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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek  

 
ČHMÚ  Český hydrometeoro1ogický ústav 
ČSN  Česká státní norma 
DoKP  Dotčený krajinný prostor 
DP  Dobývací prostor 
EIA Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  
CHLÚ Chráněné ložiskové území 
k.ú.  Katastrální území 
LA  Hladina akustického tlaku A 
LAeq  Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
LWA  Akustický výkon 
LBC  Lokální biocentrum 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 
NOx  Oxidy dusíku 
NO2  Oxid dusičitý 
NRBK  Nadregionální biokoridor 
O  Odpady kategorie ostatní 
RBC  Regionální biocentrum 
RBK  Regionální biokoridor 
RŽP  Referát životního prostředí 
ÚP   Územní plán 
ÚSES  Územní systém ekologické stability 
VKP  Významný krajinný prvek 
ZCHÚ  Zvláště chráněné území 
ZPF  Zemědělský půdní fond 
ŽP   Životní prostředí 
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ÚVOD 
Dokumentace EIA se zabývá záměrem dotěžení ložiska štěrkopísků a využití území po těžbě 

v pískovně Borek. Lokalita leží v území dlouholeté těžby štěrkopísku v katastrálním území obcí Borek 
nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Navazuje na oznámení Dotěžení ložiska štěrkopísků 
a využití po těžbě v pískovně Borek, které bylo podáno 21. 12. 2006. Účelem oznámení bylo seznámit 
s danou lokalitou, vytýčit stávající i plánované aktivity a pojmenovat jejich možné vlivy a dopady. 

Zjišťovací řízení bylo ukončeno 1. 2. 2007 vydáním závěrů zjišťovacího řízení, ve kterých bylo 
pro dokumentaci stanoveno soustředit se zejména na následující body: 

• Aktualizovat hlukovou a rozptylovou studii 
• Vypracovat biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. 
• Vyhodnotit současný stav a funkci systémů ekologické stability a celkový vliv na 

biodiverzitu a ekologickou stabilitu území 
• Konkretizovat jednotlivé zásahy a činnosti záměru včetně časové posloupnosti 
• Vypracovat plán rekultivace a krajinných úprav 
• Posoudit kumulativní vlivy v součtu s ostatními záměry v lokalitě 
• Zpracovat hydrogeologickou studii 
• Porovnat aktivní a nulovou variantu 
• Řešit využití plochy č. 7 (průmyslová zóna) 

  
Zájmové území se vyznačuje několika současně probíhajícími aktivitami (těžba, rekreace, sport), 

„starými zátěžemi“ – dědictvím po předchozí těžbě a lokalitami zajímavými z hlediska krajinářského 
a ekologického. V předchozích letech byly nově uskutečňované záměry samostatně podrobovány procesu 
hodnocení vlivu na životní prostředí. Jednalo se o tyto záměry: 

• dokumentace EIA Rozšíření DP Borek – Těžba štěrkopísku, Ekola 2000 – záměr nebyl 
uskutečněn, proces EIA nakonec neproběhl, 

• oznámení záměru DP Borek – 5. etapa těžby, Ekola 2003, 
• dokumentace EIA Těžba ložiska nevyhrazeného nerostu Brandýs nad Labem Stará Boleslav, 

Ekola 2004, 
• oznámení záměru Golf Borek, Ekola 2004. 

 
Zpracování Dokumentace EIA shrnující aktivity plánované na plochách, kde se nacházejí zbytky 

zásob suroviny nebo probíhá rekultivace, a v území s navrhovanou sportovně rekreační funkcí, bylo 
řešeno na základě požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje tak, aby byly řešeny veškeré 
zamýšlené aktivity v území souhrnně a nikoli po jednotlivých dílčích částech. Dokumentace proto řeší 
vlastní záměry, ale uvádí je i do souvislostí s okolními plochami, přičemž např. v případě plochy 7 
doporučuje opatření pro její využití. 

 
V zájmovém území jsou tedy definovány a následně hodnoceny plochy jednotlivých činností 

(viz mapa č. 1 přílohy H): 
Plochy 1, 2, 3 – pro těžbu štěrkopísku ve výši cca 150 000 t/rok a následnou rekultivaci. Plocha 1 

a 3 bude rekultivována na vodní plochu, na ploše 2 bude provedena rekultivace na les. 
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Plocha 4 – na ploše probíhá technická rekultivace území po bývalé těžbě, plocha by měla 
v budoucnu plnit rekreační, případně sportovně rekreační funkci a zároveň svou přírodní skladbou by 
měla přispívat k udržení ekologické stability. 

Plocha 5 – plocha s ukončenou těžbou i rekultivací, plocha by měla v budoucnu doplnit sportovně 
rekreační funkci a zároveň svou přírodní skladbou by měla přispívat k udržení ekologické stability. 

Plocha 6 – plocha mimo využití investorem, územní rezerva pro zázemí rekreační zóny 
u Boreckého jezera v obci Borek. 

Plocha 7 – plocha je dnes částečně využívána jako zázemí těžebny, částečně je využívána 
k sportovním účelům. Ve výhledu bude rekultivována, dle ÚP je zde plánována průmyslová zóna 
(přístav). Do doby reálné potřeby průmyslové zóny (která není součástí hodnoceného záměru) zde bude 
golfové hřiště. 

Plocha 8 – jde o plochu variantního rozšíření plochy 1 s rozšířením těžby za občasnou vodoteč na 
jejím jihovýchodním okraji – ve směru k ČOV. 

 
Dokumentace je zpracována podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění a je 

zařazena do bodu 2.5 kategorie II „Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny 
na ploše do 150 ha“ a do bodu 10.2 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, 
cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná dle zvl. právních předpisů. 

 
 
Dokumentaci zpracovali:    
Mgr.  Markéta Dušková 
(osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 29560/4924/OPVŽP/02 ze dne 14. 11. 2002,  
prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 60744/ENV/07 ze dne 31. 8. 2007) 
Mgr. Pavel Dušek 
 
Na dílčích částech spolupracovali: 
Ing.  Aleš Matoušek, Ph.D. - akustika 
RNDr.  Jan Maňák – ovzduší 
Mgr.  Kateřina Tremlová – biologické hodnocení 
Ing.  Petr Nakládal – ovlivnění vod 
Mgr.   Andrea Němcová - archeologie 

Mgr.  David Fišer – zoologický průzkum 
RNDr.  Vladimír Novák – zoologický průzkum 
RNDr.  Václav Pavel, Ph.D. – zoologický průzkum 
 
Vedoucím celého řešitelského týmu byl:  
Ing.  Libor Ládyš 
osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993 
(prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 48068/ENV/06 ze dne 9. 8. 2006) 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Obchodní firma 

TAPAS BOREK, s. r. o. 
 

IČO 

49549049 
 

Sídlo 

Borek 74 
P. O. BOX 16 
250 02 Stará Boleslav 
 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Ing. Vladimír Bouček 
TAPAS Borek, s. r. o. 
Borek 74 
P. O. Box 16 
250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
tel.: 602 945 379 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 
Dotěžení ložiska štěrkopísků a využití území po těžbě v pískovně Borek 
Navržený záměr je posuzován jako záměr, který spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění do kategorie II (tj. záměry vyžadující zjišťovací 
řízení), pod pořadová čísla: 

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

10.2  Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové 
a cyklotrialové areály mimo území chráněná dle zvl. právních předpisů 

Posuzován je záměr dotěžení ložiska na plochách 1-3, resp. 8 a sportovně rekreační areál (golfové 
hřiště) na rekultivovaných pozemcích (plochy 4-5). Plochy 6, 7 představují navazující území, které je 
řešeno komplexně s posuzovanými záměry, ačkoli přímo nespadají do posuzovaného záměru. 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
Záměr investora je plánován uskutečnit celkově na sedmi plochách o rozloze cca 170 ha. 
Rozlohy jednotlivých ploch: 
1 - 15 ha  plocha těžby výhradního ložiska Stará Boleslav, DP Stará Boleslav – posuzovaný  

  záměr 
2 - 18,9 ha  plocha těžby DP Borek nad Labem (U Jatek) – posuzovaný záměr 
3 - 2,5 ha  dotěžení okrajů Očka, DP Borek nad Labem – posuzovaný záměr 
4 - 90,8 ha rekultivace podle schváleného rekultivačního plánu, následuje posuzovaný 

záměr – rozšíření golfového hřiště 
5 - 41,6 ha rekultivace podle schváleného rekultivačního plánu, následuje posuzovaný 

záměr – rozšíření golfového hřiště 
6 - 2,2 ha  územní rezerva obce Borek – není předmětem posouzení 
7 - 30,9 ha  průmyslová zóna – není předmětem posouzení, Dokumentace však předkládá 

některá opatření pro budoucí využití této plochy na základě využití ploch 
podléhajících posouzení 

8 - 0,8 ha variantní plocha rozsahu těžby výhradního ložiska Stará Boleslav – posuzovaný 
záměr 

Dotěžení ložisek (zájmové plochy 1-3, resp. 8, viz mapa č. 1, příloha H) je plánováno v ročním 
objemu cca 150 000 t/rok. Těžené plochy budou rekultivovány na vodní plochu (1 a 3, resp. 8) a les (2). 

