpokládaná 
výtěžnost  

Množství 
vytěžitelných zásob 

v ZÚ  Surovina  Kategorie zásob 

(t) (%) (t) 

bilanční  ZP I-IV 1 892 741 95 1 798 104 
Žáruvzdorné jílovce 

nebilanční ZP I-V 873 404 10 87 340 
Pórovinové jíly  nebilanční 279 873 40 111 949 

Výhradní ložisko vyhrazeného nerostu 
celkem 

3 046 018  -  1 997 393 

Poznámky k výpočtu zásob: 

- Operativní výpočet zásob žáruvzdorných jílovců a pórovinových jílů v DP Břežany II (L. Opekar a kol., 2001) 
byl zpracován k 31.3. 2001 ve formě samostatné přílohy žádosti o stanovení DP jako výseč z platného výpočtu 
L. Vohanky a kol. (1967), FZ 4824. Výpočet zásob v zájmovém území těžby byl stanoven jako dílčí výseč z výše 
uvedeného výpočtu zásob v ploše ZÚ. Z hlediska přístupnosti k dobývání jsou výše uvedené zásoby  hodnoceny 
jako volné. 

- Vytěžitelné zásoby jsou definovány podle § 14 odst. 2 zákona 44/1988 Sb. v platném znění (horní zákon) jako 
bilanční zásoby zmenšené o hodnotu předpokládaných těžebních ztrát souvisejících se zvolenou technologií 
dobývání nebo vlivem přírodních podmínek. Předpokládaná výtěžnost bilančních zásob je 95%, přičemž 
zbývajících 5 % představuje těžební ztráty (z větší části půjde o zásoby, které zůstanou vázány v závěrných 
svazích). 

- Předpokládá se, že v etapě těžebního průzkumu a v rámci geologické dokumentace hornické činnosti bude 
minimálně 10 % nebilančních zásob žáruvzdorných jílovců a 40 % zásob nebilančních pórovinových jílů 
převedeno do bilančních, hodnoceno jako vytěžitelné zásoby a připraveno k těžbě. Zbývající část stávajících 
nebilančních zásob - cca 90 % nebilančních zásob žáruvzdorných jílovců a cca 60 % dosavadních zásob 
nebilančních pórovinových jílů – bude vzhledem k úložným poměrům (nevyhovující mocnost, dílčí skrývkový 
poměr, čočkovitý vývoj) hodnocena negativně, resp. průběžně odepisována, případně zčásti využita v rámci 
výklizových prací neložiskových  jílovitých poloh  jako těsnící jíly. 

 

Průměrná mocnost ložiska, skrývky a výklizu činí v zájmové části dobývacího prostoru 
20,4 m, z toho 3,1 m připadá na výše uvedené vytěžitelné zásoby. Průměrná celková mocnost 
skrývky a výklizu je dle dosavadních poznatků 17,3 m, z toho  0,38 m připadá na ornici, 0,50 
m na podorničí, 0,89 m na případné těsnící jíly a 0,60 m na pískovce, které bude 
pravděpodobně možno upravovat na technickou zeminu - stavební písky s předpokladem 
místního využití. Zbývajících 14,93 m představuje celkovou mocnost nevyužitelné hmoty 
skrývky a výklizu, která bude přemísťována v rámci sanace vytěženého prostoru, v prvních 
letech zčásti též mimo dobývací prostor na vnější výsypku jihozápad.  
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Tabulka č. 7: Využitelné zeminy skrývky a výklizu v zájmovém území těžby 
Prognóza 
celkového 
množství 
v ZÚ 

Předpokládaná 
výtěžnost 

Prognóza 
reálně 

využitelného 
množství v ZÚ 

Zemina Kategorie zásob 

(t) (%) (t) 

Těsnící jíly  skrývka a výkliz 1 916 707 30 575 012 
Stavební písky skrývka a výkliz 1 102 804 30 330 841 

Poznámky: 

- Stavebními písky se v tomto případě rozumí část křídových pískovců, které dle předpokladu bude možno 
upravovat na technickou zeminu s předpokladem místního využití pro potřeby okolních obcí. 

- Uvažovaná 30% výtěžnost zohledňuje omezené odbytové možnosti těchto zemin v regionu a předpokládanou 
nárazovitost v jejich produkci dle poptávky z okolních obcí. 

 

Celkový objem ložiska, skrývky a výklizu v zájmové části DP Břežany II činí dle výše 
uvedeného výpočtu zásob cca 5 624 tis. m3. Je to celkový maximální objem hmot, které 
budou v zájmové části DP Břežany II přemisťovány v rámci skrývkových, těžebních a 
sanačních prací. Z toho cca 856 tis. m3 připadá na výše uvedené vytěžitelné zásoby 
(průměrná objemová hmotnost jílovců činí 2,334 t/m3). Zbývajících 4 768 tis. m3 tvoří 
skrývka a výkliz včetně ornice, podorničí, případných těsnících jílů a možných stavebních 
písků.  

 

Tabulka č. 8: Objem skrývky a výklizu v zájmovém území těžby v části DP Břežany II 
Mocnost Plocha  Objem 

Zemina 
(m) (m2) (m3) 

Ornice 0,38 275 701 103 530 
Podorničí 0,50 275 701 137 851 
Těsnící jíly celkem 0,89 275 701 246 328 
Stavební písky 0,60 275 701 165 421 
Ostatní nevyužitelná hmota 14,93 275 701 4 114 871 

Skrývka a výkliz celkem 17,29 275 701 4 768 001 

 

Množství skrývek v ploše „vnější výsypky jihozápad“ a „manipulační deponie Za 
hájem“ je uvedeno v následujících dvou tabulkách.  

 

Tabulka č. 9: Objem skrývky ornice a podorničí v ploše „vnější výsypky jihozápad“ 
Mocnost Plocha  Objem 

Zemina 
(m) (m2) (m3) 

Ornice 0,30 63 864 19 159 
Podorničí 0,60 63 864 38 318 

Celkem 0,90 63 864 57 478 

Poznámka: Mocnost ornice a podorničí byla stanovena jako průměr hodnot zjištěných na vrtech Br 9P, VS 103, 
Br 10 a CJ 102. 
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Tabulka č. 10: Objem skrývky ornice a podorničí v ploše „manipulační deponie Za hájem“ 
Mocnost Plocha  Objem 

Zemina 
(m) (m2) (m3) 

uvnitř DP 13 757 3 164 

vně DP 14 072 3 237 Ornice 0,23 

celkem 27 829 6 401 
uvnitř DP 13 757 7 704 

vně DP 14 072 7 880 
 Podorničí 
  

0,56 
celkem 27 829 15 584 

uvnitř DP 13 757 10 868 

vně DP 14 072 11 117  Celkem 0,79 
celkem 27 829 21 985 

Poznámka: Mocnost ornice a podorničí byla stanovena jako průměr hodnot zjištěných na vrtech VS 73, Br 10, 
VS 74, CJ 103, VS 81, VS 108, VS 32A. 
 

Pohonné hmoty (nafta) 

Při skrývkových pracích, těžbě, úpravě surovin a manipulaci s materiály bude využívána 
mechanizace vybavená spalovacími motory, tudíž budou spotřebovávány pohonné hmoty.  

Nákladní automobily budou pouze přijíždět k provozním deponiím materiálu, kde budou 
naloženy a s materiálem odjedou do Nového Strašecí. Tankovat v ZÚ nebudou, proto výpočet 
spotřeby paliv expedičních NA nebyl prováděn.  

Spotřeba paliv je tedy spočtena na provoz všech strojů pracujících v těžebně vyjma NA 
provádějící expedici suroviny do Nového Strašecí, a to po dobu max. 6,5 hodiny v každé 
směně dvousměnného provozu. Vzhledem k tomu, že práce v lomu budou odlišné v období 
intenzivnějších prací (tj. po dobu 85 dnů v roce) a po zbytek roku (tj. cca 165 dnů v roce) 
bude prováděna pouze expedice natěžené suroviny z manipulačních deponií, je tento 
předpoklad zohledněn i v tabulce spotřeby nafty.  

V ZÚ nebudou žádné pohonné hmoty ani mazadla skladovány, budou dováženy z Nového 
Strašecí. Tankování bude probíhat na zpevněné manipulační ploše přímo z autocisterny do 
stroje.  

 

Tabulka č. 11: Spotřeba nafty strojů pracujících v lomu 
Spotřeba nafty 

Stroj 
l / MTH 

85 dnů/rok 
l /rok 

165 dnů/rok 
l/rok 

Čelní kolový nakladač 15 16575 7425 
1 ks 30 t 20 22100 0 Hydraulická rypadla  
1 ks 50 t 30 33150 0 

Buldozer 40 t 30 33150 0 
3 ks 25 t 3 x 12 39780 0 Dampry  
3 ks 15 t 3 x 10 33150 0 

Mobilní třídící linka 8 4420 0 
Elektrocentrála 3 4500 4500 
Celkem 186 825 11 925 
Celkem za rok 198 750 litrů 
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Mazadla  

V ZÚ nebudou žádné oleje skladovány. Výměna olejů bude prováděna odbornou firmou 
mimo areál v odpovídajících prostorách nebo v zázemí společnosti v Novém Strašecí, kde je 
servisní středisko společnosti. Veškerá likvidace použitých olejů a mazadel bude prováděna 
autorizovanou firmou v rámci povinnosti zpětného odběru.  

Elektrická energie 

Do ZÚ není zavedena elektrická energie, proto investor použije agregát (elektrocentrálu) 
se spalovacím naftovým motorem. Elektrická energie bude sloužit k napájení 5ti unimobuněk 
(tj. k osvětlení, topení, ohřevu vody aj.), k vnějšímu osvětlení a k čerpání důlních vod.  

Plyn 

S plynofikací místa se neuvažuje. 

 

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

K expedici materiálu i k příjezdu do těžebny budou sloužit jednak stávající komunikace a 
jednak účelové komunikace, které bude třeba dobudovat. Vzhledem ke skutečnosti, že výpal 
v rotační peci a úprava suroviny bude probíhat v Novém Strašecí, bude nutno materiál 
expedovat z těžebny směrem k dálnici D11 a dále na západ. Expedice suroviny bude probíhat 
z plochy manipulačního prostoru „Za hájem“ po vybudovaném výjezdu z lomu, který je 
veden při hranici J a JZ sektoru až k hranici DP. Dále bude na pozemku č. 672 dobudována 
panelová komunikace k jihu v délce cca 250 m. Štěrkem zpevněnou komunikaci, která povede 
po pozemku 1034/5 bude třeba dobudovat ještě cca 400 m směrem na západ. Posledních cca 
50 m komunikace bude zpevněno panely či živičným povrchem, a to až k napojení na silnici 
č. III/10163. Expedice povede dále již po stávajících komunikacích. Nejprve po stávající 
účelové komunikaci (polní cestě) až na silnici III. třídy č. 10163, na kterou se napojí cca 300 
m severně od okraje obce Tlustovousy. Doprava bude směřována po silnici č. III/10163 přes 
obec Horoušany do obce Nehvizdy, kde dojde k odbočení na silnici II. třídy č. 611. Ze silnice 
II/611 bude expedice surovin do Nového Strašecí pokračovat přes exit 8 Jirny po dálnici D11.   

V období intenzivnějších prací (85 dnů/rok) bude i doprava natěžené suroviny 
intenzivnější než po zbytek roku (165 dnů). V období těžby budou natěženou surovinou 
jednak doplněny zásobníky v Novém Strašecí a jednak budou naplněny provozní deponie 
v ploše „manipulační deponie Za hájem“. Z „manipulační deponie Za hájem“ bude ve 
zbývajících 165 dnech/rok průběžně expedována natěžená surovina do Nového Strašecí.  

 

Tabulka č. 12: Intenzita dopravy vyvolaná realizací záměru 

Nosnost  
vozidel 

Hmotnost 
přepravené 

suroviny denně 

Počet vozidel  
za den 

Počet jízd  
denně  Fáze roku Směr 

(t) (t) (ks) (ks) 
 85 dnů intenzivnějších 
prací 

Nové Strašecí 25 300 12 24 

 165 dnů pouhé expedice Nové Strašecí 25 150 6 12 
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V době intenzivnějších prací bude přepraveno cca 50 % suroviny do Nového Strašecí tj. za 
85 dnů provozu bude převezeno cca 25 500 t žáruvzdorných jílovců. Po zbývající část roku 
(165 dnů) bude průběžně odvezeno cca 24 500 t zbývající vytěžené suroviny z dočasných 
deponií „Za hájem“. Celkem za rok bude přepraveno cca 50 tis tun žáruvzdorných jílovců. 

 

Obrázek č. 4: Předpokládané rozložení dopravních směrů 

 
 

Dopravně – inženýrské údaje týkající se komunikace III/10163 nebylo možno získat 
z celostátního sčítání dopravy, které provádí Ředitelství silnic a dálnic, bylo provedeno 
9.1.2006 vlastní zkrácené sčítání dopravy v souladu s metodikou ŘSD a s Metodikou pro 
výpočet hluku ze silniční dopravy. Následně byla dle metodiky ŘSD stanovena celoroční 
průměrná 24-hodinová intenzita a průměrná denní hodinová intenzita projíždějících vozidel 
ve dvou úsecích (viz obrázek výše).  

 

Tabulka č. 13: Dotčené sčítací úseky na veřejných komunikacích 

ÚSEK SILNICE ZAČÁTEK ÚSEKU KONEC ÚSEKU 

ÚSEK 1 III/10163 Tlustovousy, křižovatka s III/10166 Horoušany, křižovatka s III/10164 

ÚSEK 2 III/10163 Horoušany, křižovatka s III/10164 Horoušany, křižovatka s III/2458 

 

Tabulka č. 14: Shrnutí výsledků sčítání dopravy – přepočet na celoroční průměr  za 24 hodin 
sč. úsek N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR 0 S 

1 (10163) 18 13 0 37 24 3 3 0 6 0 503 607 
2 (10163) 28 58 0 86 24 31 13 0 6 0 859 1105 
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Legenda: 
     N1 - lehká nákladní vozidla (do užitečné hmotnosti 3 t) 

     N2    - střední nákladní vozidla (užitečné hmotnosti 3 - 10 t) 
 PN2 - přívěsy středních nákladních vozidel 
     N3    -   těžká nákladní vozidla (užitečné hmotnosti nad 10 t) včetně tahačů návěsů 
     PN3 - přívěsy těžkých nákladních vozidel 
   NS - návěsové soupravy 
     A     -   autobusy 

PA - přívěsy autobusů 
    TR    -   traktory 
       PTR       -             přívěsy traktorů 
     O     -   osobní a dodávkové automobily 
       S     -   součet všech motorových vozidel 

Údaje z tabulky č. 14, které udávají celoroční průměrnou 24-hodinovou intenzitu, byly 
přepočteny na průměrné denní hodinové intenzity skutečných projíždějících vozidel (tabulka č. 15). 

 

Tabulka č. 15: Průměrná denní (6:00 – 22:00) hodinová intenzita projíždějících vozidel na sledovaných 
komunikacích v roce 2007 

Intenzita dopravy - hodinová denní Komunikace 

  

úsek 

  celkem nákladní osobní 
III/10163 úsek 1 538 73 465 

III/10163 úsek 2 974 180 794 

 

V následující tabulce je uvedeno srovnání varianty V0 (nulové) a varianty VP (projektové). 
Nulová varianta byla stanovena výše uvedeným postupem z výsledků sčítání dopravy 
průměrná denní hodinová intenzita dopravy na komunikaci pro rok 2010. Projektová varianta 
vychází z uvažované nulové varianty, tedy předpokládané dopravní intenzity pro rok 2010. K 
těmto intenzitám byl přičten nárůst počtu vozidel zapříčiněný zahájením provozu lomu. 
Vzhledem k tomu, že se uvažuje se dvěma rozdílnými variantami expedice, je výpočet 
proveden ve dvou subvariantách, a to VP1,  kdy po 165 dnů/rok bude běžné expedice 150 
t/den při 12 jízdách denně a subvariantu VP2, kdy po 85 dnů/rok intenzivnější expedice dojde 
k odvozu 300 t/den ve 24 jízdách denně. 

 

Tabulka č. 16: Denní hodinové intenzity dopravy pro jednotlivé varianty a výpočtový rok 2010 

 Denní hodinová intenzita dopravy  
 v roce 2010 

Varianta V0 Varianta VP1 Varianta VP2 

Komunikace, úsek NA OA Σ  NA OA Σ  NA OA Σ  

III/10163, úsek 1 4,8 32,3 37,1 5,6 32,3 37,9 6,3 32,3 38,6 

III/10163, úsek 2 11,8 55,1 66,9 12,6 55,1 67,7 13,3 55,1 68,4 

Pozn. ve výpočtu jsou pro každé auto uvažovány 2 jízdy (tam i zpět) 

 

V úseku úsek 1 komunikace č. III/10163 dojde oproti Vo při subvariantě VP1 k nárůstu 
celkové dopravy o 2,1 % a při subvariantě VP2 o 4 %.  

V úseku úsek 2 komunikace č. III/10163 dojde oproti Vo při subvariantě VP1 k nárůstu 
celkové dopravy o 1,2 % a při subvariantě VP2 o 2,2 %.  
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III. Údaje o výstupech 

1. OVZDUŠÍ 

Nejvýznamnějšími škodlivinami z výfukových plynů spalovacích motorů produkované 
při těžbě a související dopravě jsou (NOx, PM10  a benzen). 

V souvislosti s realizací záměru se uplatní následující zdroje emisí: 

a) Liniové zdroje 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší představují komunikace pojížděné nákladními 
automobily. Oznamovatel bude zajišťovat odvoz a dovoz materiálu vlastními automobily. 
Tyto stroje jsou vybaveny motory, které splňují požadavky směrnice EU 1999/96/EC (emisní 
norma Euro III), výpočet produkovaných emisí byl tedy proveden pro emisní úroveň Euro III.  

Využívané komunikace byly rozděleny na tři úseky, pro které byla stanovena délka, 
typický sklon a výpočtová rychlost vozidel. 

Rychlost 20 km/h je předpokládána pro pohyb vozidel po účelové příjezdové 
komunikaci (délka 1,3 km), rychlost 60 km/h po silnici III tř. č. 10163 mimo obce 
z Tlustovous do Horoušan (1,25 km) a rychlost 50 km/h pro silnici III tř. č. 10163 přes obec 
Horoušany (cca 900 m) a až ke křižovatce na Jirny, Nehvizdy a Vyšehořovice. 

Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla byl použit PC program MEFA v.02 
(Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP 
ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a 
DINPROJEKT. Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních 
emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních 
úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. 
Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, 
podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. 

Pro výpočet délkové intenzity emisí z dopravy je použit vzorec:                                      

kde: ML je délková intenzita emise [g.m-1.s-1], 

N je počet jízd těžkých nákladních vozidel za den (12/24 jízd/den), 

  EF  je příslušný emisní faktor. 
 

Tabulka č. 17: Délková intenzita emisí z liniových zdrojů v době max. denního zatížení 24 průjezdy 

Délková intenzita emisí [g.m-1.s-1] Číslo 
zdroje 

Název 
NOx PM10 Benzen 

U Účelová komunikace 1,207.10-6 1,5. 10-7 9. 10-9 
S1 silnice III/10163 4,91.10-7 5,2. 10-8 4. 10-9 
S2 silnice III/10163 5,14.10-7 6,2. 10-8 4. 10-9 

 

V následující tabulce jsou vypočteny celkové roční emise z liniových zdrojů (z 
komunikací) produkované v souvislosti s realizací záměru v průjezdné trase od těžebny až ke 
křižovatce na Jirny, Nehvizdy a Vyšehořovice. Při výpočtu byla zohledněna provozní doba 

FL ENM ..
10.4,86

1
6

=
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ve svém minimu i maximu, maximální i minimální denní intenzita a délka úseků tras od 
severního okraje obce po dobývací prostor.  

 

Tabulka č. 18: Roční produkce emisí z liniových zdrojů  

Množství emisí [kg.rok-1] Číslo 
zdroje 

Název 
Délka úseku 

[m] NOx PM10 Benzen 

U  Účelová komunikace 1300 m 22,709 2,622 0,169 
S1  silnice III/10163 1250 m 8,889 0,958 0,076 
S2  silnice III/10163 900 m 6,7 0,808 0,062 

Pozn. celkové roční příspěvky emisí záměru k stávajícím emisím jsou vypočteny v programu MEFA v.02 

b) Plošné zdroje 

Jako plošné zdroje znečistění se uplatní zejména pracovní stroje s dieselovými motory. 
Údaje o emisních faktorech dieslových agregátů byly převzaty z publikace 
„EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2005, vydaného EEA (European 
Environment Agency) 1. 9. 2004. Jako emisní faktor pro dieselový agregát je uvažováno (v 
kg/t spálené nafty): 

• 48,8 kg NOx,  
• 5,73 kg TZL (100%  frakce PM10), 
• 0,15 kg benzenu. 

Jedná se o relativně vysoké hodnoty, vycházející z měření na starších strojích, proto je 
lze použít pro jakýkoliv typ nakladače. Do plošných zdrojů nezapočítáváme autocisterny 
s vodou a autocisterny s dováženým palivem, a to z důvodu nepravidelnosti, krátkého 
časového zdržení v ZÚ a malé frekvenci potřeby návštěvnosti ZÚ.  

b1) Čelní kolový nakladač 

Nakladač se pohybuje v prostoru manipulační plochy a provádí tyto činnosti: 

• Nakládka natěžené suroviny k expedici na soupravy 

• Manipulace se surovinami v ploše provozních deponií 

• Manipulace s doprovodnými surovinami (s písky, s jíly) 

Doba provozu - 85 dnů x 13 hod/den = 1 105 hod 

  - 165 dnů x 3 hod/den = 495 hod 

Spotřeba nafty - 85 dnů: 15 l/hod x 1 105 hod = 16 575 l/ 85 dnů = 13,8 t// 85 dnů 

- 165 dnů: 15 l/hod x 495 hod = 74 25 l/165 dnů = 6,2 t/165 dnů 

Celková spotřeba nafty nakladače za rok: 24 000 l/rok = 20 t/rok 

b2) Hydraulická rypadla s podkopovými lopatami 

Dvě hydraulická rypadla s podkopovými lopatami se budou pohybovat v prostoru těžby. 
Jedno rypadlo bude s pohotovostní hmotností 30 t, druhé výkonnější rypadlo bude s 
pohotovostní hmotností 50 t. Rypadla provádí tyto činnosti: 

• Rozpojování a nakládka těžené suroviny na dampry 

Doba provozu rypadla (p.h. 30 t) - 85 dnů x 13 hod/den = 1 105 hod/rok 
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Spotřeba nafty rypadla (p.h. 30 t) - 85 dnů: 20 l/hod x 1 105 hod = 22 100/ rok = 18,3 t rok 

Doba provozu rypadla (p.h. 50 t) - 85 dnů x 13 hod/den = 1 105 hod/rok 

Spotřeba nafty rypadla (p.h. 50 t) - 85 dnů: 30 l/hod x 1 105 hod = 33 150/ rok = 27,5 t rok 

Celková spotřeba nafty obou strojů: 55 250 l/rok = 45,8 t/rok 

b3) Buldozer 

Buldozer (p.h. 40 t) se bude pohybovat v prostoru skrývek, těžby a vnější deponie. Bude 
provádět následující činnosti: 

• Shrnování skrývek a těžené suroviny 

• Základní modelace terénu, výsypky aj. 

