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Úvod 
Společnost GZ-Sand, s.r.o. vznikla v roce 1993 jako soukromá společnost provádějící 

těžbu v lokalitě Spytihněv – Napajedla. Později došlo ke spojení s koncernem Readymix.  

V březnu 2005 se společnost stala členem skupiny CEMEX, která je předním světovým 

výrobcem cementu, betonových směsí a také významným producentem kameniva. Toto 

spojení umožnilo implementovat nové technologie a postupy s cílem neustále zlepšovat 

kvalitu produktů i služeb. 

CEMEX je v současné době v České Republice třetí největší společností na trhu s 

kamenivem. Roční produkce celé společnosti se pohybuje kolem 1 500 000 t. Těžbu a 

zpracování kameniva zajišťuje již zmiňovaná společnost GZ-Sand, s.r.o., která má 

v současné době šest závodů na Moravě a jeden v Čechách (Závod 07 Poděbrady - Kluk). 

Politika životního prostředí společnosti CEMEX spočívá zejména ve správná volbě 

umístění betonáren a aplikaci vyspělé technologie, která eliminuje negativní dopad výroby na 

životní prostředí. Okolí provozoven je ozeleněno, čímž je minimalizován dopad těžby na ráz 

krajiny. Moderní, esteticky vyřešené provozovny se tak začleňují do svého okolí. Jsou 

budovány jako bezodpadové provozy, vybavené výkonným filtračním zařízením a jsou 

maximálně šetrné ke svému okolí. Recyklační zařízení čistí zbytky betonových směsí, čistý 

materiál se vrací zpět do výrobního procesu. Za šetrnost k životnímu prostředí dostala firma 

v rámci Svazu Výrobců Betonu ČR, ocenění za nejekologičtější provozovnu České republiky. 

Získání tohoto certifikátu dokladuje vysokou úroveň zabezpečení ochrany životního 

prostředí.  

Stejně jako při každé průmyslové činnosti, dochází tak i při těžbě štěrkopísku k narušení 

přirozeného stavu krajiny. Snahou společnosti CEMEX (GZ – Sand, s.r.o.) bylo vždy tyto 

vlivy minimalizovat, nacházet pozitivní faktory těžby a využít je. Nově vzniklé vodní plochy 

jsou v rámci technické rekultivace začleňovány do okolní krajiny. Je proto volen přírodě 

blízký tvar vodní plochy s nepravidelným, členitým břehem, na místo pravidelného obdélníku 

vznikajícího těžbou. Ve vytěžených prostorech jsou zakládány lesní porosty, vysazovány 

vzrostlé stromy, břehy zpevňovány výsadbou keřů, vše v návaznosti na potřeby ochrany 

přírody v daném území. V mnohých případech je lokalita po těžbě z hlediska životního 

prostředí cennější, než před tím byla. 

 

 

Předkládané Oznámení hodnotí vliv rozšíření stávajícího sektoru č. 4 o sektor 5a. tím 

dojde k rozšíření stávajícího jezera č. 4. Nebude nutné přesouvat těžební mechanismus, ani 

dopravníkové pásy. Umístění veškeré technologie a organizace těžby zůstane zachována. 
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Další uvažované sektory č. 6 a 7 nejsou v Oznámení hodnoceny. Není tedy hodnocen 

celý DP. Vstupy, výstupy a s nimi související vlivy těžby na složky ŽP jsou odlišné při těžbě 

v sektoru č. 5a a ostatních sektorech. Těžba v sektoru č. 5a proběhne za stávajících 

podmínek, tj. nedojde ke změně vstupních a výstupních charakteristik a tím pádem ani ke 

změně jejich vlivů na ŽP. Navíc se jedná o extenzivně využívanou zemědělskou půdu.  

Odlišná situace bude u dalších sektorů stanoveného DP. Sektory 6 a 7 budou od jezera č. 

4 oddělené. Těžba v ostatních sektorech znamená zadání nových vstupních a výstupních 

údajů, jako je např.: umístění manipulační plochy, vybudování nového zázemí, přesun 

techniky atd. Jelikož sektory 6 a 7 jsou v lokalitách blízkých přírodě, je nutné pro ně 

zpracovat i biologické hodnocení.  

Z výše uvedených důvodů se zpracovatel rozhodl rozdělit Oznámení na 2 části – 1. těžba 

v sektoru č. 5a, který vznikne rozšířením stávajícího písníku č. 4 (jedná se o předložené 

Oznámení) a 2. Oznámení bude zpracováno pro zbývající sektory, které bude podáno 

v dalším roce, až bude zpracováno biologické hodnocení. 
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Oznámení záměru 
 

„Pískovna Poděbrady - Kluk – další etapa těžby“ 

 

Oznámení záměru je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

 

A. Údaje o oznamovateli 

A.1. Obchodní firma  

GZ – Sand, s.r.o. 

A.2. IČO:  

47 90 62 01 

A.3. Sídlo 

Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla 

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 

Ing. Stanislav Fojtů, GZ – Sand, s.r.o., Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla 

tel: +420 577 120 111, mobil: +420 602 716 893 
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B. Údaje o záměru 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Pískovna Poděbrady - Kluk – další etapa těžby 

Kategorie II  

2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok, těžba rašeliny na ploše do 150 

ha. 

B.I.2. Kapacita záměru 

V pískovně Kluk 07 zvažuje firma GZ – Sand, s r.o. pokračování v těžbě rozšířením 

stávajícího písníku č. 4 o sektor 5a stanoveného dobývacího prostoru. Současná ložiska, pro 

která měla povolení k těžbě, jsou již z větší části vytěžena. Proto se firma rozhodla přistoupit 

k přesunu těžby na další sektor stanoveného dobývacího prostoru. Firma tak reaguje na 

vzniklou situaci a zejména pak i na trvající poptávku ze strany odběratelů. V souvislosti 

s přesunem těžby není předpokládán nárůst objemu těžby ani dopravy. Stejně tak zůstane 

zachována i technologie těžby (těžba mokrou cestou). Nepočítá se s navýšením počtu 

zaměstnanců. 

 

Bilance těžby 
 

Současná těžba: 250 000 t/rok 

Plánovaná těžba (sektor č. 5a): 250 000 t/rok 

 

Termíny 
 

Sektor Zahájení těžby Ukončení těžby Rekultivace 
5a 2006 2009 2012 

 

Výčet ploch a objektů záměru 
V areálu se nacházejí zejména vodní plochy – vytěžené písníky č. 1, 2, 3 a 4. Dále 

manipulační a odstavné plochy pro nákladní automobily, které tvoří přibližně 1/10 celkové 

plochy investora. 

V řešeném území se nacházejí objekty zázemí – 6 mobilních buněk, 2 betonové garáže 

sloužící jako dílna a sklad (včetně skladování nebezpečného odpadu a pohotovostní zásoby 

pohonných hmot) a ocelový montovaný přístřešek pro nakladač. 
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Přehled těžených surovin 
 

Typ Zrnitost 
Jemné písky 0,063 – 4,0 mm 
Jemně až středně zrnité písky 4 – 16 mm (16 – 32 mm) 
Štěrkopísky 4 – 32 mm (32 – 63 mm) 
 

Počet zaměstnanců, směnnost a provozní doba 
V současné době je v areálu zaměstnáno 10 zaměstnanců.  
 

Provoz areálu Období Den Čas (hod) 
Prodej 1. 4. – 31. 10. Po – Pá 6.00 – 17.00 
Prodej 1. 11. – 31. 3. Po – Pá 6.00 – 14.00 
Těžba 15. 3. – 15. 12. Po – Pá 6.00 – 22.00 

 

Vyvolaná doprava z/do areálu (počet jízd automobilů) 
 

Typ/Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Nákladní 20 20 38 80 110 106 88 88 86 86 66 40 
Osobní 8 8 10 10 12 14 12 12 10 10 8 8 
 

B.I.3. Umístění záměru: 

Kraj:    Středočeský 

Katastrální území:  Poděbrady – Kluk 

Dotčená obec: Poděbrady 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Záměrem je další etapa těžby štěrkopísku v nevytěžených dobývacích sektorech 

stanovených dobývacím plánem, konkrétně v sektoru č. 5a. Jelikož se jedná o pokračování 

těžby, rozšířením písníku č. 4, není nutná výstavba zázemí, budování dopravních 

komunikací (vyjma opravy stávajících dle jejich aktuálního stavu) aj.  

Předpokládaná výše roční těžby nebude změněna oproti současnému stavu, bude činit 

max. 250 tis. t/rok. Plocha dotčená dobýváním ložiska bude činit cca 4,5 ha. 

Kumulace s jinými novými ani stávajícími záměry není předpokládána. V blízkosti DP se 

nacházejí jímací vrty akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk. Ze strany 

akciové společnosti vznikla obava možnosti snížení množství a jakosti jímané vody. 

Oznamovatel proto zadal firmě Aquatest a.s. vypracování Hydrogeologického posudku, který 

měl zmiňované tvrzení posoudit. Posudek (studie č. 3) nepotvrdil obavy firmy Vodovody a 

kanalizace Nymburk a.s., těžba kvalitu ani množství jímané vody neovlivňuje. Zároveň jsou 
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periodicky odbírány vzorky vody z jezera č. 1 a prováděny laboratorní analýzy: stanovení 

kalu a základní chemický rozbor vody. Ani tyto analýzy neprokázaly ovlivnění kvality vody 

těžbou. (Dokument č. 4) 

Zájmové území je v dnešní době extenzivně zemědělsky obhospodařováno. Před 

vytěžením zásob štěrkopísku bude území vyjmuto ze ZPF. Přeměnou území na vodní 

plochu, nebude možné pokračovat v zem. obhospodařování. 

 

Provoz areálu bude stejný jako v současnosti (viz následující tabulka). 

 

Provoz areálu: 
 

 Období Den Čas (hod) 
Prodej 1. 4. – 31. 10. Po – Pá 6.00 – 17.00 

Prodej 1. 11. – 31. 3. Po – Pá 6.00 – 14.00 

Těžba 15. 3. – 15. 12. Po – Pá 6.00 – 22.00 

 

Podle Vyjádření č. 1 je záměr v souladu s ÚP. 

 

Není předpokládán nárůst a přesměrování dopravy. Současná doprava je směřována na 

silnici první třídy č. 38 a dále pak převážně na dálnici D11. Do posouzení kumulativních vlivů 

byla zahrnuta doprava na okolních komunikacích. Kumulativní vliv provozu areálu a dopravy 

na okolních komunikacích byl posouzen v hlukové studii a následně vyhodnocen v tomto 

Oznámení. Další kumulace vlivů, kromě dopravy a hluku, není předpokládána. 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro 
jejich výběr, resp. odmítnutí 

B.I.5.a Zdůvodnění potřeby záměru a umístění 

Společnost GZ – Sand, s.r.o. v současné době provádí těžbu písku v zájmové lokalitě, v 

sektoru č. 4. V souvislosti s vytěžením současného sektoru a se zvyšující se poptávkou 

odběratelů po kvalitním betonu, plánuje firma v těžbě pokračovat v další části již 

stanoveného dobývacího prostoru, konkrétně rozšířením sektoru č. 4 o sektor č. 5a. 

Rozšíření stávajícího prostoru těžby vychází z Rozhodnutí stanovení DP vydaného roku 

1977, resp. 2000 a plánu Stanovení DP, který je v současné době zpracováván RNDr. 

Hamáčkem.  

Podle geologického průzkumu se jedná o jedno z nejkvalitnějších ložisek štěrkopísků 

v ČR, využitelné pro stavební účely jako přísada do betonových směsí. Současná lokalizace 
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pozemku investora je vhodná zejména díky přímému napojení na silnice vyšší třídy (I/38), a 

tím úplnému vyloučení dopravy skrze obytná sídla. Napojení je provedeno zpevněnou 

účelovou komunikací, vedoucí ze silnice č. I/38 do areálu investora. 

Vytěžené plochy jsou revitalizovány. V roce 2000 došlo k přetěžení na hloubku 12 m a 

následné revitalizaci největší vodní plochy v těžebně (písník č. 1), jejímž důsledkem došlo ke 

zlepšení kvality vody a celkového stavu vodní plochy (přestal se vířit kal a voda se vyčistila).  

Investor je jeden z největších dodavatelů betonových směsí v ČR. Pro výrobu betonů 

používá štěrkopísků z vlastních těžeben. Většina firemních těžeben je na Moravě. Výhoda 

lokalizace pískovny v blízkosti Prahy minimalizuje nutnost dovážet písky z moravských 

pískoven investora pro české firemní betonárny a tím, snižuje dopady na životní prostředí 

související s dopravou písků (zvýšená spotřeba pohonných hmot, emise z automobilů) ze 

vzdálenějších lokalit. 

 

Navrhovaný záměr „Pískovna Poděbrady – Kluk – pokračování v těžbě“ je v souladu 

s územním plánem Poděbrad. 

 

B.I.5.b Přehled zvažovaných variant 

V souladu s §7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP by bylo možno 

pro navrhovaný záměr uvažovat následující varianty řešení, jejichž stručný popis uvádíme 

dále: 

ú Navržená varianta těžby – aktivní varianta 

ú Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru 

ú Aktivní nulová varianta 

 

Varianta A – aktivní varianta 

Území bude využito pro rozšíření těžebního prostoru pískovny Poděbrady - Kluk, bude 

vytěženo a následně zrekultivováno. Je nutno zmínit, že často těžba bývá spíše přínosem 

pro zlepšení stavu životního prostředí, než jeho zhoubou. Díky předchozí těžbě v dané 

lokalitě vzniklo několik jezer, které jsou využívány jak lidmi, tak rostlinami a živočichy. 

Přítomnost vodních ploch v mnohých případech napomohla ke stabilizaci a zlepšení 

klimatických podmínek mikroregionu. Díky přetěžení dříve vytěženého písníku do hloubky 12 

m došlo ke zlepšení kvality vody v písníku č. 1 a ten je v letní sezóně hojně využíván k 

rekreaci.  

To zda se výše uvedené tvrzení zakládá na pravdě, zda bude mít uvažovaný záměr vliv 

na ŽP má za úkol posoudit toto Oznámení. 
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Záměr svým charakterem odpovídá schválenému územnímu plánu. Aktivní varianta, tj. 

varianta navržená investorem, vychází z podnikatelského záměru investora.  

Přesto, že je předkládána jedna varianta řešení, pracovalo se v průběhu příprav 

dokumentace s různými podvariantami. V závislosti na konzultacích na DOSS a specialisty 

docházelo ke změnám a selekci jednotlivých podvariant (např. změna velikosti těžebního 

sektoru) a v důsledku je tedy v předkládaném Oznámení záměru posuzovaná jediná aktivní 

varianta, tj. navržená varianta pokračování v těžbě. 

Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části B, vliv aktivní varianty je 

popsán v části D tohoto Oznámení. Součástí kapitoly D je i slovní zhodnocení vlivu současné 

těžby na své okolí. Přičemž vstupy a výstupy jsou totožné s navrhovanými pro hodnocený 

záměr, jelikož nedochází k žádným změnám co se týče kapacit, dochází pouze k rozšíření 

písníku č. 4 o plochu č. 5a. 

 

REFERENČNÍ VARIANTY 
Varianta B – nulová varianta (bez činnosti) 

V sektoru č. 5a nebude provedena těžba. V důsledku nedostatku dalších těžebních ploch 

bude těžba na tomto DP úplně ukončena a okolní území bude zrekultivováno. Stávající 

extenzivně zemědělsky využívaná plocha bude i na dále využívána obdobným způsobem. 

Investor je jeden z největších dodavatelů betonových směsí v ČR. Nebude-li záměr 

realizován investor bude nucen zrekultivovanou lokalitu opustit a otevřít jinou těžebnu nebo 

štěrkopísek nakupovat.  

 

Varianta C – jiné využití území 

Zájmové území se nachází v blízkosti Labe a díky vysoké hladině podzemní vody je 

prakticky pro jakýkoli jiný záměr nevyužitelné. V případě že nebude realizován záměr 

investora, pravděpodobně bude místo využito jiným investorem v souladu s ÚP – k těžbě. 

 

Vzhledem k výše uvedenému pouze hypotetickému významu jmenovaných variant byla 

ze srovnávacích variant použita k hodnocení pouze varianta nulová. 
 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru  

Dobývací prostor štěrkopísku v lokalitě Poděbrady – Kluk 7/0199 je stanoven 

Rozhodnutím Československého kamenoprůmyslu, ČR Praha (zn. DP-188/77 ze dne 2. 9. 

1977). Dne 29. 6. 2000 převeden dobývací prostor Poděbrady – Kluk na GZ – Sand s.r.o. 

(č.j. 4069/00). Kopie těchto dokumentů jsou součástí tohoto Oznámení jako Vyjádření č. 5.  
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Zájmové území pískovny se nachází v blízkosti cca 1 km východně od zastavěného 

území městské části Poděbrady – Kluk. Od jihu k severu, přibližně ve vzdálenosti jednoho 

kilometru, obtéká zájmové území řeka Labe. Za ní se nachází severním směrem město 

Poděbrady. 

Vlastní hranice území lze vymezit ze severní a západní částí komplexem lesů. Na 

východě a jihu je hranice území nejasná, tvořená pozemky neobhospodařovaných polí a 

roztroušenou zelení. Pozemek, o který plánuje investor rozšířit těžební plochu písníku č. 4 

(písník č. 5a), se nachází mezi již vytěženými písníky č. 1 (sever), č. 4 (západ) a č. 3 (jih) a je 

z větší části extenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou. 

Užitkovou surovinou na ložisku Kluk jsou štěrkopísky mající převahu písčité frakce, na 

bázi ložiska jsou místy polohy hrubých štěrků. Valouny jsou tvořeny převážně křemenem, 

méně metamorfovanými horninami, pískovci a slepenci. V profilu ložiska jsou lokalizovány 3 

typy uloženin štěrkopísku: svrchní polohy jemných písků (zrnitost 0,063 – 4,0 mm), jemně až 

středně zrnité písky (zrnitost 4 – 16 mm, ojediněle 16 – 32 mm) a štěrkopísky (zrnitost 4 – 32 

mm, ojediněle 32 – 63 mm). 

 

Terén v zájmovém území je rovinný. Průměrná nadmořská výška v prostoru určeném k 

těžbě je 186 m n.m. V řešeném území se nachází 6 mobilních buněk, které slouží jako 

zázemí pro zaměstnance pískovny, kde je i sociální zázemí. Dále se zde nachází dvě 

betonové garáže (z preventivních důvodů opatřeny vanou se speciálním nátěrem SADURIT 

1 odolným proti působení ropných látek) a ocelový přístřešek, kde parkuje kolový nakladač. 

Ten je jedinou mechanizací, která parkuje v areálu. V garážích se v kanystrech skladuje 

pohotovostní zásoba pohonných hmot (max 400 l) v plechových jímkách. 

 

Ložisko štěrkopísku je dobýváno povrchovým způsobem pod úrovní hladiny podzemní 

vody, tj. mokrou těžbou. V současné době jsou vytěženy 4 písníky. Toto Oznámení je 

zpracováváno pro pokračování těžby na dalším písníku v sektoru č. 5a.  

Předpokládaný objem těžby činí 250 000 t/rok, tedy stejný objem jako v současnosti a 

není předpokládán její nárůst. 

Otvírka ložiska byla provedena v osmdesátých letech. Po vytěžení písníku č. 1, 2 a 3 byla 

těžba přerušena. Nová otvírka ložiska byla provedena v roce 2000 (písník č. 4). 

Ke vstupu těžby do předmětné části ložiska (sektor č. 5a) bude využito čtvrté jezero, ze 

kterého plovoucí stroj s korečkovým těžebním zařízením s elektrickým pohonem vstoupí do 

předmětného ložiska. Nový písník bude spojen se stávajícím čtvrtým písníkem.  

V předstihu před těžbou v sektoru č. 5a bude provedena skrývka nadložních humózních 

zemin, případně hlušiny (zajílované technologicky nevhodné štěrkopísky).  
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Těžební postup plovoucího stroje bude generelně k východu. Předstih skrývky bude 

zachován stále nejméně 15 m od horní hrany těžebního řezu.  

 

Užitková surovina je získávána pomocí těžby z vody, tzv. mokrou cestou. Na vodní 

hladině je umístěn korečkový bagr, který rozrušuje pod vodou stěnu suroviny a vynáší jej na 

plovoucí pásový dopravník. Písek je dále dopravován dopravními pásy až na třídič, který 

roztřídí získaný materiál na jednotlivé velikostní frakce: 0/4, 4/8, 8/16 a 16/32 (viz následující 

obrázkové schéma).  

Úprava vytěžené suroviny zahrnuje proces praní štěrkopísku a třídění na jednotlivé frakce 

podle velikosti zrna. Třídění je prováděno též za mokra, t.j. surovina je prána a sprchována 

vodou, čímž dochází k odplavení technologicky nevhodných jílovitých příměsí. Mokrý proces 

je důležitý rovněž proto, že při třídění za mokra nedochází k emisím polétavých částic 

prachu. Vypraná surovina je ukládána na deponie, kde dochází k jejímu samovolnému 

odvodnění. Po vytřídění a odvodnění je výsledný produkt expedován odběratelům z deponií 

kolovým nakladačem na nákladní automobily. Technologická voda je odebírána a po 

průchodu technologickou linkou vracena zpět do písníku č. 1, kde dochází k sedimentaci 

jílovité frakce na dno písníku. K zakalení vody v písníku dochází dle zkušeností maximálně 

do okruhu 5 m. Kvalita vody písníku č. 1, kam je v současné době zaústěno potrubí s 

technologickou vodou, je v souladu s požadavky OŽP pravidelně monitorována a výsledky 

rozboru jsou v příloze jako Dokument č. 4. Stejný monitoring bude prováděn i pro těžbu v 

sektoru 5a. 
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Schéma těžby a zpracování štěrku v pískovně Poděbrady - Kluk. 
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Komunikace 
Areál je umístěn v blízkosti stávající komunikace I/38 (Nymburk – Kolín), která kříží dálnici 

D11. Na I/38 je směrována veškerá doprava. Nákladní automobily směřují zejména na Kolín, 

Poděbrady, Prahu a Jihlavu. Napojení areálu na silnici I/38 je pomocí místní komunikace, 

vybudované investorem ve spolupráci s městem Poděbrady v r. 2003. Komunikace vede 

mimo obytnou zástavbu městské části Poděbrady – Kluk. 