Objem zásob na jednotlivých plochách představuje cca 1 200 000 m3 na ložisku Stará Boleslav a 
cca 1 000 000 m3 na ložisku Borek nad Labem. 

Plocha těžby U Jatek bude následně rekultivována na lesní pozemek. V rámci rekultivace bude 
nutné vzniklou těžební jámu opět zavézt. Potřeba materiálu na zavezení bude cca 900 000 m3. 
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Předpokladem je, že zavážkovým materiálem budou výkopové zeminy s podílem suti. V současné době 
probíhá zavážení na ploše 4 v rámci schváleného plánu rekultivace. Podíl suti činí cca 30 %, přičemž 
trend je klesající (suť má být přednostně recyklována). Je tedy předpoklad, že by zavážení těžební jámy 
po těžbě na ploše U Jatek mělo obdobnou skladbu, spíše s nižším podílem suti. 

Na zbývajících plochách budou provedeny technické a biologické úpravy tak, aby mohlo území 
plnit navrhované funkce: rekreačně-sportovní se zachováním ekologických charakteristik krajiny (4, 5, 6) 
a průmyslové (7). 

Golfové hřiště bude součástí sportovně rekreačního areálu, v současné době není stanovena jeho 
celková rozloha, pro stanovení rozsahu záměru Dokumentace uvažuje, že celková rozloha hřiště bude 
celkovou plochou sportovně rekreačního areálu na plochách 4 a 5, tzn. cca 132 ha. Ke sportovnímu areálu 
a golfovému hřišti bude patřit i parkoviště – stávající parkoviště pro cca 30 automobilů bude rozšířeno – 
počet parkovacích stání pro golfové hřiště (resp. sportovní areál) bude o kapacitě cca 150 parkovacích 
stání. V souvislosti s rozšiřováním počtu jamek je zároveň plánováno rozšířit zázemí (klubovna 
a případné ubytovací kapacity max. do 60 lůžek). 

 

3. Umístění záměru 
Kraj:   Středočeský 
Katastrální území:  Brandýs nad Labem  
   Stará Boleslav 
   Borek nad Labem 
  

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Multifunkční záměr se skládá z aktivit, které by v konečném výsledku měly stabilizovat území po 

dlouhotrvající těžbě štěrkopísku, pomoci v krajině zachovat či dotvořit ekologicky hodnotné plochy 
a zároveň území zapojit do již existující rekreačně-sportovní zóny Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, 
Borku nad Labem a přilehlých obcí, a které zároveň naplní územní plán vytvořením plochy průmyslového 
využití. 

V současné době probíhá v území těžba štěrkopísku (na Boreckém jezeře a Proboštském 
rybníku). Předkládaný návrh těžby je logickým pokračováním stávající činnosti, která směřuje 
k maximálnímu využití těžitelných zásob chráněného ložiskového území ve stejném ročním objemu těžby 
se stávajícím zázemím, tudíž se nejedná o aktivitu kumulující vlivy na životní prostředí. 

Z rekreačních a sportovních aktivit se v současné době v zájmovém území provozuje 
devítijamkové golfové hřiště a letiště pro ultralehká letadla. Dále na již vytěžených prostorách probíhá 
rekultivace po těžbě štěrkopísku. Jedním z cílů záměru je mj. rozšíření golfového hřiště na rekultivované 
plochy a doplnění jeho zázemí a vybudování cyklostezky (viz kapitola B I. 6.). Rozšiřování golfového 
hřiště bude probíhat v časovém odstupu po rekultivaci, souběh těchto aktivit (těžba + golf) bude spíše 
formou plynulého přechodu od zavážení a rekultivace ke sportovnímu areálu. 

Dokumentace EIA a podrobné složkové studie (Akustická a Rozptylová studie) hodnotí 
nejnepříznivější stav v území – tedy stav, kdy probíhá těžba na plochách 1-3, resp. 8 (spojená s expedicí 
materiálu) a zároveň funguje stávající golfové hřiště. Následující grafy a tabulky modelují stav zatížení 
dopravní sítě při „kumulaci“ záměrů těžby a rozšíření golfového hřiště. 
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Intenzity dopravy v území na trase Stará Boleslav ‐ pískovna Borek 

  Těžba  Rekultivace ‐ navážka  Těžba a rekultivace  golfové hřiště 
2007  100  120  220  100 
2013  100  100  200  160 
2023  100  30  130  240 
2033  0  60  60  240 
bez záměrů  0  0  0  100 

 

 
 
 
Předchozí tabulka modeluje hypotetické stavy vývoje území. Prvním stavem je stávající stav, 

který vychází ze skutečných intenzit v roce 2007. Tyto zahrnují dopravu spojenou s těžbou (expedice 
materiálu) – 100 průjezdů nákladních automobilů denně a dále zahrnují dopravu spojenou s navážením 
materiálu (výkopových zemin, sutě) do rekultivovaných prostorů na ploše 4 (120 průjezdů nákladních 
automobilů denně). Zároveň je zde uvedena doprava na golfové hřiště (v průměru 100 průjezdů osobních 
automobilů denně). 

Dalším uvažovaným stavem je časový horizont 2013. Předpokladem je, že probíhá těžba na 
plochách 1-3, což představuje stejnou intenzitu dopravy z expedice materiálu (100 průjezdů nákladních 
automobilů denně). Zároveň dochází k rozšíření golfového hřiště na již rekultivovaných pozemcích, 
předpokladem je však, že rekultivace – resp. navážení materiálu – ještě není zcela dokončena (stále je 
uvažováno cca 100 průjezdů nákladních automobilů denně). K těmto nákladním automobilům (celkově 
o 20 průjezdů denně méně) se přidává doprava osobní na golfové hřiště (vykazující nárůst o cca 60 
průjezdů denně). 

V časovém horizontu cca 2023 je v uvedeném grafu modelována situace, kdy nadále probíhá 
těžba (předpokladem je, že již jen na ploše 2 – U Jatek) – z toho plyne stále stejná intenzita dopravy 
z expedice. Zároveň je rozšířeno golfové hřiště na rekultivované pozemky, na které již není navážena 
výkopová zemina či suť. Proto dochází k podstatnému snížení této intenzity. Situace však počítá, že bude 
probíhat zavážení vytěžených prostor na ploše 2 – U Jatek. Dalším předpokladem je, že zavážení bude 
probíhat koordinovaně s expedicí a tedy samotná doprava spojená se zavážením bude představovat pouze 
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dalších 30 průjezdů nákladních automobilů denně. Golfové hřiště je již uvažováno úplné – předpokládaný 
průměrný počet průjezdů osobních automobilů za den je 240). 