Doba provozu buldozeru - 85 dnů x 13 hod/den = 1 105 hod/rok 

Spotřeba nafty buldozeru - 85 dnů: 30 l/hod x 1 105 hod = 33 150/ rok = 27,5 t rok 

b4) Dampry  

Celkem v době provádění těžby (85 dnů v roce) bude v těžebně přítomno 6 damprů, z nichž 
tři budou mít nižší tonáž (15 t) a tři budou mít tonáž vyšší (25 t). Dampry (15 t) budou 
dopravovat suroviny od méně výkonného rypadla, dampry (25 t) od rypadla výkonnějšího. 
Dampry se budou pohybovat v celém zájmovém území a provádět tyto činnosti:  

• Převoz skrývek a doprovodných surovin v ZÚ 

• Převoz samotných žáruvzdorných jílovců z prostoru těžby do prostoru manipulační 
deponie „Za hájem“ 

Doba provozu dampru (15 t) - 85 dnů x 13 hod/den = 1 105 hod/rok 

Spotřeba nafty dampru (15 t) - 85 dnů: 10 l/hod x 1 105 hod = 11 050/ rok = 9,2 t rok 

Doba provozu dampru (25 t) - 85 dnů x 13 hod/den = 1 105 hod/rok 

Spotřeba nafty dampru (25 t) - 85 dnů: 12 l/hod x 1 105 hod = 13 260/ rok = 11 t rok 

Celková spotřeba nafty všech 6ti strojů: 72 930 l/rok = 60,5 t/rok 

b5) Mobilní třídící linka 

Mobilní třídící linka bude umístěna v těžebně samotné v místě výskytu doprovodných 
pískovců a bude provádět následující činnosti: 

•  Třídění doprovodných sypkých pískovců 

Doba třídění - 85 dnů/rok x 6,5 hod/den = 553 hod/rok 

Spotřeba nafty třídiče - 85 dnů: 8 l/hod x 553 hod = 4 424 l/rok = 3,7 t rok 

b6) Stání automobilů - souprav 

Nákladní automobily se budou zdržovat v manipulační ploše „Za hájem“.  

• Stání při nakládce suroviny k expedici 

Průměrná doba zdržení jednoho nákladního automobilu v prostoru manipulační plochy při 
nakládce suroviny je cca 15 min. Při stání mají automobily spuštěný motor. Dále je přijat 
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předpoklad, že z hlediska produkovaných emisí se 1 minuta volnoběhu rovná ujetí 1 km 
rychlostí 60 km/h. Pro určení emisí je použita metodika MEFA v.02. 

Emisní faktor pro NOx byl vypočten 1,3620 g/km (g/min), pro PM10 0,0604 g/km (g/min) 
a pro benzen 0,0066 g/km (g/min). 

Doba stání  - 12 NA/den x 15 min x 85 dnů = 15 300 min/rok 

  - 6 NA/den x 15 min x 165 dnů = 14 850 min/rok 

Celková doba stání za rok: 30 150 min/rok 

Tabulka č. 19: Emise škodlivin z plošného zdroje  

Plošný zdroj NOx PM10 Benzen 

 kg.rok-1 g.s-1 kg.rok-1 g.s-1 kg.rok-1 g.s-1 
Čelní kolový 
nakladač 

976 0,16944444 114,6 0,01989583 3 0,00052083 

Hydraulické 
rypadlo (p.h. 30 t) 

893,04 0,22449472 104,859 0,02635973 2,745 0,00069005 

Hydraulické 
rypadlo (p.h. 50 t) 

1342 0,33735546 157,575 0,03961161 4,125 0,00103695 

Buldozer (p.h.40t) 1342 0,33735546 157,575 0,03961161 4,125 0,00103695 
Dampry (15 t) 3x 1346,88 0,11286073 158,148 0,01325189 4,14 0,00034691 
Dampry (25 t) 3x 1610,4 0,13494218 189,09 0,01584465 4,95 0,00041478 
Mobilní třídící 
linka 

180,56 0,09069721 21,201 0,01064949 0,555 0,00027878 

NA- stání 41,06 0,02269762 1,82 0,00100608 0,199 0,00011001 

 

c) Bodové zdroje  

V lomu samotném nebude provozován žádný významný bodový zdroj znečišťování 
ovzduší. Jediným bodovým zdrojem znečišťování ovzduší bude elektrocentrála, která bude 
dodávat elektrickou energii zejména unimobuňkám a společně s unimobuňkami bude 
umístěna v prostoru manipulační plochy. Elektrická energie z elektrocentrály bude pohánět i 
čerpadla důlních vod. Elektrocentrála o výkonu 10 – 15 kW bude poháněna dieslovým 
spalovacím motorem.  

Dle Přílohy č. 4 (Emisní faktory vybraných ostatních zdrojů) vyhlášky 365/2002 Sb. 
v platném znění, byly stanoveny emisní faktory pro stacionární zdroj – pro stacionární pístový 
spalovací motor. Jako emisní faktor pro dieselový agregát je uvažováno (v kg/t spálené nafty): 

• 50 kg NOx,  
• 1,0 kg TZL (100%  frakce PM10), 
• 0,12 kg benzenu. 
 

Při předpokládaném provozu elektrocentrály cca 3 000 hodin za rok a spotřebě cca 3 l 
nafty za hodinu bude roční spotřeby 9 000 l nafty tj. cca 7,5 t nafty.  

 

Tabulka č. 20: Emise škodlivin z bodového zdroje  

NOx PM10 Benzen Bodový zdroj 
kg.rok-1 g.s-1 kg.rok-1 g.s-1 kg.rok-1 g.s-1 

Elektrocentrála 375 0,0347 7,5 0,00069 0,9 0,000083 
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Vypočtené hodnoty emisí u liniových zdrojů a bodového zdroje jsou nízké a z pohledu 
znečištění ovzduší málo významné. U plošných zdrojů jsou vypočtené hodnoty výrazně vyšší, 
přesto však vzhledem k uzavřenosti a zahloubení prostoru těžebny, k odclonění celého 
prostoru lesními porosty a terénem, k maximu prováděných prací pouze po dobu 85 
pracovních dnů v roce a k dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby okolních obcí 
nepředpokládáme, že budou činností v těžebně zasažena obydlená místa.  

Při realizaci záměru nenastanou mimo plochu DP a jeho nejbližšího okolí (řádově desítky 
metrů) žádné významné změny oproti současnému stavu a imisní situace bude dále určována 
stávajícím pozadím.  

 

2. ODPADNÍ VODY 

Odpadní vody typu městských odpadních vod (splaškové vody) 

Odpadní vody z WC a umýváren budou odváděny do bezodtoké jímky, umístěné 
v blízkosti sociálního zařízení. Jímka bude muset splňovat požadavek na nepropustnost 
doložený zkouškou vodotěsnosti. Jímka bude průběžně dle potřeby vyvážena externí firmou s 
cílovým místem na ČOV. Produkce splaškových vod bude max. 280 m3 /rok. 

Odpadní vody technologické 

Pro omezení prašnosti ze sekundárních zdrojů bude za sucha prováděno kropení 
materiálů, ploch a komunikací kropícím vozem. Případné kropení bude provozováno pouze 
mimo období mrazů. Větší část této vody zůstane v surovině, z níž se bude následně 
odpařovat, menší část však může stékat a zůstávat v prostoru lomu, kde se bude jak 
vypařovat, tak vsakovat do podloží. 

Dešťové vody 

Dešťové vody, které budou vnikat do prostoru lomu budou dle definice horního zákona 
přispívat k produkci důlních vod. 

Důlní vody 

Těžba v dobývacím prostoru Břežany II bude probíhat suchou cestou. Pro odvodnění 
budou s postupem těžby k severu hloubeny v místech nejvyššího zahloubení odvodňovací 
zářezy, odkud bude voda čerpána a vypouštěna k jihu souběžně s příjezdovou komunikací do 
bezejmenného pravostranného přítoku Výmoly (do strouhy). Vypouštění důlních vod do 
povrchových toků bude podléhat schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu v samostatném 
řízení. 

V roce zahloubení těžby na 1. (bazální) polohu těžby se předpokládá čerpání statických 
zásoby podzemní vody o objemu až 5,6 l/s, v dalších letech budou čerpány převážně 
dynamické přítoky o objemech 0,4 l/s (max. 1,3 l/s). V mimotěžební období se předpokládá 
pouze udržování vodní hladiny na určité úrovni, v době těžby bude vodní hladina regulována 
dle potřeby.  

Jak již bylo uvedeno, důlní vody budou dle potřeby odčerpávány a dále vypouštěny do 
bezejmenného pravostranného přítoku Výmoly nebo využívány k dalším nutným činnostem. 
Z dalších činností budou důlní vody používány ke kropení komunikací (proti prachu) v 
suchém období, k zalévání rekultivovaných pozemků a k závlaze v porostech v blízkosti 
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hrany lomu a přilehlých částí ÚSES, pokud by se v nich projevovaly účinky dočasného 
snížení hladiny podzemní vody. Nakládání s důlními vodami bude provádět společnost České 
lupkové závody, a.s. vlastními prostředky. Množství vody jak čerpané, tak používané na další 
činnosti nelze přesně odhadnout, je závislé na mnoha okolnostech (počasí, přítoky podzemní 
vody aj.). 

 

3. ODPADY 

Odpady vznikající při hornické činnosti 

Na odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládané v 
odvalech, výsypkách a odkalištích se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2, odst. 1 písm b 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Běžným provozem lomu budou vznikat odpady především ze skupin 13, 15, 16, 17 
a 20 (viz následující tabulka).  

Tabulka č. 21: Seznam předpokládaných druhů odpadů 
Kód druhu odpadu dle 
Katalogu odpadů 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů 
Kategorie 
odpadu 

13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N 
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 

15 02 02 
Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

16 01 03 Pneumatiky O 
16 01 07 Olejové filtry N 
16 06 01 Olověné akumulátory N 
16 07 08 Odpady obsahující ropné látky N 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

Celkovou roční produkci těchto odpadů lze odhadnout 2 – 5 t/rok, z toho bude cca 0,5 t 
nebezpečných. Na část uvedených odpadů se podle § 38 zákona o odpadech vztahuje 
povinnost zpětného odběru. Pokud je využit systém zpětného odběru, jsou tyto komodity do 
místa zpětného předávány jako použité výrobky a nevztahují se na ně další povinnosti podle 
zákona o odpadech. Společností ČLUZ, a.s. proto budou preferováni dodavatelé výrobků a 
služeb (servis mechanismů, výměny olejů apod.), kteří zajistí zpětný odběr. Tím bude 
minimalizováno celkové množství odpadů i produkce nebezpečných odpadů.  

Odstraňování vzniklých odpadů nebude představovat vážnější problém, v dosahu je 
provozováno několik zařízení pro zneškodňování odpadu. Nakládání s odpady se bude řídit 
platným zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcími přepisy. Odpady svým složením 
odpovídající  komunálním odpadům budou tříděny v souladu se systémem třídění zavedeným 
v obci, s níž hodlá provozovatel lomu uzavřít smlouvu o přistoupení  k jejich systému 
odpadového hospodářství. Nevytříděná část odpadů bude zařazena jako směsný komunální 
odpad. 
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Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 

Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky 
paliv a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků při jejich 
poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska 
ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. 
Pokud by došlo k znečištění zeminy, bude okamžitě odtěžena a odvezena k vyčištění na 
dekontaminační plochu. 

Tabulka č. 22: Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 
Kód druhu odpadu dle 
Katalogu odpadů 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů 
Kategorie 
odpadu 

15 02 02 
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištění nebezpečnými látkami 

N 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 09 03 
jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

19 13 01 pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky N 

 

Situaci, při které by došlo k havárii a vznikly by v souvislosti s ní odpady, bude řešit 
Havarijní plán. 

 

4. HLUK A VIBRACE 

Pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci byla zpracována akustická studie 
(Bubák, Moravec 2007), která je přílohou č. 1 tohoto oznámení.  

Předmětem akustické studie je vyhodnocení vlivu obsluhy lomu nákladní automobilovou 
dopravou (expedice produktů) na akustickou situaci podél nejbližších využívaných 
komunikací a dále vyhodnocení vlivu vlastního provozu lomu na akustickou situaci v okolí.  

Studie je rozdělena do dvou částí, přičemž v první části je řešen hluk ze zvýšeného 
dopravního zatížení používaných komunikací. Ve druhé části studie je řešen vliv hluku 
z provozu technologie v lomu, z těžby a z obslužné dopravy na účelové komunikaci. Hlukové 
vlivy jsou řešeny vzhledem k chráněnému venkovnímu prostoru staveb a chráněném 
venkovním prostoru (dle § 30 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
v platném znění). 

Studie provádí srovnání měřených a modelově zjištěných hodnot s limity uvedenými v 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Hluk z dopravy 

V hlukové studii jsou hodnoceny vlivy hluku z provozu expediční dopravy pro okolí 
průjezdových tras vedených po veřejných silnicích. Sledován byl vliv důsledku realizace 
záměru – tedy expedice suroviny na akustickou situaci v místech zvýšení průjezdnosti 
nákladních automobilů. Kvantifikace hlukového ovlivnění byla provedena pro okolí silnice 
III/10163 v obcích Tlustovousy a Horoušany, jakožto pro lokality nejblíže navrhovanému 
záměru, a tedy s předpokládaným nejvyšším stupněm ovlivnění. 
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 Posouzení bylo provedeno pro rok 2010. Předpokládá se, že v roce 2010 již bude záměr 
v provozu a objem těžby a expedice se ustálí na předpokládané výši 50 000 t ročně. 

Rozbor dopravní situace na sledovaných komunikacích pro jednotlivé hodnocené varianty 
je komentován v kapitole B.II.4 Nároky na dopravní infrasturkturu, podrobněji je zatížení 
dopravních sítí analyzováno v akustické studii. 

Doprava obsluhující provoz lomu se na veřejných komunikacích stává součástí běžné 
dopravy a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného 
zdraví) a dalšími předpisy je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle 
vlastnických vztahů ke konkrétním komunikacím. Vlastník předmětného záměru je tak přímo 
zodpovědný pouze za hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po 
jeho komunikacích (účelová komunikace nebo manipulační plochy atd.). I přes výše uvedený 
fakt akustická studie nárůst hladiny hluku z dopravy hodnotí. Pro posouzení všech vlivů 
spojených s realizací záměru je to nezbytné. 

Hodnocení je provedeno formou srovnání varianty V0 (nulové) a varianty VP (projektové). 
Pro jednotlivé modely byla stanovena intenzita dopravy následujícím způsobem: 

Varianta V0 – referenční varianta: 

Z výsledků vlastního sčítání dopravy byla stanovena průměrná denní hodinová intenzita 
dopravy na komunikaci pro rok 2010. 

Varianta VP – realizace záměru, provoz expedice: 

Jako základna pro výpočet byly uvažovány hodnoty z nulové varianty, tedy předpokládané 
dopravní intenzity pro rok 2010. K těmto intenzitám byl přičten nárůst počtu vozidel 
zapříčiněný zahájením provozu lomu. Vzhledem k tomu, že se uvažuje se dvěma rozdílnými 
variantami expedice, je výpočet proveden ve dvou subvariantách: 

• VP1  165 dnů/rok běžné expedice  150 t denně 12 jízd denně, 

• VP2  85 dnů/rok intenzivnější expedice 300 t denně 24 jízd denně. 

Dopravní intenzity jsou již uvedeny v tabulce č. 16 v kapitole B.II.4. Prezentace výsledků 
výpočtů a jejich interpretace je předmětem kapitoly D.1. Fyzikální vlivy. 

Hluk z vlastního provozu lomu a z vnitroareálové dopravy 

Jako stacionární zdroje hluku v těžebně se uplatní stroje a zařízení používané při těžbě a 
manipulaci se surovinou a se skrývkou a při úpravě suroviny. 

Pro hodnocení hlukových vlivů stacionárních zdrojů, bylo použito akustických údajů 
získaných těmito způsoby: 

• z technických dokumentací pracovních strojů a zařízení, které budou na lokalitě použity, 

• z technických dokumentací obdobných pracovních strojů a zařízení, 

• z archivních podkladů zpracovatele, které vychází z již provedených akustických studií a 
z vlastních měření akustických výkonů na obdobných zařízeních, 

• z přípustných hodnot emisí hluku dle Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. v platném znění 
(směrnice 2000/14/EC). 
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Tabulka č. 23: Používaná mechanizace v lokalitě  s akustickými parametry 

ZDROJ Užití počet  
hladina akust. 
výkonu LwA / 

intenzita provozu 

typ činnost ks  

pásový dozer skrývka, těžba 1 107,0 dB 

kolový nakladač manipulace se surovinou, nakládka 1  105,0 dB 

pásové rypadlo těžba suroviny, skrývky a výklizu 2 107,0 dB 

třídící linka třídění suroviny 1 101,0 dB 

elektrocentrála výroba el. energie 1 94,0 dB 

dampr (liniový zdroj – 2 trasy) převoz suroviny a skrývky 6 ~ 20 JÍZD/HOD 

nákl. automobil (liniový zdroj) expedice  - MAX 3 
JÍZDY/HOD 

Prezentace výsledků výpočtů a jejich interpretace je předmětem kapitoly D.1. Fyzikální vlivy. 

Hluk z odstřelů 

V lomu budou prováděny trhací práce pro rozpojování soudržnějších partií nadložních a 
podložních pískovců. Investor nepředpokládá v 85 denním období těžby častější odstřely než 1x 
měsíčně. Vzhledem k tomu, že se jedná o exploze výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní 
hmotnosti trinitrotoluenu je při těchto odstřelech emitován vysokoenergetický impulsní hluk. 

Vibrace 

V souvislosti s realizací záměru budou emitovány významnější vibrace při odstřelech. 
Vliv na nejbližší budovy v souvislosti s odstřely v lomu bude ověřen seismickým měřením. 

Vibrace spojené s provozem mechanizačních prostředků budou nevýznamné. Uvedené 
vibrace budou působit pouze na obsluhu pracovních strojů a budou řešeny společně 
s ostatními negativními vlivy, tj. hlavně hlukem, používáním ochranných pracovních 
pomůcek v rámci dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce. 

 

5. ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ 

V těžebně nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani významnější 
zdroje záření elektromagnetického. Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 226Rn. 
Zájmové území se nachází v území s nízkou až přechodnou kategorií radonového rizika 
z podloží (www.suro.cz).   

Směrné hodnoty o rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro 
ozáření osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví prováděcí předpis k zákonu č. 
18/1997 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů, a to vyhláška Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost č. 184/1997 Sb., v jejíž příloze č. 11 v tabulce č. 1 jsou stanoveny 
Směrné hodnoty pro index hmotnostní aktivity u stavebního materiálu k použití pro stavby 
s pobytovým prostorem.  

Měrná  aktivita 226Ra suroviny z ložiska žáruvzdorných jílovců Vyšehořovice - Svědčí 
Hůra musí být v souladu s výše zmíněnou vyhláškou č. 184/1997 Sb., o požadavcích na 
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zajištění radiační ochrany, a proto bude pravidelně sledována akreditovanou laboratoří a 
výsledky budou předkládány Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost 

6. RIZIKA HAVÁRIÍ VZHLEDEM K NAVRŽENÉMU POUŽITÍ LÁTEK A TECHNOLOGIÍ 

Těžba v navrhovaném dobývacím prostoru Břežany II neznamená významné riziko vzniku 
havárií s následnými dopady na složky životního prostředí. Problematika možnosti vzniku 
havárií bude řešena havarijním plánem, který bude před zahájením těžby zpracován. Havarijní 
plán stanovuje postup ohlášení havárie a povinnosti a úkoly jednotlivých pracovníků lomu při 
jejím odstraňování. V souvislosti s provozem lomu může dojít k havarijním situacím níže 
vyjmenovaným. K jednotlivým havarijním situacím budou vypracovány příslušné dokumenty 
řešící jejich prevenci, odstranění a likvidaci.  

Možné havarijní situace: 

• Mimořádné události způsobené trhacími pracemi 

Trhací práce bude provádět osoba s příslušným osvědčením (technický vedoucí odstřelu), 
trhaviny nebudou v lomu skladovány. Bezpečnost při provádění trhacích prací závisí na 
dodržování pracovních postupů v souladu s konkrétními báňskými předpisy. To se týká 
dodržování ustanovení při zahajování trhacích prací, nošení ochranných pomůcek, 
respektování manipulačního prostoru a bezpečnostního okruhu, skrytí pracovníků 
zúčastněných na trhacích pracích, vydávání výstražné signalizace, zabezpečení hlídek, 
zabezpečení objektů a zařízení a postupu dle plánu opatření při selhávce atd. 

• Provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení 

Mechanické narušení technického nebo elektro zařízení může být zdrojem pracovního 
úrazu. Předcházení havarijnímu stavu spočívá v pravidelných prohlídkách technického stavu 
všech mechanismů a elektrických zařízení, v dodržování bezpečnostních předpisů při 
manipulaci s nimi a v udržování pořádku na pracovišti.  

• Požáry 

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

• Sesuvy zemin a hornin 

Aby nedošlo k sesuvu zemin a hornin, musí být dodržovány předepsané sklony, výšky, 
šířky a další parametry (svahů, etáží, komunikací a aj).   

• Ropné havárie  

Únik pohonných hmot, popř. mazadel z mechanizmů do zeminového prostředí a 
podzemních vod by znamenal obecné ohrožení kvality podzemních vod, a proto musí být 
okamžitým zásahem zabráněno šíření znečištění v podzemní vodě. Způsob postupu musí být 
zakotven v havarijním vodohospodářském plánu a musí být neustále připraveny prostředky k 
zneškodnění havarijního stavu a odstranění jeho následků. Pracovníci těžebny musí být k 
tomu odborně vyškoleni.  

• Úrazy, hledání pohřešované osoby 

Dopady na okolí 

Dopad předvídatelných druhů havárií je omezen zejména na vlastní prostor lomu a jeho 
zařízení. Z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za nejzávažnější případný únik či 
úkapy ropných látek z mechanizace, požár mechanizace a zázemí lomu. Únik ropných látek 
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znamená riziko především díky možnému znečištění podzemních vod a  půdního prostředí. 
Při vzniku požáru může dojít k ohrožení života nebo zdraví lidí, ohrožení zařízení, majetku a 
k znečištění ovzduší. 

K úniku ropných látek může dojít i přímo z mechanizace využité pro práce v lomu a v 
době jejich odstavení mimo pracovní dobu. Za havárii se v případě úniku ropných látek 
nejedná, pokud unikne pouze nepatrné množství těchto látek (úkapy) nebo je vzhledem k 
místu úniku bezpečně vyloučeno znečištění nebo poškození složek životního prostředí. Postup 
při likvidaci havárií bude řešit havarijní plán. Preventivní opatření budou vyjmenována 
v příslušných pracovních postupech a řádech.  

Preventivní opatření 

Zaměstnanci budou během doplňování pohonných hmot sledovat zda nedochází k úniku 
ropných látek do okolního prostředí. Tankování bude probíhat na zpevněné ploše. Všichni 
zaměstnanci budou prokazatelně seznámeni s příslušným provozním řádem a havarijním 
plánem.  