Doprava uvnitř pískovny je uskutečňována po účelových zpevněných komunikacích, které 

se sestávají z jediné příjezdové komunikace a odstavné a manipulační plochy. 

Parkovací stání v areálu není řešeno. Nákladní auta v areálu neparkují vůbec. Osobní 

automobily zaměstnanců parkují v pracovní době na okraji odstavné plochy.  

Plochy pro manipulaci a dočasné odstavení nákladních vozidel jsou umístěny uprostřed 

areálu. Nákladní automobily se zde zdržují na minimální dobu potřebnou k naložení suroviny. 

Odstavné a manipulační plochy jsou tvořeny z vrstvy písku a štěrku. Automobily ani 

nakladač, který je využíván při nakládání suroviny, se nepohybují v bezprostřední blízkosti 

jednotlivých písníků (otevřených vodních ploch). 

 

Sanace a rekultivace těžbou dotčených pozemků a likvidace pískovny 
Firma Arvita P spol. s r.o. zpracovala Studii následného využití dobývacího prostoru 

„Poděbrady – Kluk“. Studie se snaží naplánovat využít území tak, aby byly optimálně 

naplněny hlavní zájmy v dané lokalitě: těžba surovin, vodárenské zájmy, ochrana přírody a 

krajiny, rekreace, vodní sporty a rybářství. 

Jako alternativy cílových společenstev rekultivace jsou v souladu s ÚP uvažována: 

ú lesní společenstva 

ú travobylinná společenstva 

ú rozptýlená zeleň 

ú společenstva litorálu 

Studie navrhuje, aby použitý materiál k rekultivaci byl výhradně z výpěstků domácí 

provenience (např. z místních okrasných školek apod.). Stejně tak použité travobylinné 

směsi musí být vhodné pro dané stanoviště a nesmí obsahovat travobylinné hybridy.  

 

Technologické zařízení a sociální zázemí bude demontováno a odvezeno. 

Vlastní plán rekultivace bude stanoven po kompletním vypracování Studie následného 

využití dobývacího prostoru „Poděbrady Kluk“. 

 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


GZ – Sand, s.r.o.  Oznámení záměru – Pískovna Poděbrady - Kluk  

 17 

Napojení na sítě 
Napojení na veškeré sítě zůstane stávající. 

ú Vodovod: Voda je odebírána ze studny na pozemku investora. Je zpracován provozní 

řád studny. Odběrným místem je kohoutek umyvadla na sociálním zařízení v budově 

zázemí. 

ú Kanalizace technologické vody: Voda používána pro těžební technologie je odebírána z 

písníku č. 1 čerpadlem (25 l/s ≅ 90 m3/hod) a potrubím je přiváděna na třídičku. Odtud je 

pak spolu s jílovitými frakcemi odváděna zpět do písníku č. 1. Na základě požadavků 

OŽP je pravidelně monitorována kvalita a zakalení vody v písníku č. 1. (Dokument č. 4). 

Povolení k nakládání s vodami není vydáno a dle vyjádření vodoprávního úřadu 

Poděbrady (po konzultaci s MŽP) není potřeba. 

ú Splašková voda: Pro sociální potřeby zaměstnanců byla vybudována jímka, která je dle 

potřeby vyvážena na ČOV Poděbrady firmou FEO autodoprava, Dr. Jan Dlabal 

(Horákové 430, Poděbrady) na základě smlouvy s Vodovody a kanalizacemi Nymburk. 

ú Silnoproud: Areál investora je napojen na trafostanici v areálu investora. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládané zahájení prací v sektoru č. 5a je v roce 2007. Samozřejmě je závislé na 

ukončení procesu EIA. Těžba bude ukončena v roce 2010. Rekultivační práce budou 

ukončeny v roce 2013.  

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Záměrem bude dotčen Středočeský kraj, katastrální území Poděbrady, město Poděbrady.  

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavce 4 a správních úřadů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat 

Odvody za odnětí půdy ze ZPF MěÚ Poděbrady 

Územní rozhodnutí o umístění záměru 
MěÚ Poděbrady, resp. Krajský úřad 

Středočeského kraje – Stavební úřad 

Povolení činnosti prováděné hornickým 

způsobem a schválení Plánu využití ložiska 
Obvodní báňský úřad Kladno 

Souhlas s činností v ochranném pásmu 2. 

stupně lázeňského města Poděbrady, v 

pásmo hygienické ochrany vodárenských 

zdrojů 2 

Ministerstvo zdravotnictví 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Půda 

Pro uvažovaný záměr budou v dalším stupni PD vypracovány podklady pro odnětí 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Na základě vypracovaného podkladu vynětí půdy ze ZPF bude provedena skrývka ornice 

a podorničí. Jejich mocnost bude stanovena až na základě provedených šetření. Skrytá 

ornice bude využita dle pokynů orgánu ochrany ZPF. V současné době probíhají jednání 

s místními zemědělci o možném odběru ornice. Část ornice a skryté podorničí bude 

deponováno v místě a později využito na dosvahování a úpravu břehů ostatních písníků. 

 

Zábor půdy 

Realizací záměru dojde k trvalému záboru zemědělské půdy o výměře cca 4,85 ha. 

Z hlediska kvality se jedná o zemědělskou půdu s BPEJ 2 56 00 (3,95 ha) zařazenou do I. 

třídy kvality. Půda o rozloze 0,90 ha je vedena jako ostatní plocha. 
 

č. parc. 
(PK/KN) 

typ bonitace vlastník 

4908 parc. zjedn. evidence/TTP 2 56 00 GZ Sand 

4909 parc. zjedn. evidence/TTP 2 56 00 GZ Sand 
4910 parc. zjedn. evidence/TTP 2 56 00 GZ Sand 

4911 KN vodní plocha není město Poděbrady 

4912 parc. zjedn. evidence/TTP 2 56 00 GZ Sand 
4913 parc. zjedn. evidence/TTP 2 56 00 GZ Sand 

4914 díl 2 parc. zjedn. evidence/TTP není PF 

4915 parc. zjedn. evidence/TTP 2 56 00 GZ Sand 
4916 parc. zjedn. evidence/TTP není PMS – firma předchozí 

4917 parc. zjedn. evidence/TTP 2 56 00 město Poděbrady 

4918 parc. zjedn. evidence/TTP 2 56 00 soukromé vlastnictví 

4924 parc. zjedn. evidence/TTP není město Poděbrady 

4924/2 KN ostatní plocha není město Poděbrady 

4939 parc. zjedn. evidence/TTP není GZ Sand 

 

B.II.2. Voda 

Odběr vody v době provozu 
Areál investora není napojen na vodovod ani kanalizaci.  
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ú Voda pro hygienické účely je odebírána ze studny na pozemku investora a přiváděna do 

budovy zázemí vodovodem.  

ú Voda potřebná pro provozní účely je odebírána z písníku č. 1 čerpadlem (25 l/s ≅ 90 

m3/hod) a potrubím je přiváděna na třídičku. Na třídičce je vodou proplachován 

štěrkopísek. Odtud je pak voda spolu s jílovitými frakcemi odváděna zpět do písníku č. 1. 

Na základě požadavků OŽP je pravidelně monitorována kvalita a zakalení vody v písníku 

č. 1. (Dokument č. 4). Povolení k nakládání s vodami není vydáno a dle vyjádření 

vodoprávního úřadu Poděbrady (po konzultaci s MŽP) není potřeba. 

 

Není předpokládána změna spotřeby vody. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  

B.II.3.a Elektrická energie 

Spotřeba elektrické energie v době provozu 
Elektrická energie je používána na provoz těžebních strojů a osvětlení a vytápění budov 

zázemí.  

Současné nároky na elektrickou energii v době provozu 
Roční spotřeba    327 000 kW/rok 

Není předpokládána změna spotřeby elektrické energie. 

B.II.3.b Jiné energetické zdroje 
Není počítáno s využíváním energie z jiných energetických zdrojů. 

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

B.II.4.a Dopravní infrastruktura 
Charakteristika řešené lokality 

Zájmové území pískovny se nachází v blízkosti cca 0,5 km východně od zastavěného 

území obce Kluk. Od jihu k severu asi ve vzdálenosti jednoho kilometru obtéká zájmové 

území řeka Labe. Na druhém břehu severním směrem se nachází město Poděbrady. Areál 

je umístěn v blízkosti stávající komunikace I/38 (Nymburk – Kolín), která kříží dálnici D11. 

Doprava je směřována zejména na Prahu a Kolín, dále pak do Poděbrad a Jihlavy. Napojení 

areálu na silnici I/38 je pomocí místní komunikace, vybudované investorem ve spolupráci s 

městem v r. 2003. 

 

Doprava uvnitř pískovny je uskutečňována po účelových zpevněných komunikacích. 

Plochy pro manipulaci a dočasné odstavení nákladních vozidel je umístěno ve středu areálu. 

Parkovací stání nejsou řešena. 
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Údaje o současných intenzitách automobilové dopravy byly vyžádány z Ředitelství silnic a 

dálnic. Sčítání bylo provedeno v roce 2000 ve čtyřech úsecích, jak je patrné z mapy. 

Souhrnné výsledky sčítání jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Mapa úseků sčítání ŘSD v roce 2000. Pro toto Oznámení byly uvažovány sčítací body: 
1–0696, 1–0710, 1–1710, 1–1726. 

 
 

Stávající dopravní zatížení přilehlých komunikací (rok 2000) 

Silniční úsek Sčítací bod O T Celkem 

křiž Poděbrady I/38 
 – křiž III/611 a III/329 1–0696 5356 1385 7508 

křiž Poděbrady I/38 
 – III/611 Poděbrady 1–0710 11416 1187 13198 

I/38 Nymburk – křiž Poděbrady I/38 1–1710 3921 1361 6234 
křiž Poděbrady I/38 – D11 1–1726 4773 1618 7528 

odbočka I/38 obslužná komunikace 
do pískovny *)  14 110 124 

Vysvětlivky: O – osobní a dodávkové automobily, T – těžká motorová vozidla a přívěsy.  

*) – Pro potřeby tohoto Oznámení byly použity maximální hodnoty za dané měsíce (viz tab. Vyvolaná 

doprava z/do areálu (počet jízd automobilů)) 
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Dopravní zatížení 

Záměr investora je pokračovat v těžbě v dalším sektoru stanoveného dobývacího prostoru 

Kluk. Jelikož se nejedná o nový záměr, nevyžaduje jeho realizace stavbu nových 

komunikací, případně přesměrování stávající dopravy. 

V předmětném areálu je dvousměnný provoz. V souvislosti s realizací záměru, tj. 

pokračování těžby v další etapě, není počítáno s nárůstem dopravy vyvolané areálem 

investora, neboť nedojde k navýšení objemu těžby.  

Informace o stávajícím dopravním zatížení byly převzaty z údajů ŘSD.  

 

Dopravní zatížení v době provozu 
Doprava, kterou areál vyvolává, je spojena s odvozem štěrkopísků odběrateli. Převážná 

většina nákladních aut směřuje mimo obytné území přilehlých obcí. Doprava probíhá pouze 

přes den (viz provoz areálu na str. 9), mezi 6 a 22 hod. V noci není těžebna v provozu, 

neprobíhá ani doprava do těžebny. 

 

Vyvolaná doprava z/do areálu (počet jízd automobilů) 
 

Typ/Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Nákladní 20 20 38 80 110 106 88 88 86 86 66 40 

Osobní 8 8 10 10 12 14 12 12 10 10 8 8 

 

B.II.4.b Inženýrské sítě 

Areál investora je napojen na následující inženýrské sítě: 

ú Vodovod: Voda je odebírána ze studny na pozemku investora. 

ú Technologická voda: Voda používána pro těžební technologie je odebírána z písníku č. 

1. Po přesunu těžby bude odebírána z písníku č. 4. 

ú Splašková voda: Pro sociální potřeby zaměstnanců byla vybudována jímka, která je dle 

potřeby vyvážen na ČOV Poděbrady. 

ú Silnoproud: Areál je napojen na trafostanici v areálu investora. 

B.II.5 Ochranná pásma 

V zájmovém území sektoru č. 5a se nacházejí tato ochranná pásma: 

ú Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru NRBK č. 10. 

ú Výhradní ložisko štěrkopísku Poděbrady - Kluk u Poděbrad není stanoveno jako CHLÚ. 

Podle ust. § 43 odst. 4 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ve 

znění pozdějších předpisů se za CHLÚ považuje dobývací prostor Poděbrady – Kluk, 

stanovený rozhodnutím bývalého GŘ Československého kamenoprůmyslu Praha ze dne 
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2. 9. 1977, č.j. DP – 188/77, které je součástí tohoto Oznámení jako příloha Vyjádření č. 

5. 

ú Ochranné pásmo 2. stupně lázeňského města Poděbrady 

ú Pásmo hygienické ochrany vodárenských zdrojů 2. 

ú Ochranné pásmo vodárenských zdrojů pro skupinový vodovod Poděbrady – Nymburk – 

Městec Králové. 

B.III. Údaje o výstupech  

B.III.1. Ovzduší 

V areálu se nenachází žádný zdroj znečištění ovzduší – vytápění je prováděno 

elektrickými přímotopy, těžba a úprava štěrkopísku je prováděna mokrou cestou. 

V areálu je 6 mobilních buněk využívaných jako objekty zázemí, ocelový montovaný 

přístřešek pro nakladač a dvě betonové garáže pro dílnu a sklad a pohotovostní zásobu 

pohonných hmot. Dále se zde nacházejí odstavné a manipulační plochy a deponie 

vytěženého štěrkopísku.  

Záměr nepředpokládá navýšení objemu těžby a tudíž ani změnu produkce znečištění 

emisí do ovzduší z vyvolané dopravy. 

 

Bodové zdroje znečištění ovzduší 

ú Objekty zázemí jsou vytápěny elektrickou energií, a proto neprodukují žádné emise a 

nelze je hodnotit jako zdroje znečištění.  

ú Jiné potenciální bodové zdroje znečištění se v areálu nenacházejí.  

 

Plošné zdroje znečištění ovzduší 

Za plošné zdroje znečištění ovzduší mohou být považovány skládky prašných surovin – 

deponie vytěženého štěrkopísku, svým charakterem (písčitý až štěkopísčitý povrch) sem lze 

zařadit i odstavné a manipulační plochy a pojezdy vozidel po ploše areálu.  

Zejména se tedy bude jednat o produkci prašných částic, kterou lze v době sucha, kdy je 

produkce maximální, minimalizovat kropením. Dále pak provoz důlní mechanizace, se 

kterým je spojena produkce výfukových plynů. V tomto případě se jedná o nakladač. Ostatní 

mechanizace jsou na elektrický pohon. Objem výfukových plynů v areálu pískovny lze 

považovat, v rámci důlní výroby, za nízký. Velkou výhodou je minimální přepravní trasa 

materiálu v procesu zpracování suroviny, která je zajištěna plovoucími pásovými dopravníky 

na elektrický proud. Navíc je materiál vlhký po celou dobu vytěžení, během přepravy až do 

uložení na deponii. Teprve na deponii štěrkopísek vysychá. 
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Liniové zdroje znečištění ovzduší 

Intenzity vyvolané dopravy jsou uvedeny výše v kap. B.II.4. Pro modelování pozadí byla 

do hodnocení zahrnuta stávající doprava na okolních komunikacích, jejíž intenzity jsou 

převzaty z údajů ŘSD. Jak je z tabulek uvedených v kapitole B.II.4 patrné, podíl nákladní 

automobilové dopravy na silnici I/38 související s činností v reálu pískovny Poděbrady - Kluk 

je 55 automobilů z 1618, což je cca 3,4 %. 

Nepřímým zdrojem emisí je tedy vnější doprava do pískovny, kterou představují nákladní 

automobily zajišťující odvoz výrobků odběratelům (zejm. betonárny).  

Záměr nevyvolá zvýšení produkce výfukových plynů, neboť se nejedná o navýšení 
objemu těžby, nebo změnu její technologie. Jedná se o její přesun do jiného těžebního 
sektoru. Změny proběhnou pouze v rámci těžebny. Intenzita dopravy se oproti současnosti 

nezmění. 

 

Závěr 

Přímý vliv těžební činnosti je zpravidla spojen se znečišťováním ovzduší. V tomto případě 

lze téměř zcela vyloučit vznik prachu při těžbě a zpracování horniny, protože se jedná o 

těžbu mokré suroviny z vody. Přirozeně vlhká surovina je následně roztříděna na 

požadované frakce na třídící lince. Ke vzniku sekundární prašnosti může docházet v areálu 

pískovny v době sucha při průjezdech nákladních aut zajišťující expedici. Minimalizovat tento 

vliv lze zkrápěním pojezdových ploch. 

S provozem důlní mechanizace je spojena produkce výfukových plynů. V tomto případě 

se jedná o nakladač. Ostatní mechanizace jsou na elektrický pohon. Doba provozu je 

uvedena v části B I. Hlavní škodlivé látky obsažené ve výfukových plynech jsou oxidy dusíku 

a oxid uhelnatý. V menší míře se vyskytují polyaromatické uhlovodíky a benzen, které se 

ovšem vyznačují vysokou škodlivostí pro živé organismy. Rozhodující pro hodnocení 

velikosti a závažnosti vlivu na životní prostředí je množství produkovaných škodlivin a 

možnost ovlivněních citlivých oblastí – zde intravilánu obce – městské části Poděbrady – 

Kluk. Objem výfukových plynů v areálu pískovny lze považovat, za nízký. Velkou výhodou je 

minimální přepravní trasa horniny v procesu zpracování suroviny, která je zajištěna 

plovoucími pásovými dopravníky na elektrický proud.  

Nepřímým zdrojem emisí je vnější doprava pískovny, kterou představují nákladní 

automobily zajišťující odvoz výrobků odběratelům (zejm. betonárny). Provoz dopravy 

pískovny neznamená zvýšení emisí výfukových plynů, neboť se nejedná o navýšení objemu 

těžby, nebo změnu její technologie. Jedná se o její přesun do jiného těžebního sektoru.  

Vliv záměru na životní prostředí je porovnáván se stavem v době zpracování oznámení, tj. 

v době provozu pískovny a existence vnější dopravy pískovny Poděbrady - Kluk.  
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Objem produkce se při těžbě v další etapě oproti stávajícímu stavu nezmění. Z toho 
plyne, že se nezmění ani objem produkce výfukových plynů. 

Vliv záměru mimo hranice areálu se projeví minimálně, nebo vůbec ne. 
 

B.III.2. Odpadní vody 

V navrhovaném areálu vznikají následující odpadní vody: 

ú splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení zaměstnanců  

ú čisté dešťové vody ze střechy 

ú technologická voda z provozu 

B.III.2.a Splaškové vody 

Produkce splaškových vod při provozu 
Předpokládaná průměrná produkce splaškových odpadních vod je vypočtena pro 

teoretický celoroční provoz 360 dní v roce. Výpočet produkce splaškových vod byl proveden 

jako specifická potřeba vody pro technickou a občanskou vybavenost podle Směrnice 9/1973 

MLVHZ.  

 

Roční produkce (Qd) 
zaměstnanci        288,0 m3/rok 

provoz, úklid          30,0 m3/rok  

Roční produkce (Qr)      318 m3/rok 

 

Splaškové vody vznikají ze sociálních zařízení zaměstnanců, ze sprch pro zaměstnance a 

z mytí podlah. Tyto vody jsou odváděny do jímky na pozemku investora, který je dle potřeby 

vyvážen na ČOV v Poděbradech. Používání látek závadných vodám není předpokládáno.  

Charakter recipientu 
Recipientem splaškových odpadních vod je jímka, který je dle potřeby vyvážena do ČOV 

Poděbrady firmou FEO autodoprava, Dr. Jan Dlabal (Horákové 430, Poděbrady) na základě 

smlouvy s Vodovody a kanalizacemi Nymburk. 

B.III.2.b Dešťové vody 

Produkce dešťových vod v době provozu 
Dešťové vody se budou stejně jako v současné době zasakovat do podloží. Manipulační 

plochy i odstavné svým charakteristickým povrchem (vrstva písku a štěrku) minimalizují 

nebezpečí kontaminace povrchových a zejm. podzemních vod možnými úkapy vozidel. 

V rámci prevence je vypracován Havarijní řád (Dokument č. 1), který řeší opatření pro případ 

úniku ropných látek v místě těžby.  

Technické řešení 
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Dešťové srážky se přímo zasakují do podloží.  

Charakter recipientu 

Recipientem srážkových vod jsou vytěžené písníky. 

Znečištění srážkových vod 
V případě znečištění srážkových vod na manipulačních a odstavných plochách ropnými 

látkami jsou zaměstnanci povinni neprodleně jednat v souladu s platným Havarijním řádem. 

Pro tyto případy je v garážovém stání nakladače uskladněn potřebný sorbent. 

B.II.2.c Technologická voda z provozu 

Produkce technologické vody v době provozu 
Technologická voda je používána při procesu praní štěrkopísku a třídění na jednotlivé 

frakce podle velikosti zrna. Surovina je prána a sprchována vodou, čímž dochází k odplavení 

technologicky nevhodných jílovitých příměsí.  