Poslední uváděný horizont – 2033 představuje situaci, kdy je ukončena těžba na posuzovaných 
plochách (1-3, resp. 8). Doprava spojená s expedicí z těžby je nulová, zároveň je plně vybudováno 
golfové hřiště, což obnáší plnou intenzitu spojenou s provozem hřiště (cca 240 průjezdů osobních 
automobilů denně). Dále probíhají rekultivační práce (částečně ještě dobíhá zavážení vytěžených prostor 
na ploše 3) – dodatečná intenzita nákladních automobilů (cca 60 průjezdů denně). 

Následující graf demonstruje, jak se tyto intenzity projeví společně s ostatní dopravou (pro 
názornost byla hodnota ostatní dopravy ponechána na úrovni současného stavu). Lze sledovat nepatrný 
nárůst při rozšíření golfového hřiště a další nárůst při jeho plné realizaci a pokles intenzit po ukončení 
těžby. Na druhém grafu je pak znázorněn vývoj intenzit nákladní dopravy společně s ostatní dopravou. 
Předpokládán je pozvolný útlum – zapříčiněný dokončováním rekultivace ploch 4 a 5. 
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Pro tyto intenzity dojde ke změně akustických parametrů komunikace – konkrétně komunikace 
II/331 v úseku od výjezdu z pískovny po křížení se silnicí II/610. Následující graf ukazuje změnu emisní 
akustické charakteristiky – tzv. zdrojové funkce pro jednotlivé uváděné situace. 

 

 
 
Jak je patrné, emisní hodnota koresponduje s intenzitou nákladních automobilů a nesleduje 

celkovou intenzitu, a tedy – i když dojde k nárůstu celkové intenzity dopravy vlivem osobních 
automobilů směřujících na golfové hřiště, dojde ke snížení emise hluku. Analogická situace pak nastává 
i u plynných polutantů. Z toho důvodu a pro zjednodušení pracují Rozptylová a Akustická studie 
s hodnotami, které vycházejí z nejnepříznivějšího stavu (tj. z reálných dat z roku 2007) a nehodnotí 
případný vliv souběhu rozšíření golfového hřiště a dopravy spojené s těžbou a zavážkou v oblasti 
rekultivací. Daný souběh, jak je již uvedeno, předpokládá současný útlum navážení materiálu a je tedy 
příznivějším stavem, než stav výchozí. 

 

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

Těžba štěrkopísku 
Zájmové území je již od poloviny minulého století využíváno pro těžbu štěrkopísku. 
Širší okolí ložiska bylo několikrát geologicky mapováno (1960 R. Schwartz - Urbanisticko –

geologický plán oblasti Brandýs n. L. – Stará Boleslav 1 : 5 000, 1966 B. Balatka – Vývoj říčních teras 
1 : 50 000, 1977 I. Střída – geologická mapa středního Labe 1 : 25 000). 

Těžba na současném ložisku Borek - Brandýs n. L. započala v roce 1958. Širší okolí ložiska bylo 
prozkoumáno v roce 1961 v rámci akce Brandýs n. L. – štěrkopísek č. 51 325 020 Geologickým 
průzkumem n. p., Praha a KKZ pak 7. 1. 1963 pod č. j. 130-05/5-63 stanovila výměr zásob. Ministerstvo 
stavebnictví dne 20. 7. 1967 pod č.j. 1./GVO/301/67/Sm rozhodlo, že ložisko je vhodné k dobývání a je 
proto ložiskem výhradním. 

V roce 1972 byl proveden Geoindustrií n. p. Praha průzkum na ložisku č. 511 1383 217 Brandýs 
n. L. – Borek s cílem vymezení úseku ložiska těžitelného z vody. 
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V roce 1980 provedla Geoindustria Praha těžební dodavatelský průzkum pro prověření 
jihovýchodního pokračování ložiska Brandýs nad Labem směrem ke Staré Boleslavi a získání nových 
zásob pro těžebnu Borek. Průzkum byl prováděn na základě projektu Stará Boleslav č. 01 79 1087. 

Ministerstvo výstavby a stavebnictví dne 14. 9. 1988, č.j. 3-GMO/515/88 rozhodlo o vhodnosti 
dobývání ložiska a o tom, že ložisko Stará Boleslav je ložiskem výhradním. Rozhodnutím Obvodního 
báňského úřadu v Kladně ze dne 28. 5. 1990, č.j. 1492/90/460.2/Ha/St, bylo stanoveno chráněné 
ložiskové území Stará Boleslav. 

Firma TAPAS Borek s. r. o. provozuje těžbu štěrkopísku na současném ložisku Borek – Brandýs 
n. L. od roku 1994. Záměrem je rozšířit dobývání suroviny na ložisko Stará Boleslav tak, aby byly co 
nejlépe využity místní zásoby štěrkopísku (plochy 1 a 2, viz mapa č. 1). Zároveň bude dotěžen 
jihovýchodní břeh jezera Očko (plocha 3, viz mapa č. 1), čímž se dotěží stávající zásoby štěrkopísku 
ložiska Borek – Brandýs n. L. a v rámci rekultivace bude břeh jezera stabilizován a upraven. 

Rozšíření prostoru těžby si nevyžádá žádnou novou technologii, pro celé zájmové území bude 
využita stávající výrobní linka a současné těžební prostředky. 

Výhodou posuzovaného prostoru je velmi snadné napojení na komunikační síť, především 
výhodné napojení na dálniční síť. Expedice suroviny probíhá též lodní dopravou, v současnosti je však 
lodní doprava v útlumu (v současné době činí tento podíl cca 20 % objemu těžené suroviny.) 

Rozhodnutí o stanovení DP Stará Boleslav bylo vydáno 15. 3. 2007. 
Rozhodnutí o rozšíření DP Borek nad Labem bylo vydáno 9. 7. 2007. 
Tato rozhodnutí jsou přiložena v příloze H Dokumentace. 
 
Rekultivace, využití území po těžbě, využití lokality Spálenka  
Na dotěžených plochách je navrhována rekultivace, která odpovídá nejnovějším poznatkům tak, 

aby plochy v budoucnu plnily rekreační, případně sportovně rekreační funkci a zároveň svou přírodní 
skladbou přispívaly k udržení ekologické stability. Zároveň se předpokládá naplnit územní plán 
vytvořením plochy pro průmyslovou zónu (7), kde se uvažuje s vytvořením přístaviště. Plochy 
navrhované (1-3) či dokončené těžby (4, 7) jsou doplněny plochou, na které jsou navrhovány vegetační 
úpravy doplňující a podporující navrhovaný cílový stav území (5). Plocha 6 vytváří územní rezervu pro 
zázemí rekreační zóny u Boreckého jezera v obci Borek. 

Uskutečněním záměru se z velké části vytvoří harmonická, přírodě blízká krajina, která bude mít 
ekologickou hodnotu ve svých zachovaných a podpořených cenných lokalitách, a zároveň se stane 
cílovým místem pro klidovou rekreaci nejen lokálního významu. Na území je plánován sportovně 
rekreační park, zahrnující např. golfové hřiště, stávající provozované sportovní letiště či cyklostezku.  

Zároveň bude naplněn územní plán obce Borek nad Labem, který na ploše 7 předpokládá 
průmyslovou zónu. 

Cílový stav území je zakreslen na mapě č. 2 přílohy H Dokumentace. 

 

Zvažované varianty 

Varianta 1 

- představuje neuskutečnění záměru, resp. nerealizování plánované těžby. Podrobně je probírána 
zejména v akustické (příloha 1) a rozptylové (příloha 2) studii. Právě u vlivů na akustickou situaci 
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a ovzduší je možno sledovat nejvýraznější rozdíl ve variantním řešení a díky tomu lze korektně zhodnotit 
dopad záměru. 

Varianta 2 

- představuje plné uskutečnění záměru. 