Odstavná plocha pro mechanizaci používanou v lomu (nakladač, rypadla, dampry, 
buldozer) bude zpevněná, pod každým strojem bude umístěna záchytná odkapová vana. Při 
tankování bude taktéž pod palivem doplňovaný stroj umístěna záchytná vana. Pokud dojde k 
úkapům ropných látek (nafta, oleje) mimo záchytné vany, budou okamžitě likvidovány 
posypem materiálů sajících nebo vázajících ropné látky (např. Vapex, písek, piliny). Pokud 
byl úkap způsoben technickou závadou na stroji, bude neprodleně odstraněna popř. po dobu 
nezbytnou před opravou bude pod místo úkapu umístěna záchytná vana. Dle provozního řádu 
bude prováděna denní kontrola technického stavu veškeré mechanizace.  

 

7. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

S realizací záměru souvisí významné terénní úpravy a zásah do krajinného rázu. 
Podrobněji jsou uvedené aspekty popsány v jiných kapitolách tohoto oznámení a v příloze č. 3 
k tomuto oznámení záměru.  

Pohledové studie začlenění výsypky do krajiny jsou uvedeny v příloze č. 2 (schválené 
SPSR) a to za textem v dokumentaci SPSR. SPSR se však zabývá celou plochou  
stanoveného DP, tudíž v pohledových studiích je zohledněna i výsypka  
na jihovýchodě DP, jež je mimo naše zájmové území a toto oznámení ji neřeší. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

1.  DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PRIORITY JEHO TRVALE UDRŽITELNÉHO VYUŽÍVÁNÍ 

Plocha ZÚ se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) Vyšehořovice - část 
Břežany II (stanoveném ONV Kolín, č.j. výst. 6478/67 dne 14. 8. 1968) a plocha určená 
k provádění těžby je součástí dobývacího prostoru Břežany II (rozhodnutím OBÚ Kladno,  
č.j. 1713/V/03/465/RCZ dne 26. 2. 2004).   

V současné době jsou v zájmovém území výhradně zemědělsky obhospodařované 
pozemky (pole). Pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány dle kultury jako 
zemědělský půdní fond. Ze západu a částečně z jihu se ZÚ buď přímo či nepřímo sousedí 
pozemky porostlé vzrostlým lesem. Ostatní okolní pozemky jsou opět zemědělsky 
obhospodařovanými.   

Zájmové území je součástí socioekoregionu  I/3/3 s převahou orné půdy I., III. a IV. 
stupně ochrany. Západně od ZÚ na západním svahu nad Výmolou a v nivě Výmoly jsou 
vymezeny dva prvky územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES).  

Obecní zastupitelstvo obce Břežany II schválilo usnesením ze dne 25. 2. 2002 Územní 
plán obce Břežany II, druhé znění. Zastupitelstvo v souladu s platnými předpisy téhož dne 
schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce 
Břežany II. Účinnost nabyla vyhláška 13. 3. 2002. V říjnu roku 2004 byla provedena první 
změna Územního plánu, která se však netýkala ZÚ.  

Platný Územní plán obce Břežany II, druhé znění (D. Pešek a H. Pešková) navazuje na 
Územní plán obce Břežany II, zpracovaný v roce 1998 D. Peškem a H. Peškovou a na 
Komplexní urbanistickou studii pro obec Břežany II, zpracovanou stejnými autory v roce 1997.  

Dobývací prostor Břežany II je v územním plánu zobrazen v konturách dle předchozího 
souhlasu MŽP ČR. Současný stanovený DP Břežany II zaujímá poněkud menší část tohoto 
území (viz mapové přílohy oznámení) a nepřesahuje nikde hranice DP z předchozího 
souhlasu MŽP ČR. Celé území určené k těžbě se nachází dle platné ÚPD v ploše dobývacího 
prostoru a těžba je tedy v souladu s ÚPD.  

Svažité území v JZ části DP mezi biokoridorem a východněji ležícím osamělým hájkem 
(parcela 760/3 a 760/2) je navrženo jako území určené k plnění funkcí lesa (předpokladem by 
bylo vynětí ze ZPF). Tato skutečnost není v rozporu s těžebním záměrem a schváleným SPSR 
(Dřevíkovský, 2001), ovšem s tím, že zalesnění by zde bylo provedeno po vytěžení zásob 
suroviny  a sanaci území v rámci rekultivace. Ve výkresu z ÚPD je plocha (parcela 760/3 a 
760/2) znázorněna jako „P“ – zóna přírodní zeleně. 

Část manipulační deponie „Za hájem“ se nachází již mimo plochu DP Břežany II a po 
provedení záměru bude plocha zalesněna a navrácena do ZPF. V ÚPD je tato plocha mimo 
DP Břežany II zobrazena jako plocha „O“ – zóna orné půdy. 

Navrhovaná vnější výsypka „JZ“ je taktéž umístěna v ploše mimo stanovený DP Břežany 
II. Po sanaci a rekultivaci bude plocha výsypky zalesněna. Dle následujícího obrázku je vnější 
výsypka „JZ“ umístěna  v ploše „O“ – zóna orné půdy. 

Navržená příjezdová komunikace k těžebně prochází plochou „O“ – zóna orné půdy. 
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Předpokládá se, že výše zmíněné plochy jež nejsou v souladu s ÚPD, budou změnou 
územního plánu obce Břežany II vymezeny pro dané činnosti související s těžbou. 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu (Český Brod) k záměru z hlediska územně 
plánovací dokumentace je v kapitole H tohoto oznámení. 

 

Obrázek č. 5: Výřez z hlavního výkresu územního plánu obce Břežany II 
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Obrázek č. 6: Legenda k hlavnímu výkresu územního plánu obce Břežany II 
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2. RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ  

Zájmové území není součástí žádné Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV). Hranice CHOPAV Severočeská křída, jež byla vyhlášena Nařízením vlády 
č.85/1981 Sb., probíhají cca 10 km severně od ZÚ. 

Zájmového území je popsáno biochorou 2RE a odpovídá plošinám na spraších. V této 
biochoře zcela dominují velká pole, která pokrývají rozsáhlá území. Jednotlivá pole jsou 
oddělena přímými cestami a okresními silnicemi s liniovým doprovodem ovocných dřevin. 
Lesy jsou velmi vzácné, zpravidla je tvoří pouze nepatrné segmenty na ojedinělých vyšších 
strmých svazích nebo v místech, kde dříve bývaly těženy nerostné suroviny, případně tvoří 
doprovod vodotečí. Jejich druhová skladba je většinou změněna s hojným akátem, smrkem, 
borovicí, jasanem, topoly a lipami. Pouze nivní lesíky mají dřevinnou skladbu bližší 
přirozené, neboť v nich dominují topoly a vrby, místy olše. Travní porosty jsou ojedinělé, 
tvoří malé plochy a jsou vázány především na nivy potoků. Vodní plochy jsou velmi vzácné, 
tvoří jednak zaplavené příkopy v polích, jednak kratší úseky větších alochtonních potoků, ale 
též drobné rybníky v nivách některých segmentů. Rybníky jsou situovány hlavně po okrajích 
silnic a mají malou biologickou hodnotu. Větší zastoupení sadů je dáno výskytem zahrádek, 
převažují zahrádky u vesnických stavení. Sídla jsou tvořena kdysi bohatými velkými 
vesnicemi, které jsou poměrně blízko sebe (Culek a kol., 2003).     

Ze způsobu využití území, respektive vzájemného poměru kultur, na katastrálním území 
Břežany II lze odvodit stupeň ekologické stability daného území a jeho změnu po realizaci 
projektu. Koeficient ekologické stability (Kes) je podíl ploch relativně ekologicky stabilních 
ku plochám ekologicky nestabilním (labilním). Za ekologicky stabilní plochy lze považovat 
lesy, vodní plochy, travní porosty a sady. Za labilní plochy pak považujeme pole a 
urbanizované zastavěné plochy. Z následující tabulky je jasně zřejmé, že převažuje podíl 
labilních ploch nad plochami stabilními. Koeficient ekologické stability je tedy nízký. Jde 
tedy o území nadměrně využívané zemědělskou prvovýrobou, s malým podílem luk a lesů. 

 

Tabulka č. 24: Plochy jednotlivých kultur za základní územní jednotku (ZUJ) 533220  -  Břežany II 
v tom 

z toho z toho 
ZÚJ 

Plocha 
celkem 

země- 
dělská 
půda 

orná  
půda 

zahrady,  
ovocné  
sady 

trvalé  
travní  
porosty 

nezemě- 
dělská  
půda 

lesní  
pozemky 

vodní  
plochy 

zastavěné 
plochy 

ostatní 

Břežany 
II 

910,8923 846.7194 812,3804 12,6087 21.7303 64,1729 6.1354 3.8223 14.7733 39.4419 

Pozn.: údaje jsou z roku 2004.  Zdroj: www.czso.cz 

 

Realizace záměru se uvažuje na polích s nízkou ekologickou stabilitou (ZPF). Těžba bude 
znamenat dočasné nebo trvalé vyjmutí ploch ze ZPF a jejich převedení mezi plochy ostatní 
taktéž s nízkou ekologickou stabilitou. Z výše uvedeného je zřejmé, že se ekologická stabilita 
území změní pouze nepatrně, tudíž je bezpředmětné koeficienty ekologické stability počítat.  

Lze tedy konstatovat, že těžba nijak významně neovlivní ekologickou stabilitu širšího 
území.  

Plochy sousedící se ZÚ jsou převážně plochy zemědělsky obhospodařované (pole), na 
západě  a částečně na jihu na ZÚ navazuje lesní porost, který nebude těžbou dotčen. 
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3.  SCHOPNOST PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽ SE ZVLÁŠTNÍ POZORNOSTÍ NA : 

Územní systém ekologické stability krajiny 

Na území navrhovaném k těžbě, k tvorbě výsypky a k využití jako manipulační plochy 
není vymezen žádný prvek územního systému ekologické stability (žádný biokoridor ani 
žádné biocentrum), realizace záměru v těchto plochách se přímo nedotkne žádného ze 
skladebních prvků vymezeného ÚSES.  

Západně a jihozápadně od ZÚ se však nachází prvky ÚSES. Tyto prvky ÚSES jsou 
znázorněny na následujícím obrázku a popsány níže v textu.  

ÚSES v ZÚ byl převzat z Generelu místních systémů ekologické stability, okres Kolín, jež 
byl zpracován společností U-24 s.r.o. v dubnu roku 1993 a dále uveden v rámci Komplexní 
urbanistické studii (Pešek, Pešková, 1997) a v následné schválené ÚPD.  

 

Nadregionální ÚSES 

DP Břežany II neprochází žádné nadregionální biocentrum ani biokoridor. Nejblíže se 
k zájmovému území přibližuje osa nadregionálního biokoridoru západně, a to na cca 100 m 
vzdušnou čarou. Tento západně procházející nadregionální biokoridor je uveden pod názvem 
„Vidrholec“ K68 a celé ZÚ leží v jeho dvou kilometrovém ochranném pásmu. Osa 
biokoridoru přibližně kopíruje řeku Výmolu.  

 

Regionální ÚSES 

Prvky regionálního ÚSES se v ZÚ ani v jeho blízkosti nenachází. 

 

Lokální (místní) ÚSES 

Západně od ZÚ se nachází lokální funkční biocentrum „U stráně” (poř. č. 3/13-13-17). 
Toto biocentrum neleží v ZÚ. Vzdálenost biocentra (zejména lesního porostu - přesněji 
hranicí vymezenou zavětvením stávajícího porostu) od nejbližšího místa technických prací 
(skrývkové, těžební a následné sanační) bude min. 10 m. Dále bez technických prací a 
terénních úprav zůstane pás o minimální šíři 20 m od horní (zalesněné) hrany údolí Výmoly.   

Jihozápadně od ZÚ prochází lokální biokoridor „Přes Tuklaty” (poř. č. 6/13-13-17). Tento 
biokoridor kříží polní cesta, kterou bude dopravována surovina a v souvislosti se záměrem ji 
bude nutno zpevnit štěrkem příp. panely a živicí. Investor nepředpokládá významné rozšíření 
stávající polní cesty, v místě průběhu budoucí účelové komunikace lokálním biokoridorem 
bude zpevněn pouze jeden obousměrně průjezdný jízdní pruh bez výhyben. Veškeré nutné 
výhybny budou umístěny mimo plochu biokoridoru. Tato opatření zajistí co možná nejmenší 
zásah do lokálního biokoridoru. 
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Tabulka č. 25: Tabelární přehled prvků ÚSES v blízkosti ZÚ 
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Obrázek č. 7: Územní systém ekologické stability v ZÚ 

 
 

Obrázek č. 8: Legenda k ÚSES 
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Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

V prostoru plánovaném  k realizaci záměru neleží žádné ze zvláště chráněných území ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
(www.geoportal.cenia.cz). 

Maloplošná ZCHÚ 

Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je přírodní památka U skal. PP U 
skal se nachází zhruba 500 m severně od předmětné lokality. Dalším ZCHÚ v blízkosti je 
přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov. Klánovický les – Cyrilov je vzdálen cca 4,5 km 
východně od ZÚ. Veškeré další maloplošná zvláště chráněná území se nacházejí ve 
vzdálenosti větší než 5 km.   

Velkoplošná ZCHÚ 

Z velkoplošných zvláště chráněných území je nejbližším cca 35 km západně vzdálené 
CHKO Český kras a 35 km severně CHKO Kokořínsko.  

Přírodní park 

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí nebyl vyhlášen žádný přírodní park. 
Nejbližším přírodním parkem je přírodní park Klánovice-Čihadla,  a to cca 5 km jihozápadně. 
Přírodní park Kersko je vzdálen již cca 10 km severovýchodně. 

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Nařízení vlády ze dne 22. 12. 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky 
významných lokalit soustavy NATURA 2000 nabyl účinnosti dne 15. 4. 2005 pod číslem 
132/2005 Sb. Vymezení jednotlivých evropských lokalit národního seznamu včetně 
orientačního vedení hranic a dalších bližších údajů o nich a návrhu kategorie územní ochrany 
je uvedeno v přílohách č. 1 až 863 tohoto nařízení (č. 132/2005 Sb.).  

Na ploše zájmového území ani v nejbližším okolí se nenachází žádná evropsky významná 
lokalita (www.natura2000.cz). Nejbližší evropsky významná lokalita Káraný - Hrbáčkovy 
tůně se nachází více jak 6 km severozápadně od ZÚ. 

Na ploše zájmového území ani v jeho širším okolí se nenachází žádná ptačí oblast. 
Nejbližší ptačí oblast Rožďaloviské rybníky je více jak 35 km severovýchodně od ZÚ.  

V části H tohoto oznámení je zařazeno jako příloha stanovisko orgánu ochrany přírody podle 
§ 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb., a to stanovisko Krajského 
úřadu Středočeského kraje ze dne 2.1. 2007 pod č.j. 3319/2007/KUSK-OŽP/Rj, v němž je ve 
uvedeno, že lze vyloučit významný vliv projektu samostatně i ve spojení s jinými projekty na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními. 

Významné krajinné prvky, památné stromy 

Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, 
významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými 
prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části 
krajiny, které zaregistruje podle § 6 téhož zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný 
prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a 
zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že okolní lesní porosty a údolní niva je dle § 3 odst.1 písm. b) 
výše citovaného zákona VKP.  

V sousedním katastrálním území Vyšehořovice se nachází registrovaný VKP  18) v ekorajonu 
č. 5  - stráň nad Výmolou, protierozní levobřežní zeleň, břehové porosty od hranic okresu k silnici 
ve Vyšehořovicích. Tento registrovaný VKP je vyznačen v mapových přílohách. 

Na samotném ZÚ se žádný VKP dle § 3 a ani žádné registrované VKP podle § 6 výše 
citovaného zákona nenachází. V ZÚ se nevyskytuje žádný památný strom. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

První písemná zpráva o obci Břežany je z roku 1316, kdy obec patřila do panství Uhřiněves – 
Škvorec, jinde se v kronice praví, že to bylo panství Kounice, obě vlastnily Lichnštejnové.  

V samotné obci Břežany II i v okolních obcích je dle evidence kulturních památek 
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR mnoho nemovitých památek 
(www.monumnet.npu.cz).  

Přímo v obci Břežany II jde o venkovskou usedlost, z toho jen bránu, jež je památkou od 3. 5. 
1958 zapsanou do státního seznamu před r. 1988 pod číslem v rejstříku ÚSKP: 36911/2-3420. 
V obci Tuklaty je několik památek, které jsou památkami od 3. 5. 1958 a jsou zapsány do státního 
seznamu před r. 1988. Jde o kostel Narození sv. Jana Křtitele (číslo v rejstříku ÚSKP: 19166/2-
867), sochy P. Marie, sv. Jana a Ukřižování (číslo v rejstříku ÚSKP: 41664/2-869), venkovskou 
usedlost, z toho jen brána s brankou (číslo v rejstříku ÚSKP: 13956/2-3469) a faru (číslo v 
rejstříku ÚSKP: 37666/2-868). V obci Horoušany jsou památkou od 3. 5. 1958 boží muka, 
zapsány do státního seznamu před r. 1988 pod číslem v rejstříku ÚSKP: 45860/2-2068. Celá řada 
památek se nachází i v obci Vyšehořovice a všechny jsou památkou od 3. 5. 1958, zapsány do 
státního seznamu jsou před r. 1988. Jejich výčet je následující: kostel sv. Martina, bez části areálu 
bývalé farní zahrady, byl památkou do 25. 3. 1993 (číslo v rejstříku ÚSKP: 42183/2-2195), socha 
sv. Jana Nepomuckého (číslo v rejstříku ÚSKP: 33329/2-4156), tvrz, zřícenina (číslo v rejstříku 
ÚSKP: 19537/2-2198) a fara (číslo v rejstříku ÚSKP: 32549/2-2199). V poslední z relativně 
blízkých obcí, obci Černíky, je chráněna kaple sv. Václava (číslo v rejstříku ÚSKP: 24777/2-
1805), jež byla zapsána do státního seznamu před r. 1988 a je památkou od 3. 5. 1958. Žádná 
z výše zmíněných památek není v ZÚ a nebude v nijak v souvislosti se záměrem ovlivněna. 

Při provádění zemních výkopových prací však nelze vyloučit možnost archeologického 
nálezu, v tom případě musí být postupováno v souladu se zněním § 22 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči v platném znění.  

Území hustě zalidněná 

Plocha určená k realizaci záměru leží mimo intravilán okolních obcí a není tedy hustě 
zalidněná. Nejbližším sídlem od DP je obec Vyšehořovice (cca 800 m S vzdušnou čarou), 
dále obec Tlustovousy (cca 900 m JZ), obec Horoušany (cca 1,4 km Z), obec Tuklaty (cca 1,5 
km J) a obec Břežany (cca 1,8 km JV). 

Tabulka č. 26: Statistické údaje o obyvatelstvu z roku 2004 

Obec Počet obyvatel Počet mužů Počet žen Průměrný věk 
Vyšehořovice 546 262 284 37,9 
Tlustovousy + Tuklaty 655 327 328 41,7 
Horoušany 528 258 270 38,5 
Břežany 527 259 268 39,6 

Zdroj:. www.csu.cz 
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Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

Západně od ZÚ se nachází zátěž pod evidenčním číslem 17573001 s názvem ČS PHM 
Úvaly (Benzina a.s.), typem zátěže jde o těžbu, zpracování a skladování ropy s celkovým 
rizikem 3-střední 3-lokální. Areál je součástí povodí Výmoly mezi soutokem se Škvoreckým 
a Tuklatským potokem (www.sez.vuv.cz).  

Cca 2,5 km západně se ještě nachází skládka TKO Horoušany s celkovým kvalitativním 
rizikem 2-vysoké a kvantitativním rizikem 2-bodovým. V blízkosti 3 km od ZÚ se již dle 
www.geoportal.cenia.cz nenachází žádné další zátěže.   
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II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

1. OVZDUŠÍ 

Klimatická charakteristika 

Řešené území se dle Quitta nachází v klimatické oblasti teplé - T2. Tato oblast je značně 
teplá a má nejvyšší průměrné teploty v Čechách např. Mělník 8,7 ºC, Poděbrady 8,9 ºC a 
Kolín 9,0 ºC. Srážky stoupají od západu k východu: Litoměřice 473 mm, Bukol 493 mm, 
Mělník 527 mm, Poděbrady 559 mm a Kolín 560 mm, ale Přelouč již jen 593 mm. Proto má 
oblast (bioregion 1,7) ráz xerotermní, východně ležící Pardubický bioregion však již jen 
mezický nebo nejvýše xeromezický. 

Tabulka č. 27: Klimatické charakteristiky MT 10 

Oblast 
Klimatická charakteristika 

T 2 
Počet letních dnů 50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C 160 - 170 
Počet mrazových dnů 100 - 110 
Počet ledových dnů 30 – 40 
Průměrná teplota v lednu - 2 -  -3 
Průměrná teplota v červenci 18 – 19 
Průměrná teplota v dubnu 8 – 9 
Průměrná teplota v říjnu 7 – 9 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetační období 350 - 400 
Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 
Počet dnů zamračených 120 - 140 
Počet dnů jasných 40 - 50 

 

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné srážky a teplota z dlouhodobých sledování 
z let 1901 – 1950 na stanici Kouřim, jež je cca 15 km vzdálená od ZÚ. 

Tabulka č. 28: Průměrný měsíční běh srážek (v mm) teplot (v oC) pro stanici Kouřim 

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

Srážky 35 34 34 53 63 70 74 70 49 47 38 39 606 

Teplota -1,7 -0,4 3,5 8,2 13,4 16,6 18,4 17,6 13,7 8,3 3,3 -0,4 8,4 

Pozn.: údaje jsou za období 1901 – 1950 

Kvalita ovzduší  

Podle aktuálních informací, kdy je ČR z hlediska znečištění ovzduší členěna do 
jednotlivých oblastí dle oblasti působnosti stavebních úřadů, je v grafickém vyjádření 
zájmová oblast zobrazena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ve sdělení odboru 
ochrany ovzduší MŽP ČR je uvedeno, že na 93,4 % území v působnosti stavebního úřadu 
Český Brod dochází k překračování denního imisního limitu pro PM10. 
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2. VODA  

Povrchové vody 

Celé území ložiska je odvodňováno do potoka Výmoly (č.h.p. 1-04-07-048), který protéká 
údolím západně od řešeného území. Výmola pramení v Mukařově ve výšce 423 m n.m., ústí 
zleva do Labe u Sedlčánek v 173 m n.m., plocha povodí je 123,0 km2, délka toku 32,5 km, 
prům. průtok u ústí 0,35 m3.s-1 . Jedná se o vodohospodářsky významný tok, mimopstruhovou 
vodu, čistota vody je II. – III. třídy. Jeho jižní část před soutokem s Jirenským (dříve též 
Horoušanským) potokem byla dříve označována též jako Týnický nebo Tlustovouský potok.  

Uvedené vodoteče představují místní erozívní bázi. Hlavní erozivní bází je Labe, které 
protéká 6-7 km severně. 