Charakter recipientu 
Technologická voda je odebírána z písníku č. 1 a po průchodu technologickou linkou 

vracena zpět do písníku č. 1, kde dochází k sedimentaci jílovité frakce na dno písníku. Po 

přesunu těžby do písníku č. 5a bude voda odebírána z písníku č. 4.  

Znečištění technologické vody 
K zakalení vody v písníku dochází dle zkušeností maximálně do okruhu 5 m od ústí 

potrubí. Kvalita vody písníku č. 1, kam je v současné době zaústěno potrubí s 

technologickou vodou, je v souladu s požadavky OŽP pravidelně monitorována a výsledky 

rozboru jsou v příloze jako Dokument č. 4. Stejný monitoring bude prováděn i pro těžbu v 

sektoru 5a, tzn. že bude odebírána a analyzována voda v písníku č. 4. 

B.III.3. Odpady 

Se všemi odpady je zacházeno v souladu s ustanoveními platné legislativy, tj. přednostně 

jsou odpady využívány, veškeré odpady jsou předávány výhradně oprávněným osobám, 

odpady jsou uloženy na místech zabezpečených proti úniku do životního prostředí, proti 

odcizení a smísení, působení povětrnostních vlivů apod., a to mimo lokality těžebního 

prostoru.  

V areálu investora u budov zázemí se nachází kontejner na komunální odpad a vana na 

železo. Nebezpečný odpad, včetně pohotovostní zásoby pohonných hmot (plechové sudy) 

aj. jsou skladovány v betonové garáži opatřené vanou se speciálním nátěrem odolávající 

látkám ropného charakteru. Nádoby s ropnými látkami jsou navíc umístěny v plechových 

vanách schopných pojmout celý objem skladovaných materiálů v případě poškození obalu. 

Firmě byl dle č.j.: 1680/ŽP/2003 udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 

vydaný Městským úřadem Poděbrady dne 24. 10. 2003. 
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Přehled nebezpečných odpadů, k jejichž nakládání byl firmě GZ – Sand. s.r.o. udělen 
souhlas. 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

130110 nechlorované hydraulické minerální oleje N 
130205 nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 
150102 plastový obal znečištěný N 
150104 kovový obal znečištěný N 

150110 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné N 

150202 
absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny, ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

160107 olejové filtry N 
160601 olověné akumulátory N 
200121 zářivky a jiný odpad obsahujíc rtuť N 

Přehled, kategorizace a množství odpadů produkovaných areálem investora v roce 
2005 včetně způsobu nakládání. 
 

Kód 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
Množství 

odpadu (t) Způsob nakládání/firma 

150202 
Absorpční činidla, filtrační 
materiály, čistící tkaniny, 
ochranné oděvy znečištěné 

N 0,02 Marius Pedersen a.s. 

150104 Kovové obaly O/N 0,02 Marius Pedersen a.s. 

200301 Směsný komunální odpad O 2,00 Technické služby města 
Poděbrad s.r.o. 

200304 Kal ze septiků a žump O 50,00 FEO autodoprava; 
Tomáš Matějec 

 

Způsob nakládání s odpadem 

Firma vede průběžnou evidenci odpadů, zpracovává identifikační listy nebezpečných 

odpadů. Dále podává hlášení o produkci a způsobu nakládání odpadů MÚ Poděbrady. 

S níže uvedenými firmami má investor uzavřeny smlouvy o nakládání s odpady: 

ú Marius Pedersen a.s. Malé náměstí 124, 500 02 Hradec Králové, provozovna Pardubice, 

Doubravice 44, 553 53 Pardubice 19, IČ 42194920. 

ú Technické služby města Poděbrad s.r.o., Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady, IČ 25798278. 

 

Jako místo pro sklad ropných a shromaždiště nebezpečných odpadů je určen zděná 

garáž, která je opatřena vanou se speciálním nátěrem odolávajícím ropným látkám.  

Je vypracován a schválen Havarijní řád a Povodňový plán. 

 

Ukončení provozu 

V rámci ukončení provozu se neočekává produkce odpadů, které by z hlediska jejich 

využití nebo zneškodnění byly problematické. Jak mobilní buňky, sociální zařízení, betonové 
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garáže tak technické vybavení, mechanizace budou využitelné v jiných lokalitách. Ocelový 

přístřešek bude rozmontován a převezen. 

B.III.4. Ostatní výstupy: Hluk, vibrace 

Pro Oznámení záměru byla v květnu 2006 zpracována akustická studie ing. Králíčkem, 

její úplný text je přiložen jako Studie č. 2.  

Nejvýznamnějším zdrojem hluku souvisejícím s provozem areálu je vyvolaná doprava na 

veřejné komunikační síti. Pro výpočet byly stanoveny dva výpočtové body: 

Sledovaný bod: Umístění: 

SB č. 1 
Na pozemku obytné zástavby na jižním okraji obce Kluk (nejbližší obytná 

zástavba ve směru k neveřejné komunikaci propojující pískovnu a 
komunikací I/38), bod ve výškové úrovni 3 m. 

SB č. 2 Na pozemku areálu koupaliště na jezeře č. 1 (vytěžený písník, bod ve 
výškové úrovni 2 m) 

Hluk ve sledovaných bodech byl zjišťován pro následující etapy provozu pískovny: 

ú Stávající těžba v písníku č. 4. 

ú Stávající těžba v písníku č. 4, skrývka v prostoru sektoru 5a. 

ú Předpokládaná těžba v písníku č. 5a. 

 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 502/2000 Sb. v platném 

znění NV č. 88/2004 Sb.  

V následujícím jsou stanoveny hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru 

staveb a v chráněném venkovním prostoru obytné zástavby, resp. koupaliště v oblasti od 

zdrojů hluku pískovny.  

Akustické studie stanovuje následující přípustné hodnoty hluku: 

ú od zdrojů hluku v areálu pískovny (provoz korečkového těžebního zařízení na 

plovoucím stroji, pásových dopravníků, třídírny, nakladače, bagru, provoz nákladních 

automobilů na areálových komunikacích i na propojující neveřejné komunikaci mezi 

pískovnou a I/38): 

LAeq,T = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne 

40 dB pro 1 nejhlučnější hodinu v noci 

ú hluk od vyvolané dopravy související s pískovnou (na komunikaci I/38): 

LAeq,T = 55 dB pro den 

45 dB pro noc   

ú hluk od stávající automobilové dopravy v oblasti (na komunikaci I/38): 

 LAeq,T = 60 dB pro den 

50 dB pro noc  

 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


GZ – Sand, s.r.o.  Oznámení záměru – Pískovna Poděbrady - Kluk  

 28 

Výše uvedené hodnoty jsou vztaženy k bodům 2 m před fasádou obytných objektů 

(chráněný venkovní prostor staveb), resp. k území pro obytnou zástavbu, resp. areál 

koupaliště na jezeru č. 1 (chráněný venkovní prostor).  

 

Stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku přísluší orgánům Hygienické služby. 

 

Způsob zpracování hlukové studie, umístění referenčních míst a podrobná dokumentace 

výsledků je uvedena v přiložené Studii č. 2. Zde uvádíme pouze shrnutí výsledků hlukové 

studie. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty LAeq,T v bodech SB č. 1 a 2 na pozemku 

obytné zástavby na jižním okraji obce Kluk (nejbližší obytná zástavba ve směru k neveřejné 

komunikaci propojující pískovnu a komunikací I/38) a na pozemku areálu koupaliště na 

jezeře č. 1 (vytěžený písník).  
 

LAeq,T (dB) 
Sledovaný bod: Stávající těžba 

v písníku č. 4. 

Skrývkové práce v sektoru č. 5, 

stávající těžba v písníku č. 4 

Předpokládaná těžba 

v písníku č. 5 

SB č. 1 49,9 50,2 49,9 

SB č. 2 49,8 51,7 50,0 

 

Poznámka: Výsledky výpočtu hluku jsou vztaženy k mechanismům v rámci stávající těžby 

v písníku č. 4, skrývkových prací v prostoru sektoru č. 5a a předpokládané těžby v písníku č. 

5a. 

Měřením byla v bodě SB č. 2 zjištěna při běžné těžbě v písníku č. 4 (v provozu třídící 

zařízení, pásové dopravníky, nakladač, nákladní soupravy, plovoucí korečkový bagr) 

hodnota LAeq,T = 49,5 dB.  

 

Ve výpočtu byly uvažovány technologické zdroje s následujícími hlukovými parametry:  

ú Třídící technologická linka+pásové dopravníky (je umístěná v prostoru deponie 

materiálu, propojují místo těžby s třídičkou):  LAeq,T – 30 m = 62,0 dB* 

ú Nakladač Volvo:     LAeq,T –10 m = 75 dB** 

ú Kolový bagr (běžný provoz):   LAeq,T – 10 m = 75 dB* 

ú Plovoucí korečkové těžební zařízení:   LAeq,T – 30 m = 60 dB* 

ú Průjezd nákladních souprav pískovny kolem bodu SB č. 1 po napojovací komunikaci 

mezi areálem pískovny a komunikací I/38:  LASEL-SB č. 1 = 76 dB* 
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Hluk od výše uvedených zdrojů lze charakterizovat jako proměnný bez výrazných 

tónových složek (nemá výrazně informační charakter). Výjimkou je pouze zvuková 

signalizace couvajících nákladních souprav v místě deponie materiálu k expedici. Tato 

složka hluku je však v celkové hodnotě LAeq,T od zdrojů v areálu deponie (třídička s pásovými 

dopravníky, provoz nakladače, pojezd nákladních souprav) zanedbatelná. 

 

Závěrem lze říci, že: 

ú hluk od zdrojů v areálu pískovny Poděbrady – Kluk 7/0199 po přesunutí těžby 

štěrkopísku do písníku č. 5a bude v chráněném venkovním prostoru staveb a 

v chráněném venkovním prostoru v úrovni hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB (pro 8 

nejhlučnějších po sobě následujících hodin dne). Dále lze předpokládat, že po přesunutí 

těžby do písníku č. 5a prakticky nedojde k nárůstu hluku v oblasti u obytné zástavby 

Kluk. 

ú možné navýšení hluku v úrovni do 2 dB lze předpokládat v době skrývky zeminy 

v sektoru č. 5a při zachování stávající těžby a distribuci materiálu. Navýšení bude 

způsobeno provozem kolového rypadla v sektoru č. 5a a navýšením vyvolané nákladní 

dopravy o odvoz výkopku. Ale i v tomto případě, lze konstatovat, že hodnoty LAeq,8h 

budou ve sledovaných bodech v úrovni hygienického limitu 50 dB (budou v intervalu 

nejistoty výpočtu, která je v úrovni 2 dB). Možné snížení hluku v etapě skrývkových prací 

o cca 1 dB v bodě SB č. 2 lze dosáhnout snížením vytížení kolového rypadla na cca 5 h 

za den.  

 

V souladu se stávajícím provozem je nutné dodržet následující: 

ú Pískovnu, včetně odvozu materiálu, lze provozovat pouze v denní době, tzn. 

v časovém úseku 6 – 22 hodin. 

ú Trasu pro odvoz materiálu, včetně skrývky je nutné vést pouze po propojovací 

komunikaci mezi pískovnou a I/38, která vede mimo obec Kluk. V žádném případě 

není možné vést dopravu přes obec Kluk přímo do Poděbrad.  

ú Doporučuji v době skrývkových prací omezit provoz kolového rypadla v sektoru č. 5a 

na max. 5 hodin za den.  

 

Na základě výpočtu hluku lze tedy konstatovat, že provoz pískovny Poděbrady – Kluk 
7/0199 po přesunutí těžby štěrkopísku do písníku č. 5a bude vyhovovat požadavkům 
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. platném znění č. 88/2004 Sb.  
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B.III.5 Doplňující údaje 

Zásah do krajiny 

Každá povrchová těžba znamená sama o sobě zásah do krajiny. Mění se jak způsob 

využívání a vzhled území. Tento nepříznivý faktor je eliminován polohou těženého prostoru, 

který je situován do prakticky rovinaté krajiny a sám je z větší části obklopen lesy. 

V současné době probíhá těžba v písníku č. 4. Záměr předpokládá její přesun do sektoru č. 

5a (východním směrem od již vytěžených písníků). Jelikož se jedná o těžbu mokrou cestou, 

tzn. z vody, pak nedochází k takovému povrchovému zásahu do krajiny jako při těžbě 

suchou cestou. Při těžbě dojde prakticky k vytvoření nového jezera, které vznikne v místě 

nynější extenzivně obhospodařované půdy. Nejedná se tedy o výrazný zásah do krajiny tím, 

že by se v krajině objevil nový prvek, pouze nastane změna měřítka stávajícího prvku. 

nevznikne nová dominanta, která by se uplatňovala v pohledech. 

Vytěžený prostor bude po skončení těžby v několika etapách rekultivován. Investor má 

zpracovanou Studii následného využití těžebního prostoru Kluk, která je součástí tohoto 

Oznámení jako příloha Studie č. 4.  

 

Protipovodňová opatření 

Těžba štěrkopísku GZ – Sand s.r.o. závod Poděbrady – Kluk se nachází na levém břehu 

Labe. Řečiště Labe je dlouhodobě upravováno jak pro protipovodňové zkapacitnění koryta, 

tak pro lodní dopravu. Tok je napřimován a hladina je uměle udržována ve vzdutí jezy 

v Poděbradech a Nymburce. Odtokové poměry v předmětném území určuje taktéž povodí 

řeky Labe.  

Těžebna firmy GZ – Sand s.r.o. Poděbrady – Kluk patří k ohroženým objektům, ale při 

povodních v srpnu 2002 nebyla provozovna zaplavena. Při povodních v březnu 2006 byl 

prostor těžby a deponií štěrkopísku zaplaven, zázemí a sklady zaplaveny nebyly. Nebylo 

zjištěno ohrožení žádné ze složek životního prostředí. 

Povodňový plán je zpracován s platností do 31. 12. 2007. 

 

Záření radioaktivní, elektromagnetické 

V současné době ani při další etapě těžby není a nebude produkováno elektromagnetické 

nebo radioaktivní záření. 

 

Zápach 

Areál není a nebude zdrojem zápachu.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 

Na území určeném pro plánovanou těžbu se nachází významné území z hlediska Natury 

2000 - Libický luh. Zároveň území leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru č. 

10. V blízkosti zájmového území se nacházejí jímací území vodárenské společnosti 

Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.  

C.I.1. Dosavadní využívání území 

Zájmové území je v KN vedeno jako trvalý travní porost, vodní plocha a komunikace. Dle 

vlastního terénního šetření lze konstatovat, že plocha navrhovaného písníku č. 5a je 

extenzivně využívaná k zemědělství a v době šetření byla zorána.  

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

Pokračování těžby štěrkopísků další etapou bude znamenat i nadálou exploataci 

přírodního zdroje bez možnosti jeho následné regenerace.  

Mimo tohoto zdroje budou dále dotčeny přírodní zdroje:  

ú půda – v místě těžby je půda zařazena do I. třídy ochrany ZPF.  

ú voda – využívána je povrchová voda jako obnovitelný přírodní zdroj. Při těžbě 

štěrkopísku nedochází k přímé ztrátě podzemní vody, ale těžbou štěrkopísku dochází 

k odnosu hmoty, která musí být nahrazena přítokem vody z okolí. I tak vlastně 

nedochází ke ztrátě, neboť voda je jen akumulována v pískovně ve větším množství 

na jednotku plochy než v kolektoru. 

 

Při roční těžbě 250 000 t a efektivní pórovitosti 20 %, je třeba nahradit 80 % odvezeného 

objemu pevné fáze (tedy 200 000 t) podzemní vodou z okolí. Do pískovny bude muset při 

těžbě přitékat 6,34 l/s. Po vytěžení písku dojde vytvoření statické zásoby podzemních vod. 

Nejde tedy o ztrátu, ale vytvoření zásoby, která může sloužit jako nárazník při výkyvech 

hladiny podzemní vody jak přírodních, tak i vynucených odběrem. 

Exploatace jiných zdrojů nenastane. 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


GZ – Sand, s.r.o.  Oznámení záměru – Pískovna Poděbrady - Kluk  

 32 

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž 

Ekosystémy 

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou 

navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací, a které se 

vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. V naší přírodě se nacházejí dva typy 

ekosystému: 

a) přirozený – přirozený přírodní ekosystém s minimálními nebo žádnými zásahy člověka. 

Druhově bohaté území s nižší produkcí. Jsou schopné autoregulace a vývoje, při částečném 

porušení mají možnost obnovy 

b) umělý – dnes převažující typ ekosystému. Vznikl zásahem člověka. Lze mezi ně zařadit 

pole, louky, zahrady, parky, lesy, rybníky, přehrady, akvária... . Druhově méně početné, proto 

nestabilní, snadno narušitelné, nejsou schopny autoregulace. 

 

Ekosystém zájmového území lze zařadit do umělých ekosystémů, extenzivně 

využívaných k zemědělské činnosti. Z hlediska ekologické stability se jedná o ekosystémy 

s nízkou ekologickou stabilitou. 

V řešeném území se nenachází přírodní ekosystémy. 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně propojená soustava 

přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je tvořen biocentry, 

biokoridory a interakčními prvky.  

Pozemek investora se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru č. 10 

vycházejícího z nadregionálního biocentra NRBC 7 Polabský luh, situovaného východně od 

zájmového území a směřujícího k NRBC Stříbrný roh. 

Dalším nejbližším skladebním prvkem ÚSES je lokální biocentrum „V čihadle“, které se 

nachází cca 0,4 km východním směrem od pískovny Poděbrady - Kluk. Území velikosti 3 ha 

se sestává z louky, lesu a vodní plochy. Biocentrum lze charakterizovat jako zarostlé staré 

slepé rameno s lesním porostem stáří cca 45 let (údaj z roku 1994). V porostu se vyskytují 

převážně olše, topoly a vrby. Přítomné je i bohaté keřové patro a místy se v území nachází 

rozptýlená stromová vegetace sestávající z vrb a olší. Dalším prvkem v  biocentru je úsek 

lipové aleje a louky. 

Pro úplný výčet skladebných prvků ÚSES je třeba uvést i nadregionální biocentrum 

Polabský luh, které se nachází cca 0,7 km jižním směrem od pískovny. Jeho součástí je 

připravovaná PP Libický luh a PP Huslík a vyhlášená NPR Libický luh, který je zároveň i 

významným územím z hlediska Natura 2000. 
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Pozemek investora se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru č. 10. 

Významné krajinné prvky (VKP) 

Významný krajinný prvek 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 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

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. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně 

historických zahrad a parků. 

 

Nejbližším významným krajinným prvkem taxativně vymezeným dle zákona č. 114/1992 

Sb., je vodní tok Labe, který se teče východním až severním směrem od místa záměru ve 

vzdálenosti cca 0,7 km. Do Labe je odváděna voda z písníku č. 1, který slouží i jako 

koupaliště. Jako další významný krajinný prvek lze uvézt nivu řeky Labe, která se nachází 

podél obou stran toku.  

Dle zákona č. 114/1992 Sb. nejsou v zájmovém území a jeho okolí zaregistrovány ani 

navrženy k registraci žádné významné krajinné prvky. 

Realizací záměru budou dotčeny významné krajinné prvky tok Labe, do kterého je zaústěn 

odtok z písníku č. 1 a dále niva Labe, ve které v současné době probíhá těžba písku.  

Zvláště chráněná území (ZCHÚ), přírodní parky (PP), chráněná ložisková území (CHLÚ) 
aj. 

Nejbližší území, významné z hlediska státní ochrany, je PP ”Klucký luh”, resp. PP Huslík 

(oba zatím jen v návrhu), vzdálené cca 0,5 km východně, resp. severovýchodně od 

zájmového území. ZCHÚ, které je již vyhlášeno je NPR Libický luh, které se nachází jižním 

směrem od pískovny cca 3 km za dálnicí D11. 

Lokalita záměru se nenachází na zvláště chráněném území ve smyslu zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, 

chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 

národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.  

Řešené území leží v místě ložiska nerostných surovin, ale těžebna neleží v chráněném 

ložiskovém území (nebylo stanoveno). 

Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) 

Evropsky významná lokalita Libické luhy (CZ0214009) se rozkládá na ploše 1478,74 ha 

po obou stranách řeky Labe mezi Poděbrady a Kolínem v k.ú. Choťánky, Kanín, Kluk, Libice 

nad Cidlinou, Nová Ves I, Oseček, Pňov, Poděbrady, Předhradí, Velký Osek, Veltruby. 
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Jedná se o největší a nejzachovalejší polabský luh. Pro území je typické velké množství 

zazemňujících se lesních tůní v různém stádiu vývoje, roztroušeně se vyskytujících v 

zachovalých lužních lesích (zdroj: AOPK ČR).  

Geologicky je území tvořeno pleistocénními labskými štěrkopísky z převážně nejmladší 

údolní terasy würmského stáří a holocénními povodňovými hlinitopísčitými sedimenty. V 

podloží kvartérních sedimentů jsou uloženy nepropustné křídové slínovce. Vzácně, při 

okrajích nivy, se vyskytují fosilní ostrůvky vátých písků. Reliéf je plochý, vzniklý erozně 

akumulační činností nížinného toku (zdroj: AOPK ČR).  

Plošně nejrozšířenějším biotopem jsou lužní lesy. Převažují tvrdé luhy s typicky vyvinutým 

jarním aspektem, které na sušších místech přecházejí v dubohabřiny. Značná část porostů 

ztratila přirozený ráz a má charakter stejnověkých kultur dubu, jasanu a lípy, případně 

stanovištně nepůvodních druhů (Populus sp., Pinus sylvestris, Quercus rubra) (zdroj: AOPK 

ČR). 