Varianta 2a 
- představuje plné uskutečnění záměru a variantní rozšíření plochy těžby 1 za občasnou vodoteč 

na jejím jihovýchodním okraji ve směru k ČOV až na plochu 8 (viz mapa č. 1, Příloha H). 
Tato varianta vznikla na základě jednání investora s Povodím Labe s. p. Od Povodí Labe vzešel 

návrh na rozšíření těžby až k občasné vodoteči mezi Proboštskými jezery a ČOV Brandýs nad Labem tak, 
aby tato svodnice ústila do rozšířeného jezera. Toto rozšíření by umožnilo správci toku regulovat odtok 
vody z oblasti. Zaústěním této svodnice do rozšířeného Proboštského jezera by došlo ke zvýšení rozdílu 
hladin a tím se umožnil odtok vody např. při povodních. (Na základě zkušeností z povodní v roce 2000 
a 2006 je známo, že právě v této oblasti se voda dlouho zdržuje a zaústění svodnice do Proboštského 
jezera namísto jejího stávajícího směrování k Labi by umožnilo dosáhnout většího spádu a tedy i odtoku.) 

 
Akustická studie hodnotí ještě další stavy, které reprezentují nasazení jednotlivých strojů (zdrojů 

hluku) v území a jejichž cílem je vhodná organizace opatření pro omezení negativních vlivů hluku 
v průběhu realizace záměru (viz příloha č. 1 dokumentace).  

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
V zájmovém území jsou definovány plochy jednotlivých činností (viz mapa č. 1, Příloha H): 
Plochy 1, 2, 3 – pro těžbu štěrkopísku ve výši cca 150 000 t/rok a následnou rekultivaci. Plocha 1 

a 3 bude rekultivována na vodní plochu, na ploše 2 bude provedena rekultivace na les. 
Plocha 4 – na ploše probíhá technická rekultivace území po bývalé těžbě, plocha by měla 

v budoucnu rekreační, případně sportovně rekreační funkci a zároveň svou přírodní skladbou by měla 
přispívat k udržení ekologické stability. 

Plocha 5 – na ploše je těžba i rekultivace již ukončena, plocha by měla v budoucnu plnit 
sportovně rekreační funkci a zároveň svou přírodní skladbou by měla přispívat k udržení ekologické 
stability. 

Plocha 6 – plocha není součástí hodnoceného záměru – investor ji nehodlá využívat, jde 
o územní rezervu pro zázemí rekreační zóny u Boreckého jezera v obci Borek. 

Plocha 7 – plocha je dnes částečně využívána jako zázemí těžebny, částečně je využívána 
k sportovním účelům (golfové hřiště). Ve výhledu bude dokončena rekultivace, dle ÚP je zde plánována 
průmyslová zóna (přístav). Plocha není součástí hodnoceného záměru. 

Plocha 8 – jde o plochu variantního rozšíření plochy 1 s rozšířením těžby za občasnou vodoteč na 
jejím jihovýchodním okraji – ve směru k ČOV. Tato plocha by měla být rekultivována na vodní plochu. 

Těžba štěrkopísku (plochy 1-3, resp. 8) 

Dobývací metody 
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Surovina bude na ploše 1 dobývána plovoucím korečkovým bagrem KB 100. Vytěžená surovina 
bude naložena na samovýsypné čluny a přepravena do stávající úpravny nacházející se v jižní části 
dobývacího prostoru Borek nad Labem. 

Na základě jednání investora s Povodím Labe vzešel návrh na rozšíření těžby až k občasné 
vodoteči mezi Proboštskými jezery a ČOV Brandýs nad Labem tak, aby tato svodnice ústila do 
rozšířeného jezera. Toto rozšíření by umožnilo správci toku regulovat odtok vody z oblasti. Zaústěním 
této svodnice do rozšířeného Proboštského jezera by došlo ke zvýšení rozdílu hladin a tím se umožnil 
odtok vody např. při povodních. (Na základě zkušeností z povodní v roce 2000 a 2006 je známo, že právě 
v této oblasti se voda dlouho zdržuje a zaústění svodnice do Proboštského jezera namísto jejího 
stávajícího směrování k Labi by umožnilo dosáhnout většího spádu a tedy i odtoku.) Proto byl rozsah 
těžby upraven o variantní řešení – tedy na ploše 1 bez rozšíření o plochu 8 a s rozšířením o tuto plochu. 

Na plochách 2 a 3 bude surovina dobývána podkopovým bagrem, poté bude nakladači 
přemisťována na nákladní auta. Vozidla pak surovinu dopraví na třídičku. 

Úprava nerostu 
Vytěžený štěrkopísek bude upraven na současné úpravně provozovny Borek, která je situována 

při jihozápadní hranici DP. Surovina je z člunů vyložena pomocí dopravních pasů. Vstupuje do linky přes 
násypku a je nejprve přetříděna na hrubotřidiči VTN 3x1 m, který je osazen sítem o okatosti 63 mm. 
Nadsítná frakce je oddělena a likvidována jako odpad z výroby. Frakce 0-63 mm je dopravena na hlavní 
třídič úpravny, kterým je rezonanční třídič RT 8,8x1,6 m osítovaný na hranice třídění 4 a 22 mm. Třídič 
pracuje pod tlakovým skrápěním a tím je zajištěno jednak dokonalé třídění s minimem podsítných zrn 
a jednak likvidace hlinitých částí. Podsítná frakce 0-4 jde přes dehydrátor KDŠ 150 jako finální výrobek 
na zemní expediční deponie. Mezisítná frakce 8-22 mm je také dopravena na expediční deponii. Nadsítné 
je dále tříděno na třídiči SVT 4x2,2 m na frakce 22-32 mm a 32-63 mm. Také tyto frakce jsou 
expedovány ze zemních deponií. 

Zázemí, pracovní síly 
Jako zázemí provozovny bude sloužit stávající zázemí těžebny Borek, kde se nachází 

technologická linka, expedice, sklady, dílny a sanitární zařízení. V provozu bude zaměstnáno jako dosud 
17 pracovníků. 

Časový horizont 
Těžba na plochách 1, 3 (resp. 8) 2011-2023 – navazuje cca 3-5 let rekultivace. 
Těžba na ploše 2 (U Jatek) cca 2023-2033 – navazuje cca 5-7 let rekultivace. 
 

Rekultivace stávajících či již v minulosti dotěžených ploch (plocha 4, 7) 
Sanace dotčeného území 
Sanací pozemků dotčených těžební nebo s těžbou související činností se rozumí taková činnost, 

která připraví toto dotčené území pro technickou a následně biologickou rekultivaci. Sanací je na většině 
pozemků nahrazení vydobyté suroviny náhradními materiály, které vyplní vydobytý prostor a vytvoří 
terén až do úrovně pod vlastní technickou rekultivaci, kterou je navezení a rozprostření kulturních zemin. 

Technická rekultivace 
Řešené území bylo z převážné části fakticky odňato z půdního fondu v předchozím časovém 

období. Skryté zeminy z prvních cca 72 ha záborů byly využity pro realizaci náhradních rekultivací 
v územním obvodu bývalého JZD Dřísy. Ze skrývek z pozdějších záborů v pískovně byly realizovány 
rekultivace na části prostoru pískovny a zbytek byl deponován na vnitřních deponiích v pískovně. 
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Na převážné většině skrývaných pozemků byla skrývka tvořena náplavovými písčitými nebo 
jílovitými hlínami, většinou bez samostatně vytvořené orniční vrstvy. Dobře vytvořená orniční vrstva 
byla jen na malé části prostoru mezi státní silnicí a odpadem "G" (SV část plochy 4) a na některých 
menších plochách ve střední části pískovny. Tato ornice byla prakticky beze zbytku využita pro 
rekultivaci již dříve předaných území. 

Technickou rekultivací se rozumí rozprostření a urovnání vrstvy kulturních zemin na sanovaný 
pozemek. V tomto případě budou zeminy rozprostřeny na pozemky takto: 

• pro rekultivaci na pastvinu vrstva o mocnosti cca 0,3 m 
• pro rekultivaci na louku vrstva o mocnosti cca 0,5 m 
• pro rekultivaci na les vrstva o mocnosti cca 0,5 m 

Rekultivovaná plocha je z hlediska budoucího využití dělena na dvě části. První z nich je jižní 
prostor pískovny, tedy prostor budoucí pastviny a vodní plochy s napojením na Labe (plocha 7). Zde by 
v době po ukončení rekultivace měla vzniknout průmyslová zóna, která je obsažena ve schváleném 
Územním plánu obce Borek. V tomto prostoru musí být kóta terénu nad Q100 a terén bude modelován tak, 
aby v rámci budoucího využití byly minimalizovány terénní úpravy. 