Hydrogeologické poměry 

V ploše navrhovaného DP leží ložisko v celé své mocnosti nad úrovní místní erozivní 
báze. Tu představuje hladina potoka Výmoly. Hlavní zvodnělý obzor je vázán na puklinově i 
průlinově propustné pískovce v nadloží 1. (bazální) jílovité polohy. Horizont má volnou 
hladinu, jen v místních depresích může být mírně napjatý. Spád hladiny směřuje generelně k 
vodotečím, kam je obzor odvodňován. V době průzkumu v polovině 60. let byl hlavní 
zvodnělý obzor zastižen v centrálních partiích zájmového území v nejvyšší nadmořské výšce 
+226,6 m n.m. (vrt VS 165, březen 1966) a +221,5 m n.m (vrt VS 63, září 1964), tj. 1,5-6,0 m 
nad hlavou bilančního vývoje 1. polohy. Směrem k severnímu, západnímu a jižnímu závěru 
morfologické struktury Svědčí Hůry hladina podzemní vody klesá až k úrovni nivy. 

Ostatní vodní horizonty jsou v zájmovém území nestálé a vznikají jen v období vyšších 
srážek. Tyto periodické horizonty jsou poměrně rychle odvodňovány zčásti do okolních 
vodotečí, zčásti do hlavního zvodnělého horizontu. Například nad 3. jílovitou polohou se v 
puklinově propustných sedimentech mořského cenomanu vytváří svrchní zvodnělý horizont. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu a k nízkému zastoupení nadložních sedimentů v prostoru DP 
je význam této zvodně v zájmovém území zřejmě podružný. 

Zvodně jsou dotovány infiltrací srážek. Ložiskové polohy jsou nepropustné, jejich 
podloží, meziloží a nadloží je tvořeno propustnými pískovci s koeficientem filtrace k = 10-3 až 
10-2 cm.s-1. Vyskytují se vody typu Ca-HCO3 a Ca-SO4, slabě agresivní. Ložiskové jílovce při 
styku s vodou rozbřídají. 

Prognóza přítoků do těžebny 

Prognózu přítoků vody do uvažované těžebny zpracovala L. Malá in L. Vohanka et al. (1967) 
metodou hydrotechnických výpočtů, hydrogeologické analogie a vodní bilance. Předpokládá se, 
že v prvním roce těžby, v období kdy budou odčerpávány statické zásoby podzemní vody, může 
přítok po zahloubení těžby na 1. (bazální) polohu činit až 5,6 l/s. Tato hodnota je považována za 
maximální. V dalších letech, kdy budou čerpány převážně již jen dynamické přítoky, se 
předpokládá řádový pokles přítoků do hodnot kolem 0,4 l/s (max. 1,3 l/s). 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Přibližně 1,5 km severovýchodně od okraje DP se nachází vodní zdroj Vyšehořovice - 
jímací vrtaná studna pro vodovodní zásobení obce. Pásma hygienické ochrany II. stupně vnitřní 
a vnější jsou nezasahují do ZÚ. Jihozápadní okraj PHO IIb tohoto vodního zdroje se nachází 
0,7-0,8 km severovýchodně od okraje DP Břežany II, tedy mimo střet s vodohospodářskými 
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zájmy. Okraje dalších PHO IIb vodních zdrojů na Jirenském potoce a jižně od Kounic se 
nacházejí ve vzdálenosti 2-4 km. 

3. PŮDA 

V rámci Českobrodského bioregionu převažují na spraších černozemě, které jižněji 
přecházejí do hnědozemí. Na jílovitých břidlicích paleozoika se vyvinuly těžké oglejené 
hnědozemě, lokálně až pelosoly, na vápnitých horninách křídy pararendziny a místně 
rendziny, na pískovcích a štěrkopíscích lokálně chudé hnědé půdy. Na výchozech tvrdých 
hornin předkřídového podloží převažují hnědé půdy slabě nasycené, ojediněle se objevují i 
rankery. 

Půdy v řešeném území patří do pedogenetické asociace hnědozemí přírodních a 
zemědělsky zkulturněných nížin a pahorkatin. Z granulometrického hlediska se jedná o 
asociaci půd hlinitých.  

Dle BPEJ jsou v řešeném území půdy čtyř bonit a tří tříd ochrany. Do první třídy ochrany 
jsou zařazeny hnědozemě (typické, černozemí), vč. slabě oglejených forem na spraši, středně 
těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režim s BPEJ 2.10.00. Do třetí třídy ochrany 
spadají hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých 
slínovcích, zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými poměry s BPEJ 2.25.01. 
Ve čtvrté třídě ochrany pak jsou sdruženy rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, 
jílech a na usazeninách karpatského flyše, těžké až velmi těžké, málo vodopropustné s BPEJ 
2.20.11 a hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících permokarbonských 
horninách, bez štěrku až středně štěrkovité, vláhové poměry nepříznivé, velmi závislé na 
vodních srážkách s BPEJ 2.31.11. 

4. GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Geologickou stavbu území vyznačuje poloha na okraji křídové pánve, z jejíhož podloží 
směrem k jihu vystupují horniny starších útvarů v tomto pořadí od západu k východu: 
severovýchodně od Prahy horniny proterozoika kralupsko - zbraslavské skupiny (břidlice, 
droby, buližníky, spility), v pražském prostoru a odtud k Úvalům paleozoikum zastoupené 
souvrstvími ordovika (břidlice, pískovce, křemence), východněji pak pás červených pískovců 
a lupků (místy slabě vápnitých) českobrodského permu a dále k východu pak kutnohorské 
krystalinikum zastoupené převážně orthorulami. Tyto starší útvary překrývají od severu 
pískovce a slínovce cenomanu a spodního turonu, které k J vyznívají v podobě různě velkých 
ostrůvků. Při vyvýšeninách tvořených tvrdými podložními horninami, zejména orthorulami 
jsou vyvinuty příbojové facie v podobě písčitých vápenců a brekcií. Zvláštní vývoj vykazuje 
kutnohorský záliv, kde na větším prostoru vystupují organodetritické vápence s krasovými 
jevy. Značný rozsah mají pokryvy spraší, humolity prakticky chybějí. 

Území leží v České křídové pánvi v litofaciální oblasti vltavsko - berounské regionální 
deprese mezi Prahou a Českým Brodem, vyplněné sedimenty cenomanu a spodního turonu. 
Křídové sedimenty se usadily v depresích zvětralého povrchu paleoreliéfu s pravděpodobnou 
tektonickou predispozicí základních tvarů sedimentačního prostoru. Podložní ordovické 
horniny barrandienského paleozoika vystupují v okolí Horoušan.  

Nositelem ložiska jsou sladkovodní cenomanské jíly a jílovce peruckých vrstev uložené v 
30-40 m mocném souvrství. Zájmový obzor vznikl ve třech sedimentačních cyklech, 
ukončených jílovitými polohami: 1. cyklus = bazální, 2. cyklus = střední a 3. cyklus = 
svrchní. Mocnost suroviny v jednotlivých polohách jílovců kolísá mezi 0,5 m a 3,8 m, na 
převážné většině ložiska činí zpravidla 1,0-2,0 m.  
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První, neboli bazální jílová poloha je kvalitativně nejcennější složkou ložiskového 
souvrství. Její průběh je relativně stálý. Pro výrobu pálených ostřiv je využitelná svrchní část 
této polohy v mocnosti od 1 do 2 m. Nadmořská výška báze bilančního vývoje klesá 
generelně od JZ z hodnot +220 až 223 m n.m. přes +218-220 m n.m.v centrální části až k 
+213 až 215 m n.m. na SV. V jižní části zájmového území je tato poloha vyvinuta pouze ve 
formě reprezentantu nebo pravděpodobně v důsledku eroze zcela chybí. 

Druhá neboli střední poloha má méně stálý vývoj s častými proplástky a čočkami 
neproduktivních jílovců a pískovců. Rozsáhlejší čočky dosahují celkové mocnosti až 6 m. 
Meziskrývka mezi 1. a 2. polohou dosahuje 5-7 m, k J a V její mocnost stoupá až na 12 m. 
Střední poloha může být vyvinuta ve dvou samostatně těžitelných lávkách s písčitým 
meziložím až několik metrů mocným. Nadmořská výška báze bilančního vývoje klesá 
generelně od JZ a JV z hodnot +235 až +236 m n.m. k +224 až +225 m n.m. na severu 
centrální části zájmového území. V centrální části DP nebyla zastižena v bilančním vývoji. 

Nejvyšší třetí poloha je v důsledku konfigurace terénu zachycena v prostorově méně 
souvislém vývoji. Bilanční vývoj byl zastižen ve východní části zájmového území. 
Nadmořská výška báze bilančního vývoje se tu pohybuje v rozpětí hodnot +234 až +238 m 
n.m. Kvalitu této polohy zhoršuje obsah organické příměsi (materiál není vhodný pro výpal v 
rotační peci). Meziskrývka mezi 2. a 3. polohou má variabilní mocnost 6-15 m. 

Nadloží produktivního vývoje je vlivem terénu ve větších mocnostech vyvinuto na SV 
ložiska a v území ležícím dále na SV za okrajem zájmové plochy. Jde o světle hnědé pevné 
jemnozrnné pískovce, které vznikly v brakickém prostředí, a dále k SV v jejich nadloží 
nastupují uloženiny mořského cenomanu - korycanské vrstvy (světle šedé a zelené pískovce 
až prachovce o mocnosti až 9 m).  

Nadloží cenomanu tvoří kvartérní pokryv 0,5-1,0 m mocný (max. 3,0 m), tvořený 
sprašemi, písčitými sprašovými hlínami a svahovými hlínami. 

Surovinou k těžbě jsou prachovité a slabě jemně písčité kaolinitické jílovce, vysoce 
žáruvzdorné, s vysokým obsahem Al2O3 (zpravidla nad 39 %, minimálně 37 %, resp. 35 %) a 
s nízkým obsahem Fe203 (zpravidla do 2,0 %, maximálně 3,5 %). Jde o surovinu pro výrobu 
jakostních žáruvzdorných ostřiv pro výpal v rotačních a šachtových pecích.  

V závislosti na diagenetickém zpevnění se mění charakter suroviny od pevných jílovců 
lasturnatého lomu až po měkké jíly. Přítomnost organické substance je nejvýraznějším 
faktorem ovlivňujícím barvu v přirozeném stavu. Podle obsahu organického pigmentu se 
barva mění od bělavé a světle krémové přes šedou, světle hnědou až do černošedé.  

Po stránce mineralogického složení jsou jíly a jílovce v naprosté většině kaolinitického 
charakteru s dobře uspořádanou strukturou, pouze nepatrně se vyskytují illit a montmorillonit, 
místy i hydrargirit. Z dalších příměsí se jako škodlivina uplatňuje pyrit, siderit, klastická 
příměs křemene. Ze slídových minerálů bývá přítomen hlavně muskovit.  

Pro výpal v rotačních pecích je závažnou škodlivinou jemně rozptýlená organické 
substance, jejíž obsah by neměl přesahovat hodnotu 2-3 %. Vyšší obsahy hořlaviny jsou 
typické pro nejvyšší ložiskový obzor (3. poloha), který je proto z hlediska technologie výpalu 
málo zajímavý. Střední ložiskový obzor jeví obsahy proměnné. Bazální partie (1. poloha) 
ložiska vynikají kvalitou suroviny i nízkými obsahy organických látek a z hlediska uvažované 
technologie výpalu představují nejcennější část ložiska. Problémem však mohou být místně 
zvýšené obsahy sideritu. Formy železa nebyly v předchozích průzkumných etapách 
systematicky sledovány.  
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Doprovodnou surovinou jsou: 

• bilancované pórovinové jíly (hodnocené vzhledem k nízkým mocnostem a čočkovitému 
vývoji už v 60. letech jako nebilanční); 

• různé další typy jílů (využitelné např. jako těsnící materiál) a písků (stavební materiál). 
Tyto materiály nejsou bilancovány a jejichž využitelnost bude posouzena v etapě těžebního 
průzkumu na základě výsledků uvažovaných nových doplňkových průzkumných prací. Dle 
analogie s těženými ložisky ve sladkovodním cenomanu mohou být určité partie meziložních 
pískovců využitelné za předpokladu úpravy drcením nebo tříděním. Předpokládá se, že v 
etapě těžebního průzkumu budou sledovány m.j. jejich základní geomechanické a 
technologické vlastnosti (zrnitost a jílovitost). 

Tektonické postižení 

Ložisko jako celek upadá bez výraznějšího tektonického porušení generelně 1° do 
severního kvadrantu. 

5. BIOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Podle  biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) patří zájmové území do 
Českobrodského bioregionu - 1.5. Bioregion leží ve středu středních Čech, zabírá přibližně 
Českobrodskou tabuli, východní část Pražské plošiny a úsek Čáslavské kotliny, tvoří tak úpatí 
Českomoravské vrchoviny a Středočeské pahorkatiny směrem k Polabí. Bioregion má plochu 
1214 km2 a je výrazně protažen ve směru Z-V. Typickou částí jsou plošiny na 
proterozoických, permských a křídových sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s 
malými ostrovy acidofilních doubrav. V plošinách jsou zaříznuta výrazná, ale mělká skalnatá 
údolí s acidofilními doubravami, ostrůvky subxerofilních doubrav a skalních společenstev. 
Nereprezentativní součástí jsou vysoké kopce u Kutné Hory a přechodný pás k 
Havlíčkobrodskému bioregionu na jihovýchodě. 

6. FLÓRA 

Flóra bioregionu 

Vegetační stupně jsou dle Skalického kolinní až suprakolinní. Potenciální přirozenou 
vegetaci tvořily především háje svazu Carpinion, a to zejména Melampyro-Carpinetum, na 
těžších podmáčených půdách charakteristicky i Tilio-Betuletum. Okrajově sem zasahovaly i 
acidofilní doubravy a méně náročné typy subxerofilních doubrav. Buk je zastoupen pouze 
fragmentárně, skutečné bučiny chybějí. Podél vodních toků byly luhy, zastoupené nejspíše 
asociacemi Pruno-Fraxinetum, Stellario-Alnetum a Carici remotae-Fraxinetum. Slatinné 
olšiny byly zřejmě velmi řídké. Na otevřených místech skalek bylo snad maloplošné přirozené 
bezlesí.  

Přirozená náhradní vegetace je reprezentována travinobylinnými porosty. Na vlhkých 
stanovištích jsou to louky, náležející vegetaci svazů Calthion i Molinion, výjimečně snad i 
Caricion davallianae a možná i Caricion fuscae, na něž navazovaly zřejmě i fragmenty svazu 
Violion caninae. Na suchých stanovištích se uplatňují subtermofilní trávníky svazů Koelerio-
Phleion a snad i Cirsio-Brachypodion, které na nejextrémnějších místech přecházejí až do 
vegetace svazu Festucion valesiacae. Lemy (vzácné) náležejí svazu Trifolion medii, křoviny 
svazu Prunion spinosae. 
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Flóra bioregionu je charakterizována zastoupením hercynské hájové květeny. Lokální 
mezní prvky nejsou příliš výrazné, jsou reprezentovány některými termofilnějšími druhy 
těžších půd, exklávní prvky jsou výjimečné.  

Flóra zájmového území  

Přílohou č. 3 k oznámení je Biologické hodnocení a hodnocení krajinného rázu 
(Zmeškalová, Bratka, Roub a Bratková, 2007). Rekognoskace terénu (floristický a 
dendrologický průzkum) byla prováděna v roce 2001, průzkumy v roce 2002 a 2003. Ve 4. 
čtvrtletí roku 2006 a lednu 2007 byla provedena místní šetření za účelem zjištění, zda se za tři 
roky změnily místní podmínky a bylo zjištěno, že k žádným zásadním ani dílčím změnám 
nedošlo.  

Na základě výše zmíněných materiálů je zřejmé, že ZÚ, které leží celé v zemědělsky 
obhospodařovaných plochách polí není floristicky zajímavé. Na ploše ZÚ ani v jeho 
nejbližším okolí, v němž bylo prováděno biologické hodnocení, nebyly nalezeny žádné 
zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 

7. FAUNA  

Fauna bioregionu 

Fauna regionu je hercynského původu, silně ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, 
ropucha krátkonohá, kobylka Leptophyes punctatissima). Ekologicky je zcela změněná 
převládající otevřenou kulturní stepí (havran polní). Do ní jsou vmezeřeny nepatrné zbytky 
xerotermních společenstev (z měkkýšů např. trojzubka stepní), do lesnatých stanovišť v 
mělkých údolích pronikají např. slimáčník táhlý, břehovými porosty podél vod moudivláček 
lužní. 

Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: břehule říční 
(Riparia riparia), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus). 
Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina), mlok 
skvrnitý (Salamandra salamandra). Měkkýši: suchomilka obecná (Helicella obvia), s. 
rýhovaná (H. striata), trojzubka stepní (Chondrula tridens), slimáčník táhlý (Semilimax 
semilimax). Hmyz: kobylka (Leptophyes punctatissima). 

Fauna zájmového území  

Biologické hodnocení a hodnocení krajinného rázu (Zmeškalová, Bratka, Roub a 
Bratková, 2007) je přílohou č. 3 oznámení. Rekognoskace terénu (faunistický průzkum) byla 
prováděna v roce 2001, průzkumy v roce 2002 a 2003. Ve 4. čtvrtletí roku 2006 a lednu 2007 
byla provedena místní šetření za účelem zjištění, zda se za tři roky změnily místní podmínky a 
bylo zjištěno, že k žádným zásadním ani dílčím změnám nedošlo.  

Výše zmíněná studie dokládá, že ZÚ lze hodnotit jako biologicky chudé až sterilní. Plocha 
ZÚ je druhově chudá, ale populace některých druhů obilních herbivor (Hrbáč osenní, Zabrus 
tenebrioides, který je škůdcem obilnin) dosáhly vysokého počtu jedinců. Na ploše ZÚ byly ze 
zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění 
pozorovány pouze značně mobilní a migrující koroptve polní (Perdix perdix), které spadají 
dle přílohy č. 3 této vyhlášky do kategorie ohrožených druhů. Koroptev však dává přednost 
úhorům, ladům a izolovaným skupinám křovin. 
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  8. GEOMORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Z geomorfologického hlediska patří území do provincie Česká vysočina, soustavy Česká 
tabule, podoustavy Středočeská tabule, celku Středolabská tabule, podcelku Českobrodská 
tabule, okrsku Čakovická tabule. Čakovická tabule leží ve střední části Českobrodské tabule. 
Je to plochá pahorkatina tvořená cenomanskými pískovci a spodnoturonskými písčitými 
spongility a slínovci, představuje k SV ukloněný reliéf rozsáhlých pliocenních a 
staropleistocenních strukturně denudačních plošin, rozbrázděných na SV zpravidla 
nesouměrnými údolími svahových potoků, levých přítoků Labe; místy se uplatňuje 
akumulační povrch na sprašových pokryvech a závějích.  

 

Dle geomorfologického členěné ČR (www.geoportal.cenia.cz) je území součástí: 

 Systému: Hercynský 
 Subsystému: Hercynská pohoří 
 Provincie: Česká vysočina 
 Subprovincie: Česká tabule  
 Oblasti: Středočeská tabule 
 Celku:  Středolabská tabule 
 Podcelku: Českobrodská tabule 
 Okrsku: Čakovická tabule  

 

Zájmové území se nachází při jižním okraji rozsáhlého křídového peneplénu. Ložisko je 
vymezeno v jihozápadní části dílčí elevace "Svědčí Hůry", omezené ze severozápadu a ze 
západu nivou potoka Výmoly a z jihu dílčím erozním zářezem, ústícím do nivy. Nadmořské 
výšky se pohybují od +208 až +210 m n.m. (niva) do +248 m n. m. (temeno elevace). Terén 
vrcholové části elevace je mírně zvlněný (+240 až +248 m n. m.), zemědělsky 
obhospodařovaný. Svahy nad nivou jsou poměrně strmé (terén zde upadá o 40 m na 
vzdálenosti 60-160 m) a jsou porostlé lesem, na západě pak křovinatým lesem až křovinatými 
porosty (částečně patrně zplanělým sadem).  

9. OBLASTI SUROVINOVÝCH ZDROJŮ A JINÝCH PŘÍRODNÍCH BOHATSTVÍ 

V okolí zájmového území dochází k těžbě pórovinových jílů a jílů žáruvzdorných na 
ostřivo v DP Nehvizdy a v DP Vyšehořovice - Kamenná Panna. V obou jmenovaných DP těží 
společnost Keramost, a.s. Společnost České lupkové závody, a.s. od společnosti Keramost, 
a.s. nakupuje část suroviny pro výrobu. Nakupovaná surovina však má proměnou kvalitu, 
tudíž je v zájmu ČLUZ, a.s. zajistit si potřebnou kvalitu doplňkovou těžbou v dosud 
netěženém DP Břežany II.    

 V lokalitě s místním názvem Na Babách je opuštěný, vytěžený a dnes již zarostlý lom. 
Cca 6 km severozápadně se nachází výhradní ložisko cihlářské suroviny Čelákovice – 
Nehvízdky, kde v minulosti probíhala povrchová těžba (www.mapmaker.geofond.cz).  

10. RADONOVÉ RIZIKO 

Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno 
očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním zdrojem 
radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží. Podle mapy radonového rizika ZÚ 
leží v nízké až přechodné kategorii radonového indexu geologického podloží 
(http://www.suro.cz).  
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11. OCHRANNÁ PÁSMA 

Záměr zasahuje se do 50-ti metrového ochranného pásma lesa. Aby nedošlo k narušení 
lesního porostu bude jednak dodržena minimální vzdálenost 10 m technických prací od 
lesního porostu (přesněji od hranice vymezené dosahem zavětvení) a dále bude nutno provést 
řadou opatření (např. bezpečný sklon závěrných svahů zabraňující sesuvům, závlaha okrajů 
porostů aj.).  

Jihovýchodně od zájmového území se nachází síť společnosti ČEPRO, a.s. Do samotného 
ZÚ však nezasahuje ani samotná síť ani její 300 m ochranné pásmo potrubí. Dobývacím 
prostorem Břežany II však prochází osanované potrubí, které bylo vyřazeno při investiční akci 
keramických závodů v 90 letech. Při fyz. likvidaci tohoto potrubí je potřeba stanovit 
technologický postup odsouhlasený ČEPRO, a.s. stř. produktovody již v prováděcí 
dokumentaci. 

Jihozápadně od ZÚ se nachází dvě zařízení, ropovod DN 500 a DOK. Ochranné pásmo 
ropovodu je 300 m nezasahuje do DP Břežany II, ale zasahuje jihozápadní část vnější 
výsypky „JZ“. Správce sítě ropovodu, MERO ČR, a.s. poskytl přesný průběh ropovodu 
v digitální podobě (viz mapová příloha č. 1 a 2). Před realizací záměru bude třeba s majitelem 
ropovodu dohodnout podmínky, za kterých bude možno provádět práce v ochranném pásmu.  