Na místech přirozených luhů jsou mnohdy náhradními společenstvy vlhké louky. V méně 

reprezentativní formě (díky absenci kosení) se luční porosty vyskytují uvnitř souvislých 

lesních celků. Rozsáhlejší a reprezentativnější luční společenstva se zachovala na okraji 

nivy. Vyskytují se zde porosty vysokých ostřic (nejčastěji as. Caricetum gracilis), částečně 

zaplavované psárkové louky (as. Alopecuretum pratensis) a mezofilní ovsíkové louky (as. 

Arrhenatheretum elatioris), ale také xerofilní kostřavové trávníky na písku. Na několika 

lokalitách byly popsány zbytky druhově bohatých kontinentálních zaplavovaných luk svazu 

Cnidion venosi s Pseudolysimachion longifolium, Cnidium dubium, Serratula tinctoria, 

Thalictrum flavum aj. (zdroj: AOPK ČR).  

Vodní vegetace je vázána jednak na toky Labe, Cidlinu a potok Bačovku, jednak na hojné 

izolované tůně. Ve velkých tocích převažuje poměrně chudá vegetace makrofyt s 

dominantním Nuphar lutea, břehy lemují říční rákosiny, které výše na břehu střídá mozaika 

vrbových křovin a bylinných lemů nížinných řek. V tůních nacházíme vyšší počet druhů 

rostlin než ve velkých tocích. Na hladině zde rostou vodní makrofyta, nejčastěji Lemna sp. a 

Ceratophyllum demersum, vzácně v některých tůních rostou lekníny (Nuphar sp.) a 

Hydrocharis morsus-ranae. Tůně od okrajů postupně zarůstají kvalitními rákosinami, ve 

kterých převažují Phragmites australis, Typha sp. a Glyceria maxima, na rákosiny pak místy 

navazují porosty vysokých ostřic. Jiná situace je u tůní zcela uzavřených zápojem lužního 

lesa. Hladina bývá buď bez vegetace či s výskytem Lemna sp., makrofyta mělkých stojatých 

vod reprezentuje Hottonia palustris. Během léta většina těchto tůní vysychá a na dnech se 

vyvíjí vegetace eutrofních bahnitých náplavů s dominantním výskytem Oenanthe aquatica 

(zdroj: AOPK ČR). 
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Předmětem ochrany EVL Libické luhy jsou následující typy přírodních stanovišť: 

3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo 
Hydrocharition 

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského 
stupně 

6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis) 
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus 

laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. 
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské 
provincie (Ulmenion minoris) 

 

Předmětem ochrany EVL jsou dále tyto evropsky významné druhy živočichů: (symbol * 

označuje prioritní druhy) 

ú kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

ú roháč obecný (Lucanus cervus) 

ú páchník hnědý (Osmoderma eremita*) 

 

Navržené zahájení těžby v sektoru č. 5a zasahuje na území evropsky významné lokality 

Libické luhy (cca 95% plochy sektoru č. 5a se nachází na území EVL). 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu. 

Území hustě zalidněná 

Zájmová lokalita se nachází přibližně 1,5 km od centra města Poděbrady. Hustota 

zalidnění oblasti Poděbrad se pohybuje okolo 340 obyv. /km2. Pískovna Poděbrady – Kluk se 

nachází mimo sídla. Nejbližším sídlem je městská část Poděbrad – Kluk (cca 13 128 trvale 

žijících obyvatel) vzdálená cca 0,5 km, která je od záměru investora izolována zapojeným 

porostem dospělých dřevin.  

Nejedná se o území hustě zalidněné. 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení  
V území nebyly zjištěny oblasti zatěžované nad únosnou míru.  

Staré ekologické zátěže 
V území nejsou staré ekologické zátěže předpokládány. 

Extrémní poměry v dotčeném území 
V území nebyly zjištěny extrémní poměry. 
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C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

C.II.1. Biogeografie 

Řešené území se z hlediska biogeografického členění (Culek ed. 1996) nachází v 

Polabském bioregionu. Tento bioregion leží ve centrální části středních Čech, zabírá 

Terezínskou, Mělnickou a Nymburskou kotlinu a rozkládá se v nejnižší části české tabule. 

Typickým rysem bioregionu je katéna niv, nízkých a středních teras. Biota patří do 2. 

bukovo-dubového vegetačního stupně, vlivem substrátu ovšem bez buku. Na terasách 

převažují borové doubravy s výskytem samarských prvků, v podmáčených sníženinách jsou 

typické slatinné černavy s ojedinělým výskytem českého endemitu tučnice české. Biota je 

celkově dosti diverzifikovaná, výběžek pod soutokem s Vltavou je však méně pestrý. 

Nereprezentativními částmi jsou vystupující svědecké opukové a slínovcové vrchy 

s teplomilnými doubravami a vyšší terasy s částečně hlinitým povrchem s dubohabrovými 

háji. 

V nivě Labe jsou četné zbytky dnes již nezaplavovaných lužních lesů, fragmenty slatin a 

mrtvých ramen. Na vyšších terasách jsou hojné kulturní bory. Nivní louky jsou zastoupeny 

relativně málo, dominuje orná půda, značnou plochu zabírají sídla.  

Zájmové území je řazeno do biochory 4Db Podmáčené sníženiny na bazických horninách 

2. vegetačního stupně, 2 RB Plošiny na slínech 2. vegetačního stupně a 2 RN Plošiny na 

zahliněných píscích 2. vegetačního stupně. Na území České republiky se tyto typy biochor 

vyskytují nejčastěji v nížinách podél řek v Polabí a na střední a jihovýchodní Moravě. Ve 

všech typech dominují krajině zejména pole, která jsou dělená komunikacemi a větrolamy. 

Lesy jsou tvořené malými fragmenty s dominující borovicí lesní a akátem na plošinách a 

topolovými a olšovými lesíky v nivách. Místy lze narazit na fragmenty lesů blízkých svým 

složením přirozeným dubohabřinám. Vodní plochy a travní porosty se nacházejí zejména 

v nivách vodních toků. Dalšími prvky krajiny jsou sady, které se nacházejí zejména 

v blízkosti lidských sídel. Osídlenost plošin se datuje zejména v místech okrajů velkých 

plošin již od neolitu. 

C.II.2. Geomorfologie 

Podle geomorfologického členění (Demek et al. 1987) je zájmové území součástí 

Středolabské tabule části Nymburská kotlina. Regionální členění reliéfu ukazuje následující 

přehled:  
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ú Provincie:   Česká vysočina 

ú Subprovincie: Česká tabule 

ú Oblast:  Středočeská tabule 

ú Celek:  Středo labská tabule 

ú Podcelek:  Nymburská kotlina 

ú Okrsek:  Sadská rovina 

Jde strukturně podmíněnou erozně denudační sníženinu při středním toku Labe a střední 

nadmořské výšce 195 m a středním sklonu 0º 45´. Vyznačuje se rovinným až plošinným 

dnem nízkými říčními terasami, údolními nivami a pokryvy a přesypy navátých písků, 

zarovnanými slínovcovými povrchy a vzácnými svědeckými vrchy. 

Terén zájmového území je prakticky rovinatý bez vyvýšenin. Nadmořská výška povrchu 

terénu činí průměrně cca 186,6 m n.m. Areál je vzdálen cca 0,5 km od městské části 

Poděbrad – Kluk.  

C.II.3. Klimatické poměry 

Řešené území patří do klimatické oblasti teplé, okrsku teplého, suchého, s mírnou zimou 

(T2). S mírně teplým a suchým létem, s krátkými mírně teplými přechodovými obdobími a 

s krátkou velmi suchou zimou. Průměrná roční teplota na meteorologické stanici 

Klementinum činí 9,4ºC, červencová teplota 20,5ºC a lednová -0,5ºC. Ročně spadne 

průměrně 487 mm srážek, většinou v podobě deště. Sněhová pokrývka dosahuje přes 20 cm 

sněhu a sníh leží průměrně až 50 dní. Sluneční svit dosahuje asi 45% možné doby (1842 

hodin ročně – Karlov).  

Základní charakteristiky klimatické oblasti T2 (dle Quitta 1971) 
Charakteristika Hodnota 
Průměrných teplot v lednu (ºC) -2 – (-3) 
Průměrných teplot v dubnu (ºC) 8 – 9 
Průměrných teplot červenci (ºC) 18 – 19 
Průměrných teplot říjnu (ºC) 7 – 9 
Počet letních dní 50 – 60 
Počet mrazových dní 100 – 110 
Počet ledových dní 30 – 40 
Počet dní s teplotou alespoň 10°C 160 – 170 
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 350 – 400 
Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 – 300 
Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm  90 – 100 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 

 
Průměrný měsíční a roční úhrn srážek (mm): 
 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.-XII. 
Úhrn srážek (mm) 32 29 36 37 70 80 80 63 45 42 38 38 590 
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Průměrný měsíční a roční teploty vzduchu (ºC): 
 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.-XII. 
Teplota (oC) 1,7 0,7 3,4 8,8 14,0 17,3 19,0 18,3 14,6 9,1 4,3 0,3 8,9 
 

C.II.4. Krajina 

Zájmové území je situováno na levém břehu řeky Labe. Niva středočeského Labe je 

uváděna v oborových dokumentech ochrany přírody jako nejúplněji rozvinutý nivní 

ekosystém v rámci Čech s plochou lužních hájů. Vysoký podíl zeleně je charakteristický i pro 

zkoumanou lokalitu. 

V současné době představuje zájmové území příměstskou, intenzivně využívanou krajinu 

se silným antropogenním ovlivněním (těžba, rekreace). Uvedené negativní vlivy jsou do 

značné míry kompenzovány poměrně vysokým zastoupením zeleně a to jak lesních a 

lučních společenstev, tak rozptýlené krajinotvorné zeleně. Vodní plochy jsou charakteristické 

s technicisticky upravenými břehy, na nichž se postupně uplatňuje přirozená sukcese. 

Ekologicky nejméně stabilní plochy jsou vedle těžebních ploch zejména manipulační plochy, 

ale také pláže a plochy využívané k rekreaci, která nabývá v letním období živelný charakter. 

 

Zájmové území se nachází jižně od historického města Poděbrady, na katastrálním území 

Poděbrady. 

Těžební plochy (zvl. po provedené rekultivaci) budou dotvářet propojení zástavby s 

přírodním prostředím řeky Labe. 

Z hlediska širších vztahů je významné prameniště Kluk s jímacími vrty, provozovanými 

vodárenskou společností Vodovody a kanalizace Nymburk. Využití lokality je rovněž 

ovlivněno statutem lázeňského města a souvisejícími rekreačními aktivitami. 

Podle platného územního plánu města Poděbrady je hlavní zásadou urbanistické 

koncepce harmonický rozvoj města při zachování „genia loci“, tzn. důsledná ochrana 

lázeňského města v přímé vazbě na přírodní a rekreační záměry. Uzemní plán města je tedy 

skládankou, využívající tri hlavní fenomény: historii, lázně a krajinu, 

 

Ochrana přírody a krajiny v zájmovém území má mimořádné postavení, neboť údolní niva 

řeky Labe patří k nejzachovalejším ekosystémům v naší republice. Byla zde vyhlášena síť 

chráněných území, zaměřených na ochranu lužní bioty a přírody na tzv. Černávách (NRP 

Libický luh – největší komplex úvalového lužního lesa v Čechách, VKP Klucký luh, VKP Bor 

a další). 

Nivou řeky Labe, která patří k nejzachovalejším nivním ekosystémům (Klucký luh, Libický 

luh) jsou vedeny nadregionální územní systémy ekologické stability. Východně od 

zájmového území je lokalizováno nadregionální biocentrum Polabský luh, z něhož vychází 
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nadregionální biokoridor směřující k NRBC Stříbrný roh. Nadregionální biokoridor má 

stanovené ochranné pásmo ve vzdálenosti 2 km od osy biokoridoru. Celý těžební prostor se 

nachází v tomto ochranném pásmu. 

Významné postavení má zejména řeka Labe, která je biokoridorem evropské sítě 

ECONET. Aktuálně byla jihovýchodně od zájmového území navržena lokalita systému 

Natura – Libické luhy, kód CZ02H009 ve výměře 1 553,48 ha. Podrobnější informace o EVL 

Libické Luky jsou uvedeny ve Studii č. 1. 

C.II.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geologické poměry: 
Z regionálně geologického hlediska náleží výhradní ložisko štěrkopísku Poděbrady - Kluk 

do České křídové pánve. Ložisko leží na levém břehu řeky Labe a je součástí rozsáhlých 

štěrkopískových akumulací této řeky. 

Přímé podloží štěrkopísků ložiska tvoří slínovce a písčité slínovce turonu o mocnosti cca 

80 m. V jejich podloží jsou zastoupeny cenomanská souvrství v převážně pískovcovém 

vývoji. 

Povrch kvartérního pokryvu je nepravidelně mocných vodňových hlin a humozního pokryvu. 

Stratigrafická charakteristika: 

Ložisko náleží k rozsáhlému komplexu terasových akumulací kvartéru, vytvořených při 

změnách toku řeky Labe. 

Podle dělení B. Balatky vytvořilo Labe v pleistocenu sedm terasových stupňů a následně 

údolní nivu. Ložisko lze přiřadit do VII. terasového stupně Labe, který je wurmského stáří. 

Petrografická a jakostní charakteristika: 

Štěrkopísky mají převahu písčité frakce, na bazi ložiska jsou místy polohy hrubých štěrků. 

Valouny jsou tvořeny převážně křemenem, méně matamorfovanými horninami, pískovci a 

slepenci. 

V profilu ložiska byly zjištěny tři základní typy štěrkopísčitých uloženin: 

Svrchní polohy jemných písků se zrnitostí 0,063 – 4,0 m. Vyskytují se pod skrývkou a 

dosahují mocnosti 0,5 – 3,0 m. Obsahují až 8,9 % odplavitelných částic a mají humusovitost 

až stupně C. 

Jemně až středně zrnité písky již obsahují štěrkový podíl v průměru 3,3 – 10,0 % 

z celkového objemu surovin. Převážná část štěrkového podílu je ve frakci 4 – 16 mm, 

ojediněle i ve frakci 16 – 32 mm. Z písčitého podílu připadá 70 – 80 % na frakci 0,063 – 1,0 

mm. Podíl odplavitelných částic se pohybuje cca pod 2 %.  

Štěrkopísky tvoří spodní polohy ložiska. Podíl štěrkové frakce se pohybuje okolo 20 % a 

je tvořen valouny převážně velikosti 4 – 32 mm, méně často 32 – 63 mm. Obsah 

odplavitelných částic se pohybuje ve štěrkopíscích na hranici 1 %. 
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Hydrogeologické poměry: 
V zájmovém území byl v r. 2001 firmou Aquatest a.s. proveden hydrogeologický průzkum. 

Stručný výtah z průzkumu je uveden v následujících odstavcích. 

V geologickém profilu jsou dva významné kolektory podzemních vod. Hluboko v bázi 

křídových sedimentů je artézský kolektor tvořený klastiky percko-korycanského souvrství 

(cenoman), při povrchu kolektor s volnou hladinou tvořený kvartérními fluviálními 

štěrkopísky. Oba kolektory jsou odděleny izolátorem složeným z bělohorského a jizerského 

souvrství (spodní – střední turon). 

Křídový kolektor 

Bazální křídový kolektor obsahuje minerální vodu jímanou v lázních Poděbrady jak 

k léčebným účelům, tak i pro lahvovanou distribuci. Jímání je založeno na vrtech hlubokých 

90 – 110 m. Načepovaná artézská voda je proplyněná kysličníkem uhličitým (2–2,5 g/l) a má 

mineralizaci 2,3 g/l natrium – bikarbonát – chloridového typu. Přítok podzemní vody do 

prostoru Poděbrad je od severu, přírodní drenáž je nespecifikovanými vývěry podél toku 

Labe. Dynamické zásoby podzemních vod jsou malé, odhadují se na 10–20 l/s. 

Lokalita Kluk leží v ochranném pásmu zdrojů minerální vody pro lázně Poděbrady, 

hluboko uložený kolektor však není těžbou štěrkopísku dotčen. Vývěry proplyněných 

minerálních vod poděbradského typu do štěrkopísků jsou známy z okolí Velkého Oseka, 

v prostoru Kluk nebyly vývěry zjištěny. Tektonické porušení křídového izolátoru zde nebylo 

zjištěno. 

Kvartérní kolektor 

Štěrkopískové sedimenty jsou průlinovým kolektorem s volnou hladinou podzemní vody. 

Podložní křídové slínovce jsou nepropustné a tvoří pro kolektor počevní izolátor. Při vysoké 

průměrné mocnosti zvodněných štěrkopísků 12 m a pórovitosti 20–30 % obsahuje kolektor 

významné statické zásoby podzemních vod, které dosahují hodnoty 2,4-3,6 mil. m3 v 1 km2. 

Dynamické zásoby byly hydrologickým modelem stanoveny na 2,2 l/s/km2. Kolektor má 

vysokou propustnost, koeficient filtrace se pohybuje okolo 6.10-4 m/s. Vydatnost jímacích vrtů 

je v rozmezí 5–15 l/s. 

Význam zásob podzemích vod v kvartérním kolektoru je umocněn tím, že okolní oblast je 

na zásoby podzemních vod chudá. V křídové pánvi v okolí neexistuje vydatný zdroj 

podzemních vod. Proto kvartérní štěrkopískový kolektor je využíván pro vodárenské 

zásobování Kolína, Poděbrad, Nymburka i Městce Králové. Při první posouzení možnosti 

jímání podzemních vod v tomto kolektoru bylo upozorněno na možnost recipročního jímání 

k studňovému řadu Choťánky i na druhém břehu Labe a Kluku.  

Oběh podzemních vod 

Podzemní voda je v hydraulické souvislosti s vodou v toku. Při normálním vyrovnaném 

průtoku Labe by se podzemní voda plynule drénovala do Labe skrytým příronem. Pouze při 
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vysokých povodňových stavech by byl tok vody obrácen a voda z řeky by se vcezovala do 

štěrkopísků. Výstavba jezu v Poděbradech v roce 1919 a následné zvýšení hladiny vody 

v jezové zdrži tento povodňový režim ustálilo. Voda z jezové zdrže se vcezuje do kolektoru a 

obtéká jezové těleso a drénuje se do podjezí.  

Proud podzemní vody vzniklé infiltrací srážek, která přitéká od jihu do jímacího území 

Kluk, se formuje mezi obcemi Sokoleč a Klipec. Proudnice odtud směřuje k severu, v mírně 

východně prohnutém oblouku. Proudnicemi vytčené infiltrační území není zastavěné, zhruba 

z poloviny je využito jako zemědělská půda a z poloviny je pokryto lesem.  

Režim podzemních vod 

Na lokalitě Kluk není systematicky sledován režim hladiny podzemních vod. Je zřejmé, že 

zde budou přítomny tři typy režimu a vzájemné přechody. 

Podél Labe bude stav hladiny podzemní vody stabilní a bude odpovídat stavu hladiny 

v jezové zdrži. Podle informací podniku Povodí Labe není s hladinou záměrně 

manipulováno, neboť stabilní stav (186,7 m n.m.) je optimalizován pro lodní plavbu. Zdrž je 

vypouštěna jen výjimečně, údržba se provádí za plné hladiny. 

V jímacím území hladina pulsuje podle intenzity čerpání. Pozorování hladin v jímacích 

vrtech charakterizuje spíš stav zanesení výstroje vrtu a plášťový skok hladiny, než skutečný 

stav hladiny podzemní vody. Pozorování v roce 1989 (květen – září) jeví mírný pokles, ale i 

významné rozdíly ve stavech dynamické hladiny za odběru. Rozdíly v dynamické hladině 

jsou vysvětlovány různě intenzivním zanášením kameninové a novodurové výstroje vrtů 

oxidy železa. 

V proudu podzemní vody od Klipce do území Kluk jsou umístěny dva vrty státní 

pozorovací sítě podzemních vod. Vrt VP460 u obce Klipec a vrt VP461 u dálnice D11. Vrt 

VP461 jeví roční rozkyv hladiny o 0,5 m s jarním nástupem a letním a podzimním poklesem. 

Vrt VP 460 má roční rozkyv zhruba poloviční (0,25 m). Časový průběh hladiny jeví u obou 

vrtů jisté podobnosti, koeficient korelace jejich stavů je nízký (0,3 m). 

C.II.6. Fauna a flóra 

Vzhledem k charakteru zájmového území (extenzivně obhospodařované pole) nebyl 

prováděn podrobný biologický průzkum. Terénní šetření provedl mgr. Banaš v rámci 

posouzení vlivu záměru na EVL Libický luh. Při terénním šetření nebyly zastižené žádné 

druhy živočichů, resp. jejich pobytové značky.  

Seznam zjištěných druhů rostlin je uveden z posudku vlivu záměru na EVL Libický luh 

jako plocha č. 1. posudek je v přílohách jako Studie č. 1. Při průzkumu nebyly zjištěny žádné 

rostliny chráněné dle vyhl. č. 395/1992 Sb. příp. uvedené v červeném seznamu cévnatých 

rostlin. V širším zájmovém území byly nalezeny 2 druhy chráněných rostlin, ty však nebudou 

realizací záměru ovlivněny. 
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Realizací záměru bude dotčena extenzivně využívaná plocha bez cenných objektů (rostlin 

a rostlinných společenstev, resp. živočichů). Investor plánuje skrývku na začátku hnízdního 

období, takže nedojde k naplnění smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny ve znění pozdějších novel a ohrožení tak potenciálního výskytu druhů ptáků. 