Zbývající část dotčené plochy pískovny by v budoucnu měla plnit rekreační, případně sportovně 
rekreační funkci a zároveň svou přírodní skladbou by měla přispívat k udržení ekologické stability.. 
Znamená to, že v rámci rekultivace by měly být vytvořeny takové předpoklady, aby se v přiměřeném čase 
mohla vyvinout biologická společenstva vhodně zapadající do krajinného rázu středního Polabí. 
Základními biotopy budou louky a trvalé vodní plochy. V území pod kótou hladiny Q100 bude louka 
doplněna solitérními stromy, maloplošnými skupinkami stromů nebo keřů (do 1 000 m2) a stromořadími 
orientovanými ve směru toku řeky. V centrální části území, kde bude kóta terénu nad Q100, budou luční 
společenstva střídána s malými lesíky o výměře od jednoho do čtyř ha. 

 
Biologická rekultivace 
Budoucí pastviny budou rekultivovány jednoletým a budoucí louky tříletým cyklem rekultivace, 

kdy pozemek bude strojně urovnán a bude proveden výsev travní směsi. Pozemky budou po celou dobu 
cyklu min. 3x ročně mulčovány a pokud nebudou po rekultivaci dále využívány k pastvě nebo jako louky 
na seno, bude v mulčování trvale pokračováno.  

Pro hnojení při předseťové přípravě budou použita průmyslová hnojiva NPK v dávce 20 kg 
čistého N/ha. Vzešlý zapojený porost bude přihnojen v prvním roce minerálním dusíkatým hnojivem 
v dávce 30 kg čistého N/ha. 

Pro výsadbu solitérních dřevin v lučních kulturách, jejich malých skupinek nebo stromořadí 
(ekopásů) jsou navrženy zejména tyto druhy: 

 

Tabulka 1 

STROMY KEŘE 
Javor babyka                       Olše lepkavá Svída krvavá                
Javor mléč                           Topol bílý Kalina obecná 
Habr obecný                        Topol černý Líska obecná 
Třešeň ptačí                         Topol osika Hloh obecný 
Buk lesní                             Bříza bělokorá Brslen evropský 
Jasan ztepilý                        Vrba sp. Ptačí zob 
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Dub zimní           Zimolez pýřitý 
Dub letní Střemcha obecná 
Jeřáb obecný Trnka obecná 
Lípa srdčitá Meruzalka alpská 

  
Cílem výsadby stromů a keřů je zejména zvýšení ekologické stability území a mimo to také 

estetické rozčlenění velkých lučních ploch. Tyto dřeviny budou dále využity pro výsadbu na březích 
vodních ploch a záchytných otevřených příkopů. 

Cílem výsadby ploch lesních porostů je zvýšení ekologické stability území a zlepšení 
mikroklimatu v prostoru. Neméně důležitým cílem je zlepšení podmínek pro výskyt zvěře a ptactva 
a zvýšení estetické hodnoty krajiny. 

Tabulka 2 

Návrh druhové skladby % zastoupení Hustota na ha Pozn. 
Dub letní 15 6 000 poloodrostky 
Dub zimní 15 6 000 poloodrostky 
Buk obecný 10 6 000 poloodrostky 
Javor mléč 15 4 000 poloodrostky 
Habr obecný 10 4 000 poloodrostky 
Jeřáb obecný 10 4 000 sazenice 
Borovice lesní 10 9 000 sazenice 
Modřín opadavý 5 4 000 sazenice 
Bříza bělokorá 5 3 000 sazenice 
Jedle 5 5 000 sazenice 

 
Na jihozápadní části plochy 4 se vyskytují dvě rozsáhlejší tůně, jejichž současný stav je 

neakceptovatelný. Tůně jsou znečištěny především v minulosti navezeným stavebním materiálem. 
Plánem je tůně rekultivovat tak, aby se zvýšila jejich přírodní a estetická hodnota. 

Lze předpokládat, že i přes svůj nyní neutěšený stav jsou přírodně cennými plochami, proto bude 
v dokumentaci dále navrhnut postup rekultivace tak, aby byly zachovány stávající a podpořeny budoucí 
přírodní hodnoty. 

 
Časový horizont:  
V současnosti rekultivace probíhá – bude probíhat cca až do roku 2033 (ukončení těžby na ploše 

2 – U Jatek) resp. 2040 (výsadba lesního porostu na ploše 2, péče o porosty). Závisí také na regionální 
nabídce zavážkových materiálů, předpokládá se, že cílového stavu se dosáhne o něco dříve. 

 

Spálenka (plocha 5) 
V této části posuzovaného území dojde ke změně funkčního využití. V současné době má tato 

plocha status orné půdy, která není trvale využívána. V nejbližší době bude uskutečněna pozemková 
úprava, která sjednotí využívané a nevyužívané pozemky a vytvoří předpoklad pro harmonické napojení 
na plochu rekultivované těžebny s navázáním na přírodní ráz území. 

Plánovaný stav bude dosažen stejnými postupy jako v případě rekultivovaného území (plocha 4). 
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Časový horizont:  
1. Pozemková úprava – do r. 2011 
2. Navázání na rekultivované pozemky těžebny – v závislosti na jednotlivých etapách rekultivace 

plochy, předpokládaný cílový stav v r. 2015 
 

Sportovní aktivity (plocha 4, 5) 
Letiště ultralehkých letadel 
- nedojde ke změně využití ani rozsahu činnosti. Tato činnost není aktivitou investora.  
 

Golf 
Stávající devítijamkové hřiště bude postupně rozšiřováno až na cílových 36 jamek. Rozšiřování 

bude probíhat po dílčích etapách v závislosti na rekultivovaných plochách. Dílčí etapy nebudou 
pravděpodobně odpovídat sportovním etapám (tj. rozšiřování po 9 jamkách), budou prostorově menší. 

V souvislosti s rozšiřováním počtu jamek je plánováno rozšířit zázemí (klubovna, parkoviště 
a případné ubytovací kapacity max. do cca 60 lůžek). Pro nové zázemí bude využit pozemek 1974/1 
a 1974/2 mezi jezerem Očko a silnicí. Napojení objektu na sítě je plánováno pro kanalizaci do obce 
Borek, pro ostání do Staré Boleslavi.   

Technické zázemí bude v současné provozovně u dnešní budovy kanceláře a šaten.  
Časový harmonogram 
Vzhledem k tomu, že ještě neproběhly komplexní pozemkové úpravy, nemohl být vytvořen 

masterplan golfového hřiště, tudíž není možné specifikovat časové údaje rozšiřování. Obecně lze říci, že 
investor zahájí rozšiřování hřiště po dokončení procesu EIA a po vydání územního rozhodnutí na 
plochách již zrekultivovaných cca v roce 2008 – 2009, další dílčí etapy budou následovat po dokončení 
etap rekultivace. 

 

Cyklostezka 
Vedení cyklostezky je plánováno zhruba v této trase: 
Od Borku od hospody podél Borecké tůně, pak na jižní břeh Boreckého jezera (nynější průplav 

bude zasypán), kolem tůně Spálenka buď severně na lokalitu 6, nebo jižně přes současný lesík, dále po 
východním okraji letiště až na panelovou cestu k Očku, po nové asfaltové silnici na komunikaci do 
pískovny a k Proboštskému jezeru, do lesíka (což je současná trasa) a nakonec nově po východním okraji 
těžební plochy 1.  

Časový harmonogram 
Severní část cyklostezky v okolí Boreckého jezera bude stabilizována po ukončení rekultivace 

(cca 2015). Střední část vedoucí přes golfové hřiště bude realizována také v závislosti na rekultivacích 
a na realizacích dílčích etap rozšiřování golfového hřiště. 

Jižní část cyklostezky bude vybudována ještě před přiblížením těžby (cca v roce 2012). 
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení realizace záměru: 2008 
Ukončení realizace záměru: 
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• Ukončení těžby na plochách 1, 3 (resp. 8) – cca 2023 (navazuje cca 3-5 let rekultivace – 
úpravy břehů, výsadby, péče o zeleň atp.) 