V rámci stanovení DP byla požádána o vyjádření Zemědělská vodohospodářská správa 
(územní pracoviště Kolín), zda se v zájmovém území nenacházejí žádná meliorační zařízení 
ve správě uvedené organizace. Výše zmíněná organizace nemá v ZÚ ve správě žádné 
meliorační zařízení, upozornila však na skutečnost, že v části pozemků, jež budou dotčeny 
těžbou se nachází přes 70 let stará trubní drenáž, která je ve vlastnictví majitelů nebo 
uživatelů pozemků. Byla vybudována v roce 1930 ovšem otázkou je, do jaké míry je 
v současnosti funkční. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti  

V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů působících 
v důsledku realizace záměru. Pokud je to účelné, jsou v jednotlivých kapitolách hodnoceny i 
vlivy záměru v jeho průběhu resp. po jeho ukončení a provedení sanace a rekultivace dle 
varianty č. 3 ze SPSR (Dřevíkovský a kol., 2001). Vlivy, které byly na základě klasifikace 
jednotlivých kritérií významnosti vyhodnoceny z hlediska celkové významnosti jako 
významně nepříznivé, nepříznivé a příznivé jsou vyjmenovány v Souhrnu na závěr této 
kapitoly. Pro vyhodnocení významnosti některých vlivů byla využita „Metodika 
k vyhodnocování vlivů dobývání na životní prostředí“ (Bajer a kol., 2001). 

1. VLIVY NA OVZDUŠÍ 

Změny v čistotě ovzduší 

Realizací záměru vznikne nový plošný (těžebna), liniový (doprava) a bodový 
(elektrocentrála) zdroj znečišťování ovzduší.  

Plošným zdrojem je prostor ZÚ ve kterém bude prováděna těžba a činnosti související 
s přepravou suroviny a hlušiny. Vypočtené hodnoty (kap. B.III.1. Ovzduší) ukazují, že 
produkované emise nejsou zanedbatelné, přesto však vzhledem k uzavřenosti a zahloubení 
prostoru těžebny, k odclonění celého prostoru lesními porosty a terénem, k maximu 
prováděných prací pouze po dobu 85 pracovních dnů v roce a k dostatečné vzdálenosti od 
obytné zástavby okolních obcích nepředpokládáme, že budou v souvislosti s těžbou 
překračovány platné hygienické limity imisí polutantů ovzduší v okolních obcích.  

Vypočtené hodnoty emisí u liniových zdrojů a bodového zdroje jsou nízké a z pohledu 
znečištění ovzduší málo významné.  

Při realizaci záměru nenastanou mimo plochu DP a jeho nejbližšího okolí (řádově desítky 
metrů) žádné významné změny v čistotě ovzduší oproti současnému stavu a imisní situace 
v obydlených obcích bude dále určována stávajícím pozadím. V samotné těžebně i 
v dopravních trasách je navržena řada opatření (čištění komunikací a manipulačních prostor, 
kropení vodou aj.) k omezení a eliminaci nepříznivých vlivů (zejména k omezení 
sekundárního víření prachových částic).   

Z výše zmíněných důvodů hodnotíme vliv záměru na změny v čistotě ovzduší jako 
nevýznamný. 

Změna mikroklimatu 

Celé ZÚ je zemědělsky využívanou plochou a je obvykle po část roku bez vegetace. 
Plocha je orána a jinak zemědělsky obhospodařována. Skrytí nadložních zemin a těžba se z  
hlediska ovlivňování mikroklimatu nijak výrazně nebude lišit od situace po orbě. Dále 
otevřená plocha lomu nedosáhne nikdy větší plochy než 10 ha. Plochy v lomu bez vegetace se 
budou více zahřívat, čímž může dojít k ovlivnění horizontálních srážek. Tato změna 
mikroklimatu bude dočasná a patrná pouze v těžebně a jejím bezprostředním okolí. Po 
ukončení těžby bude postižené území sanováno a rekultivováno v souladu se schváleným 
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SPSR (Dřevíkovský, 2001). Vznikem terénní deprese po těžbě suroviny s vodní plochou ve 
dně dojde k lokální změně fyzikálních charakteristik mikroklimatu (vyšší tepelná kapacita, 
vlhkost apod.) opět omezené na přímo dotčenou plochu a bezprostřední okolí (řádově metry, 
max. desítky metrů). Dále v rámci rekultivace bude část ploch zalesněna a část navrácena do 
ZPF. Plošně omezená změna mikroklimatu nebude mít významný dopad na obyvatelstvo a 
okolní ekosystémy. Uvedenou změnu mikroklimatu je možné hodnotit jako nevýznamnou. 

2. VLIVY NA VODU 

Změna kvality podzemních a povrchových vod 

V hodnoceném území se nenacházejí současné ani perspektivní zdroje hromadného nebo 
individuálního zásobování obyvatel pitnou vodou, které by mohly být těžbou kvalitativně 
ohroženy. Realizace záměru neovlivní za běžných provozních podmínek kvalitu povrchových 
či podzemních vod.  K ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod může dojít v případě 
havárie doprovázené únikem ropných látek. Pro tento případ bude postupováno dle 
havarijního plánu. Důlní vody nebudou v důsledku rozdružení hornin nijak znečištěny. Tyto 
vody, hromadící se ve dně těžební jámy, budou odčerpávány a vypouštěny do pravostranného 
přítoku Výmoly. Kvalita vypouštěných důlních vod při čerpání vody po zahloubení těžby 
bude pravidelně kontrolována tak, aby nedošlo k znečišťování povrchových vod, do nichž 
bude důlní voda vypouštěna. Režim čerpání a vypouštění důlních vod bude řešen 
v samostatném správním řízení a bude podléhat kontrolám příslušného vodoprávního úřadu. 
Těžená surovina nebude vodou prána ani nijak dále upravována. Splaškové odpadní vody ze 
septiku budou odváženy dle potřeby na ČOV.   

Při dodržování platné legislativy a podmínek uvedených v rozhodnutích orgánů státní 
správy nebude v důsledku realizace záměru docházet k ovlivnění kvality povrchových a 
podzemních vod. Velikost i celkovou významnost vlivu za běžných provozních podmínek na 
kvalitu podzemních a povrchových vod lze tedy hodnotit jako nulovou. 

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě 

Záměr vyvolá pouze lokální změnu odtokových poměrů omezenou na území dotčené 
těžební činností. Ložisko leží v celé své mocnosti nad úrovní místní erozivní báze. Tu 
představuje hladina potoka Výmoly a jeho pravostranného přítoku. Spád terénu i spád hladiny 
podzemní vody směřuje generelně k těmto vodotečím, kam je lokalita přirozeným způsobem 
odvodňována. Do těchto vodotečí budou čerpány i důlní vody, ale jak vyplývá z konfigurace 
terénu a z hydrogeologických poměrů, pouze v množství odpovídající dosavadním 
přirozenému přítoku.  

Po zahloubení lomu na uvažovanou první a druhou etáž se bude báze těžebny nacházet 
nad hladinou podzemní vody. V tomto případě budou do stávajících vodotečí čerpány pouze 
povrchové vody. Lze předpokládat i částečné odvodnění průsakem do dna lomu a dále 
přirozenou cestou do vodotečí. Po zahloubení lomu na uvažovanou třetí etáž, tedy na 
ložiskově nejvýznamnější bazální jílovitou polohu, která se nachází místy až několik metrů 
pod hladinou podzemní vody, bude třeba odčerpávat do vodotečí nejen povrchové vody, ale 
i dynamické přítoky z nadložní zvodně. Vzhledem k tomu, že se dno těžebny bude i po 
zahloubení na třetí etáž nacházet 5-10 m nad erozivní bází, nebude objem důlních vod 
z těžbou dotčeného území přesahovat dnešní přirozený přítok z lokality do těchto vodotečí. 

V uvažované třetí variantě sanace a rekultivace území (viz Souhrnný plán sanace a 
rekultivace) je navrhováno ponechat severní část území místy zahloubenou až na těžební bázi, 
pod úroveň hladiny podzemní vody. V části dna těžebny by vznikl prostor pro vývoj mokřadů 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU                     ČÁST D 

Povolení hornické činnosti v západní části DP Břežany II                   Údaje o vlivech 

 - 61 - GET s. r. o. 

a pro založení bezodtokých jezírek s různými hloubkovými úrovněmi (řádově v metrech) a se 
sezónním pohybem hladiny a břežní čáry. Po obvodu by byl tento prostor lemován převážně 
svažitým terénem - přechodovou zónou rekultivovanou nezemědělsky travino-bylinnými 
společenstvy. 

Velikost daného vlivu i celkovou významnost lze hodnotit v průběhu realizace záměru 
jako nevýznamnou. V uvažované třetí variantě sanace a rekultivace území lze konečný vliv 
záměru možno hodnotit jako příznivý, protože záměr vytvoří předpoklady pro rozšíření 
plochy vodních zdrojů, a to o cca 2,6 ha. 

Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladin 
podzemních vod 

Zvodnělý obzor je vázán na puklinově i průlinově propustné pískovce v nadloží a v 
podloží  bazální jílovité polohy. Nadložní zvodeň má volnou hladinu, jen v místních depresích 
může být mírně napjatá, podložní zvodeň je převážně mírně napjatá. V jižní části zájmového 
území, kde hlavní jílovitá poloha vykliňuje, tvoří zvodnělý obzor jeden hydraulický celek s 
volnou hladinou. Spád hladiny směřuje generelně k vodotečím, kam je obzor odvodňován.  

V souvislosti se zahloubením lomu na uvažovanou třetí etáž dojde k lokálnímu snížení 
hladiny podzemní vody, kdy bude třeba odčerpávat dynamické přítoky z nadložní zvodně. 
Předpokládá se, že v prvním roce maximálního zahloubení těžby budou odčerpávány statické 
zásoby podzemní vody a přítok do těžebny může po činit až 5,6 l/s (Vohanka a kol., 1967). 
Tato hodnota je považována za maximální. V dalších letech, kdy budou  čerpány převážně již 
jen dynamické přítoky, se předpokládá řádový pokles přítoků do hodnot kolem 0,4 l/s, max. 
1,3 l/s (Vohanka a kol., 1967). Snížení hladiny podzemní vody bude řádově v metrech 
(maximálně do 10 m) a vyvolá vznik mělkého depresního kužele v blízkém okolí těžby. V 
blízkém okolí těžebny tedy hodnotíme změnu hladiny podzemní vody jako nepříznivou. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu a k přirozenému rozkmitu hladiny podzemní vody, který dle 
soudobého měření činí na některých pozorovacích vrtech v zájmové ploše až několik metrů, 
lze vliv záměru na změnu hladiny podzemní vody vyjma bezprostředního okolí těžebny 
hodnotit jako nevýznamný.  

Nejbližší vodní zdroj - jímací vrtaná studna pro vodovodní zásobení obce Vyšehořovice – 
se nachází přibližně 2 km severovýchodně od okraje území těžby. Jihozápadní okraj PHO IIb 
tohoto vodního zdroje se nachází 1,2-1,3 km severovýchodně od okraje území těžby, mimo 
střet s vodohospodářskými zájmy. Okraje dalších PHO IIb vodních zdrojů na Jirenském 
potoce a jižně od Kounic se nacházejí ve vzdálenosti 2-4 km. Vzhledem ke vzdálenosti 
nejbližších vodních zdrojů  je vliv záměru na vydatnost okolních vodních zdrojů nulový. 

Celková významnost těchto vlivů je nevýznamná.  

3. VLIVY NA PŮDU 

Zábor ZPF  

Záměr z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
v platném znění, bude znamenat zábor 36,7394 ha zemědělské půdy, která je v současné době 
obdělávána jako orná půda. Dočasně bude ze ZPF vyjmuto 11,1244 ha a tato plocha bude do 
do ZPF opět po provedení záměru navrácena ve formě orné půdy (7,6124 ha) a trvalého 
travního porostu (3,5120 ha). Trvale vyjmuto ze ZPF s dočasným placením odvodů do doby 
ukončení provedení sanace a rekultivace bude 25,6150 ha, z této výměry bude zalesněno 
22,9960 ha a vodní plocha bude zaujímat plochu 2,6190 ha.   
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Dotčeny budou čtyři bonitované půdně ekologické jednotky označeny kódy 2.10.00, 
2.25.01, 2.20.11 a 2.31.11. Podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR 
ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jsou 
půdy zařazeny do I., III. a IV. třídy ochrany. Před samotným zahájením těžby bude u 
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu zažádáno o souhlas s vynětím 
dotčených pozemků ze ZPF. V první třídě ochrany (BPEJ 2.10.00) dojde k vynětí ze ZPF 
7,4957 ha půdy, v III. třídě ochrany (BPEJ 2.25.01) 18,9150 ha a ve IV. třídě ochrany (BPEJ 
2.20.11) 2,8452 a (BPEJ 2.31.11) plocha 7,4835 ha. 

Aby nedocházelo k degradaci ornice při deponování, bude část ornice spadající do I. třídy 
ochrany nebo s nejvyšší bonitou ihned po skrytí rozprostřena na zemědělské plochy s horší 
půdní bonitou za účelem zvýšení jejich úrodnosti a produkčního potenciálu. Výběr vhodného 
pozemku k rozprostření skryté ornice bude konzultován s orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu. Tímto způsobem bude zajištěno hospodárné využití úrodné ornice jakožto 
základního přírodního bohatství. Část ornice bude uložena odděleně na dočasné deponie, 
z nichž bude využita k následným průběžně prováděným sanačním a rekultivačním pracím. 
Pokud budou volné plochy po provedení základní sanace, je možné ornici okamžitě ze 
skrývkových prací navážet a urovnávat na tyto pozemky, z nichž bude část navrácena do ZPF. 
Plochy, ve kterých dojde po realizaci záměru k navrácení do ZPF resp. k navrácení na ornou 
půdu budou preferovány zeminy ze skrytých ploch s třídou ochrany I a III. Pozemky určené 
k zalesnění budou rekultivovány půdami s třídou ochrany III. a IV.      

V ZÚ je část půd vysoce bonitních (I. třída ochrany), avšak tyto půdy nepřevažují. Po 
realizaci záměru bude část půd do ZPF opět navrácena. Vzhledem k celkovému rozsahu plochy 
záboru a současnému stavu znalostí (dosud nebyla provedena rebonitace) hodnotíme tento vliv 
v souladu s použitou metodikou jako významně nepříznivý.  

Zábor PUPFL 

Realizací záměru nebudou dotčeny žádné lesní porosty, nevyžaduje se odnětí pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. Záměr vytváří po vytěžení suroviny a provedení sanace a 
rekultivace předpoklad pro rozšíření PUPFL. Vliv záměru je v průběhu těžby hodnocen jako 
nulový, po provedení sanace a rekultivace jako příznivý. 

Vlivy na čistotu půd 

Za běžných provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd. 
Použitá technologie těžby a úpravy těženého materiálu nepředstavuje žádné zvýšené 
nebezpečí vzhledem k znečištění půdy. Na pozemcích kde bude probíhat činnost prováděná 
hornickým způsobem, bude půda skryta a nehrozí tedy žádné její znečištění.  

Teoreticky může dojít k znečištění půdy v případě havarijního úniku pohonných hmot a  
mazacích či hydraulických olejů při provádění skrývkových prací a v okolí lomu. Toto 
nebezpečí lze minimalizovat vhodným zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, 
dodržováním správných pracovních postupů a pokynů, týkajících se provozu strojového 
parku, dodržováním bezpečnostních opatření, pravidelnou a preventivní údržbou veškeré 
mechanizace, modernizací strojového parku apod. Pro případ havárie bude oznamovatelem  
zpracován havarijní plán, s jehož obsahem budou všichni pracovníci prokazatelně seznámeni. 

Vliv záměru na čistotu půd je za běžných provozních podmínek možno označit za nulový.  
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Svahové pohyby, projevy eroze 

Za dodržení veškerých předepsaných sklonů a dalších parametrů provozních svahů, 
komunikací a dalších těles v lomu by v průběhu provádění hornické činnosti na ložisku 
nemělo docházet k svahovým pohybům příp. k sesuvům svahů. Po provedení sanačních prací, 
které budou znamenat zavážení vybraných ploch vydobytého prostoru hlušinou a 
skrývkovými zeminami, svahováním závěrných svahů do mírnějších sklonů k zvýšení jejich 
stability a dalšími úkony, lze konstatovat, že nebude docházet k svahovým pohybům.  

V průběhu těžby může docházet k nevýznamným projevům eroze pouze lokálního 
charakteru. Po provedení rekultivačních prací a založení porostů ve svahovitějších partiích lze 
vyloučit i projevy eroze.  

Vliv záměru na svahové pohyby a projevy eroze hodnotíme jako nevýznamné.  

4. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Vliv na horninové prostředí 

Těžba v západní části DP Břežany II bude mít vliv na horninové prostředí i na nerostné 
zdroje, neboť vydobytí surovinového zdroje je smyslem těžební činnosti. V rámci hornické 
činnosti dojde k těžbě žáruvzdorných jílovců. Těženy a využity budou i méněhodnotné 
žáruvzdorné jílovce, pórovinové jíly a pokud to bude možné i další doprovodné suroviny 
(těsnící jíly, stavební písky). Investor předpokládá využití co možná největšího množství 
surovin včetně surovin doprovodných. Těžba žáruvzdorných jílovců a ostatních 
doprovodných surovin nebude znamenat znehodnocení nebo znemožnění těžby dalších 
surovin. Vliv záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje není možné hodnotit nepříznivě 
z toho důvodu, že záměr zamýšlí vydobyté zásoby nerostné suroviny z ložiska využívat 
hospodárně v souladu s ustanoveními horního zákona. Zároveň je možné konstatovat, že vliv 
na tento neobnovitelný zdroj je nekompenzovatelný a trvalý. 

Realizace záměru nebude mít vliv na žádný jiný nerostný zdroj než na zásoby suroviny, včetně 
surovin doprovodných, vyhodnocených na tomto ložisku. Vliv je proto hodnocen jako nulový. 

Vliv na další přírodní zdroje 

Kromě již výše popsaného vlivu na ZPF se vlivy na další přírodní zdroje nepředpokládají. 
Vliv je proto hodnocen jako nulový. 

5. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 

Vliv na vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů  

Přílohou č. 3 oznámení je Biologické hodnocení a hodnocení krajinného rázu 
(Zmeškalová, Bratka, Roub a Bratková, 2007).  

Vzhledem k absenci populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin v ZÚ i v jeho 
nejbližším okolí nebude realizace záměru znamenat likvidaci ani poškození populací 
vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin. Vliv na vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin 
hodnotíme jako nulový.  

Ze zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění byly 
na ploše ZÚ pozorovány pouze značně mobilní a migrující koroptve polní (Perdix perdix). 
Vzhledem k množství ploch v okolí, které jsou atraktivní pro koroptev polní, nebude realizace 
záměru znamenat žádné výrazné omezení jejího teritoria. K likvidaci a poškození populací 
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nedojde. Z důvodu přítomnosti tohoto zvláště chráněného živočicha na zájmovém území bude 
požádán příslušný úřad o udělení výjimky ze zákazů týkajících se zvláště chráněných druhů 
živočichů v kategorii ohrožených.  

Vliv záměru na vzácné a zvláště chráněné druhy je v tomto směru nevýznamný. 

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les 

V prostoru určeném k těžbě, k vytvoření vnější výsypky a manipulační deponie nejsou 
žádné stromy a porosty dřevin rostoucích mimo les. Proto tento vliv lze hodnotit jako nulový. 

Likvidace, poškození lesních porostů 

Vzhledem ke vzdálenosti technických prací od lesní porostů od plochy určené k těžbě 
(min. 10 m od hranice vymezené dosahem větví stávajícího porostu nikoli vzdálenosti 10 m 
od první fronty kmenů stromů), nepředpokládáme poškození lesních porostů. V důsledku 
těžby je možné po určitou omezenou dobu (tj. do doby provedení základních sanačních prací 
obnaženého svahu) očekávat mírné dočasné snížení hladiny podzemní vody. Aby nedocházelo 
zejména ve srážkově deficitním období k poškození přilehlé části stávajícího lesního porostu, 
bude v případě nutnosti prováděno kompenzační opatření v podobě zavlažování porostů 
důlními vodami. V průběhu realizace záměru považujeme hodnocený vliv za nevýznamný.   

V rámci realizace záměru nedojde k likvidaci lesních porostů. Záměr po ukončení těžby 
vytvoří v rámci sanace a rekultivace nové zalesněné plochy bez zásahu do stávajícího lesního 
porostu, což lze považovat za příznivé. Po realizaci záměru v ZÚ vznikne lesní porost na 
výměře 22,9 ha. Celkově tento vliv po realizaci záměru hodnotíme jako příznivý.  

Likvidace, zásah do prvků ÚSES 

Na ploše ZÚ se nenachází žádný skladebný prvek ÚSES. Západně od ZÚ se nachází lesní 
porost (viz výše), jehož část je lokálním biocentrem “U stráně”. Vzhledem ke vzdálenosti 
biocentra od plochy samotné těžby (min. 10 m od okraje korun stávajícího porostu) a 
kompenzačním opatřením (viz výše) je vliv hodnocen jako nevýznamný.   

Záměr může znamenat rozšíření stávajících prvků ÚSES o nové skladebné prvky ÚSES, 
které budou vytvořeny po ukončení těžby a provedení sanace a rekultivace. 
Z dlouhodobějšího hlediska lze tedy záměr považovat za příznivý.   

Likvidace, zásah do VKP 

V ZÚ samotném se nenachází žádný registrovaný ani neregistrovaný VKP. Lesní porost, 
který je západně a jižně od ZÚ je z definice zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, významným krajinným prvkem. Registrovaný VKP 18) stráň nad Výmolou se 
nachází na sousedním k.ú. Vyšehořovic a těžba v sousedním k.ú. prováděna vůbec nebude.   

Jak již bylo uvedeno výše, vliv hodnoceného záměru na lesní porost resp. na VKP je 
nevýznamný.  

Z dlouhodobého hlediska lze záměr opět považovat za příznivý, protože na plochách polních 
monokultur vzniknou nové lesní porosty s příznivým druhovým složením a vodní plocha. Lesní 
porost a vodní plocha budou spadat mezi významné krajinné prvky dané zákonem. 
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Vlivy na další významná společenstva 

Vliv záměru na další významná společenstva lze v průběhu jeho realizace považovat za 
nevýznamný, neboť je situován do antropogenně ovlivněné lokality (pole) a nezasahuje do 
žádné lokality přírodovědecky cenné. Naopak po ukončení činnosti mohou na lokalitě 
vzniknout nová stanoviště rozmanitých ploch (vodní plocha, TTP, lesní porost) s výhledovou 
ekologicko-stabilizační funkcí, které budou v krajině prostorově a funkčně významnější než 
lokalita záměrem rušená, což je dle použité metodiky (Bajer a kol., 2001) vliv příznivý.  

6. VLIVY NA KRAJINU 

Změny reliéfu krajiny 

Záměr znamená realizaci terénních úprav (těžba suroviny) s nevyrovnanou bilancí 
materiálů. Při realizaci záměru dojde v ploše těžby ke snížení původního terénu o vytěženou 
surovinu, částečnému zatopení vytěženého prostoru vodou i k zavezení částí tohoto prostoru 
výklizy a skrývkami v některých místech takřka na původní terén. Dále dojde k vybudování 
vnější výsypky jihozápad. V prostoru manipulační deponie nedojde k výrazným změnám 
terénu. Záměr znamená zásah do terénu krajiny pouze v ZÚ. Tento zásah neovlivní okolní 
horizonty jejich snížením či vytvářením nových pohledově dominantních prvků a není 
realizován na úkor určujících prvků krajinného reliéfu.  