Při extenzivním využívání řešené plochy není předpoklad, že by se zde zdržovaly živočišné 

druhy. Ty, které jsou potravně vázané na zájmové území budou moci využít okolní prostředí. 

C.II.7. Hydrologie 

Nejbližší vodnatá vodoteč je Labe, cca 0,5 km západně až severozápadně od zájmového 

území. 

Zájmové území leží povodí toku Labe (č.h.p. 1-04-05-028). V Nymburku je umístěn 

bilanční profil č. 1-04-05-067 na 169,830 říčním kilometru, na kterém byly naměřeny 

následující hydrologické údaje toku Labe:  

Qa dlouhodobý roční průtok 71,800 m3/s 

QRN 
průměrný roční přirozený průtok (rekonstruovaný průtok v kalendářním 

roce 2004 (vypočten z měsíčních hodnot) 56,495 m3/s 

 

C.II.8. Půda 

Plocha etapy č. 5a je v katastru nemovitostí zařazena jako trvalý travní porost, vodní 

plocha a komunikace. Většinou se jedná se o pozemky v zemědělském půdním fondu 

vedené v I. třídě ochrany. 

 
Pedologické poměry: 
Podle kódu BPEJ 2 56 00 lze půdu řešeného území charakterizovat takto: 

2 – klimatický okrsek T2 –teplý, mírně suchý. (podrobněji viz kap. C.II.3 klimatické poměry). 

56 – jedná se o fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, 

koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí 

až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé 

0 – z hlediska sklonitosti se jedná o úplnou rovinu, z hlediska expozice můýeme hovořit o 

všesměrnou expozici 

0 – jedná se o půdu bezskelotovitou s celkovým obsahem skeletu do 10 %; půda je hluboká  

C.II.9. Obyvatelstvo 

V zájmovém území nejsou obytné stavby. Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 0,5 

km západním směrem od areálu investora. Jedná se o městskou část Poděbrad – Kluk, 

která je izolována od pískovny přirozenou hradbou vrostlé zeleně. 

Od samotného města je areál investora oddělen řekou Labem. 
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C.II.10. Hmotný majetek 

Negativní vliv na hmotný majetek není předpokládán. 

 

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

Předpokládané vlivy realizace záměru „Pískovna Poděbrady - Kluk – další etapa těžby“ na 

složky životního prostředí aj. a rámcový odhad jejich významnosti je uveden v následující 

tabulce. 
 

Charakteristika vlivů záměru 

Kategorie významnosti Kapitola Předmět hodnocení I. II. III. 
D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví   x 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima   x 
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci   x 
D.I.4. Vliv na povrchové a podzemní vody  x  
D.I.5. Vliv na půdu  x  
D.I.6. Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje  x  
D.I.7. Vliv na flóru a faunu    x 
D.I.7. Vliv na ekosystémy    x 
D.I.8. Vliv na EVL  x  
D.I.9. Vliv na krajinu  x  
D.I.10 Vliv na hmotný majetek a kulturní památky   x 

 

Vysvětlivky:  I. – složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 

  II. – složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

  III. – složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení 

 

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, 

do níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. 

D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví 

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 

Protože se nemění objem výroby a s tím spojené znečišťování ovzduší a produkce hluku, 

nemění se ani vliv těžby na lidské zdraví. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, tj. míře 

produkovaného znečištění a vzdálenosti obytné zástavby, uvedeným v kapitole o vlivu na 

akustickou situaci a znečištění ovzduší, lze vliv na lidské zdraví vyloučit.  
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Ovlivnění struktury zaměstnanosti v území (přesun pracovních sil, markantní úbytek 

pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil) rovněž nelze 

očekávat. Počet zaměstnanců těžebny se nezmění. 

Počet obyvatel ovlivněných účinky těžby 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění obyvatel Městské části Poděbrady – Kluk obslužnou 

dopravou (hluk, emise) areálu. Doprava je vedena mimo zastavěné území obce. Na základě 

zpracované akustické studie lze konstatovat, že nedochází k překračování povolených limitů. 

Vliv těžby z hlediska hluku a emisí je podrobně zhodnocen v příslušných kapitolách. 

Narušení faktorů pohody 

V souvislosti s novou otvírkou těžby v pískovně Kluk v roce 2000 bylo vzneseno mnoho 

námitek ze strany obyvatelstva, zejména se týkala směrování a vedení vnější dopravy 

pískovny po komunikaci procházející městkou částí Poděbrady – Kluk. V souvislosti s tím 

investor na vlastní náklady vybudoval novou komunikaci, která již vede mimo sídelní útvary a 

napojuje se přímo na silnici I/38 (Kolín – Nymburk). 

První jezero, které je zdejšími obyvateli a i např. potápěči využíváno zejména v letních 

měsících k rekreaci a sportu, bylo v roce 2000 znovu přetěženo na větší hloubku a tím došlo 

k vylepšení kvality jeho vody. Kvalita vody a stupeň zákalu je pravidelně sledován a výsledky 

jsou laboratorně vyhodnocovány. 
 

Vlivy na veřejné zdraví – shrnutí 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 
Hluk při provozu přímé, dlouhodobé Nepříznivý vliv, nedojde k navýšení 

Hluk z dopravy přímé, dlouhodobé Nepříznivý vliv, nedojde k navýšení 

Sociální a ekonomické přímé, dlouhodobé 
Příznivý vliv na zaměstnanost a daňové odvody 

do městského rozpočtu 

Faktory pohody přímé, dlouhodobé Nepříznivý vliv – psychický stav obyvatelstva 
 

Realizací záměru nedochází k vlivu na veřejné zdraví a není tedy předpokladem, že by 

v budoucnu k ovlivnění obyvatel Poděbrad. Na základě zpracované akustické studie 

nedochází a nebude docházet v Pískovně Kluk k překračování povolených hladin hluku. 

Pískovna nezhoršuje a nebude zhoršovat imisní situaci ve svém okolí.  

Vliv těžby z hlediska hluku a emisí je podrobně zhodnocen v příslušných kapitolách (D.I.2. a 

D.I.3.) 

D.I.2. Vliv na ovzduší a klima 

Množství a koncentrace emisí 
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Obvyklou znečišťující látkou při povrchovém dobývání je prach. V tomto případě je těžba 

realizována z vody bagrem. Surovina je vlhká, přeprava suroviny na místo zpracování je 

realizována pásovými dopravníky na krátkou vzdálenost. Úprava vlhké suroviny je 

prováděna tříděním bez drcení. Protože po vytěžení nevzniká rozsáhlý volný písčitý povrch, 

ale vodní plocha, nedochází téměř k produkci prachu. Prach je produkován při skrývkách po 

dobu časově omezenou a při pojezdu aut zajišťujících expedici. Minimalizovat tento vliv lze 

zkrápěním pojezdových ploch. 

Ke znečišťování ovzduší v důsledku hornické činnosti v DP pískovny Kluk může docházet 

produkcí výfukových plynů při provozu nakladače. Hlavní škodlivé látky obsažené ve 

výfukových plynech jsou oxidy dusíku a oxid uhelnatý. V menší míře se vyskytují 

polyaromatické uhlovodíky a benzen, které se ovšem vyznačují vysokou škodlivostí pro živé 

organismy. Rozhodující pro hodnocení velikosti a závažnosti vlivu na životní prostředí je 

množství produkovaných škodlivin a vzdálenost ovlivnění citlivých oblastí – zde intravilánů 

obcí – městské části Poděbrady – Kluk.  

Objem výfukových plynů v areálu pískovny Kluk lze považovat za nízký. Vzhledem k 

použité technologii bude v provozu pouze jeden nakladač, zajišťující veškerou manipulaci se 

surovinou včetně expediční nakládky. Výhodou je elektrický pohon těžebního stroje a 

plovoucích pásových dopravníků, jakož i zpracování suroviny v bezprostřední blízkosti těžby 

bez nutnosti dopravy. Na základě uvedených skutečností a zkušeností s podobnými provozy 

lze očekávat, že v důsledku provozu pískovny se nebude znečištění ovzduší blížit imisním 

limitům nejzávažnějších škodlivin (NO2, prach, benzen, popř. CO). U nejbližších obytných 

objektů ve vzdálenosti cca 0,5 km se provoz pískovny vůbec neprojeví. 

Z výše uvedených důvodu lze předpokládat, že nedojde ke změně kvality ovzduší. 

Souvisejícím zdrojem emisí je vnější automobilová doprava směřovaná do pískovny, 

kterou představují nákladní automobily zajišťující odvoz štěrkopísků na místa určení 

(zejména betonárny). Provoz dopravy pískovny neznamená zvýšení dopravních intenzit v 

širším regionálním měřítku a s tím související zvýšení produkce výfukových plynů. Pískovna 

Poděbrady - Kluk pokrývá část existující poptávky koncernových betonáren v Čechách, která 

by jinak byla kryta z jiných vzdálenějších zdrojů (Morava). Nákladní doprava bude využívat 

stejné přepravní trasy jako v současnosti. Podíl stávající obslužné dopravy pískovny na 

celkových dopravních intenzitách je necelá 0,8 %, podíl na celkové nákladní dopravě je 3,4 

%. Za den projede v sezóně ve sledovaných profilech silnice I/38 ve směru na Nymburk i ve 

směru na dálnic D11 55 nákladních automobilů jedoucích do pískovny nebo opačným 

směrem. I v tomto ohledu bude vliv pískovny na kvalitu ovzduší minimální. 

V zimních měsících, kdy bývá zhoršená kvalita ovzdušnění, klesá výroba i prodej na cca 

20 % průměru. 
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Imisní limity 2005 – 2010 pro ochranu zdraví 
Mez tolerance 

(µg.m-3) MT Znečišťující 
látka 

Doba 
průměrování 

Hodnota 
imisního 

limitu (µg.m-3) 
LV 

Maximální 
tolerovaný 

počet 
překročení za 
kalendářní rok 

2005 2006 

Termín 
dosažení 

LV 

1 hod. 350 24 - - - SO2 24 hod. 125 3 - - - 
24 hod. 50 35 - - - PM10 kalendářní rok 40 - - - - 
1 hod. 200 18 50 40 1. 1. 2010 NO2 kalendářní rok 40 - 10 8 1. 1. 2010 

Pb kalendářní rok 0,5 - - - - 

CO 
max. denní 8h 
klouzavý 
průměr 

10000 - - - - 

Benzen kalendářní rok 5 - 5 4 1. 1. 2010 
 

Cílové limity a dlouhodobé imisní cíle 2005 - 2012. 

Znečišťující látka Doba průměrování 
Hodnota cílového 
imisního limitu (µg.m-3) 
LV 

Termín splnění limitů 

O3* 
max. denní 8h 
klouzavý průměr 

120, 25x v průměru za 
3 roky 1. 1. 2010 

Cd kalendářní rok 0,005 31. 12. 2012 
As kalendářní rok 0,006 31. 12. 2012 
Ni kalendářní rok 0,20 31. 12. 2012 
BaP kalendářní rok 0,001 31. 12. 2012 
* dlouhodobý imisní cíl = 120 µg.m-3 

 

Emise hlavních znečišťujících látek podle krajů po okresech REZZO 1 – 3 (2003) 
TZL SO2 NOx CO Okres Nymburk (t/rok) (t/rok) (t/rok) (t/rok) 

Rezzo 1 20,9 161,4 193,6 36,3 
Rezzo 2 14,3 49,0 35,2 80,1 
Rezzo 3 373,8 596,4 156,8 1834,6 

 

Překročení LV v rámci Středočeského kraje v okrese Nymburk, % plochy územního 
celku. 
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Kvalita ovzduší se v důsledku realizace další etapy těžby v DP pískovny Kluk ve srovnání se 

stávající situací nezmění, protože nedochází ke zvýšení objemu těžby ani ke změně v 

technologii těžby. Dopravní trasy se také nezmění. Těžba se v rámci DP posouvá směrem 

na východ, dojde k rozšíření jezera 4.  

Současná těžba neovlivňuje imisní situaci ve svém okolí. 

Další etapa těžby v pískovně Poděbrady - Kluk nebude mít (z hlediska posouzení 

znečišťujících látek) podstatný vliv na imisní situaci lokality.  

Význačný zápach 
Současná těžba nezpůsobuje emisi pachových látek. 

Další etapa těžby v pískovně Poděbrady - Kluk nezpůsobí emise pachových látek. 

Jiné vlivy 
Klima těžbou ovlivněno není a nebude.  

Jiné vlivy těžby současné i budoucí na ovzduší a klima nejsou známy. 

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 

charakteristiky 

Hluk, vibrace 

Pro účely tohoto Oznámení byla zpracována ing. Jiřím Králíčkem akustická studie (Studie 

č. 2).  

Na základě výsledků hlukové studie lze konstatovat že, nebude docházet vlivem dopravy, 

ani vlivem provozu těžby a zpracování štěrkopísku k překračování nejvyšších přípustných 

ekvivalentních hladin hluku u nejbližší obytné zástavby. Nepředpokládá se tudíž negativní 

ovlivnění zdraví obyvatel hlukem nebo vibracemi.  

Současná těžba ani další etapa těžby v pískovně Poděbrady - Kluk nemá a dle akustické 

studie nebude mít vliv na hlukové poměry v řešeném území. 

Další biologické a fyzikální charakteristiky 

V areálu není a nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření. 

Jiné vlivy záměru, kromě již popsaných, nejsou známy. 

D.I.4. Vliv na povrchové a podzemní vody 

Jelikož na lokalitě Kluk dochází ke střetům zájmů těžební společnosti a zájmů vodárenské 

společnosti, jejíž jímací území leží v těsné blízkosti dobývacího prostoru, byl vypracován 

společností Aquatest a.s. Hydrogeologický posudek. Cílem citovaného posudku bylo 

posouzení vlivu těžby na kvalitu a kvantitu podzemní vody v jímacím území při současném 

rozsahu vytěžených sektorů v dobývacím prostoru a při jejich dalším rozšíření.  
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Na základě této zprávy lze konstatovat, že těžbou nedochází a nedojde k ohrožení kvality a 

kvantity podzemní vody jímacím území ani po vytěžení štěrkopísků v celém DP. Závěr 

zprávy je uveden jako Studie č. 3 v přílohách tohoto Oznámení. 

Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik 

Způsoby odvodnění nebudou v důsledku realizace záměru Pískovna Poděbrady - Kluk – 

další etapa těžby změněny. Srážkové vody z těžebního prostoru a jeho nejbližšího okolí se 

budou i nadále shromažďovat v písnících a budou odváděny podzemní vodou. Písník č. 1 je 

odváděn bezejmennou vodotečí do Labe. 

Na základě zpracovaného posudku firmou Aquatest a.s. nedochází a nedojde k ovlivnění 

charakteru odvodnění oblasti ani ke změně hydrologických charakteristik v důsledku těžby ve 

stanoveném DP. Posudek byl zpracován pro celý DP Poděbrady - Kluk. 

Vliv na jakost vody 

Záměr nebude mít za běžného provozu negativní vliv na kvalitu povrchových nebo 

podzemních vod.  

Přesto je třeba zvláště s ohledem na vysokou propustnost horninového prostředí brát 

ohled na riziko možné kontaminace horninového prostředí ropnými látkami z pohybu vozidel 

a mechanismů v území nebo z ropných havárií. Tato rizika je možno účinně omezit, jak lze 

dokladovat z Havarijního řádu pískovny Kluk. Prevence a riziko kontaminace povrchových a 

podzemních vod je uvedeno v kap. D. III. Havarijní řád je součástí tohoto Oznámení jako 

Dokument č. 1. 

K ovlivnění kvality a kvantity povrchových a podzemních vod nedochází a ani další těžbou 

v pískovně Kluk u Poděbrad nedojde k ovlivnění vod. 

D.I.5. Vliv na půdu 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Parcely, na kterých je plánována těžba, jsou dle katastru nemovitostí zařazeny do 

zemědělského půdního fondu, druh pozemku – trvalý travní porost, vodní plocha a 

komunikace. V rámci nového využití bude v území vodní plocha. 

Zábor půdy 

Realizací další etapy těžby v sektoru 5a pískovny Poděbrady - Kluk dojde k trvalému 

záboru ZPF. Záborem bude dotčena plocha o rozloze 4,85 ha. Jedná se převážně o půdy s 

kódem BPEJ 2 56 00. Tyto půdy jsou řazeny do I. třídy ochrany. Po ukončení těžby vznikne 

vodní plocha, jejíž břehy budou následně rekultivovány. 
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Znečištění půdy 

Tento vliv souvisí s možností havárie, neboť za běžných provozních podmínek budou 

případné drobné úkapy ropných látek odbourány působením půdních mikroorganismů. 

Riziko nehody je řešeno v kapitole č. D. III. a Havarijním plánu Pískovny Kluk, která je 

součástí tohoto Oznámení jako příloha Dokument č. 4. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Realizací těžby dojde k terénním úpravám. Bude vytěžen sektor č. 5a, který bude zatopen 

v rámci těžby vodou. Nedojde ke změně místní topografie. Těžbou dojde k rozrušení půdy a 

ložiska štěrkopísku v sektoru č. 5a a současným zatopením vodou bude docházet k erozi 

břehů. Erodovaný písek bude zpětně odtěžen. Stabilizace břehů bude provedena v rámci 

rekultivačních opatření po ukončení těžby. 

V současné době nedochází k negativnímu ovlivnění půdy. 

V zájmovém území budoucího písníku 5a se nachází půda v I. třídě ochrany ZPF. Záměr je 

v souladu se schváleným územním plánem. Lze tedy nezemědělské využití území považovat 

za akceptovatelné. 

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje 

Těžbou dojde k vytěžení vypočtených zásob v navrhovaném těžebním prostoru. 

Těžba bude probíhat pod hladinou podzemní vody. Těžbou nebude omezeno nebo 

znemožněno využití dalších přírodních zdrojů. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou trvalého a zásadního charakteru, nicméně 

se jedná o aktivitu, která je k využití zdroje těžené suroviny přímo určena. 

D.I.7. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy 

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 

Realizací záměru bude dotčena extenzivně využívaná plocha bez cenných objektů (rostlin 

a rostlinných společenstev, resp. živočichů). Vliv záměru bude omezen pouze na plochu 

areálu. Okolní biotopy ovlivněny nebudou.  

Oznamovatel plánuje skrývku ornice na začátku hnízdního období, takže nedojde k 

naplnění smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších novel a ohrožení tak potenciálního výskytu druhů ptáků. Při extenzivním 

využívání řešené plochy není předpoklad, že by se zde zdržovaly živočišné druhy. Ty, které 

jsou potravně vázané na zájmové území budou moci využít okolní prostředí. 
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Poškození ekosystémů 

Vlivy na ekosystémy budou zanedbatelné, v zájmovém území se vyskytují ve fragmentech 

na okrajích a cestě vedoucí napříč extenzivně využívané plochy (budoucího sektoru 5a) 

fragmenty degradovaných porostů typu přírodního stanoviště 6510 – Extenzivní sečené 

louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) o rozloze v řádu 

několika stovek m2. 

Před zahájením těžby dojde ke skrytí nadložních zemin, případně hlušiny. Jelikož se 

z větší části jedná o plochu zemědělsky využívanou, nedojde tedy k významnému ovlivnění 

přírodních ekosystémů.  

Možným ovlivnění změny režimu i kvality podzemních vod a jejím následným ovlivněním 

ekosystémů řešeného území se zabývala studie firmy Aquatest (Závěr studie je uveden 

v přílohách). Bylo zjištěno, že hydrologické poměry v území jsou a budou nadále nejvíce 

ovlivňovány jímacími zařízeními vodárenské společnosti VAK Nymburk. Těžba bude mít tedy 

minimální vliv na změnu hydrologických poměrů. Z těchto důvodů lze konstatovat, že 

nedojde k negativnímu vlivu na ekosystémy řešeného území a jeho okolí v souvislosti se 

zásahem do hydrologického režimu území. 

Po ukončení těžby v zájmovém území je navržena rekultivace celého prostoru. V případě 

vhodně navržených rekultivačních opatření (např. dostatečně velký litorál s vhodně voleným 

profilem dna a břehů) může dojít ke zlepšení podmínek pro výskyt některých předmětů 

ochrany EVL Libické luhy (zejména mokřadní přírodní stanoviště a kuňka ohnivá).  

Stejně tak například z pohledu ptáků a drobných savců dojde k vytvoření dalších možností 

potravní a reprodukční nabídky.  

Vliv na chráněné části přírody 

Řešené území se nachází z 95 % v evropsky významné lokalitě Libický luh. Podrobněji se 

problematice možných vlivů záměru na naturovou lokalitu věnuje následující kapitola D.I.7.  

Jiné chráněné části přírody se v řešeném území nenacházejí. 

Z hlediska ochrany přírody – flóry, fauny a celých ekosystémů – nebude mít navrhovaný 

záměr podstatný negativní vliv na své okolí.  

Zpracovateli není známo, že by současnou činností docházelo k ovlivňování 
chráněných částí přírody. Stejně tak pokračování v těžbě chráněné části přírody 
neovlivní. 
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Vliv provozu těžby na ekosystémy, jejich složky a funkce: 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 
Emise z dopravy v 
době provozu 

přímé, 
dlouhodobé beze změny 

Vliv na podzemní 
vody přímé beze změny 

 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 
Vliv na jakost 
povrchové a 
podzemní vody 

přímé beze změny 

Půda v areálu  přímé nepříznivý vliv, jedná se o trvalý zábor 
zemědělské půdy  

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu přímé 

málo významný, v rámci rekultivací bude 
vytěžená plocha rekultivována na charakterem 
nejblíže odpovídající stanovišti vyskytující se v 
EVL 

 

D.I.7. Vliv na EVL 

Pro potřeby Oznámení byl zpracován Mgr. Markem Banašem posudek vlivu těžby na 

evropsky významnou lokalitu Libický luh. Zde uvádíme stručné shrnutí hodnocení. Celá 

studie je součástí příloh Oznámení jako Studie č. 1. 