• Ukončení těžby na ploše 2 (U Jatek) – cca 2033 (navazuje cca 5-7 let rekultivace) 
• Rozšiřování golfového hřiště – dosažení maximální výměry – cca 2023 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Kraj:   Středočeský 
Obec:    Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
   Borek  
Katastrální území: Brandýs nad Labem 
   Stará Boleslav 
   Borek nad Labem 
 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 

Stanovení DP – dobývací prostor stanoví obvodní báňský úřad (OBÚ v Kladně) dle § 27 zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění. 
Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (dle §6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění) – vydává Stavební úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, pro k. ú. Borek – Stavební 
úřad Všetaty. 
Stavební řízení – stavební povolení (dle §6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává 
Stavební úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, pro k. ú. Borek – Stavební úřad Všetaty. 
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda 
ZPF 
Těžba štěrkopísku 
Celková plocha pozemků určených k těžbě je 37,2 ha (plochy 1-3, 8). 
Uvedené pozemky patří do kategorie ZPF. 

Tabulka 3 

BPEJ Rozloha 
(ha) 

Třída 
ochrany 

Plocha    
1 

Plocha     
2 

Plocha     
3 

Plocha     
8 

2.21.10 17,6 IV  15,5 2,1  

2.56.00 19,2 I 15 3,4  0,8 

2.58.00 0,4 II   0,4  

 
Rekultivace, využití území po těžbě, využití lokality Spálenka 
Zemědělské pozemky po rekultivaci se nacházejí na ploše č. 5, která bude mít sportovně-

rekreační funkci, harmonické zapojení sportovně rekreačního areálu do krajiny prostřednictvím 
roztroušené zeleně a trvalých travních porostů bude v krajině působit pozitivně na udržení ekologické 
stability území. 

Tabulka 4a BPEJ pozemků na ploše č. 5 

BPEJ Rozloha (ha) Třída ochrany 

2.21.10 20,9 IV 

2.22.10 2,6 IV 

2.23.12 1,6 IV 

2.56.00 7,9 I 

2.58.00 2,1 II 

2.66.01 1,4 V 

2.72.01 1,2 V 

Tabulka 5b předtěžebních BPEJ pozemků na ploše č. 4 

BPEJ Rozloha (ha) Třída ochrany 

2.21.10 25,7 IV 

2.22.10 8,8 IV 

2.56.00 40,5 I 

2.58.00 0,3 II 

2.66.01 0,2 V 

2.72.01 0,7 V 
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Základní mapovací a oceňovací jednotkou půdy jsou bonitované půdně ekologické jednotky 

(BPEJ). BPEJ jsou definovány na základě agronomicky zvláště významných charakteristik klimatu, půdy 
a konfigurace terénu a je tudíž možné k nim přiřadit parametrizované (normativní) údaje o produkčním 
potenciálu hlavních zemědělských plodin a rovněž ekonomickém efektu, který za daných podmínek 
přinášejí. Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. 

 1. číslice v kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu, což je v tomto případě region T 2 - 
teplý, mírně suchý, s průměrnou roční teplotou 8-9 °C, s průměrným úhrnem srážek 500-600 mm, 
pravděpodobností suchých vegetačních období 20-30 %, s vláhovou jistotou 2-4. 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ). 
HPJ 21 značí hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích, 

velmi lehké, výsušné. 
HPJ 22 jsou hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech; většinou lehčí nebo 

středně těžké, s vodním režimem příznivějším než předchozí 
HPJ 23 jsou hnědé půdy a drnové půdy většinou slabě oglejené na píscích, uložených na slínech 

a jílech; lehké v ornici a velmi těžké ve spodině, vodní režim je kolísavý - od výsušného až po převlhčení 
podle výše srážek 

HPJ 56 jsou nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry 
HPJ 58 jsou nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, vláhové poměry jsou méně 

příznivé, po odvodnění příznivé. 
HPJ 66 jsou oglejené půdy zbažinělé rovinných poloh; zpravidla těžkého rázu, zamokřené, 

obtížně proveditelné meliorace, vhodné pouze pro louky 
HPJ 72 jsou glejové půdy zrašeliněné a rašeliništní půdy nivních poloh s hladinou podzemní vody 

trvale blízko povrchu - výrazně zamokřené 
4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám: 

Tabulka 6 

KÓD SVAŽITOST EXPOZICE 
0 0 - 3°  rovina všesměrná 
1 3 - 7° mírný svah všesměrná 

5. číslice vyjadřuje kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Hloubka půdního profilu 
je omezena buď pevnou horninou, nebo silnou skeletovitostí. 

 Tabulka 7 

KÓD SKELETOVITOST HLOUBKA 
0 žádná hluboká 
1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
2 slabá hluboká  

 
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější zemědělské půdy v jednotlivých 

klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno 
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odejmout ze ZPF pouze výjimečně a to především na záměry související s obnovou ekologické stability 
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. V tomto konkrétním případě se jedná o půdy 
pravidelně zaplavované. 

Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy, které mají v rámci jednotlivých regionů nadprůměrné 
produkční schopnosti. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné. 

Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou 
produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých 
a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. Jde 
o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území 
a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

 
Plocha rekultivace (4, 7) 
Celková výměra plochy je 121,6 ha. Dotčené území již bylo odňato ze ZPF. 
 
Plocha 6  
Jedná se o územní rezervu pro zázemí rekreační zóny u Boreckého jezera v obci Borek, plocha 

není součástí investičního záměru investora. 
 
Pozemky na plochách 4, 7 byly vyňaty ze ZPF, na části území již bylo ukončeno vynětí, protože 

zde již proběhla rekultivace. Plocha 5 byla v minulosti vyňata celá, toto vynětí již také bylo ukončeno. 
Plochy těžby 1-3 a 8 nejsou vyňaty ze ZPF. Žádost o vynětí ze ZPF bude navazovat na proces EIA. 

 

PUPFL 
Nebude dotčena půda určená k plnění funkcí lesa. Lesní pozemky nacházející se na východním 

břehu Probošťáku a dále na jih od něj se nacházejí mimo hranice navrhovaného těžebního prostoru. Těžba 
neovlivní remíz nacházející se mezi plochami 1 a 2. Západní břeh Očka je již stabilizován, proto ani lesní 
pozemky na tomto břehu nebudou dotčeny. 

 

2. Voda 
Těžba štěrkopísku 
Voda pro provozní účely 
Voda nacházející se v současném těžebním jezeře je důlní vodou podle zákona č. 44/1988 

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Tato voda je využívána pro provozní účely - pro 
praní suroviny v množství cca 700 l/min. Úprava suroviny praním probíhá ročně zhruba po dobu 825 
hodin. Po ukončení procesu úpravy se voda vrací zpět do těžebního jezera. 

Voda pro sociální zařízení 
Voda pro sociální zařízení je čerpána z místní studny, která má povolení k odběru užitkové vody 

vydané Okresním úřadem Mělník, RŽP, dne 13. 7. 1995, čj. RŽP/vod/2817/95. Roční odběr vody 
v provozovně je 150 m3. 
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Pitná voda  
Pitná voda a limonády jsou dováženy. 
 

Rekultivace, využití území po těžbě, sportovní aktivity 
Na území je plánován sportovně rekreační park, zahrnující golfové hřiště, letiště ultralehkých 

letadel a cyklostezku.  
Vybudování a provozování cyklostezky nebude mít žádné nároky na spotřebu vody. 
Letiště nemá žádný zdroj vody, ani v budoucnosti se neuvažuje o jeho vybudování. 

Pitná voda a voda pro sociální zařízení 
Stávající golfová klubovna využívá je zatím provizorně napojena na užitkovou vodu z pískovny, 

ročně se spotřebuje 440 m3. Pitná voda a nápoje jsou dováženy. Bylo požádáno o povolení stavby studny 
a o povolení odběru.  

Jaký zdroj vody bude využívat rozšířené zázemí golfu, případně nové ubytovací zařízení, bude 
řešeno v příslušných projektech.  