Záměr tedy bude znamenat snížení terénu v ploše (27,5701 ha) a tvorbu vnější výsypky na 
ploše (6,4 ha). Na základě použité metodiky hodnotíme vliv záměru na reliéf krajiny jako 
nepříznivý.  

Vlivy na krajinný ráz 

Ve studii, jež je příloh č. 3 (Biologické hodnocení a hodnocení krajinného rázu, 
Zmeškalová, Bratka, Roub a Bratková, 2007) je hodnocen vliv na krajinný ráz celého DP 
Břežany II včetně vnějších výsypek. Posuzovaným záměrem je těžba pouze v západní části 
DP Břežany II a tvorba pouze jihozápadní vnější výsypky tzn. jde o mnohem menší plochu 
než řeší uvedená studie. Přesto lze hodnocení v citované studii použít pro hodnocení 
posuzovaného záměru. V závěru studie je uvedeno, že krajinný ráz místa má nízké hodnoty, 
navíc místo samé je skryto očím náhodných pozorovatelů z dálkových pohledových směrů 
(vyjma výškových pohledových míst, z ptačí perspektivy, letadel aj.). V příloze č. 2 (SPSR) 
jsou pohledové studie na nichž je zřejmé, jak bude výsypka do krajiny začleněna.    

Uvedený záměr lze z hlediska vlivu na krajinný ráz hodnotit jako únosný. Vliv záměru na 
krajinný ráz hodnotíme jako nevýznamný. 

7. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A PAMÁTKY 

Likvidace, narušení budov a kulturních památek 

V blízkosti plochy, na které bude záměr realizován, se nenachází žádné památkově 
chráněné objekty ani památkově chráněná území. V souvislosti s realizací záměru se tedy 
nepředpokládá poškození objektů nebo kulturních památek. Realizace nevyžaduje demolice 
žádných objektů. V rámci trhacích prací budou splněny požadavky ČSN 730040 tj. nebude 
překročena rychlost kmitání při níž dochází ke vzniku prvých známek škod na stavebních 
objektech. Zároveň budou splněny hygienické limity vibrací v chráněných vnitřních 
prostorech staveb dle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  
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V území se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů a při dodržení požadavku na zajištění 
archeologického dozoru je možné vliv záměru na budovy a kulturní památky hodnotit jako nulový.   

Vlivy na geologické a paleontologické památky 

Při provádění jakýchkoli zemních prací nelze dopředu vyloučit případný geologický nebo 
paleontologický nález. Jejich výskyt se však na území uvažovaném k těžbě nepředpokládá. 
Proto vlivy na geologické a paleontologické památky hodnotíme jako nevýznamné.  

8. VLIVY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti 

K zabezpečení provozu nebude třeba překládat ani výrazněji měnit stávající komunikace 
sloužící běžné veřejné i účelové dopravě. Dojde ke zpevnění stávající polní cesty štěrkem a 
panely, její rozšíření bude minimální, tudíž bude nutno vybudovat několik výhyben. Pouze 
přímo k těžebně bude nutno dobudovat zpevněnou odbočku, která bude dlouhá cca 250 m.  

Realizace záměru navýší denní hodinové intenzity dopravy na komunikaci č. III/10163 
v úseku úsek 1 oproti Vo při subvariantě VP1 o 2,1 % a při subvariantě VP2 o 4 %.  

V úseku úsek 2 komunikace č. III/10163 dojde oproti Vo při subvariantě VP1 k nárůstu 
denní hodinové intenzity dopravy o 1,2 % a při subvariantě VP2 o 2,2 %. 

Záměr nevyžaduje přeložky stávajících dopravních tras, nově vybudována bude pouze 
odbočka do těžebny a výhybny. Navýšení hodinové intenzity dopravy ani v nejpříznivější 
situaci nebude více jak o 4%, navíc tento stav bude trvat max. po dobu 85 dnů/rok. Vzhledem 
výše uvedeným skutečnostem hodnotíme vliv jako nevýznamný.  

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny 

V současnosti je předmětná plocha tvořená pozemky zemědělského půdního fondu, které 
jsou obhospodařovány. V průběhu realizace záměru se toto funkční využití území bude 
s postupem těžby měnit. Celková plocha otevřeného lomu by však nikdy neměla přesáhnout 
výměru 10 ha tzn. že v době otvírky a těžby nebudou moci být využívány pozemky v ploše 
cca 10 ha ke své původní funkci. Nejprve tedy bude moci své původní funkci sloužit větší část 
ploch ZÚ, s postupem času se bude tento stav měnit na konečnou hodnotu tj. cca 30 %, které 
budou navráceny do ZPF. V průběhu realizace záměru hodnotíme vliv jako nepříznivý.  

Po realizaci záměru a provedení sanace a rekultivace v celém ZÚ bude část pozemků 
navrácena zpět k zemědělskému využívání v podobě orné půdy a trvalých travních porostů 
(30 %). Větší část pozemků (70 %) však nebude možno původnímu využití (do ZPF) navrátit 
a dojde k jejich zalesnění a k vytvoření vodní plochy. Vodní plocha může do budoucna sloužit 
k rekreaci místních obyvatel a lesní porost k trávení volného času (houbaření). Přehled změn 
funkčního využití ploch v ZÚ včetně jednotlivých výměr je podrobně uveden v tabulce č. 4: 
Změna kultur v ZÚ před a po realizaci záměru.  

Dle platné ÚPD je v ZÚ plánováno, že svažité území v JZ části DP mezi biokoridorem a 
východněji ležícím osamělým hájkem (parcela 760/3 a 760/2) je navrženo jako území určené 
k plnění funkcí lesa (předpokladem by bylo vynětí ze ZPF). Tato skutečnost není v rozporu s 
těžebním záměrem a schválený SPSR (Dřevíkovský, 2001) počítá s tím, že zalesnění by zde 
bylo provedeno, ovšem až po vytěžení zásob suroviny a sanaci území. 

Použitá metodika hodnotí tento vliv po ukončení záměru a provedení sanace a rekultivace jako 
významně nepříznivý. V současnosti v okolí ZÚ převládají pole ve velkých lánech, na kterých se 
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intenzivně hospodaří. Původně byly v těchto místech hony mnohem menší a rozděleny mezemi. 
To umožňovalo daleko větší diverzitu druhů organismů v agrocenózách. Současná kulturní step je 
druhově mimořádně chudá. Otázkou je, do jaké míry je účelné stávající využití území s minimem 
lesních porostů hájit. Zábory orné půdy budou postupné, v předpolí lomu bude možno nadále 
půdu zemědělsky obhospodařovat a na plochách zrekultivovaných „za zády těžby“ zpět do ZPF 
bude také možno původní funkční využití. Vzhledem k mnoha skutečnostem (viz výše), 
především navrácení veškeré půdy s I. třídou ochrany zpět na ornou půdu příp. TTP a využití 
ostatní ornice ke zlepšení kvality zemědělsky obhospodařovaných pozemků s horší kvalitou půdy, 
dále vzhledem k využití zemin (méně kvalitní ornice a podorničí) v území určeném dle 
schváleného SPSR k zalesnění a kompenzačním opatřením, hodnotíme vliv spojený se změnou 
funkčního využití území pouze jako nepříznivý.  

Vlivy na rekreační využití území 

Plochy určené k realizaci záměru jsou v současné době obhospodařovaným polem, které nijak 
neslouží rekreačnímu využití. V průběhu provádění hornické činnost hodnotíme tento vliv jako nulový.  

Po provedení záměru vznikne na lokalitě pole, vodní plocha, trvalý travní porost a les. 
Vzniklé plochy (vodní plocha, travní porost a les) splňují požadavky na rekreační využití 
území lépe než původní obdělávané pole. Tento vliv je po provedení sanace a rekultivace 
hodnocen jako příznivý, neboť realizace záměru ve svých důsledcích rozšíří možnosti 
rekreačního využití území místními obyvateli. 

9. BIOLOGICKÉ VLIVY 

V průběhu realizace záměru může těžba v území vytvářet podmínky pro šíření invazních 
rostlin. Rizikové jsou především stanoviště s hlubokou půdou – deponie ornice a podorničí. 
Dotčená plocha je obhospodařovanou plochou a je zde tedy předpoklad zvýšeného obsahu 
dusíku v zúrodněné vrstvě. Tato skutečnost může přispět k rozvoji ruderálních, popř. 
invazních druhů na dočasných deponiích a na  plochách nově rekultivovaných.  

Záměr počítá jednak se zemědělskou  rekultivací na ornou půdu a trvalý travní porost, dále 
pak s rekultivací lesnickou a s vytvořením vodní plochy. V každém případě závisí výskyt 
ruderálních a invazních rostlinných druhů na průběžné i následné péči o rekultivované plochy. 
Z tohoto důvodu budou v plochách vytvořených dočasných deponií půdy a v prostorech již 
finálně urovnaných s co nejmenším časovým odstupem provedeny rekultivační opatření 
k omezení šíření ruderálních a invazních rostlinných druhů. Opatřením v plochách dočasných 
deponií, ze kterých budou zeminy v časovém horizontu měsíců využity, je postřik ploch 
herbicidy. Pokud je počítáno s uložením zemin v deponiích na delší dobu (roky), dojde k osetí 
ploch vhodnou travní směsí a pravidelnému sečení těchto TTP. Opatřením v plochách 
s finálním urovnáním terénu je bezodkladná následná rekultivace území dle schváleného 
SPSR. Pokud budou dodržena výše zmíněná opatření na zmíněných plochách, nedojde 
k šíření ruderálních a invazních rostlinných druhů. Samotný záměr nepředstavuje riziko 
zavlečení nepůvodních druhů Vliv záměru v průběhu jeho realizace je v tomto ohledu 
nevýznamný. 

Po ukončení těžby a provedení sanace a rekultivace bude mít záměr příznivý vliv, protože 
navržený způsob rekultivace území vytváří podmínky pro zvýšení druhové rozmanitosti příp. i 
rozšíření některých zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů do prostor, které okolní 
zemědělsky obhospodařovaná krajina příliš neposkytuje. V rámci rekultivačních prací zde vzniká 
možnost vytvořit nové krajinné prvky s vysokou resiliencí, tedy takové, které budou rychle přijaty 
místní faunou a flórou a rychle se včlení do krajiny. Vliv záměru je v tomto ohledu příznivý. 
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10. FYZIKÁLNÍ VLIVY (HLUK) 

Hlavním potenciálně nepříznivým fyzikálním vlivem, spojeným s realizací záměru je vliv 
hluku. Přílohou č. 1 tohoto oznámení je akustická studie, která hodnotí vliv obsluhy lomu 
nákladní automobilovou dopravou (expedice produktů) na akustickou situaci podél silnice 
III/10163 v obcích Tlustovousy a Horoušany a dále vliv vlastního provozu lomu na 
akustickou situaci v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v okolních obcích. 

Hluk z dopravy 

Nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A v chráněném venkovním 
prostoru staveb pro hluk z dopravy v okolí komunikace III/10163 lze doporučit následovně: 

                       Denní doba (6.00-22.00 hodin)     LAeq,T  = 50 + 10 = 60 dB 

Při použití korekce na starou zátěž:                      LAeq,T  = 50 + 20 = 70 dB 

kde  50 dB  je základní hladina hluku LAeq,T   

     + 10 dB je korekce pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích 

     + 20 dB je korekce pro hluk způsobený starou hlukovou zátěží z dopravy. 

Posuzované území - výběr referenčních výpočtových bodů 

Nejbližší obcí na silnici III/10163 jsou Tlustovousy. Účelová komunikace pro obsluhu 
lomu se však na silnici III. třídy napojuje až za intravilánem obce, cca 300 m  severně od 
okraje souvislé zástavby. Akustické ovlivnění připadá v úvahu pouze u samostatně stojícího 
statku ležícího severozápadním směrem od napojení účelové komunikace. Tento statek 
zahrnuje i obytnou část. Před fasádu obytné budovy byl proto umístěn první referenční 
výpočtový bod. 

První obcí na trase expedičních automobilů jsou Horoušany. Silnice III/10163 prochází 
celou obcí od jihovýchodu k severu. Zástavba obce je tvořena převážně rodinnými domy o 
jednom nebo dvou podlažích, v centru je zástavba poměrně hustá, směrem k okraji obce se  
mírně rozvolňuje. 

Jako referenční výpočtové body bylo zvoleno celkem osm rodinných domů po obou 
stranách komunikace, v její bezprostřední blízkosti. Čtyři body leží u  prvního sčítacího 
úseku, čtyři u druhého. 

Referenční body na hranici chráněného venkovního prostoru staveb byly umístěny 2 m 
před fasádu přivrácenou ke komunikaci a do výšky 3 m. 

Výpočet a vyhodnocení 

Výsledky výpočtu hlukových imisí z dopravy uvádí následující tabulka. Grafické 
rozložení hlukových pásem je znázorněno v grafických  přílohách č. 1 a 2 v akustické studii. 
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Tabulka č. 29: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech – srovnání variant 

Varianta V0 VP1 VP2 

číslo bodu umístění bodu LAeq,16h [dB] LAeq,16h [dB] LAeq,16h [dB] 

1 Tlustovousy, statek severně od obce 49,1 49,5 49,9 
2 Horoušany, rodinný dům č.p. 90 61,8 62,2 62,5 
3 Horoušany, rodinný dům č.p. 67 61,8 62,2 62,6 
4 Horoušany, rodinný dům č.p. 41 63,4 63,8 64,1 
5 Horoušany, rodinný dům č.p. 43 63,2 63,6 63,9 
6 Horoušany, rodinný dům č.p. 88 67,4 67,6 67,7 
7 Horoušany, rodinný dům č.p. 76 64,7 64,9 65,0 
8 Horoušany, rodinný dům č.p. 89 62,1 62,3 62,5 
9 Horoušany, rodinný dům č.p. 37 61,9 62,1 62,3 

Z výpočtů provedených v hlukové studii, vyplývá, že hlukové imise v nejbližších chráněných 
venkovních prostorech způsobené hlukem z dopravy (ze silnice III/10163) v roce 2010: 

• se u obydleného statku severně od intravilánu Tlustovous budou pohybovat okolo 
hodnoty LAeq,16h = 50 dB, 

• se v obci Horoušany budou u nejbližších domů pohybovat mezi hodnotami LAeq,16h = 62 – 
68 dB, tj bezpečně pod hygienickým limitem pro hluk z dopravy na pozemních 
komunikacích, při uvažování korekce na starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních 
komunikacích (limit LAeq,16h = 70 dB). Použití této korekce je oprávněné, vzhledem 
k současné intenzitě dopravy lze předpokládat, že k 31. prosinci 2000 byl stav hlučnosti 
vyšší než 55 dB.  

Na základě rozdílů hladiny akustického tlaku A v referenčních výpočtových bodech je 
možno charakterizovat změnu akustické situace v době expedice: 

subvarianta VP1 (běžná denní expedice) 

Během 165 dnů/rok bude expedována surovina průměrně v 6 nákladních automobilech 
denně. Při tomto množství expedované suroviny dojde vlivem zvýšení průjezdnosti 
nákladních automobilů po silnici III/10163 k minimálnímu nárůstu hladiny hluku z dopravy. 
Rozdíl hlukové imise ve výpočtových referenčních bodech (na hranici nejbližšího chráněného 
venkovního prostoru staveb) mezi variantou nulovou a projektovou (subvarianta VP1) je 
maximálně 0,4 dB v referenčních bodech 1 – 4 (úsek 1, tj. jižně od křižovatky na návsi 
v Horoušanech) a maximálně 0,2 dB v referenčních bodech 5 – 8 (úsek 2, tj severně od této 
křižovatky). 

subvarianta VP2 (intenzivnější denní expedice) 

Po dobu 85 dnů/rok bude expedováno maximální denní množství suroviny ve 12 
nákladních automobilech denně. Při maximálním množství expedice dojde vlivem zvýšení 
průjezdnosti nákladních automobilů po silnici III/10163 k dalšímu nárůstu hladiny hluku 
z dopravy. Ani tento nárůst však není příliš významný. Rozdíl hlukové imise ve výpočtových 
referenčních bodech (na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb) mezi 
variantou nulovou a projektovou (subvarianta VP2) je maximálně 0,8 dB v referenčních 
bodech 1 – 4(úsek 1) a maximálně 0,4 dB v referenčních bodech 5 – 8 (úsek 2). 

Teoreticky zjištěný nárůst hladiny hluku z dopravy LAeq,16h o 0,4 i 0,8 dB není akusticky 
významný, je objektivně měřením prakticky neprokazatelný a je řádově menší než je hodnota 
rozpoznatelná lidským sluchem (2 – 3 dB). Konstatování o objektivní neprokazatelnosti 
nárůstu vyplývá z třídy přesnosti měření stavu akustické situace ve venkovním prostředí 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU                     ČÁST D 

Povolení hornické činnosti v západní části DP Břežany II                   Údaje o vlivech 

 - 70 - GET s. r. o. 

zvukoměry s digitálním odečtem. Při měření stavu akustické situace ve venkovním prostředí 
lze dosáhnout přesnosti měření nejvýše v třídě přesnosti měření II. Tato třída přesnosti měření 
je charakterizovaná chybou měření až ± 2 dB od konvenčně správné hodnoty měření.  

Z výše uvedeného vyplývá, že realizace záměru nebude mít významný vliv na změnu 
akustické situace podél silnice III/10163. Expedice suroviny z lomu se nebude významně 
podílet na hlukové zátěži v chráněnému venkovnímu prostoru staveb a chráněném venkovním 
prostoru. Příspěvek hluku z dopravy nákladních automobilů obsluhujících lom k celkovému 
hluku z ostatních projíždějících automobilů bude po většinu období roku zanedbatelný a i 
v době zvýšené expedice nízký. 

V souvislosti s dopravou suroviny nebude docházet k překračování žádného hygienického 
limitu hluku podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a zároveň nedojde k podstatné změně 
akustické situace oproti současnosti. S ohledem na tuto skutečnost lze vliv záměru hodnotit 
jako nevýznamný. 

Hluk z vlastního provozu lomu a z vnitroareálové dopravy 

Pro hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku je nejvýše přípustná hodnota 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a 
chráněném ostatním venkovním prostoru  v denní době LAeq,8h = 50 dB.   

Urbanistická situace 

Nejbližším sídlem od hranice území těžby jsou obce Vyšehořovice, Horoušany a 
Tlustovousy. Obec Vyšehořovice se jižním okrajem svého zastavěného území přibližuje na 
vzdálenost cca 800 m k zájmovému území. Obec Horoušany leží ve vzdálenosti cca 1,4 km 
západním směrem a Tlustovousy se nacházejí cca 900 m jižně až jihozápadně. Obec Břežany 
je vzdálena 1,8 km jihovýchodním směrem 

Nejbližší samostatné obytné objekty jsou dva domy ležící severně od intravilánu 
Horoušan, jejichž vzdálenost je cca 550 a 700 m od jihozápadní hranice vnější výsypky „JZ“ 
a cca 150 – 200 m od účelové komunikace z lomu. 

Akustické posouzení hluku z areálu lomu a účelové obslužné komunikace bylo provedeno 
vzhledem k blízkým chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům 
staveb. Na hranici těchto prostor byly proto zvoleny referenční výpočtové body, ve kterých 
byl proveden výpočet hluku. 

Referenční body byly umístěny ve výšce 3 m nad terénem a v případě chráněného 
venkovního prostoru staveb 2 m před fasádou orientovanou ke zdrojům hluku.  

Výpočet a vyhodnocení 

Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru byl v hodnoceném území 
kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA (viz kapitola 4.1.) v souladu s normou 
CSN ISO 9613 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. 

Výpočet hluku z provozu zahrnuje kumulaci všech zdrojů hluku v lomu a všechny trasy 
dopravy po účelových komunikacích (viz kapitola B.3.4.). V souladu s platnou legislativou 
byl proveden pro osm souvislých nejhlučnějších hodin. 

Posuzovaná situace modeluje stav v lomu v prvních letech provozu, kdy bude intenzivní 
skrývková činnost a kdy bude materiál ze skrývek a výklizů ukládán na vnější výsypku „JZ“ 
blíže k obci Tlustovousy. Mechanizace, která je nejblíže k obci, je umístěna na povrchu 
terénu. S postupem těžby dojde k zahloubení lomu a výkliz bude ukládán na vnitřní výsypky 
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v lomu. Po dokončení bude navíc vnější výsypka „JZ“ sloužit jako přirozená akustická bariéra 
pro šíření hluku z lomu. Modelována je tedy nejnepříznivější situace. 

Výsledky výpočtu uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka č. 30: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech – denní doba 

Varianta 
vypočtená 
hladina 

limitní hladina dle 
 NV č. 148/2006 Sb. 

č. bodu Popis referenčního bodu LAeq,8h [dB] LAeq,8h [dB] 
11 Tlustovousy, samostatný RD č.p. 58 severně od obce  34,3 
12 Tlustovousy, samostatný statek severně od obce 31,8 
13 Tlustovousy, okraj souvislé zástavby 32,0 
14 Vyšehořovice, okraj souvislé zástavby 28,1 
15 Horoušany, okraj souvislé zástavby 26,0 

50,0 

 

Maximální akustická imise je výpočtem predikována na okraji obce Tlustovous u 
samostatně stojícího rodinného domu severně od obce č.p. 58. Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin je zde 
vypočtena LAeq,8h = 34,3 dB tedy více než 15 dB pod platným hygienickým limitem. V dalších 
referenčních bodech, které jsou umístěny na okraji souvislé obytné zástavby v nejbližších 
obcích, bude akustická imise ještě nižší. 

V průběhu těžby dojde k dalšímu poklesu hladiny hluku, jelikož se těžební stroje budou 
více zahlubovat pod úroveň terénu a dále bude dokončena vnější výsypka „JZ“, která bude 
sloužit jako akustická bariéra. 

S ohledem na předložené podklady a v této studii provedené výpočty lze konstatovat, že 
žádné práce spojené s provozem lomu v dobývacím prostoru Břežany II nebudou mít vliv na 
akustickou situaci v okolních obcích. Akustické imise v nejbližších chráněných venkovních 
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech budou výrazně podlimitní a nepřekročí 
hladinu běžného komunálního hluku v dotčených obcích. 

V souvislosti s vlastním provozem lomu a vnitroareálovou dopravou nebude docházet 
k překračování žádného hygienického limitu hluku podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a 
zároveň nedojde k podstatné změně akustické situace oproti současnosti. S ohledem na tuto 
skutečnost lze vliv záměru hodnotit jako nevýznamný. 

Hluk odstřelů 

Primární rozpojování soudržných hornin se bude provádět pomocí clonových odstřelů. Pro 
tyto odstřely jsou charakteristické zejména seismické účinky, akustické účinky nejsou 
významné. Vzhledem k technologii používaných trhacích prací, morfologii terénu a 
vzdálenosti nejbližších obcí nelze předpokládat v území překračování hygienického limitu pro 
hluk z vysokoenergetického impulsního hluku LCeg,8h = 83 dB.  