 

Úvod do problematiky 

Plocha dotčená těžbou v sektoru č. 5a činí cca 3,5 ha. Přibližně 95% území sektoru č. 5a 

je součástí evropsky významné lokality Libické luhy. Vzhledem k tomu, že se posuzovaný 

záměr nenachází v blízkosti jiných lokalit soustavy Natura 2000 ani nelze předpokládat 

dálkový vliv aktivit spojených s projektovým záměrem na tyto lokality, lze vyloučit vliv záměru 

na ostatní evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na EVL Libické luhy bylo v 

souladu s metodickými doporučeními Evropské komise (viz Kolektiv 2001, Kolektiv 2001a) a 

platnou legislativou zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty 

ochrany EVL Libické luhy (typy přírodních stanovišť a evropsky významné druhy). 

 

Vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů záměru na území EVL Libické luhy, resp. na 
její předměty ochrany 

Realizací těžby štěrkopísku v sektoru č. 5a dojde k záboru části plochy EVL Libické luhy. 

Již v současnosti těžba zasahuje do západního cípu EVL Libické luhy, konkrétně se jedná o 

část vodní plochy v rámci písníku č. 4. Nově navržený zábor se týká v drtivé většině stávající 

zorané louky, okrajově pak fragmentů mozaiky degradovaných porostů typu přírodního 
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stanoviště 6510 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis) o rozloze v řádu několika stovek m2, které se nachází na okrajích 

zorané plochy a na cestě vedoucí napříč navrženým sektorem č. 5a. Uvedený rozsah záboru 

plochy typu přírodního stanoviště 6510 lze považovat za nevýznamný. K záboru plochy 

ostatních typů přírodních stanovišť či biotopů evropsky významných druhů, které jsou 

předmětem ochrany EVL Libické luhy nedojde. 

Realizací těžby štěrkopísku v sektoru č.5a by potenciálně mohlo dojít ke změně 

hydrologických poměrů širšího zájmového území s následnými nepřímými vlivy na předměty 

ochrany EVL (potenciální změny hladiny podzemních vod a následné změny v druhovém 

složení přírodních stanovišť, zánik či změny charakteru tůní apod.). Posoudit vliv rozšíření 

těžby štěrkopísku na kvalitu a režim podzemních vod měla za úkol studie zpracovaná firmou 

Aquatest a.s. v roce 2001 (viz Hermann et Michek 2001). Autoři došli k závěru, že těžbou v 

sektoru 5 dojde k deformaci proudového pole pouze v bezprostředním okolí pískoven. Režim 

i kvalita podzemních vod zůstane nedotčena. Hydrologické poměry v území budou tedy 

nadále nejvíce ovlivňovány jímacími zařízeními vodárenské společnosti VAK Nymburk. Z 

těchto důvodů lze konstatovat, že nedojde k negativnímu vlivu na předměty ochrany EVL v 

souvislosti se zásahem do hydrologického režimu území. 

Při těžebních pracích a navazující dopravě dojde k posunutí zdroje hlučnosti a prašnosti 

směrem do území EVL Libické luhy. Vzhledem k charakteru předmětů ochrany (rostlinná 

společenstva a druhy živočichů, kteří nejsou k těmto vlivům citliví) nelze očekávat jejich 

negativní ovlivnění v souvislosti s posunutím zdrojů hlučnosti a prašnosti. 

V souvislosti s přípravou území a následnými těžebními pracemi (včetně dopravy) v 

zájmovém území dojde k posunutí potenciálních zdrojů diaspor ruderálních či synantropních 

druhů (prostřednictvím odhalené zeminy a pohybu pracovních mechanismů) směrem do 

území EVL. Vzhledem k tomu, že se jedná o posun těžby maximálně o cca 150–200 m a v 

navazujícím okolí hodnoceného sektoru č. 5a se nenachází typy přírodních stanovišť, které 

jsou předměty ochrany EVL Libické luhy a které by mohly být negativně dotčeny eventuálním 

šířením alochtonních diaspor lze považovat uvedený vliv za nevýznamný. 

Při provozu (těžbě) v sektoru č. 5a je potenciálně negativním vlivem na území EVL Libické 

luhy riziko havárie – úniku ropných látek, maziv apod. do okolního prostředí. Uvedené riziko 
lze eliminovat za použití konkrétních zmírňujících opatření. 

Po ukončení těžby v zájmovém území je navržena rekultivace celého prostoru. V případě 

vhodně navržených rekultivačních opatření (např. dostatečně velký litorál s vhodně 

voleným profilem dna a břehů) může dojít ke zlepšení podmínek pro výskyt některých 

předmětů ochrany EVL Libické luhy (zejména mokřadní přírodní stanoviště a kuňka ohnivá). 

 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


GZ – Sand, s.r.o.  Oznámení záměru – Pískovna Poděbrady - Kluk  

 53 

Kumulativní vlivy ostatních realizovaných aktivit v zájmovém území 

V širším zájmovém území jsou v provozu jímací zařízení vodárenské společnosti VAK 

Nymburk, které nejvýrazněji ovlivňují hydrologické poměry v území (blíže viz Hermann et 

Michek 2001). Tato jímací zařízení budou v provozu bez ohledu na navržené rozšíření těžby 

štěrkopísku, jejich vliv na okolí tedy bude nadále přetrvávat. 

Nejsou známy další realizované projekty, které by měly aktuálně významně ovlivnit EVL 

Libické luhy v zájmovém území. 

Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant záměru na území EVL Libické luhy 

Realizace nulové varianty znamená úplné ukončení těžby a rekultivaci okolního území. 

Tato varianta znamená neprovedení zásahu na území evropsky významné lokality Libické 

luhy a pravděpodobné pokračování stávajícího zemědělského využití sektoru č. 5a. 

Provedení aktivní varianty (předložený projektový záměr) neznamená významné ovlivnění 

EVL Libické luhy ani dalších lokalit soustavy Natura 2000 při dodržení konkrétních opatření 

uvedených ve studii. 

Lze tedy konstatovat, že významnost vlivů obou variant na lokality Natura 2000 je 
srovnatelná. 

 

Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 Sb., v 

platném znění, lze konstatovat, že uvedený záměr, při dodržení předložené specifikace a 

konkrétních doporučení definovaných v kap. D.IV. nebude mít významný negativní vliv na 

území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

Současná těžba nemá vliv na EVL Libický luh. 

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

V současné době v pískovně Poděbrady - Kluk, kde se nachází řešené území, probíhá 

těžba štěrkopísku. Záměrem investora je přesun těžby ze sektoru č. 4 do sektoru 5a , čímž 

dojde k rozšíření stávajícího čtvrtého jezera. Z tohoto důvodu hodnocení vlivu těžby na 

krajinný ráz považujeme za zbytečné.  

Všeobecně lze říci, že těžba mokrou cestou ovlivňuje především estetickou hodnotu 

krajiny v době svého provozu, avšak po ukončení hornické činnosti v území a zejména po 

dokončení biologické rekultivace budou tyto vlivy minimalizovány.  

Záměr neovlivňuje a neovlivní přírodní, estetické a kulturní hodnoty krajiny a krajinného rázu 

řešeného území. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Při vlastní realizaci záměru je nutné respektovat příslušné paragrafy památkového zákona 

č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. Stavebník musí oznámit záměr těžby 
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v území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného výzkumu odbornou 

firmou. Veškeré zemní práce a skrývka ornice bude nutné od jejich zahájení sledovat a 

dokumentovat. Mimo tyto práce bude nutné provést další výzkum v případě, kdy budou 

skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny archeologické struktury. 

 

Realizace další etapy těžby v pískovně Poděbrady – Kluk nemá a  nebude mít významný vliv 

na hmotný majetek ani kulturní památky. 

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Zájmová lokalita se nachází přibližně 1,5 km od centra města Poděbrady. Hustota 

zalidnění oblasti Poděbrad se pohybuje okolo 340 obyv./km2. Pískovna Poděbrady - Kluk se 

nachází mimo obytná sídla. Nejbližším sídlem je městská část Poděbrad – Kluk (cca 13 128 

trvale žijících obyvatel) vzdálená cca 0,5 km, která je od záměru investora izolována 

zapojeným porostem dospělých dřevin.  

 

Vliv dobývání štěrkopísků je lokální, omezený převážně na plochu DP. Obecně 

nejzávažnější vlivy hornické činnosti ve vztahu k lidské populaci jsou zpravidla: ovlivnění 

kvality ovzduší a zhoršení akustické situace. Vlivy přesahující hygienické limity v obydleném 

území se neočekávají. 

Pískovna není zdrojem emisí a na základě zpracované akustické studie není ani zdrojem 

nadměrného hluku překračující stanovené limity. 

Při skrývce dojde k dočasnému zvýšení dopravního ruchu v důsledku pojezdu nákladních 

vozidel odvážející skrytou zeminu. 

Při přesunu těžby do dalšího sektoru nedojde ke zvýšení dopravy, protože nedojde ke 

zvýšení objemu těžby. Současná doprava je směrována po místní komunikaci na silnici první 

třídy č. I/38 a dále pak převážně na dálnici D11. Místní komunikace vede mimo obytnou 

zástavbu městské části Poděbrady – Kluk.  

Realizace záměru nebude mít vliv na dopravu. Není předpokládán její nárůst ani 

přesměrování.  

Pozitivně se projeví rozšíření nové vodní plochy.  

Písník č. 1 je využíván k rekreaci, i přesto, že je součástí dobývacího prostoru. Po 

ukončení těžby a rekultivaci zasažených ploch bude celé území vytěžené pískovny 

využíváno k rekreaci. V souvislosti s přesunem těžby do vzdálenějšího prostoru DP není 

předpokládán žádný vliv na současné rekreační využití krajiny. 

 

Řešené území je součástí systému Natura. 
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Jakýkoliv vliv kromě vlivu na horninové prostředí (dojde k odtěžení využitelné suroviny) 

bude částečně nebo zcela vratný.  

Stručný souhrn vlivů je uveden v následující tabulce. Významnost vlivů je hodnocena 

stupněm 0–3, přičemž kladné hodnoty jsou pozitivním vlivem, záporné negativním vlivem, 

míra hodnot je vzestupná s vzestupnou absolutní hodnotou stupně. Obdobně je postupováno 

i u rizika nevratnosti vlivů. 

Odhad významnosti vlivů a rizika nevratných vlivů 

Hodnocené vlivy Stupeň význ. 
vlivu 

Riziko 
nevratnosti 

Vlivy na veřejné zdraví 
 zdravotní rizika z hlediska imisního zatížení 
 zdravotní rizika z hlediska hluku 
 sociální a ekonomické důsledky  
 narušení faktorů pohody 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

Vliv na ovzduší a klima 
 množství emisí a jejich vliv na ovzduší 
 zápach 
 klima 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

Vliv na hlukovou situaci a další biol. a fyzikální charakteristiky 
 vliv na hlukovou situaci 
 vliv na další biologické a fyzikální charakteristiky 

 
0 
0 

 
0 
0 

Vliv na povrchové a podzemní vody 
 vliv na charakter odvodnění oblasti 
 změny hydrologických charakteristik 
 vliv na jakost vody 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

Vliv na půdu 
 užívání půdy 
 zábor půdy 
 znečištění půdy 
 změna místní topografie 
 vliv na stabilitu a erozi půdy 

 
0 
-1 
-1 
0 
-1 

 
-3 
-3 
-1 
-3 
-3 

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje 
 vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje 
 
 vliv v důsledku ukládání odpadů 

 
+1 

 
0 

 
+1 (úplné 

vytěžení zásob) 
0 

Vliv na faunu, flóru a ekosystémy 
 vliv na flóru a faunu (při provozu) 
 vliv na poškození ekosystémy (při provozu) 
 vliv na flóru a faunu (po ukončení rekultivace) 
 vlivy na ekosystémy (po ukončení rekultivace) 
Vliv na chráněné části přírody 
 ÚSES 
 ZCHÚ 
 Natura 2000 

0 
-1 
-1 
+2 
+2 

 
0 
0 

+2 

0 
-1 
-1 
+2 
+1 

 
0 
0 
0 

Vliv na krajinné prvky a krajinný ráz (při provozu) 
Vliv na krajinné prvky a krajinný ráz (po ukončení rekultivace) 

-1 
+1 

0 
+1 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 0 0 
Vlivy na strukturu a funkci využití území 
 vliv na dopravu 
 vliv navazujících souvisejících staveb a činností 
 rozvoj navazující infrastruktury 
 vliv na rekreační využití krajiny (při provozu) 
 vliv na rekreační využití krajiny (po ukončení rekultivace) 
 vliv na estetické kvality území (při provozu) 
 vliv na estetické kvality území (po ukončení rekultivace) 

 
0 

+1 
0 
0 

+2 
-1 
+1 

 
0 
0 
0 
0 

+1 
0 

+1 
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D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 

státní hranice 

S odvoláním na popis vlivů na životní prostředí v předcházejících kapitolách je možno 

tvrdit, že žádné významné nepříznivé vlivy nebudou v měřitelných hodnotách zasahovat za 

státní hranice České republiky. 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na ŽP 

Možnosti vzniku havárií 

Závod 07 Poděbrady – Kluk společnosti GZ – Sand s.r.o. disponuje Plánem havarijních 

opatření, jehož aktualizace v současnosti prochází schvalováním na odboru životního 

prostředí MěÚ Poděbrady. V této kapitole je uveden pouze stručný výtah možných havárií. 

Celý Plán havarijních opatření je přiložen k tomuto Oznámení (Dokument č. 1). 

 

Nejzávažnější možné havárie vyplývající z realizace záměru jsou spojené s možným 

únikem látek závadných vodám: 

ú Úkapy – Pohonné hmoty v nádrži nakladače a nákladních automobilů převážející 

vytěžené štěrkopísky. 

ú Havarijní únik – Ropné látky při haváriích nakladače, nebo nákladního automobilu. 

Ukládání sudů s ropnými látkami do skladu. 

ú Nedbalost – Nafta při čerpání do nádrže pro pohon nakladače. Splašky při čerpání do 

fekálního vozu při odvozu k jeho likvidaci. 

 

Povodně v březnu 2006 prokázaly účinnost Havarijního a Povodňového plánu. Ke 

znečištění vod ani zemin nedošlo. 

 

Vzhledem k množství skladovaných látek závadným vodám v závodě, může dojít pouze 

k lokální kontaminaci půdy. K znečištění vody v těžebním jezeře by mohlo dojít jen v případě 

poškození technologického zařízení nebo havárie nákladního automobilu v blízkosti vodní 

plochy. 

Územně plánovací opatření 

Odbor výstavby a územního plánování MěÚ v Poděbradech svým vyjádřením potvrdil, že 

záměr je v souladu se schváleným územním plánem. Územně plánovací opatření nejsou 

stanovena. 
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Technická opatření 

Opatření technického rázu jsou již provedena, jelikož těžba již probíhá. V předkládaném 

Oznámení jsou stanovena proto pouze rámcově a případně doplňkově, detailně jsou 

zpracována v Havarijním řádu, Povodňovém plánu aj. Přičemž všichni zaměstnanci mají 

povinnost tyto dokumenty nastudovat a řídit se podle nich. 

 

Technická opatření – ochrana vod: 

ú Některá opatření byla již stanovena v předchozích oddílech. Pro prevenci, vyloučení a 

snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou schváleny Manipulační, Provozní a 

Havarijní řad a Povodňový plán. Všichni ze zaměstnanců jsou proškoleni a mají 

povinnost je dodržovat. 

ú Stavební mechanizace použitá v těžebně bude v bezvadném technickém stavu, aby 

nedocházelo k možným úkapům ropných látek. 

 

Technická opatření – půda: 

ú Kulturní vrstvu půdy ze stavebního pozemku budou sejmuty a bude se s ní nakládat dle 

pokynů orgánu ochrany ZPF. Část ornice, která bude využita pro rekultivační úpravy, 

musí být chráněna před znehodnocením (zatravnění, kypření…).  

ú Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště a provozu musí 

být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska 

možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek 

bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k 

těmto účelům. 

ú Vozidla, techniku a mechanismy odstavovat na nepropustné ploše. 

 

Technická opatření – ovzduší: 

ú Při skrývce půdy a zemních pracích je třeba vhodnými technickými opatřeními (zejména 

skrápěním) minimalizovat sekundární prašnost. 

ú Nepřipustit provoz vozidel, která produkují nadměrné množství emisí. 

 

Technická opatření – hluk: 

ú Během těžby používat techniku, která bude v dobrém stavu. 

ú Během provozu areálu optimalizovat dopravu, minimalizovat popojíždění nákladních 

automobilů a jejich čekání při nakládání se spuštěným motorem.  

ú Pískovnu, včetně odvozu materiálu, lze provozovat pouze v denní době, tzn. v časovém 

úseku 6 – 22 hodin. 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


GZ – Sand, s.r.o.  Oznámení záměru – Pískovna Poděbrady - Kluk  

 58 

ú Trasu pro odvoz materiálu, včetně skrývky je nutné vést pouze po propojovací 

komunikaci mezi pískovnou a I/38, která vede mimo obec Kluk. V žádném případě není 

možné vést dopravu přes obec Kluk přímo do Poděbrad.  

ú V době skrývkových prací omezit provoz kolového rypadla v sektoru č. 5 na max. 5 hodin 

za den.  

 

Technická opatření – odpady: 

ú Pískovna je již v provozu. Není třeba navrhovat technická opatření. Preventivní opatření 

jsou uvedena v následující kapitole. 

 

Technická opatření – ochrana přírody: 

ú Doporučení vyplývající z posudku vlivu záměru na EVL:  

ú Budou dodrženy základní parametry záměru a navazující infrastruktury v souladu s 

technickou dokumentací. 

ú Při těžebních pracích v sektoru č.5a je nezbytné dbát příslušných bezpečnostních 

opatření a havarijních plánů (v případě eventuálního vzniku provozních havárií a 

následných úniků chemikálii do okolního prostředí) a provádět průběžný monitoring 

kvality vody v písníku. V případě zjištění eventuálního úniku chemikálií do vodního 

prostředí provézt příslušná opatření k jejich likvidaci. 

ú Doporučení vyplývající ze studie firmy Arvita:  

ú Materiál použitý k rekultivaci bude výhradně z výpěstků domácí provenience (např. 

z místních okrasných školek apod.). Stejně tak použité travobylinné směsi musí být 

vhodné pro dané stanoviště a nesmí obsahovat travobylinné hybridy.  

ú Skrývky půdy realizovat pokud možno na začátku nebo ke konci vegetačního období 

(před nástupem jara, konec léta – podzim) z důvodu snížení možnosti ovlivnění 

reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků, snížení vlivů na populace 

epigeického hmyzu a umožnění přesunu jedinců při postupné skrývce do bezpečné 

vzdálenosti. 

ú Skrývky půdy realizovat postupně, pouze v nutném předstihu před těžbou podle rozsahu 

těžby. Veškeré skrývané materiály ukládat jen ve vymezeném těžebním prostoru 

(odděleně ornici a podorniční vrstvy) tak, aby nedocházelo ke znehodnocení kulturních 

vrstev půdy. Při uložení na dobu delší než 2 roky ošetřit ukládanou ornici proti plevelům. 

ú Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené 

těžebními pracemi.  

ú K výsadbě při úpravách zeleně na volné ploše záměru použít v této zóně vhodné místní 

druhy stromů a keřů. 
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Ostatní opatření: 

ú Celý proces těžby a zpracování štěrkopísku zajišťovat organizačně tak, aby maximálně 

omezoval možnost narušení faktorů pohody.  

ú V případě archeologického nálezu při zemních pracích kontaktovat pracoviště státní 

archeologické památkové péče a projednat konkrétní způsob záchranného 

archeologického průzkumu.  

ú Po ukončení těžební činnosti investor zajistí:  

ú odstranění všech případných stavebních objektů a strojního zařízení, 

ú podrobnou prohlídku lokality z hlediska identifikace případných úkapů ropných látek a 

jejich urychlenou sanaci, 

ú postupnou rekultivaci území jak po technické, tak po biologické stránce s cílovým 

návratem pozemků do ZPF v co největší míře (se stromovým lemem) a k vybudování 

významného krajinného prvku – vodní nádrže s břehy osázenými druhově původními 

dřevinami, 

ú zamezení rozšíření ruderálních druhů květeny na okrajových plochách těžebního 

prostoru a na skládkách zemin. 

 

Kompenzační opatření 

V rámci kompenzačních opatření budou po obvodu a v areálu realizovány zelené plochy, 

na kterých budou vysázeny především místně původní dřeviny.  

Investor plánuje při rekultivaci upravit břehy vytěžené plochy do nepravidelného tvaru tak, 

aby se co nejvíce přiblížily přírodnímu vzhledu. 

 

Preventivní opatření (většina je zavedena již dnes) 

ú V závodě nejsou skladovány látky závadné vodám. 

ú V areálu se vyskytují pouze pohonné hmoty, motorové, převodové a mazací oleje pro 

nakladač. 

ú Čerpání pohonných hmot a údržba strojů je zajištěna externě odbornou firmou. 

ú Bagr určený k těžbě písku je poháněn elektromotorem. 

ú Je instalována betonová nádrž sloužící jako dílna pro opravu drobných závad a běžné 

údržby strojních zařízení. Nádrž je umístěna v uzamykatelné garáži a opatřena nátěrovou 

hmotou SADURIT S1, odolnou proti působení ropných látek a díky vyvýšenému prahu 

může sloužit i jako úkapová, resp. záchytná nádrž. 