Množství spotřebované vody rozšířeného zázemí golfu, případně nového ubytovacího zařízení 
nelze v této fázi rozpracovaného projektu odhadnout, protože nejsou k dispozici přesné kapacity. 

Voda pro závlahy 
Plánované maximum pro závlahu stávajícího hřiště je 42 800 m3/rok. Skutečné odběry byly oproti 

maximu poloviční - 18 500 m3 v roce 2005 a 24 800 m3 v roce 2006. Zdrojem závlahové vody je jímka 
v jezeře tvořícím jeden z prvků na hřišti.  

Pro výhled lze předpokládat, že celé hřiště bude v maximální variantě spotřebovávat 170 000 
m3/rok. Voda bude brána z povrchových zdrojů – z dalších jezer v herní ploše. 

 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Těžba štěrkopísku 
Elektrická energie je odebírána z veřejné elektrické sítě a je používána pro chod třídírny a zázemí. 

Její spotřeba se pohybuje okolo 190 000 kWh/rok. 
Spotřeba nafty se pohybuje okolo 54 000 l/rok, mazadel pak okolo 1 550 l/rok. 
Všechny suroviny jsou dováženy. 
Pro skladování rezerv pohonných hmot a olejů slouží zvláštní zabezpečený sklad olejů a čerpací 

stanice nafty (bencalor), které jsou umístěny v zázemí provozovny Borek. Pro manipulaci s oleji 
a pohonnými hmotami za normálního provozu i v případě havárie byl vypracován a schválen Havarijní 
plán. 

Rekultivace, využití území po těžbě, sportovní aktivity  
Na území je plánován sportovně rekreační park, zahrnující golfové hřiště, letiště ultra lehkých 

letadel či cyklostezku.  
Letiště zůstane ve stávající podobě. 
Cyklostezka bude vybudována terénními úpravami při přípravě těžby (jižní část) či rekultivaci 

(severní část), část materiálu bude dovezena. Množství surovin není v současné době známo. 
Golfové hřiště bude vymodelováno při terénních úpravách v rámci rekultivace a úprav lokality.  
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Pro další fázi realizace záměru bude zapotřebí především těchto surovinových zdrojů – zemina, 
štěrky, písky, vápno, cement, cihly nebo jiné konstrukční prvky, sklo, dřevo, živice, rašelina atd. 

Ze současného stavu projektu nelze kvalitativně ani kvantitativně tyto stavební materiály 
specifikovat. 

 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Těžba štěrkopísku 
Doprava štěrkopísku z provozovny je zajišťována převážně automobilovou nákladní dopravou. 

Provozovna je vybavena lodní nakládkou, která expeduje do cca 20 % suroviny, lodní doprava však nyní 
stagnuje. Také převážná část odběratelů (80-90 %) je z Prahy; pro ně je lodní doprava neefektivní. 
(Surovina by musela být dopravována do Mělníka, tam případně přeložena a proti proudu Vltavy 
dopravována do Prahy. Zde by byla opět nutná překládka a nakládka na automobily dopravující surovinu 
na místo konečného určení.) 

 
 
 

Tabulka 8 Nasazení dopravních prostředků v štěrkopískovně Borek 

Těžké nákl. automobily pro expedici 12350 za rok 12350 za rok 50 100
Těžké nákl. automobily pro rekultivaci 15000 za rok 15000 za rok 60 120
Těžké nákl. automobily pro suchou těžbu --- 7400 za rok 40 80
Osobní vozidla 6650 za rok 6650 za rok 27 54
Lodě pro dopravu písku do úpravny 8 za den 8 za den 8 za den 16 za den

Intenzita 
vozidel za denDopravní prostředek Rok 2007 Rok 2010 Počet vozidel 

za den

 
 
Ze štěrkopískovny ústí výjezd přímo na silnici II/331. Zde vozidla expedující cca 8 % suroviny 

odbočí vlevo, projedou kolem obce Borek a pokračují směrem na Mělník. Vozidla expedující cca 72 % 
suroviny odbočí vpravo, projedou okrajem obce Stará Boleslav na silnici II/610 a pokračuje na 
severovýchod ke křižovatce s rychlostní komunikací R 10 Praha – Mladá Boleslav (viz obr. 1). Ze 
stejných směrů rovněž nákladní auta přijíždějí k úpravně. Bývají naložena odpadem, který vozí na 
rekultivaci vydobytých prostorů v pískovně Borek. Expedice suroviny probíhá po celý rok v pracovních 
dnech (tj. 250 dní za rok) po 8,5 hodin denně. 

 
Intenzity dopravy za 24 hodin na silnici II/331 (číslo sčítacího úseku 1-5526 a 1-3012) a na silnici 

II/610 (číslo sčítacího úseku 1-0522) - viz obr. 1 - jsou dle údajů Ředitelství silnic ČR pro rok 2005 
následující: 

Tabulka 9  Intenzity dopravy na komunikacích zájmového území v roce 2005 

osobní nákladní celkem
Stará Boleslav II/331 1 - 3012 3637 1569 5206

Borek II/331 1 - 3012 3716 1369 5085

Intenzita dopravy za 24 hodin v roce 2005Lokalita Komunikace Číslo úseku
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Tabulka 10  Přepočtené intenzity dopravy na komunikacích zájmového území v r. 
2007 

osobní nákladní celkem
Stará Boleslav II/331 1 - 3012 3807 1613 5420

Borek II/331 1 - 3012 3889 1403 5292

Lokalita Komunikace Číslo úseku Intenzita dopravy za 24 hodin v roce 2007

 

Tabulka 11 Přepočtené intenzity dopravy na komunikacích zájmového území v r. 2010 

osobní nákladní celkem
Stará Boleslav II/331 1 - 3012 4062 1680 5742

Borek II/331 1 - 3012 4150 1454 5604

Lokalita Komunikace Číslo úseku Intenzita dopravy za 24 hodin v roce 2010

 

Nejbližší železniční stanice s možností nakládky je od ložiska vzdálena cca 2,5 km ve Staré 
Boleslavi. Železniční přepravy není vzhledem k cílovým místům v současné době využíváno a ani ve 
výhledu se s ní nepočítá. 
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Sportovní aktivity 
Golf, letiště 
Pro příjezd ke golfovému hřišti, resp. pro lepší napojení na silnici II/331 byla vybudována nová 

asfaltová účelová komunikace odbočující z účelové komunikace vedoucí k pískovně podél východního 
břehu jezera Očko, která se napojuje na původní panelovou komunikaci zajišťující obsluhu areálu hřiště 
a letiště. 

Stávající kapacita parkoviště (30 parkovacích míst) bude v rámci rozšiřování hřiště adekvátně 
navyšována. Golfové hřiště bude v konečné fázi vyžadovat vybudování cca 150 parkovacích stání pro 
hráče. Parkovací místa budou vybudována na pozemku mezi novou asfaltovou komunikací a státní silnicí 
II/331. Z dopravního hlediska je předpoklad, že provoz golfového hřiště vyvolá zvýšení průměrné 
intenzity na komunikaci II/331 o cca 240 průjezdů osobních vozidel za den. 

Vzhledem k tomu, že ještě neproběhly komplexní pozemkové úpravy, nemohl být vytvořen 
masterplan golfového hřiště, tudíž není možné specifikovat časové údaje rozšiřování. Obecně lze říci, že 
investor zahájí rozšiřování hřiště po dokončení procesu EIA a po vydání územního rozhodnutí na 
plochách již zrekultivovaných cca v roce 2008 – 2009, další dílčí etapy budou následovat po dokončení 
etap rekultivace. 

Cyklostezka 
Vedení cyklostezky je plánováno zhruba v této trase: 
Od Borku od hospody podél Borecké tůně, pak na jižní břeh Boreckého jezera (nynější průplav 

bude zasypán), kolem tůně Spálenka buď severně na lokalitu 6, nebo jižně přes současný lesík, dále po 
východním okraji letiště až na panelovou cestu k Očku, po nové asfaltové silnici na komunikaci do 
pískovny a k Proboštskému jezeru, do lesíka (což je současná trasa) a nakonec nově po východním okraji 
těžební plochy 1.  