Při dodržení maximálních dílčích a celkových náloží, které budou v Generálním projektu 
trhacích prací stanoveny zejména s ohledem na seismické účinky, nebudou mít clonové 
odstřely prováděné v zájmovém území ani negativní akustické účinky na nejbližší chráněné 
venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. 
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V souvislosti s odstřely nebude docházet k překračování žádného hygienického limitu hluku 
podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a zároveň nedojde k podstatné změně akustické situace 
oproti současnosti. S ohledem na tuto skutečnost lze vliv záměru hodnotit jako nevýznamný. 

Vliv trhacích prací 

Posouzení vlivů vibrací z odstřelů na zástavbu v okolí vychází z předpokladu dodržování 
mezní nálože, stanovené s ohledem na charakteristiku horninového prostředí. V rámci 
trhacích prací budou splněny požadavky ČSN 730040 tj. nebude překročena rychlost kmitání 
při níž dojde ke vzniku prvých známek škod na stavebních objektech. Tato skutečnost bude 
ověřována seismickým měřením.  

Zároveň budou splněny hygienické limity vibrací v chráněných vnitřních prostorech 
staveb dle NV 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Vliv hodnotíme jako nevýznamný. 

11. VLIVY SPOJENÉ S HAVARIJNÍMI STAVY 

V případě vzniku některých druhů havárií by velikost těchto vlivů mohla být nepříznivá 
(např. selhání lidského činitele a únik ropných látek). Případné vlivy by však byly krátkodobé 
a vratné popř. kompenzovatelné. Zkušenosti z podobných provozů nám umožňují konstatovat, 
že četnost výskytu havarijních situací je minimální. V tomto ohledu záměr nepředstavuje 
významné riziko pro složky životního prostředí ani pro zdraví obyvatel. Vlivy spojené 
s havarijními stavy hodnotíme jako nevýznamné. 

12. VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Pozn.: Tato kapitola byla zpracována Ing. Monikou Zemancovou, která je držitelkou osvědčení odborné 
způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. HEM-300-
1.6.05/19411 ze dne 21. 6. 2005. 

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro životní prostředí tak i pro 
člověka. Zvyšující se míra ekologických i zdravotních rizik se může následně projevit 
v poklesu odolnosti organismu. Jako nejvýznamnější se v kontextu hornické činnosti v daném 
území jeví vlivy na akustickou situaci a vlivy na ovzduší, tedy vlivy standardně doprovázející 
těžební aktivity. 

Hluk 

Obecně se zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, 
nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk považovat za 
bezprahově působící noxu. Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi 
významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné procento populace.  

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační 
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 
Nepříznivé účinky hluku stoupají s jeho intenzitou, náhlostí a délkou vlny. 

S určitým zjednodušením můžeme účinky dlouhodobého působení hluku rozdělit na 
účinky specifické, projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky 
nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu. 

Specifickým účinkem je například poškození bubínku a převodních kůstek při 
ekvivalentní hladině hluku nad 130 dB (A), poškození vnitřního ucha (buňky v hlemýždi) nad 
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85 až 90 dB (A) nebo poškození nervových drah v mozku po několikaletém působení 
zvýšených hladin hluku. 

Nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, 
podílí se na nich často stresová reakce a zahrnují ovlivnění neurohumorální a 
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí jako je 
učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní 
podobě se mohou nespecifické systémové účinky manifestovat ve formě poruch emocionální 
rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke 
spuštění nebo urychlení vlastního patogenního děje.  

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno 
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární a imunitní systém, rušení spánku a 
nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na 
hormonální systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, vlivů na 
mentální zdraví, výkonnost a akutně případně i na motilitu zažívacího traktu. 

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené 
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a 
nepříznivého ovlivnění pohody lidí. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot 
hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o 
nepříznivém vlivu hluku na  komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku 
v nočním období.   

V následující tabulce jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní hlukové zátěže, 
odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu 
obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Vycházejí z výsledků 
epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly 
v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u 
citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších. 

 

Tabulka č. 31: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – den (Laeq 6-22 h ) dle autorizačního návodu 
AN 15/04 Státního zdravotního ústavu 

dB(A) Nepříznivý účinek 

40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 

Sluchové postižení 
*        

Zhoršené osvojení řeči a čtení u 
dětí 

       

Hypertenze a ICHS        
Zhoršená komunikace řečí        

Pocit silného obtěžování hlukem        
Pocit mírného obtěžování 
hlukem    

    

Pozn.: * Přímá expozice hluku v interiéru(LAeq, 24 hod) 

V akustické studii bylo provedeno modelové vyhodnocení vlivu provozu lomu (těžební 
stroje, úpravárenská linka, přepravní prostředky v areálu) a vlivu vyvolané nákladní 
automobilové dopravy při expedici na akustickou situaci v nejbližším chráněném venkovním 
prostoru staveb a nejbližším chráněném venkovním prostoru. 

Ze závěrů akustické studie vyplývá, že vlivem provozu lomu nebude docházet 
k překračování hygienického limitu LAeq,8 = 50 dB v hodnocených, tedy nejvíce dotčených, 
lokalitách (Tlustovousy a samota č. p. 58), a to ani při nejméně příznivém postavení zdrojů 
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hluku, zároveň při souběhu všech hlučných činností a zároveň v období intenzivních prací. Při 
takto nastaveném modelu hlukových imisí dosahuje nejvyšší hladina akustického tlaku 
v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb hodnot max. 34,3 
dB, tedy hluboko pod platným hygienickým limitem. 

Ze závěrů akustické studie rovněž vyplývá, že hladina hluku v okolí dotčených komunikací 
v současné době (tedy bez realizace záměru) vyhovuje hygienickému limitu pouze při 
uvažování korekce na starou zátěž z pozemní dopravy (70 dB). Z přepočtů provedených 
v akustické studii je zřejmé, že hladina akustického tlaku A pro hluk z dopravy v nejbližších 
chráněných venkovních prostorech staveb podél komunikace č. III/10163 se bude v roce 2010 
pohybovat v rozmezí 49,1–67,4 dB. Po zahájení expedice těženého materiálu dojde dle 
akustické studie k nárůstu hlukové imise o  dalších 0,2-0,4 dB při běžné denní expedici (165 
dnů v roce) a o 0,4-0,8 dB při zvýšené expedici (85 dnů v roce). Ani po takto uvedeném 
navýšení hlukové imise nebude u zástavby podél využívaných komunikacích docházet 
k překračování hygienického limitu pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích, 
avšak opět pouze při uvažování korekce na starou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích 
(70 dB). Vyčíslené příspěvky hluku jsou zanedbatelné, přímým měřením hluku neprokazatelné, 
jsou menší než hodnota  rozpoznatelná lidským sluchem (2 – 3 dB).  

Doprava obsluhující provoz těžebny se na dotčených komunikacích stane součástí běžné 
dopravy a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného 
zdraví) a dalšími předpisy je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle 
vlastnických vztahů ke konkrétním komunikacím. Vlastník předmětného záměru je tak přímo 
zodpovědný pouze za hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po 
jeho komunikacích (účelová komunikace nebo manipulační plochy atd.). 

Současně nepříznivou akustickou situaci podél dotčených komunikací by tedy měl řešit 
vlastník těchto komunikací, neboť i bez realizace posuzovaného záměru mohou obyvatelé 
zasažených objektů, zvláště senzitivní osoby, pociťovat nepříznivé účinky hluku uvedené 
v tabulce č. 31. Po zahájení těžby a expedice suroviny z DP Břežany II se tato situace 
nezmění, akustická situace bude nadále určována pozadím.  

Na základě vyhodnocení výstupů akustické studie lze konstatovat, že v souvislosti 
s realizací záměru nedojde ke změnám hlukové zátěže v daném území. Z tohoto 
konstatování vyplývá, že emise hluku související s realizací posuzovaného záměru 
nebudou mít negativní vliv na lidské zdraví. 

Ovzduší 

V rámci zpracování oznámení záměru nebyla vypracována samostatná rozptylová studie, a 
to vzhledem ke konfiguraci terénu, přítomností zelené clony a vzdálenosti nejbližší obytné 
zástavby a rovněž vzhledem k nízké intenzitě vyvolané dopravy. Vlivy na ovzduší jsou 
hodnoceny v kapitole B.II.1 oznámení pomocí vyčíslení emisních faktorů a dále souhrnně 
v kapitole  D.I.1. tohoto oznámení. Dané území náleží na základě dat z roku 2005 mezi 
vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to z důvodu překračování limitních hodnot 
krátkodobých (denních) koncentrací PM10. Dlouhodobé (roční) limitní koncentrace všech 
sledovaných polutantů ovzduší, na jejichž základě se provádí hodnocení vlivů záměrů na 
veřejné zdraví, nejsou v zájmovém území v současné době překračovány, z tohoto pohledu je 
imisní pozadí oblasti hodnoceno jako příznivé.  

Na základě výše uvedených skutečností se dá téměř s jistotou konstatovat, že u nejbližší 
obytné zástavby nedojde vlivem realizace posuzovaného záměru k podstatné změně 
současných imisních charakteristik. Průměrné roční koncentrace polutantů ovzduší 
z výfukových plynů by neměly být zvýšeny ani podél využívaných komunikací, a to 
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vzhledem k nízkému počtu průjezdů NA obsluhujících těžebnu (24 průjezdů denně po dobu 
85 dnů a 12 průjezdů denně po dobu 165 dnů).  

Z predikce výhledového stavu znečištění ovzduší se dá odvodit závěr, že realizace záměru 
nezpůsobí překračování imisních limitů průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek 
v ovzduší a výsledná kvalita ovzduší tak bude určována stávajícím pozadím v zájmové oblasti.  

K tomu je nutné poznamenat, že v imisních limitech je zohledněn bezpečnostní koeficient, 
který zajišťuje, že stanovené imisní limity jsou hluboko pod úrovní, nad níž by se mohly 
projevit negativní vlivy na lidské zdraví. Při stanovení imisních limitů jednotlivých škodlivin 
se totiž postupuje tak, že nejvyšší úroveň expozice, při které ještě není pozorována nepříznivá 
odpověď na statisticky významné úrovni, se dělí modifikujícím faktorem a výsledná hodnota 
se následně znovu dělí faktorem nejistoty. Důsledkem tohoto postupu je, že škodlivé účinky 
jednotlivých látek se projevují při minimálně desetinásobném překročení stanoveného limitu. 

Hornická činnost v DP Břežany II přispěje k celkovým imisním koncentracím 
polutantů ovzduší a hladinám akustického tlaku u nejbližší obytné zástavby pouze 
malou měrou a neznamená negativní ovlivnění veřejného zdraví.  

Pokud se po zahájení realizace záměru potvrdí předpoklad o zanedbatelném vlivu těžebny a 
vyvolané dopravy na kvalitu ovzduší v daném území, pak lze vlivy na veřejné zdraví hodnotit 
jako nevýznamné. 

13. JINÉ VLIVY 

Sociální důsledky 

V provozovně bude po dobu 3 měsíců přímo zaměstnáno 11 pracovníků ve dvou směnách, 
po zbytek roku 2 pracovníci v jedné směně. Další pracovní příležitosti vytvoří související 
doprava těžené suroviny a nakupované služby. Každý nový záměr, který přináší nové 
pracovní příležitosti do regionu, znamená určitý pozitivní vliv na sociální situaci. V případě 
realizace záměr nevyvolá změnu životní úrovně obyvatelstva ani nebude pravděpodobně 
měnit jejich dosavadní návyky. Záměr neovlivní strukturování obyvatelstva v daném území - 
např. dle věku, zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti atd.  

Naopak nerealizace záměru by mohla znamenat omezení výroby v Novém Strašecí a s tím 
spojené nucené snížení pracovních míst.  

Vzhledem k množství pracovních míst jež budou buď přímo nebo v navazujících 
činnostech a nakupovaných službách vytvořeny a k množství pracovních míst jež budou 
zachovány hodnotíme vliv jako příznivý.   

Ekonomické důsledky 

V souladu s ustanovením § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon) v platném znění bude těžební společnost ročně odvádět obvodnímu 
báňskému úřadu platby za každý i započatý hektar plochy dobývacího prostoru ve vymezení 
na povrchu. Tuto úhradu převede obvodní báňský úřad obci, na jejímž území se dobývací 
prostor bude nacházet. 

V souvislosti s odnětím půdy ze ZPF bude stanovena výše odvodů. Část odvodů bude 
příjmem rozpočtu obce Břežany, na jejímž k.ú. se odnímaná půda nachází, zbytek bude 
příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Odvod, který bude příjmem 
rozpočtu obce, může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a 
obnovu přírody a krajiny.  
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Firma bude také pravidelně odvádět platby z každé tuny vydobytého vyhrazeného 
nerostu báňskému úřadu podle vyhlášky č. 617/1992  o podrobnostech placení úhrad z 
dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů ve znění pozdějších předpisů. Z této 
částky připadne určitý podíl opět obci, na jejímž katastrálním území bude těžba probíhat, 
zbylá část pak náleží státu. 

Tento vliv hodnotíme jako nevýznamný.  
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22. SHRNUTÍ 

Z hlediska výsledné významnosti byly jako významně nepříznivé vyhodnoceny následující vlivy: 

• Zábor zemědělského půdního fondu o celkové rozloze 36,7394 ha, zejména pak zábor 
7,4957 ha ZPF s bonitou I. třídy ochrany  

Z hlediska výsledné významnosti byly jako nepříznivé vyhodnoceny následující vlivy: 

• Změny reliéfu krajiny 

• Vlivy spojené se změnou funkčního využití území při realizaci záměru 

• Vlivy spojené se změnou funkčního využití území po realizaci záměru a provedení 
sanace a rekultivace 

Příznivými vlivy spojenými s realizací záměru jsou:  

• Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě po realizaci záměru a provedení SaR 

• Zábor PUPFL po realizaci záměru a provedení SaR 

• Likvidace, poškození lesních porostů po realizaci záměru a provedení SaR 

• Likvidace, zásah do prvků ÚSES po realizaci záměru a provedení SaR 

• Likvidace, zásah do VKP po realizaci záměru a provedení SaR 

• Vlivy na další významná společenstva po realizaci záměru a provedení SaR 

• Vlivy na rekreační využití území po realizaci záměru a provedení SaR 

• Biologické vlivy ve fázi ukončení provozu těžebny 

• Sociální důsledky  
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Tabulka č. 32: Vyhodnocení velikosti a celkové významnosti vlivů 

  SPECIFIKACE VLIVU 
DALŠÍ 

SPECIFIKACE 
CELKOVÁ 

VÝZNAMNOST 
  POZNÁMKA  

1. VLIVY NA OVZDUŠÍ 

Změny v čistotě ovzduší  nevýznamný  
časové omezení intenzivnějších prací na 
85 dnů/rok, plošné na vlastní těžebnu a 
bezprostřední okolí 

Změna mikroklimatu  nevýznamný 
plošně omezeno na vlastní těžebnu a 
bezprostřední okolí 

2. VLIVY NA VODY 

Změna kvality podzemních a 
povrchových vod 

 nulový 
v případě havárie bude postupováno dle 
havarijní plán 

 Při realizaci záměru nevýznamný 
lokální změna odtokových poměrů 
omezená na území dotčené těžbou 

Vliv na povrchový odtok a 
změnu říční sítě 

 Po realizaci záměru  SaR příznivý v ZÚ vznikne nová vodní plocha  
Ovlivnění režimu podzem.  vod , 
změny ve vydatnosti zdrojů a 
změny hladiny podzemní vody  

 nevýznamný  
změna hladiny podzemní vody pouze 
v těžebně a jejím bezprostředním okolí  

3. VLIVY NA PŮDU 

Zábor ZPF  
významně 
nepříznivý 

zábor 36,7394 ha zemědělské půdy,  
z toho 7,49 ha v I. třídě ochrany 

 Při realizaci záměru nulový 
k záboru nedojde, postupně budou 
vysazována dřeviny 

Zábor PUPFL 
 Po realizaci záměru  SaR příznivý 

záměr vytvoří předpoklad k rozšíření 
lesních porostů 

Vlivy na čistotu půd  nulový 
v případě havárie bude postupováno dle 
havarijního plánu 

Svahové pohyby, projevy eroze  nevýznamný za dodržení předepsaných parametrů 

4. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Vliv na horninové prostředí  nulový suroviny budou hospodárně využity  

Vliv na další přírodní zdroje  nulový  

5. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 

Flóra   nulový nenalezeny zvláště chráněné druhy rostlin Vliv na vzácné a zvláště 
chráněné druhy rostlin a 
živočichů Fauna   nevýznamný vhodné načasování skrývkových prací  

Likvidace, poškození stromů 
a porostů dřevin rostoucích 
mimo les 

 nulový nevyskytují se 

 Při realizaci záměru nevýznamný 
k likvidaci ani k poškození vzhledem 
k navrženým opatřením nedojde Likvidace, poškození lesních 

porostů 
 Po realizaci záměru  SaR příznivý 

při rekultivaci bude založen porost 
vhodného druhového složení 

 Při realizaci záměru nevýznamný  žádný z prvků ÚSES nebude dotčen Likvidace, zásah do prvků 
ÚSES  Po realizaci záměru  SaR příznivý předpoklad napojení na síť prvků ÚSES 

 Při realizaci záměru nevýznamný žádný VKP nebude dotčen 
Likvidace, zásah do VKP 

 Po realizaci záměru  SaR příznivý 
po rekultivaci bude část ploch ze 
zákona spadat mezi VKP 

 Při realizaci záměru nevýznamný   nezasahuje přírodovědecky cenné lokality 
Vlivy na další významná 
společenstva  Po realizaci záměru  SaR příznivý 

vzniknou nová rozmanitá stanoviště 
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6. VLIVY NA KRAJINU 

Změny reliéfu krajiny  nepříznivý zahloubení terénu na ploše 27,5 ha 

Vlivy na krajinný ráz  nevýznamný 
neznamená výraznou změnu rázu 
krajiny z tradičních pohledových směrů 

7. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A PAMÁTKY 

Likvidace, narušení budov a 
kulturních památek 

 nulový  

Vliv na geologické a 
paleontologické památky 

 nevýznamný 
při archeologickém nálezu bude 
postupováno v souladu se zákonem 

8. VLIVY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Vlivy spojené se změnou v 
dopravní obslužnosti 

 nevýznamný 
pro expedici bude využívaná stávající 
dopravní síť, navýšení hodinové 
intenzity dopravy bude max. o 4%  

 Při realizaci záměru nepříznivý snížení ploch k zemědělskému využití 

Vlivy spojené se změnou 
funkčního využití krajiny  Po realizaci záměru  SaR nepříznivý 

navrácení 30 % ploch s I. třídou ochrany 
zpět do ZPF, plochy resp. půda z ploch 
III. a IV. třídy ochrany bude využita pro 
TTP a k zalesnění 

 Při realizaci záměru nulový plošně omezeno na vlastní těžebnu 
Vlivy na rekreační využití 
území  Po realizaci záměru  SaR příznivý 

vznik lesa, vodní plochy, TTP a orné 
půdy po ukončení záměru 

9. BIOLOGICKÉ VLIVY 

Vlivy ve fázi 
provozu těžebny 

nevýznamný pravidelná údržba rizikových ploch 

Biologické vlivy Vlivy ve fázi 
ukončení provozu 
těžebny 

příznivý 
způsob rekultivace umožní šíření 
vzácných či chráněných druhů a vznik 
vodní plochy po ukončení záměru 

10. FYZIKÁLNÍ VLIVY (HLUK) 

Hluk z dopravy  nevýznamný 
nebude docházet k překračování 
žádného hygienického limitu hluku 
podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Hluk z vlastního provozu lomu 
a z vnitroareálové dopravy 

 nevýznamný 
nedojde k překročení limitů hluku 
podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Hluk odstřelů  nevýznamný 
nedojde k překročení limitů hluku 
podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Vliv trhacích prací  nevýznamný 
hodnoty vibrací nebudou přesahovat 
nejvyšší přípustné meze 

11. VLIVY SPOJENÉ S HAVARIJNÍMI STAVY 

Vlivy spojené s havarijními stavy  nevýznamný  

12. VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Vlivy na veřejné zdraví  nevýznamný 

pokud se po zahájení realizace záměru 
potvrdí předpoklad o zanedbatelném 
vlivu těžebny a vyvolané dopravy na 
kvalitu ovzduší v daném území 

13. JINÉ VLIVY  

Sociální důsledky  příznivé 
zachování pracovních míst, tvorba 
nových příležitostí 

Ekonomické důsledky  nevýznamný  
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II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Realizace záměru je situována ve Středočeském kraji, cca 6 km od Českého Brodu 
severozápadně v k.ú. Břežany II. Samotná těžba bude prováděna ve stanoveném DP Břežany 
II, vnější výsypka bude vytvořena jihozápadně od DP Břežany II a manipulační deponie bude 
umístěna vně i uvnitř DP, a to při jeho jižním okraji. ZÚ se celé nachází na zemědělsky 
obdělávaných pozemcích, sousedícími pozemky jsou lesní pozemky.  

Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako lokální, s omezením na 
prostor ZÚ a jeho nejbližšího okolí. Výjimkou jsou pouze vlivy spojené s přepravou 
natěženého materiálu, které se budou spolupodílet na zvýšení intenzity dopravy na 
komunikaci č. III/10163, na silnici II. třídy č. 611 a na dálnici D11 a s tím i na negativních 
vlivech s dopravou spojených (hluk, znečištění ovzduší). 

Ze závěrů hlukové studie (Bubák, Moravec, 2007) vyplývá, že realizace záměru není 
spojena s významnou změnou (nárůstem) hladiny hluku z dopravy na pozemních 
komunikacích v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí dotčené komunikace  
(v obci Horoušany a na severním okraji obce Tlustovousy). Expedice žáruvzdorných jílovců 
z lomu v dobývacím prostoru Břežany II se bude podílet na hlukové zátěži ve vztahu k 
chráněnému venkovnímu prostoru staveb nevýznamným způsobem. Příspěvek hluku 
z dopravy od nákladních automobilů obsluhujících lom k celkovému hluku z ostatních 
projíždějících automobilů bude po většinu období roku zanedbatelný (0,2 – 0,4 dB) a i v době 
zvýšené expedice nízký (0,4 – 0,8 dB). 

Ani samotný provoz lomu nebude mít významný vliv na akustickou situaci v okolních 
obcích. Akustické imise v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných 
venkovních prostorech budou výrazně podlimitní (o více než 15 dB) a nepřekročí hladinu 
běžného komunálního hluku v dotčených obcích. 

Hluk z odstřelů bude vzhledem k jejich minimálnímu počtu (cca 3 odstřely za rok) a 
předpokládané nízké hmotnosti náloží nevýznamný a nepřekročí hladinu hygienického limitu. 

Na základě provedených výpočtů emisí z jednotlivých zdrojů, díky poloze těžebny a 
vzdálenosti od okolních obcí a díky předpokládané intenzitě dopravy je možné předpokládat, 
že nedojde k překračování ani krátkodobých hygienických limitů v okolních obcích. K těmto 
skutečnostem je třeba ještě uvést, že doba provádění intenzivní těžby je pouze 3 měsíce v roce 
a intenzivnější doprava (tj. 24 průjezdů za den) bude taktéž realizována pouze 3 měsíce 
v roce. Kvalita ovzduší v okolních obydlených obcích se nijak výrazně nezmění a bude nadále 
určována stávajícím pozadím.  