ú Druhá nádrž, která je totožná s předešlou slouží jako příruční sklad pohotovostní zásoby 

ropných látek (nafta, mazací oleje, vazelína). 

ú Všichni pracovníci jsou proškoleni a jejich povinnost se řídí provozně manipulačním 

řádem skladu. 
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ú Jímka na splaškové vody je nepropustná. 

ú Odpovědní pracovníci zajišťují pravidelnou kontrolu pracoviště a zejména těžební 

mechanizace a manipulačních a odstavných ploch. 

ú Odpovědní pracovníci provádějí pravidelná školení pracovníků. 

 

Následná opatření 

Následná opatření při případné havárii jsou specifikována v příslušných havarijních, 

manipulačních a provozních řádech. S těmito řády jsou seznámeni všichni zaměstnanci. Zde 

uvádíme jejich stručné znění: 

ú Nahlášení havárie vodohospodářskému orgánu, a dalším příslušným orgánů. 

ú Zamezení dalším únikům záchytem do vhodných nádob, posypání zasaženého místa 

sorbentem (možno použít i písek), nebo použitím sorpční rohože, popřípadě vybudování 

hrázky pro zabránění odtoku ropných látek do jezera. 

ú Okamžité odtěžení kontaminované zeminy. 

ú Použité sorbenty, resp. odtěženou kontaminovanou zeminu je nutno uložit do 

nepropustných nádob a zajistit jejich likvidaci u oprávněné firmy. 

ú V případě úniku ropných látek do jezera je nutné neprodleně informovat Hasičský 

záchranný sbor. 

 

Monitoring 

V souladu s požadavky Českého inspektorátu lázní a zřídel je v písníku č. 1 prováděno 

hydrologické pozorování a vzorkování. Voda je následně podrobena rozboru v laboratořích.  

Výsledky rozborů jsou součástí tohoto Oznámení jako příloha Dokument č. 4. 

Při další etapě těžby na písníku č. 5a, bude monitoring prováděn v obdobném rozsahu. 

Přibližně jednou za tři měsíce je areál investora podroben inspekci pracovníků Státní 

báňské správy, zejm. OBU Kladno.  

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se 
vyskytly při zpracování dokumentace 

Zpracovatel vycházel z údajů od projektanta a oznamovatele, terénního šetření a 

specializovaných studií. Za nedostatky ve znalostech a neurčitosti je možné považovat: 

• nebyla vypracována rozptylová studie, pro hodnocení imisních poměrů byla 

použita veřejně dostupná data 

• pro posouzení vlivu těžby na podzemní vodu byla zpracována firmou Aquatest 

studie, ale důsledky těžby se mohou od závěrů studie lišit 
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Použité podklady a literatura 
Při hodnocení vlivu záměru byly použity podklady vyjmenované v seznamu použité 

literatury a právních norem. Pro záměr Pískovna Poděbrady - Kluk – další etapa těžby byly 

vypracovány následující specializované studie: 

ú pro účely hodnocení vlivu těžby z hlediska hluku byla ing. Jiří Králíčkem zpracována 

akustická studie  

ú Mgr. Markem Banašem byla zpracována studie hodnotící vliv těžby na EVL 

 

Uvedené průzkumy a studie jsou součástí přílohy tohoto Oznámení.  

 

Dále byly investorem poskytnuty následující studie zpracované pro jeho vlastní potřebu, 

jejichž závěry sloužily také jako podklad pro zpracování tohoto Oznámení. Z důvodu 

obsažnosti zpráv je v příloze uveden pouze závěr těchto studií: 

ú Hydrogeologický průzkum Poděbrady Kluk – závěrečná zpráva zpracována firmou 

Aquatest a.s. 

ú Studie následného využití Poděbrady Kluk zpracovanou firmou Arvita P spol. s r.o. v roce 

2004 

 

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. 

Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv 

v přílohách. 

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity, 

které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech, u nichž 

normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen. 

 

Právní normy (výčet nejdůležitějších): 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 Sb. 
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 

Sb. a jeho pozdějších novel 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších novel 
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod  
Nařízení vlády č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatelé přípustného znečištění vod 
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Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob 
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity. 
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČVR č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 

Použitá literatura: 
Culek M. ed. 1995: Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA 
Demek J. ed. 1965: Geomorfologie českých zemí. Nakladatelství ČSAV, Praha 
Demek J. ed. 1987: Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny. Praha, Academia 
Lipský Z., 1998: Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Skripta U.K., Praha. 
Lipský Z., 1999: Sledování změn v kulturní krajině. Lesnická práce, Kostelec nad Černými 

lesy. 
Löw J., Míchal I., 2003: Krajinný ráz, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy. 
Míchal I, 1994: Ekologická stabilita. Veronika, Brno. 
Pitter P., 1980: Hydrochemie, skriptum VŠCHT Praha, SNTL Praha. 
Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. - Studia  Geographica, 16. Geograf. úst. 

ČSAV. Brno. 
Tuček F., Chudoba J., Koníček Z., 1977: Základní výpočty v technologii vody, SNTL Praha. 
Váňa J., 1993: Skripta z předmětu ekologie a ekotechnika. VÚRV, Praha. 

 
Ostatní zdroje:  

Webové stránky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů  

Webové stránky MŽP  

Webové stránky firmy CEMEX Czech Republic, s.r.o. 

Příslušné ČSN 

 
Zdrojem informací pro vypracování Oznámení byly dále konzultace se zástupci firmy GZ – 

Sand s r.o., zástupci samosprávných a státních orgánů a terénního šetření připravovaného 

záměru.  

 

V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité metody a základní údaje 

potřebné při hodnocení vlivů. 
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Metody použité při hodnocení vlivů těžby 
 

Vliv Metoda hodnocení Základní podklady 
Emise Emisní faktory MŽP.  

Emisní limity 
Literární a internetové zdroje 

Imisní 
z dopravy 

Metodický návod pro posuzování 
a navrhování opatření ke snížení 
negativních účinků silničního 
provozu na ŽP, MV ČSR 1981 
Metodika SYMOS 97, metodický 
pokyn (věstník MŽP roč. XIII) 

Literární a internetové zdroje 

Hluk z provozu a 
dopravy 

Hluková studie – program 
HLUK+ verze 7  

Intenzity z dopravy na příslušných 
komunikacích, technické podklady 
vzduchotechniky 

Fauna Místní šetření, konzultace AOPK Literární podklady, Studie č. 1 a 4 
Flóra Místní šetření, konzultace AOPK Literární podklady, Studie č. 1 a 4 
EVL Místní šetření, Ustanovení 

zákona č.114/1992 Sb., zák. 
100/2001 Sb., v platných 
zněních, směrnice o ptácích 
79/409/EHS, směrnice o 
stanovištích 92/43/EHS a 
metodických doporučení MŽP 
ČR a Evropské komise 

Literární a internetové zdroje, 
Studie č. 1 a 4 

Vliv na jakost 
vod 

Bilanční výpočet splaškových 
odpadních vod, výpočet odtoku 
srážek 

Studie č. 3 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 
Varianta A – aktivní varianta 

Území bude využito pro rozšíření těžebního prostoru pískovny Kluk, zásoby štěrkopísku 

budou vytěženy. Vytěžená plocha bude následně zrekultivována na vodní plochu. Je nutno 

zmínit, že často těžba bývá spíše přínosem pro zlepšení stavu životního prostředí, než-li jeho 

zhoubou. Díky činnosti těžby dané lokalitě vzniklo několik jezer, které jsou využívány jak 

lidmi, tak rostlinami a živočichy. Přítomnost vodních ploch v mnohých případech napomohla 

ke stabilizaci a zlepšení klimatických podmínek mikroregionu. Díky přetěžení již vytěženého 

písníku došlo ke zlepšení kvality vody v písníku č. 1 a ten je v letní sezóně hojně využíván k 

rekreaci.  

Záměr svým charakterem odpovídá schválenému územnímu plánu. Aktivní varianta, tj. 

varianta navržená investorem, vychází z podnikatelského záměru investora.  

 

REFERENČNÍ VARIANTY 
Varianta B – nulová varianta (bez činnosti) 

V sektoru č. 5a nebude provedena těžba. V důsledku nedostatku dalších těžebních 

prostor bude těžba úplně ukončena a okolní území bude zrekultivováno. Stávající 
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zemědělsky extenzivně využívaná plocha bude i na dále využívána obdobným způsobem. 

Vzniklé vodní plochy budou zanášeny a kvalita vody bude klesat. 

Investor je jeden z největších dodavatelů betonových směsí v ČR. Nebude-li záměr 

realizován investor bude nucen zrekultivovanou lokalitu opustit a otevřít jinou těžebnu nebo 

štěrkopísek nakupovat.  

 

Varianta C – jiné využití území 

Zájmové území se nachází v blízkosti Labe a díky vysoké hladině podzemní vody je 

prakticky pro jakýkoli jiný záměr nevyužitelné. V případě že nebude realizován záměr 

investora, pravděpodobně bude místo využito jiným investorem v souladu s ÚP, tedy k těžbě. 

 

Na základě všech aspektů uvedených a hodnocených v Oznámení, které souvisejí 

s realizací navrhovaného záměru další etapy těžby v pískovně Poděbrady - Kluk, při 

předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků 

na životní prostředí, lze konstatovat, že navrhovaný záměr je akceptovatelný, a je proto 

možné realizaci další etapy těžby v pískovně Poděbrady - Kluk doporučit. 

 

F. Doplňující údaje 
Doplňující údaje jsou obsaženy v kapitole H. přílohy 

 

Seznam použitých zkratek: 
BPEJ bonitované půdně ekologické jednotky 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

DOSS dotčený orgán státní správy 

DP Dobývací prostor 

PD plánovací dokumentace 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHLÚ Chráněné ložiskové území 

KHS krajská hygienická stanice 

Kes koeficient ekologické stability 

KN katastr nemovitostí 

KÚ krajský úřad 

k.ú. katastrální území 

LA hladina hluku A [dB(A)] 

LAmax maximální hodnota hladina hluku  

A [dB(A)] 

LAeq ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)] 

LAeqp nejvyšší přípustná hladina hluku  

A [dB(A)] 

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 

NN nízké napětí 

NRBC nadregionální biocentrum 

NRBK nadregionální biokoridor 

NOX oxidy dusíku 

Oznámení  oznámení dle §6 zákona  

č. 100/2001 Sb. 

PM10 prašný aerosol do 10 µg 

SO2 oxid siřičitý 

TTP trvalý travní porost 

ÚP územní plán 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

ÚSES územní systém ekologické stability 

ÚT ústřední topení 
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VKP významný krajinný prvek 

VN vysoké napětí 

ZPF zemědělský půdní fond 

ŽP životní prostředí 

 

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
Předmětem oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je další etapa těžby v pískovně 

Poděbrady – Kluk. Těžba v současnosti probíhá v písníku č. 4. Další etapa je označená 5a a 

jedná se o rozšíření písníku č. 4 v rámci stanoveného dobývacího prostoru. Plocha 

plánované etapy 5a je 4,5 ha. Proto podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí je záměr zařazen do II. kategorie (záměry vyžadující 

zjišťovací řízení). Záměr spadá do bodu 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 

tun/rok, těžba rašeliny na ploše do 150 ha. Příslušným orgánem státní správy je krajský úřad 

Středočeského kraje. 

 

Společnost GZ-Sand, s.r.o. vznikla v roce 1993 jako soukromá společnost provádějící 

těžbu v lokalitě Spytihněv – Napajedla. Později došlo ke spojení s koncernem Readymix a 

společnost GZ – Sand s r.o. se stala dodavatelem štěrkopísků pro koncernované betonárny. 

V březnu 2005 se společnost stala členem skupiny CEMEX, která je předním světovým 

výrobcem cementu, betonových směsí a také významným producentem kameniva. Toto 

spojení umožnilo implementovat nové technologie a postupy s cílem neustále zlepšovat 

kvalitu produktů i služeb. Od svého vzniku se GZ-Sand, s.r.o. vedle těžby a úpravy 

štěrkopísků také aktivně podílí na ochraně životního prostředí. 

CEMEX je v současné době v České Republice třetí největší společností na trhu s 

kamenivem. Roční produkce betonových směsí se pohybuje kolem 1 500 000 t. Těžbu a 

zpracování kameniva zajišťuje již zmiňovaná společnost GZ-Sand, s.r.o., která má 

v současné době šest závodů na Moravě a jeden v Čechách (Závod 07 Poděbrady - Kluk). 

Politika životního prostředí společnosti CEMEX spočívá zejména ve správná volbě 

umístění betonáren a aplikaci vyspělé technologie, která eliminuje negativní dopad výroby na 

životní prostředí. Okolí provozoven je ozeleněno, čímž je minimalizován dopad těžby na ráz 

krajiny. Moderní, esteticky vyřešené provozovny se tak začleňují do svého okolí. Jsou 

budovány jako bezodpadové provozy, vybavené výkonným filtračním zařízením a jsou 

maximálně šetrné ke svému okolí. Recyklační zařízení čistí zbytky betonových směsí, čistý 

materiál se vrací zpět do výrobního procesu. Za šetrnost k životnímu prostředí dostala firma 

v rámci Svazu Výrobců Betonu ČR, ocenění za nejekologičtější provozovnu České republiky. 

Získání tohoto certifikátu dokladuje vysokou úroveň zabezpečení ochrany životního 

prostředí.  

Stejně jako při každé průmyslové činnosti, dochází tak i při těžbě štěrkopísku k narušení 

přirozeného stavu krajiny. Je proto volen přírodě blízký tvar vodní plochy s nepravidelným, 
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členitým břehem, na místo pravidelného obdélníku vznikajícího těžbou. Snahou společnosti 

CEMEX (GZ – Sand, s.r.o.) bylo vždy tyto vlivy minimalizovat, nacházet pozitivní faktory 

těžby a využít je. Nově vzniklé vodní plochy jsou v rámci technické rekultivace začleňovány 

do okolní krajiny. Ve vytěžených prostorech jsou zakládány lesní porosty, vysazovány 

vzrostlé stromy, břehy zpevňovány výsadbou keřů, vše v návaznosti na potřeby ochrany 

přírody v daném území. V mnohých případech je lokalita po těžbě z hlediska životního 

prostředí cennější, než-li před tím byla. 

 

V pískovně Kluk 07 zvažuje firma GZ – Sand, s r.o. pokračování v těžbě rozšířením 

stávajícího písníku č. 4 o sektoru č. 5a stanoveného dobývacího prostoru. Současná ložiska, 

pro která měla povolení k těžbě, jsou již z větší části vytěžena. Proto se firma rozhodla 

přistoupit k přesunu těžby na další sektor stanoveného dobývacího prostoru. Firma tak 

reaguje na vzniklou situaci a zejména pak i na trvající poptávku po betonových směsí ze 

strany odběratelů. V souvislosti s přesunem těžby není předpokládán nárůst objemu těžby 

ani dopravy. Stejně tak zůstane zachována i technologie těžby (těžba mokrou cestou). 

Nepočítá se s navýšením počtu zaměstnanců. 

 

Zájmové území pískovny se nachází v blízkosti cca 0,5 km východně od zastavěného 

území městské části Poděbrady – Kluk. Od jihu k severu přibližně ve vzdálenosti jednoho 

kilometru obtéká zájmové území řeka Labe. Za ní se nachází severním směrem město 

Poděbrady. 

Vlastní hranice území lze vymezit ze severní a západní částí komplexem lesů. Na 

východě a jihu je hranice území nejasná, tvořená pozemky ponechaných ladem a 

roztroušenou zelení. Pozemek, který plánuje investor vytěžit (písník č. 5a), se nachází mezi 

již vytěženými písníky č. 1 (sever), č. 4 (západ) a č. 3 (jih) a je z větší části extenzivně 

obhospodařovanou zemědělskou půdou. 

 

Užitkovou surovinou na ložisku Kluk jsou štěrkopísky mající převahu písčité frakce, na 

bázi ložiska jsou místy polohy hrubých štěrků. Valouny jsou tvořeny převážně křemenem, 

méně metamorfovanými horninami, pískovci a slepenci. 

Předpokládaná výše roční těžby nebude změněna oproti současnému stavu, bude činit 

max. 250 tis. t/rok. Plocha dotčená dobýváním ložiska bude činit cca 4,5 ha. K těžbě bude 

jako doposud využita technologie tzv. těžby mokrou cestou. 

 

Kumulace s jinými novými ani stávajícími záměry není předpokládána. V blízkosti DP se 

nacházejí jímací vrty akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk. K jejich ovlivnění 

podle vypracovaných studií nedojde.  
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Jelikož se jedná o pokračování těžby ve stávajícím písníku, není nutná ani výstavba 

zázemí, budování dopravních komunikací (vyjma opravy stávajících dle jejich aktuálního 

stavu) aj. 
Provoz areálu: 

 Období Den Čas (hod) 
Prodej 1. 4. – 31. 10. Po – Pá 6.00 – 17.00 

Prodej 1. 11. – 31. 3. Po – Pá 6.00 – 14.00 

Těžba 15. 3. – 15. 12. Po – Pá 6.00 – 22.00 

 

Záměr je v souladu s územním plánem. 

 

K jednotlivým vlivům: 

Vlivy na veřejné zdraví 

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 

Protože se nemění objem těžby a s tím spojené znečišťování ovzduší a produkce hluku, 

nemění se ani vliv těžby na lidské zdraví. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, tj. míře 

produkovaného znečištění a vzdálenosti obytné zástavby, uvedeným v kapitole o vlivu na 

akustickou situaci a znečištění ovzduší, lze vliv na lidské zdraví vyloučit.  

Ovlivnění struktury zaměstnanosti v území rovněž nelze očekávat. Počet pracovních sil se 

nezmění. 

Počet obyvatel ovlivněných účinky těžby 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění obyvatel Městské části Poděbrady – Kluk obslužnou 

dopravou (hluk, emise) areálu. Doprava je vedena mimo zastavěné území obce. Na základě 

zpracované akustické studie nedochází k překračování povolených limitů. Vliv těžby 

z hlediska hluku a emisí je podrobně zhodnocen v příslušných kapitolách. 

Narušení faktorů pohody 

V souvislosti s novou otvírkou těžby v pískovně Kluk v roce 2000 bylo vzneseno mnoho 

námitek ze strany obyvatelstva, zejména se týkala směrování a vedení vnější dopravy 

pískovny po komunikaci procházející městkou částí Poděbrady – Kluk. V souvislosti s tím 

proto investor na vlastní náklady vybudoval novou komunikaci, která již vede mimo sídelní 

útvary a napojuje se přímo na silnici I/38 (Kolín – Nymburk). 

Část prvního jezera, které je zdejšími obyvateli a i např. potápěči využíváno zejména 

v letních měsících k rekreaci a sportu, bylo znovu přetěženo a došlo k vylepšení kvality jeho 

vody. Kvalita vody a stupeň zákalu je pravidelně sledován a výsledky jsou laboratorně 

vyhodnocovány. 

Realizací záměru nedochází k vlivu na veřejné zdraví a není tedy předpokladem, že by 

v budoucnu k ovlivnění obyvatel Poděbrad. Na základě zpracované akustické studie 
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nedochází a nebude docházet v Pískovně Kluk k překračování povolených hladin hluku. 

Pískovna nezhoršuje a nebude zhoršovat imisní situaci ve svém okolí.  

Vliv těžby z hlediska hluku a emisí je podrobně zhodnocen v příslušných kapitolách (D.I.2. a 

D.I.3.) 

 

Vliv na ovzduší a klima 
Množství a koncentrace emisí 

Obvyklou znečišťující látkou při povrchovém dobývání je prach. V tomto případě je těžba 

realizována z vody. Surovina je vlhká, přeprava suroviny na místo zpracování je realizována 

na vodě na krátkou vzdálenost. Úprava vlhké suroviny je prováděna tříděním bez drcení. 

Nevzniká tak rozsáhlý volný písčitý povrch, ale vodní plocha, proto nedochází téměř k 

produkci prachu. Prach je produkován pouze při skrývkách po dobu časově omezenou a při 

pojezdu aut zajišťujících expedici. Minimalizovat tento vliv lze zkrápěním pojezdových ploch. 

Ke znečišťování ovzduší v důsledku hornické činnosti v DP pískovny Kluk může docházet 

produkcí výfukových plynů ze spalovacích motorů důlních strojů. Hlavní škodlivé látky 

obsažené ve výfukových plynech jsou oxidy dusíku a oxid uhelnatý. V menší míře se 

vyskytují polyaromatické uhlovodíky a benzen, které se ovšem vyznačují vysokou škodlivostí 

pro živé organismy. Rozhodující pro hodnocení velikosti a závažnosti vlivu na životní 

prostředí je množství produkovaných škodlivin a vzdálenost ovlivnění citlivých oblastí – zde 

intravilánů obcí – městské části Poděbrady – Kluk.  

Objem výfukových plynů v areálu pískovny Kluk lze považovat za nízký. Vzhledem k 

použité technologii bude v provozu - jeden nakladač, zajišťující veškerou manipulaci se 

surovinou včetně expediční nakládky. Výhodou je elektrický pohon těžebního stroje a 

plovoucích pásových dopravníků, jakož i zpracování suroviny v bezprostřední blízkosti těžby 

bez nutnosti dopravy. Na základě uvedených skutečností a zkušeností s podobnými provozy 

lze očekávat, že v důsledku provozu pískovny se nebude znečištění ovzduší blížit imisním 

limitům nejzávažnějších škodlivin (NO2, prach, benzen, popř. CO). U nejbližších obytných 

objektů ve vzdálenosti cca 1 km se provoz pískovny vůbec neprojeví. 

Z výše uvedených důvodu lze předpokládat, že nedojde ke změně kvality ovzduší 

v místním ani regionálním měřítku. 