Realizací záměru ve vztahu k obyvatelstvu nevzniknou negativní vlivy, neboť k 
překročení imisních limitů v dotčeném území nebude docházet. Rozsah vlivů záměru 
vzhledem k zasaženému území a populaci lze v kontextu jejich celkové významnosti 
hodnotit jako přijatelný. 

 

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní 
hranice 

Posuzovaný záměr vzhledem ke svému charakteru a lokalizaci nemůže vyvolat nepříznivé 
vlivy přesahující státní hranice 
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IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Po ukončení těžby v jednotlivých dílčích plochách bude „za zády“ těžby prováděná sanace 
a biologická rekultivace. Postupně sanovány a rekultivovány budou nejen plochy těžebny 
samotné, ale i plocha vnější výsypky jihozápad a finálně i manipulační deponie. Sanaci a 
rekultivaci lze považovat pro území po těžbě za stěžejní kompenzační opatření. SPSR 
pozemků dotčených dobýváním v navrhovaném prostoru Břežany II a v jeho předpolí 
zpracovala firma GET s.r.o. v květnu 2001 (Příloha č. 2). Po ukončení realizace 
posuzovaného záměru v ZÚ bude 30 % ploch navráceno svému původnímu využití tj. do ZPF 
(orná půda a TTP), dále ve dně lomu vznikne vodní plocha (7 %) a podstatná část vytěžených 
ploch (63%) bude zalesněna. 

Ostatní opatření jsou v následujícím textu řazena dle možných vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí k jejichž prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci jsou 
doporučována a přijímána. 

OVZDUŠÍ 

Za účelem snížení sekundární prašnosti v suchých dnech bude prováděno skrápění a úklid 
účelových komunikací a zpevněných manipulačních ploch.  

Běžná opatření ke snížení prašnosti související s dopravou na místních komunikacích  
spočívají v pravidelné údržbě dotčených komunikací. Veškeré nákladní automobily, které 
budou odjíždět z prostoru těžby, musí mít řádně omytá kola tak, aby se nestaly zdrojem 
resuspendované (tj. sekundárně zvířené) prašnosti.  

Pokud budou automobilové soupravy převážet prašný materiál, budou řádně 
zaplachtovány.   

Technika bude udržována v dobrém technickém stavu. 

POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Kvalita vypouštěných důlních vod bude pravidelně kontrolována tak, aby nedošlo 
k znečišťování recipientu. Pro případ nestandardních stavů bude postupováno dle havarijního 
plánu. 

PŮDY 

Při skrývce ornice bude její část (I. třídy ochrany) ihned po skrytí rozprostřena na 
zemědělské plochy s horší půdní bonitou za účelem zvýšení jejich úrodnosti. Zbývající objem 
skryté ornice bude uložen odděleně na dočasné deponie, z nichž bude využit k následným 
sanačním a rekultivačním pracím. Pokud budou volné plochy po provedení základní sanace, 
bude ornici okamžitě po skrývkových pracích možné navážet na rekultivované pozemky. V 
plochách, ve kterých dojde po realizaci záměru k navrácení do ZPF (zejména na ornou půdu) 
budou preferovány zeminy ze skrytých ploch s třídou ochrany I a III. Pozemky určené 
k zalesnění budou rekultivovány méně bonitními půdami s třídou ochrany III a IV.      

Nebezpečí havarijních situací bude minimalizováno vhodným zabezpečením strojů proti 
úniku ropných látek a dodržováním správných pracovních postupů a pokynů, týkajících se 
provozu strojového parku, dodržováním bezpečnostních opatření, pravidelnou a preventivní 
údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku apod. V případě havárie bude 
postupováno dle havarijního plánu. 
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Při provádění hornické činnosti i v rámci sanace budou dodrženy veškeré předepsané 
sklony a ostatní parametry provozních svahů, komunikací a dalších těles v lomu.  

FAUNA, FLÓRA, EKOSYSTÉMY 

S ohledem na co největší snahu o minimalizaci rušení fauny v okolních porostech dřevin a 
umožnění jejího přesunu na náhradní stanoviště resp. s ohledem na porosty zemědělských 
kultur budou skrývky prováděny v mimohnízdním resp. v mimovegetační období. Zábory 
nových ploch a průběžné skrývky budou tedy prováděny v období od října do dubna 
s ohledem na klimatické podmínky v tom kterém roce. 

Preventivním opatřením je neprovádění technických prací v pásu o minimální šíři 10 m od 
okrajů korun stávajícího porostu (lesa) a prvků ÚSES a dále v pásu o minimální šíři 20 m od 
horní (zalesněné) hrany údolí Výmoly. 

V důsledku těžby je možné po určitou omezenou dobu (tj. do doby provedení základních 
sanačních prací) očekávat mírné dočasné snížení hladiny podzemní vody v blízkosti svahu 
lomu. Aby nedocházelo zejména ve srážkově deficitním období k poškození přilehlé části 
stávajícího lesního porostu, bude v případě nutnosti prováděno kompenzační opatření 
v podobě zavlažování porostů důlními vodami.  

Z důvodu omezení výskytu ruderálních a invazních rostlinných druhů v ZÚ budou, co 
nejdříve po těžbě, prováděny průběžné i finální rekultivační práce. V plochách dočasných 
deponií budou invazivní a ruderální druhy rostlin hubeny postřikem herbicidy, pokud je 
počítáno s uložením zemin v deponiích na delší dobu, pak dojde k osetí ploch vhodnou travní 
směsí a následným pravidelným sečím. V plochách finálně urovnaných proběhnou v co 
nejkratším časovém horizontu rekultivační práce biologického charakteru (trvalé ozelenění).  

HMOTNÝ MAJETEK A PAMÁTKY 

V rámci trhacích prací budou splněny požadavky ČSN 730040 tj. nebude překročena 
rychlost kmitání při níž dochází ke vzniku prvých známek škod na stavebních objektech. 
Zároveň budou splněny hygienické limity vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb 
dle NV 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

V případě nalezení geologických, paleontologických nebo archeologických nálezů při 
provádění zemních prací budou veškeré práce okamžitě zastaveny a o nálezu bude spraven 
příslušný úřad.  

VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Veškerá půda s I. třídou ochrany bude navrácena zpět do ZPF (orná půda, TTP) příp. 
využití ke zlepšení kvality zemědělsky obhospodařovaných pozemků s horší kvalitou půdy 
dle pokynu orgánu ochrany ZPF. Půda s III. třídou ochrany bude využita buď jako orná půda 
na zemědělsky využívané pozemky. Zbývající půda s III. a půda se IV. třídou ochrany bude 
využita v rámci SPSR a na ní bude provedena výsadba lesního porostu. 

HLUK 

Imisní limity hluku z provozu těžebny ani při expedici natěženého materiálu nebudou dle 
akustické studie překračovány, proto nebude nutné přijímat protihluková opatření. Skrývkové 
práce, těžební práce i související doprava budou prováděny pouze v pracovní dny a výhradně 
v denní době.  

Technika bude udržována v dobrém technickém stavu. 
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HAVARIJNÍ STAVY 

V případě vzniku havarijních stavů budou situace řešeny dle havarijního plánu.  

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Budou dodržena opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů, která jsou uvedena v této kapitole, zejména opatření týkající se ovzduší a 
hluku.  

ODPADY 

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

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

OSTATNÍ  

V souladu se zákonem č. 44/1988 Sb. v platném znění bude těžební společnost ročně 
odvádět příslušný poplatek z plochy dobývacího prostoru.  

V souvislosti s odnětím půdy ze ZPF bude společnost odvádět stanovenou částku odvodů 
dle přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb.  

Firma bude také pravidelně odvádět platby z každé tuny vydobytého vyhrazeného nerostu 
báňskému úřadu podle vyhlášky č. 617/1992  o podrobnostech placení úhrad z dobývacích 
prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů ve znění pozdějších předpisů.  

V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 
při specifikaci vlivů 

VLIVY NA OVZDUŠÍ  

Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla (nákladní automobily) byly provedeny 
výpočty za použití programu MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tyto 
výpočty jsou zatíženy určitou chybou.  

Vzhledem k tomu, že investor v současné době nezná přesné typy strojů, jež budou 
skrývkové, těžební a expediční práce provádět, byly brány v úvahu běžně využívané stroje 
s mírně nadprůměrnými spotřebami paliva. Protože výpočty byly provedeny na straně 
bezpečnosti, emise škodlivin z plošného zdroje mohou tedy být mírně nadhodnoceny. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla zpracována rozptylová studie, nelze s naprostou 
jistotou říci, že nebudou překračovány platné imisní limity při těžbě a při související expedici. 
Vzhledem k vzdálenosti těžebny od obcí, intenzitě prací v těžebně, intenzitě dopravy a mnoha 
dalším okolnostem však to lze předpokládat. 
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VLIVY NA VODU 

Nejistotou je, že není znám přesnější údaj o snížení hladiny podzemní vody. Snížení se 
předpokládá řádově v metrech (maximálně do 10 m) a vyvolá vznik mělkého depresního 
kužele v blízkém okolí těžby. 

Prognóza přítoků vody do těžebny byla zpracována výpočty pro celý stanovený DP 
Břežany II a těžbu v celé jeho ploše (viz. grafické přílohy k SPSR). Množství zásob (statické 
a dynamické) vody, kterou bude třeba odčerpávat vzhledem k menší ploše lomu se bude také 
pravděpodobně mírně lišit.  

FYZIKÁLNÍ VLIVY (HLUK) 

Vzhledem k tomu, že konkrétní typy strojů a zařízení nejsou v současné době známy, byly 
použity akustické charakteristiky běžných strojů používaných k dané činnosti.  

Výpočet hluku z dopravy byl proveden podle Francouzské národní výpočetní metody 
NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB). Získané výsledky dle této metodiky spadají do 
třídy přesnosti II (+/- 2 dB). 

Při výpočtu hluku z technologie výpočet parametrů útlumu vychází z normy ČSN ISO 
9613-2. Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je stanoven odhad přesnosti +/- 3 dB. 

VLIVY NA PŮDU 

Část ploch v ZÚ odpovídá dle BPEJ I. třídě ochrany. Hloubka půdního profilu by však u 
půd s BPEJ 2.10.00 měla být mnohem větší než bylo zjištěno z průzkumných vrtů. Tento fakt 
je způsoben pravděpodobně větrnou erozí a před vynětím půd ze ZPF zvažuje investor provést 
rebonitaci pozemků s I. třídou ochrany. Tento fakt však neovlivnil hodnocení vlivu na půdy.  

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ A HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU 

Biologické hodnocení a hodnocení krajinného rázu (Zmeškalová, Bratka, Roub a 
Bratková, 2007) je přílohou č. 3 oznámení. Tato studie byla původně (2001 – 2003) 
zpracována pro účely stanovení DP a respektuje tedy celý DP Břežany II a celý DP tedy 
studuje. V tomto oznámení je posuzovaným záměrem těžba pouze v západní části DP 
Břežany II, a to výhradně v plochách náležejících do ZPF. V současnosti (2006 – 2007) byla 
provedena aktualizace původních studií (Biologické hodnocení a hodnocení krajinného rázu), 
přesto navazuje na původní studie a uvažuje celé území DP. I přes výše zmíněné (plošná 
omezenost záměru řešeného v oznámení) považujeme výsledky studie za více než dostatečně 
zpracované a s dobrou vypovídající hodnotou pro účely tohoto oznámení.  

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Není přesně známa kvalita ovzduší v ZÚ a podél dopravních tras. Lze však předpokládat, že 
v souvislosti s realizací záměru nebudou překračovány žádné dlouhodobé imisní limity. 
Překračovány nebudou, vyjma 24. hodinových limitů pro prašné částice (PM10), ani žádné 
krátkodobé limity. Překračování denních limitů pro prašné částice je však problém 
celorepublikovým a v malých obcích způsobený zejména emisemi z lokálních topenišť a 
vířením prachu z volných ploch. 

 

Uvedené nejistoty a neurčitosti nemají vliv na formulaci celkových závěrů hodnocení 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je předkládán v jedné aktivní variantě řešení. Aktivní (projektovou) variantou je 
provádění hornické činnosti v západní části DP Břežany II. Variantou nulovou (referenční) je 
současný stav, kdy jsou předmětné pozemky zemědělsky obhospodařovány.  

Posuzovaná varianta řešení je stručně popsána v předchozích kapitolách tohoto oznámení, 
podrobně pak bude řešena v plánu otvírky, přípravy a dobývání, který bude zpracován 
k žádosti o povolení hornické činnosti. 

V rámci akustické studie je aktivní (projektová) varianta (Vp) zpracována do dvou 
subvariant, a to subvarianty VP1 (165 dnů běžné expedice bez těžebních prací) a subvarianty 
VP2 (85 dnů intenzivnější expedice a těžby).  
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Součástí předkládaného oznámení jsou následující samostatné přílohy: 

Příloha č. 1: Akustická studie, Ing. Daniel Bubák, Ph.D., .r.o., Emil Moravec – GET s.r.o., Praha, 2007 

Příloha č. 2: Souhrnný plán sanace a rekultivace, Ing. Jan Dřevíkovský a kol. – GET s.r.o., Praha, 2001 

Pozn. SPSR byl zpracován ke stanovení DP Břežany II v roce 2001 a následně schválen. Řeší však variantně celé území DP a 
plochu obou navržených výsypek. ZÚ řešené tímto oznámením záměru je menší (přibližně poloviční) a výsypka se uvažuje pouze 
jedna (tzv. vnější jihozápadní). Toto oznámení uvažuje realizaci výhradně varianty č. 3 ze SPSR. Souhrnný plán sanace a 
rekultivace je platný, má výbornou vypovídající hodnotu o stavu ZÚ po provedení sanace a rekultivace a proto byl zařazen jako 
příloha č. 2 tohoto oznámení.   

Příloha č. 3: Biologické hodnocení a hodnocení krajinného rázu, Ing. Jana Zmeškalová, Jaromír 
Bratka, Mgr. Tomáš Roub a Jarmila Bratková – Zelený svět, Klecany, 2007 

Pozn. V době stanovení DP Břežany II bylo zpracováno Biologické hodnocení a hodnocení krajinného rázu. Obdobně jako 
SPSR řeší celou plochu DP, plochu obou navržených výsypek a nejbližší okolí. V roce 2006  a 2007 byl dokument aktualizován. 
Jak již bylo zmíněno výše, ZÚ řešené tímto oznámením záměru je menší a výsypka se uvažuje pouze jedna. I přes plošnou 
odlišnost má dokument výbornou vypovídající hodnotu a  byl  zařazen jako příloha č. 3 tohoto oznámení.   

 

 

Součástí předkládaného oznámení jsou následující mapové přílohy: 

Mapová příloha č. 1: Mapa řešeného území s vyznačením pozemků a střetů zájmů

Mapová příloha č. 2: Mapa řešeného území s vyznačením těžební báze

 

II. Další podstatné informace oznamovatele 

Žádné další podstatné informace oznamovatelem nebyly uvedeny.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Protože společnost České lupkové závody, a.s čelí obtížím, vyplývajícím z rostoucích 
skrývkových poměrů ve vlastní těžebně a z proměnné kvality nakupované suroviny, je jejím 
cílem na dosud netěženém výhradním ložisku Vyšehořovice - Svědčí Hůra (3 153 902) získat 
vlastní doplňkový zdroj vysoce kvalitních žáruvzdorných jílovců vhodných pro výpal v 
rotační peci. Doplňková těžba žáruvzdorných jílovců v západní části DP Břežany II by 
podniku umožnila udržet plnou sortimentní skladbu a pružněji reagovat na poptávku. Na ZÚ 
byl v minulosti stanoven dobývací prostor Břežany II (rozhodnutí OBÚ Kladno č.j. 
1713/V/03/465/RCZ).  

 Posuzovaným záměrem je těžba žáruvzdorných jílovců a pórovinových jílů v západní 
části DP Břežany II ve výši do 50 tis. tun za rok. Záměrem je též hospodárně využívat dle 
možností doprovodné suroviny (těsnící jíly a stavební písky). Samotná těžba bude probíhat 
v západní části DP Břežany II na ploše 27,5701 ha. Plošná výměra plánované vnější výsypky 
jihozápad je 6,3864 ha, kdy pojme cca 400-500 tis. m3. Manipulační deponie Za hájem je 
navržena na ploše 2,7829 ha.  

V ZÚ je 856 tis. m3 tj. 1 997 tis. tun vytěžitelných zásob, z toho je 1 885 tis. tun 
vytěžitelných zásob žáruvzdorných jílovců a 112 tis. tun vytěžitelných zásob pórovinových 
jílů. Při předpokládané výši roční těžby suroviny (žáruvzdorných jílovců a pórovinových jílů) 
do 50 tis. tun, zaručují zásoby suroviny v ZÚ těžbu na 40 let. 

Práce v ZÚ v průběhu roku budou probíhat v cyklech ve dvou odlišných obdobích. 
V prvním období (trvajícím cca 85 dnů) dojde k provádění skrývkových prací a samotné 
těžby ve dvou směnách, intenzita prací v ZÚ bude vyšší. Přítomno bude až 11 pracovníků 
(řidiči damprů, hydraulických podkopových rypadel, čelního nakladače a buldozeru). Po 
skrytí, provedení těžby a naplnění manipulačních deponií natěženou surovinou k expedici 
bude následovat druhé 165 denní období, kdy bude přítomen pouze pracovník expedice a řidič 
čelního nakladače. V toto období bude probíhat jednosměnný provoz zabezpečující nakládku 
natěžených surovin z deponií a expedici suroviny do Nového Strašecí.  

Těžba bude mít charakter doplňkové těžby, bude povrchová v jámovém lomu a proběhne 
za sucha. Veškerým pracím budou předcházet postupné skrývkové práce s uložením 
jednotlivých frakcí odděleně na dočasné deponie. Teprve následně bude možné využívání 
jednotlivých ploch ke svým účelům. V území těžby bude prováděna hornická činnost, plocha 
manipulační deponie poslouží k dočasnému uložení suroviny a plocha vnější výsypky je 
určena k trvalému uložení dále nevyužitelné hlušiny a nehumózních skrývek.   

Samotná těžba v území těžby bude probíhat ve dvou porubních frontách. První porubní 
fronta bude na rozhraní západního, severního a centrálního sektoru. Generelní postup těžby 
bude od jihu k severu, a to až k severní hranici DP. Druhá porubní fronta bude postupovat od 
jižní hranice jihozápadního sektoru k severu tj. až k napojení na počátek první porubní fronty. 
Otevření lomu ve dvou porubních frontách umožní operativně reagovat na kvalitativní a 
kvantitativní požadavky výroby v Novém Strašecí. Hlušina bude zprvu ukládána na vnější 
výsypku, povrch výsypky bude poté překryt nejprve nehumózní a následně humózní vrstvou 
skrývkových materiálů a ozeleněn. Po naplnění kapacity vnější výsypky bude již v lomové 
jámě, přesněji v jižní části jihozápadního sektoru, dostatečná volná kapacita pro ukládání další 
hlušiny nehumózních skrývkových materiálů. Stejně jako plocha vnější výsypky, tak následně 
průběžně tvořená vnitřní výsypka bude postupně upravována do finálního tvaru a následně 
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biologicky rekultivována v souladu se schváleným SPSR (Dřevíkovský a kol., 2001). 
Dotěžení ZÚ, tedy západní části DP Břežany II, proběhne ve východní a jihovýchodní části 
území těžby.  

Expedice suroviny bude z manipulační deponie probíhat po navržené zpevněné účelové 
komunikaci až k napojení na III/10163. Dále již expedice povede po stávajících komunikacích 
tj. po silnici III. třídy č. 10163 přes obec Horoušany do obce Nehvizdy, kde dojde k odbočení 
na silnici II. třídy č. 611. Ze silnice II/611 bude expedice surovin do Nového Strašecí 
pokračovat exitem 8 Jirny po dálnici D11.   

Vyhodnocením vlivů na životní prostředí z hlediska celkové významnosti byly 
identifikovány jako nejvýznamnější následující vlivy:  

- významně nepříznivým vlivem je zábor 36,7394 ha půdy náležející do ZPF, z čehož v I. 
třídě ochrany (BPEJ 2.10.00) dojde k vynětí ze ZPF 7,4957 ha půdy. Po sanaci a rekultivaci 
dojde k navrácení pouze 30 % plochy v podobě orné půdy a trvalých travních porostů do ZPF. 
Celá výměra půdy s I. tř. ochrany však bude do ZPF navrácena. 

- nepříznivý vlivem byl vyhodnocen vliv na změny reliéfu krajiny. Záměr tedy bude 
znamenat snížení terénu v ploše (27,5701 ha) a tvorbu vnější výsypky (6,4 ha). 

- dalším nepříznivým vlivem jsou vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny při 
realizaci záměru i po realizaci a provedení SaR. V je současnosti předmětná plocha tvořená 
obhospodařovanými pozemky náležejícími do ZPF. Díky realizaci záměru se toto funkční 
využití území s postupem těžby změní a zpět do ZPF bude navráceno 30 % původní výměry 
ZÚ. Převážná část pozemků (63 %) bude zalesněna a na 7 % výměry ZÚ vznikne vodní 
plocha. Otázkou je, zda stávající funkční využití (pole) v plochách s půdami III. a IV. třídy 
ochrany hájit a neupřednostnit spíše v této intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině 
nové stabilnější přírodě bližší prvky (lení porost, TTP a vodní plochu). 

V rámci vyhodnocování vlivů byly identifikovány i vlivy příznivé:  

- sociální důsledky – zachování stávajících pracovních míst v Novém Strašecí a tvorba 
nových pracovních příležitostí při těžbě a s ní souvisejících činnostech. 

- další příznivé vlivy jsou datovány zejména do doby po provedení sanačních a 
rekultivačních prací ve větších plochách a doby po ukončení těžby v ZÚ a provedení 
finálních sanačních a rekultivačních úprav dle schváleného SPSR (Dřevíkovský, 2001). Jde 
především o vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě; zábor PUPFL; likvidace, 
poškození lesních porostů; likvidace, zásah do prvků ÚSES; likvidace, zásah do VKP; 
vlivy na další významná společenstva; vlivy na rekreační využití území a biologické vlivy.  

Ostatní vlivy na životní prostředí jsou nulové, nevýznamné nebo prostorově a časově omezené.  

Těžba nerostných surovin, jakožto specifická lidská činnost, ve své podstatě koliduje se 
zájmy ochrany životního prostředí. V současné době si nelze představit takový záměr těžby, 
který by s sebou nenesl některé nepříznivé vlivy na životní prostředí. Na základě posouzení 
předkládaného záměru je možné konstatovat, že posuzovaný záměr s názvem „Povolení 
hornické činnosti v západní části dobývacího prostoru Břežany II“ je vzhledem k rozsahu 
souvisejících vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví únosný, a to za předpokladu splnění 
doporučených podmínek a opatření. 

Postup a konání v souladu s platnými právními předpisy je samozřejmostí.
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H. PŘÍLOHA 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace ze dne 10.1.2007 
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace ze dne 1.3. 2007 
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Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odts. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 
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