Souvisejícím zdrojem emisí je vnější automobilová doprava směřovaná do pískovny, 

kterou představují nákladní automobily zajišťující odvoz štěrkopísků na místa určení 

(zejména betonárny). Provoz dopravy z pískovny neznamená zvýšení dopravních intenzit v 

širším regionálním měřítku a s tím související zvýšení produkce výfukových plynů. Pískovna 

Poděbrady - Kluk pokrývá část existující poptávky koncernu Cemex, která by jinak byla kryta 

z jiných vzdálenějších zdrojů (Morava). Nákladní doprava bude využívat stejné přepravní 

trasy jako v současnosti. Podíl stávající obslužné dopravy pískovny na celkových dopravních 
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intenzitách je necelá 0,8 %, podíl na celkové nákladní dopravě je 3,4 %. Za den projede v 

sezóně ve sledovaných profilech silnice I/38 ve směru na Nymburk i ve směru na dálnici D11 

55 nákladních automobilů jedoucích do pískovny nebo opačným směrem. I v tomto ohledu 

bude vliv pískovny na kvalitu ovzduší minimální. 

V zimních měsících, kdy dochází obecně s vyšší pravděpodobností k dosahování 

(nejčastěji překračovaných hodnot – krátkodobých imisních limitů), klesá výroba i prodej na 

cca 20 % průměru. Důvodem je nízká poptávka po betonu, protože v zimě nelze beton 

ukládat. proto je i těžba štěrkopísku snížená. 

Kvalita ovzduší se v důsledku realizace další etapy těžby v DP pískovny Kluk ve srovnání se 

stávající situací nezmění, protože nedochází ke zvýšení objemu těžby ani ke změně v 

technologii těžby. Dopravní trasy se také nezmění. Těžba se v rámci DP posouvá směrem 

na východ, dojde k rozšíření jezera 4.  

Současná těžba neovlivňuje imisní situaci ve svém okolí. 

Další etapa těžby v pískovně Poděbrady - Kluk nebude mít (z hlediska posouzení 

znečišťujících látek) podstatný vliv na imisní situaci lokality.  

 

Význačný zápach 
Současná těžba nezpůsobuje emisi pachových látek. 

Další etapa těžby v pískovně Poděbrady - Kluk nezpůsobí emise pachových látek. 

 

Jiné vlivy 
Klima těžbou ovlivněno není a nebude.  

Jiné vlivy těžby současné i budoucí na ovzduší a klima nejsou známy. 

 

Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 
Hluk, vibrace 

Pro účely tohoto Oznámení byla zpracována ing. Jiřím Králíčkem akustická studie (Studie 

č. 2).  

Na základě výsledků hlukové studie nebude docházet vlivem dopravy, ani vlivem provozu 

těžby a zpracování štěrkopísku k překračování nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin 

hluku u nejbližší obytné zástavby. Nepředpokládá se tudíž negativní ovlivnění zdraví 

obyvatel.  

Současná těžba ani další etapa těžby v pískovně Poděbrady - Kluk nemá a dle akustické 

studie nebude mít vliv na hlukové poměry v řešeném území. 

 
Další biologické a fyzikální charakteristiky 
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V areálu nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření. Jiné 

vlivy těžby, kromě již popsaných, nejsou známy. 

Vliv na povrchové a podzemní vody 

Jelikož na lokalitě Kluk dochází ke střetům zájmů těžební společnosti a zájmů vodárenské 

společnosti, jejíž jímací území leží v těsné blízkosti dobývacího prostoru, byl vypracován 

společností Aquatest a.s. Hydrogeologický posudek. Cílem citovaného posudku bylo 

posouzení vlivu těžby na kvalitu a kvantitu podzemní vody v jímacím území při současném 

rozsahu vytěžených sektorů v dobývacím prostoru a při jejich dalším rozšíření.  

Na základě této zprávy lze konstatovat, že těžbou nedochází a nedojde k ohrožení kvality a 

kvantity podzemní vody jímacím území ani po vytěžení štěrkopísků v celém DP. Závěr 

zprávy je uveden jako Studie č. 3 v přílohách tohoto Oznámení. 

 

Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik 

Způsoby odvodnění nebudou v důsledku těžby v Pískovně Poděbrady - Kluk změněny. 

Srážkové vody z těžebního prostoru a jeho nejbližšího okolí se budou i nadále shromažďovat 

v písnících a budou odváděny podzemní vodou. Písník č. 1 je odváděn bezejmennou 

vodotečí do Labe. 

Na základě zpracovaného posudku firmou Aquatest a.s. nedochází a nedojde k ovlivnění 

charakteru odvodnění oblasti ani ke změně hydrologických charakteristik v důsledku těžby ve 

stanoveném DP. Posudek byl zpracován pro celý DP Poděbrady - Kluk. 

 

Vliv na jakost vody 

Záměr nebude mít za běžného provozu negativní vliv na kvalitu povrchových nebo 

podzemních vod.  

Přesto je třeba zvláště s ohledem na vysokou propustnost horninového prostředí brát 

ohled na riziko možné kontaminace horninového prostředí ropnými látkami z pohybu vozidel 

a mechanismů v území nebo z ropných havárií. Tato rizika je možno účinně omezit, jak lze 

dokladovat z Havarijního řádu pískovny Kluk. Prevence a riziko kontaminace povrchových a 

podzemních vod je uvedeno v kap. D. III. Havarijní řád je součástí tohoto Oznámení jako 

Dokument č. 1. 

K ovlivnění kvality a kvantity povrchových a podzemních vod nedochází a ani další těžbou 

v pískovně Kluk u Poděbrad nedojde k ovlivnění vod. 

 

Vliv na půdu 
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 
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Parcely, na kterých je plánována těžba, jsou dle katastru nemovitostí zařazeny do 

zemědělského půdního fondu, druh pozemku – trvalý travní porost, vodní plocha a 

komunikace. V rámci nového využití bude v území vodní plocha. 

Zábor půdy 

Realizací další etapy těžby v sektoru 5a pískovny Poděbrady - Kluk dojde k trvalému 

záboru ZPF. Záborem bude dotčena plocha o rozloze 4,85 ha. Jedná se převážně o půdy s 

kódem BPEJ 2 56 00. Tyto půdy jsou řazeny do I. třídy ochrany. Po ukončení těžby vznikne 

vodní plocha, jejíž břehy budou následně rekultivovány. 

Znečištění půdy 

Tento vliv souvisí s možností havárie, neboť za běžných provozních podmínek budou 

případné drobné úkapy ropných látek odbourány působením půdních mikroorganismů. 

Riziko nehody je řešeno v kapitole č. D. III. a Havarijním plánu Pískovny Kluk, která je 

součástí tohoto Oznámení jako příloha Dokument č. 1. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Realizací těžby dojde k terénním úpravám. Bude vytěžen sektor č. 5a, který bude zatopen 

v rámci těžby vodou. Nedojde ke změně místní topografie. Těžbou dojde k rozrušení půdy a 

ložiska štěrkopísku v sektoru č. 5a a současným zatopením vodou bude docházet k erozi 

břehů. Erodovaný písek bude zpětně odtěžen. Stabilizace břehů bude provedena v rámci 

rekultivačních opatření po ukončení těžby. 

V současné době nedochází k negativnímu ovlivnění půdy. 

V zájmovém území budoucího písníku 5a se nachází půda v I. třídě ochrany ZPF. Záměr je 

v souladu se schváleným územním plánem. Lze tedy nezemědělské využití území považovat 

za akceptovatelné. 

 

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje 

Těžbou dojde k vytěžení vypočtených zásob v navrhovaném těžebním prostoru. 

Těžba bude probíhat pod hladinou podzemní vody. Těžbou nebude omezeno nebo 

znemožněno využití jiných přírodních zdrojů. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou trvalého a zásadního charakteru, nicméně 

se jedná o aktivitu, která je k využití zdroje těžené suroviny přímo určena. 

Vlivy na ostatní přírodní zdroje (voda, půda) byly již zhodnoceny v předchozích kapitolách. 

 

Vliv na faunu, flóru a ekosystémy 
Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 

Realizací záměru bude dotčena extenzivně využívaná plocha bez cenných objektů (rostlin 

a rostlinných společenstev, resp. živočichů). Vliv záměru bude omezen pouze na plochu 

areálu. Okolní biotopy ovlivněny nebudou.  
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Oznamovatel plánuje skrývku na začátku hnízdního období, takže nedojde k naplnění 

smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

novel a ohrožení tak potenciálního výskytu druhů ptáků. Při extenzivním využívání řešené 

plochy není předpoklad, že by se zde zdržovaly živočišné druhy. Ty, které jsou potravně 

vázané na zájmové území budou moci využít okolní prostředí. 

Poškození ekosystémů 

Vlivy na ekosystémy budou zanedbatelné, v zájmovém území se vyskytují ve fragmentech 

na okrajích a cestě vedoucí napříč extenzivně využívané plochy (budoucího sektoru 5a) 

fragmenty degradovaných porostů typu přírodního stanoviště 6510 – Extenzivní sečené 

louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) o rozloze v řádu 

několika stovek m2. 

Před zahájením těžby dojde ke skrytí nadložních zemin, případně hlušiny. Jelikož se 

z větší části jedná o plochu zemědělsky využívanou, nedojde tedy k významnému ovlivnění 

přírodních ekosystémů.  

Možným ovlivnění změny režimu i kvality podzemních vod a jejím následným ovlivněním 

ekosystémů řešeného území se zabývala studie firmy Aquatest (Závěr studie je uveden 

v přílohách). Bylo zjištěno, že hydrologické poměry v území jsou a budou nadále nejvíce 

ovlivňovány jímacími zařízeními vodárenské společnosti VAK Nymburk. Těžba bude mít tedy 

minimální vliv na změnu hydrologických poměrů. Z těchto důvodů lze konstatovat, že 

nedojde k negativnímu vlivu na ekosystémy řešeného území a jeho okolí v souvislosti se 

zásahem do hydrologického režimu území. 

Po ukončení těžby v zájmovém území je navržena rekultivace celého prostoru. V případě 

vhodně navržených rekultivačních opatření (např. dostatečně velký litorál s vhodně voleným 

profilem dna a břehů) může dojít ke zlepšení podmínek pro výskyt některých předmětů 

ochrany EVL Libické luhy (zejména mokřadní přírodní stanoviště a kuňka ohnivá).  

Stejně tak například z pohledu ptáků a drobných savců dojde k vytvoření dalších možností 

potravní a reprodukční nabídky.  

Vliv na chráněné části přírody 

Řešené území se nachází z 95 % v evropsky významné lokalitě Libický luh. Podrobněji se 

problematice možných vlivů záměru na naturovou lokalitu věnuje následující kapitola D.I.7.  

Jiné chráněné části přírody se v řešeném území nenacházejí. 

Z hlediska ochrany přírody – flóry, fauny a celých ekosystémů – nebude mít navrhovaný 

záměr podstatný negativní vliv na své okolí.  

Zpracovateli není známo, že by současnou činností docházelo k ovlivňování 
chráněných částí přírody. Stejně tak pokračování v těžbě chráněné části přírody 
neovlivní. 
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Vliv na EVL 

pro potřeby Oznámení byl zpracován Mgr. Markem Banašem posudek vlivu těžby na 

evropsky významnou lokalitu Libický luh. Zde uvádíme stručné shrnutí hodnocení. Celá 

studie je součástí příloh Oznámení jako Studie č. 1. 

Úvod do problematiky 

Plocha dotčená těžbou v sektoru č. 5a činí cca 3,5 ha. Přibližně 95% území sektoru č. 5a 

je součástí evropsky významné lokality Libické luhy. Vzhledem k tomu, že se posuzovaný 

záměr nenachází v blízkosti jiných lokalit soustavy Natura 2000 ani nelze předpokládat 

dálkový vliv aktivit spojených s projektovým záměrem na tyto lokality. Lze vyloučit vliv 

záměru na ostatní evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

Vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů záměru na území EVL Libické luhy, resp. na 
její předměty ochrany 

Realizací těžby štěrkopísku v sektoru č. 5a dojde k záboru části plochy EVL Libické luhy. 

Již v současnosti těžba zasahuje do západního cípu EVL Libické luhy, konkrétně se jedná o 

část vodní plochy v rámci písníku č. 4. Nově navržený zábor se týká v drtivé většině stávající 

zorané louky, okrajově pak fragmentů mozaiky degradovaných porostů typu přírodního 

stanoviště 6510 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis) o rozloze v řádu několika stovek m2, které se nachází na okrajích 

zorané plochy a na cestě vedoucí napříč navrženým sektorem č. 5a. Uvedený rozsah záboru 

plochy typu přírodního stanoviště 6510 lze považovat za nevýznamný. K záboru plochy 

ostatních typů přírodních stanovišť či biotopů evropsky významných druhů, které jsou 

předmětem ochrany EVL Libické luhy nedojde. 

Realizací těžby štěrkopísku v sektoru č.5a by potenciálně mohlo dojít ke změně 

hydrologických poměrů širšího zájmového území s následnými nepřímými vlivy na předměty 

ochrany EVL (potenciální změny hladiny podzemních vod a následné změny v druhovém 

složení přírodních stanovišť, zánik či změny charakteru tůní apod.). Posoudit vliv rozšíření 

těžby štěrkopísku na kvalitu a režim podzemních vod měla za úkol studie zpracovaná firmou 

Aquatest a.s. v roce 2001 (viz Hermann et Michek 2001). Autoři došli k závěru, že těžbou v 

sektoru 5 dojde k deformaci proudového pole pouze v bezprostředním okolí pískoven. Režim 

i kvalita podzemních vod zůstane nedotčena. Hydrologické poměry v území budou tedy 

nadále nejvíce ovlivňovány jímacími zařízeními vodárenské společnosti VAK Nymburk. Z 

těchto důvodů lze konstatovat, že nedojde k negativnímu vlivu na předměty ochrany EVL v 

souvislosti se zásahem do hydrologického režimu území. 

Při těžebních pracích a navazující dopravě dojde k posunutí zdroje hlučnosti a prašnosti 

směrem do území EVL Libické luhy. Vzhledem k charakteru předmětů ochrany (rostlinná 

společenstva a druhy živočichů, kteří nejsou k těmto vlivům citliví) nelze očekávat jejich 
negativní ovlivnění v souvislosti s posunutím zdrojů hlučnosti a prašnosti. 
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V souvislosti s přípravou území a následnými těžebními pracemi (včetně dopravy) v 

zájmovém území dojde k posunutí potenciálních zdrojů diaspor ruderálních či synantropních 

druhů (prostřednictvím odhalené zeminy a pohybu pracovních mechanismů) směrem do 

území EVL. Vzhledem k tomu, že se jedná o posun těžby maximálně o cca 150–200 m a v 

navazujícím okolí hodnoceného sektoru č. 5a se nenachází typy přírodních stanovišť, které 

jsou předměty ochrany EVL Libické luhy a které by mohly být negativně dotčeny eventuálním 

šířením alochtonních diaspor lze považovat uvedený vliv za nevýznamný. 

Při provozu (těžbě) v sektoru č. 5a je potenciálně negativním vlivem na území EVL Libické 

luhy riziko havárie – úniku ropných látek, maziv apod. do okolního prostředí. Uvedené riziko 
lze eliminovat za použití konkrétních zmírňujících opatření. 

Po ukončení těžby v zájmovém území je navržena rekultivace celého prostoru. V případě 

vhodně navržených rekultivačních opatření (např. dostatečně velký litorál s vhodně 

voleným profilem dna a břehů) může dojít ke zlepšení podmínek pro výskyt některých 

předmětů ochrany EVL Libické luhy (zejména mokřadní přírodní stanoviště a kuňka ohnivá). 

Kumulativní vlivy ost. realizovaných aktivit v zájmovém území 

V širším zájmovém území jsou v provozu jímací zařízení vodárenské společnosti VAK 

Nymburk, které nejvýrazněji ovlivňují hydrologické poměry v území (blíže viz Hermann et 

Michek 2001). Tato jímací zařízení budou v provozu bez ohledu na navržené rozšíření těžby 

štěrkopísku, jejich vliv na okolí tedy bude nadále přetrvávat. 

Nejsou známy další realizované projekty, které by měly aktuálně významně ovlivnit EVL 

Libické luhy v zájmovém území. 

Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant záměru na území EVL Libické luhy 

Realizace nulové varianty znamená úplné ukončení těžby a rekultivaci okolního území. 

Tato varianta znamená neprovedení zásahu na území evropsky významné lokality Libické 

luhy a pravděpodobné pokračování stávajícího zemědělského využití sektoru č. 5a. 

Provedení aktivní varianty (předložený projektový záměr) neznamená významné ovlivnění 

EVL Libické luhy ani dalších lokalit soustavy Natura 2000. 

Lze tedy konstatovat, že významnost vlivů obou variant na lokality Natura 2000 je 
srovnatelná. 

Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 Sb., v 

platném znění, lze konstatovat, že uvedený záměr, při dodržení předložené specifikace a 

konkrétních doporučení definovaných v kap. D.IV. nebude mít významný negativní vliv na 

území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

Současná těžba nemá vliv na EVL Libický luh. 

 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz 
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V současné době v pískovně Poděbrady - Kluk, kde se nachází řešené území, probíhá 

těžba štěrkopísku. Záměrem investora je přesun těžby ze sektoru č. 4 do sektoru 5a , čímž 

dojde k rozšíření stávajícího čtvrtého jezera. Z tohoto důvodu hodnocení vlivu těžby na 

krajinný ráz považujeme za zbytečné.  

Všeobecně lze říci, že těžba mokrou cestou ovlivňuje především estetickou hodnotu 

krajiny v době svého provozu, avšak po ukončení hornické činnosti v území a zejména po 

dokončení biologické rekultivace budou tyto vlivy minimalizovány.  

Záměr neovlivňuje a neovlivní přírodní, estetické a kulturní hodnoty krajiny a krajinného rázu 

řešeného území. 

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Při vlastní realizaci záměru je nutné respektovat příslušné paragrafy památkového zákona 

č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. Stavebník musí oznámit záměr těžby 

v území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného výzkumu odbornou 

firmou. Veškeré zemní práce a skrývka ornice bude nutné od jejich zahájení sledovat a 

dokumentovat. Mimo tyto práce bude nutné provést další výzkum v případě, kdy budou 

skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny archeologické struktury. 

Realizace další etapy těžby v pískovně Poděbrady – Kluk nemá a  nebude mít významný vliv 

na hmotný majetek ani kulturní památky. 

 

 

 

V předloženém Oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. je zhodnocen vliv další etapy 

těžby v pískovně Poděbrady - Kluk na životní prostředí.  

Areál se nachází situován v blízkosti stávající komunikace I/38 (Nymburk – Kolín), 

východně od obce Kluk a jihozápadně od toku Labe, na katastrálních územích Poděbrady a 

Kluk. 

Předkládané Oznámení hodnotí vliv rozšíření stávajícího sektoru č. 4 o sektor 5a. tím 

dojde k rozšíření stávajícího jezera č. 4. Nebude nutné přesouvat těžební mechanismus, ani 

dopravníkové pásy. Umístění veškeré technologie a organizace těžby zůstane zachována. 

Další uvažované sektory č. 6 a 7 nejsou v Oznámení hodnoceny. Není tedy hodnocen 

celý DP. Vstupy, výstupy a s nimi související vlivy těžby na složky ŽP jsou odlišné při těžbě 

v sektoru č. 5a a ostatních sektorech. Těžba v sektoru č. 5a proběhne za stávajících 

podmínek, tj. nedojde ke změně vstupních a výstupních charakteristik a tím pádem ani ke 

změně jejich vlivů na ŽP. Navíc se jedná o extenzivně využívanou zemědělskou půdu.  

Odlišná situace bude u dalších sektorů stanoveného DP. Sektory 6 a 7 budou od jezera č. 

4 oddělené. Těžba v ostatních sektorech znamená zadání nových vstupních a výstupních 
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údajů, jako je např.: umístění manipulační plochy, vybudování nového zázemí, přesun 

techniky atd. Jelikož sektory 6 a 7 jsou v lokalitách blízkých přírodě, je nutné pro ně 

zpracovat i biologické hodnocení.  

Z výše uvedených důvodů se zpracovatel rozhodl rozdělit Oznámení na 2 části – 1. těžba 

v sektoru č. 5a, který vznikne rozšířením stávajícího písníku č. 4 (jedná se o předložené 

Oznámení) a 2. Oznámení bude zpracováno pro zbývající sektory, které bude podáno 

v dalším roce, až bude zpracováno biologické hodnocení. 

 

 

 

 

 

Předložené Oznámení popisuje a vyhodnocuje vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo, 

vyvolané těžbou na jeho okolí. 

Vyhodnocení vlivů je úměrné současnému stavu znalostí o tomto záměru.  

 

Na základě všech aspektů, uvedených a hodnocených v Oznámení, které souvisejí 

s realizací navrhovaného záměru další etapy těžby v Pískovně – Poděbrady - Kluk, při 

předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků 

na životní prostředí lze konstatovat, že navrhovaný záměr je akceptovatelný a lze její 

realizaci v k.ú. Poděbrady doporučit. 

 

 

 

Datum zpracování oznámení: 14. 11. 2006 

 

Jméno, bydliště a telefon zpracovatele Oznámení a osob, které se na zpracování podílely: 

 

Zpracovatel Oznámení:  

Ing. Martin Vach, Masarykovo nám. 207, Napajedla, tel.: 577 120 110 

 

Mgr. Marek Banaš, Obránců míru 4, Bruntál, tel.: 605 567 905 

Ing. Jiří Králíček, Doležalova 1056, Praha 9, tel.: 602 331 772 
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