Cyklostezka bude značena standardním způsobem. 

 
Prostupnost území 
Prostupnost území bude zajištěna ve směru severojižním cyklostezkou, ve směru 

východozápadním pak po stávajících komunikacích – po účelové komunikaci vedoucí k pískovně 
a komunikacích v rekreační zóně Proboštského jezera. Podél Labe vede "potahová stezka", která je 
součástí vodního toku jako samostatný pozemek. V rámci uskutečnění plánovaného záměru nedojde 
k žádné změně v jejím vedení.  

 
 

III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 
Těžba štěrkopísku 
Pro zhodnocení stavu ovzduší byla vypracována Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek 

z provozu pískovny i z ostatní dopravy (viz příloha č. 2). 
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a/ Hlavní bodové zdroje znečištění 
Možným zdrojem bodového znečištění prachem by mohly být mezideponie jednotlivých frakcí 

a třídící linka uvnitř těžebního prostoru. Prašnost vznikající při těžbě, třídění a skladování ovšem je 
zanedbatelná, a to ze dvou důvodů: 

1. Těžená surovina se těží a bude těžit z vody nebo z poloh blízkých hladině podzemní vody – 
písek je mokrý, popř. vlhký, proto nepráší. Také při skladování vytéká z mezideponií voda, 
proto je prostor úpravny neustále vlhký. 

2. Písek podle zrnitostních zkoušek obsahuje jen asi 2 % jemné fáze (s velikostí zrn do 125 µm), 
která se může účastnit prašných emisí, protože větší částice již mají vysokou pádovou 
rychlost. Kromě toho pokud povrch deponií uschne, vytvoří se na nich tvrdá krusta, která 
brání víření prachu větrem. Emise prašné frakce PM10 (tj. s částicemi do 10 µm) tedy bude 
velmi malá. 

Významné ovlivnění těmito zdroji proto nelze předpokládat. 
 
b/ Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 
Při těžbě štěrkopísku z vody nevznikne aktivní otevřená plocha, která by mohla být plošným 

zdrojem znečištění. 
 
c/ Hlavní liniové zdroje znečištění 
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je provoz na komunikacích, po nichž bude surovina 

transportována na místo určení. Dále pak lze za liniový zdroj považovat provoz na účelovou komunikaci, 
po které vyjíždějí auta z pískovny na hlavní silnici a pohyb vozidel po štěrkopískovně. 

Zdrojem prachu bude i sekundární prašnost vznikající při průjezdu aut po příjezdové cestě 
k úpravně i po ostatních silnicích. Tuto část prašnosti je však velmi těžké odhadovat, protože závisí na tak 
těžko vyhodnotitelných skutečnostech, jako je množství prachu na silnici a jeho zrnitost. 

Rozhodujícím zdrojem emisí NOx, prachu - PM10 a benzenu je však ostatní automobilová doprava 
po okolních silnicích. 

 

Bilance emisí znečišťujících látek 

Ze vstupních údajů vyplývají následující hodnoty ročních emisí znečišťujících látek: 

Tabulka 12 

 Roční úhrn emisí v r. 2010 (t/r) 
NOx prach - PM10 benzen 

1 - Doprava z pískovny 3,069 0,204 0,0100 
2 - Lodní doprava do úpravny 0,096 0,007 0,0003 
3 - Těžba, bagry, nakladače 2,245 0,207 0,0012 
5 - Doprava z těžby U jatek 0,328 0,022 0,0009 
Celkem zdroje související s pískovnou 5,738 0,440 0,0124 
4 - Ostatní doprava 51,908 2,777 0,5856 
Celkem 57,646 3,217 0,5980 
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Z tabulky je zřejmé, že dominantním dopravním zdrojem emisí ve sledovaném území bude 
ostatní doprava, na kterou připadá 90 % emisí NOx, 86 % emisí prachu - PM10 a 98 % emisí benzenu. 
Provoz pískovny se na emisích NOx a prachu - PM10 bude podílet jen z 10 - 14 %, v případě benzenu jen 
ze 2 %. Nízké emise benzenu z provozu pískovny jsou způsobené velmi nízkou produkcí benzenu 
v naftových motorech ve srovnání s motory benzínovými. Hlavním zdrojem emisí z provozu pískovny je 
přitom právě nákladní doprava a těžba, tedy právě naftové motory. 

Emise z dopravy písku z těžby U jatek do úpravny a z dopravy skrývky z prostoru U jatek na 
skládku jsou zhruba 10x menší než emise způsobené nákladní dopravou při expedici písku mimo 
pískovnu a dovozu materiálu zvenku na skládku. 

Přímé emise NO2 tvoří podle předpokladu 10 % emisí NOx, ale vzhledem ke konverzi NO na NO2 
bude vliv NO2 vyšší, než by odpovídalo jeho přímým emisím. 

 

Rekultivace, využití území po těžbě, sportovní aktivity, využití lokality Spálenka 
Plánované záměry na plochách 4, 5 a 7 svým charakterem nijak neovlivní ovzduší. Obslužná 

doprava bude v porovnání s ostatní dopravou na nízké úrovni, tudíž se nepředpokládá negativní působení 
na znečištění ovzduší. 

Průmyslová zóna předpokládá možné provozování přístavu pro říční lodě. Lodní doprava 
a návazná obslužná automobilová doprava nebude představovat navýšení intenzit dopravy oproti 
stávajícímu stavu (doprava štěrkopísku, rekultivace), tudíž nedojde k navýšení emisí. 

 

2. Odpadní vody 
Těžba štěrkopísku 

Povrchové vody 

Dešťové odpadní vody jsou v provozovně odvodněny přirozeným vsakem vody a infiltrují do 
podloží. 

Povrchové vody ze zpevněných komunikací odtékají do příkopů. 
Jakost těchto vod bude vykazovat především zvýšené koncentrace ropných látek (NEL) 

a nerozpuštěných látek (NL). Koncentrace těchto látek v odpadní vodě není blíže odhadnutelná, mění se 
v závislosti na délce a intenzitě srážek, množství a technickém stavu vozidel, strojního parku, atp. 
Odpadní voda odtékající z vozovky a zpevněných ploch je nejvíce znečištěna v počátečních minutách 
srážkové činnosti. Nejvyšší koncentrace škodlivin se objevují přibližně v prvních 15 minutách po jejím 
zahájení. Při delším trvání srážek pak koncentrace škodlivin prudce klesá a podle délky a vydatnosti 
srážek se snižuje až na zanedbatelné hodnoty. 

Recipientem povrchových vod je Labe a Proboštské jezero. 

Technologické odpadní vody 

Technologie zpracování suroviny využívá důlní vodu v množství cca 700 l.min-1, která je pak 
vypouštěna, event. z prané suroviny gravitací odteče zpět do těžebního jezera. 

Splaškové odpadní vody 

Sociální zařízení má vlastní jímku, žumpu, která je podle potřeby vyvážena na ČOV. 
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Rekultivace, využití území po těžbě, sportovní aktivity 
Splaškové odpadní vody v současnosti vznikají ve stávající golfové klubovně. Provizorně je 

zatím splašková kanalizace svedena do vyvážecí jímky. V nejbližší době je plánováno zajistit odvádění 
splaškových vod kanalizací do obce Borek na nově vybudovanou ČOV. 

 
Stávající množství splaškových odpadních vod 
pískovna  150 m3/rok 
klubovna  440 m3/rok 

celkem    590 m3/rok 
 
Také plánované rozšíření zázemí golfu bude napojeno na kanalizaci obce Borek. Množství 

odpadních vod bude odpovídat spotřebě vody. Nepředpokládá se významné množství odpadních vod, 
které by mohly ovlivnit životní prostředí. 

 

3. Odpady 
Nakládání s odpady se řídí Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími 

právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů a Seznam nebezpečných látek, v platném znění. 

V následující tabulce přinášíme přehled podskupin a druhů odpadů, které vznikají a budou 
pravděpodobně vznikat při jednotlivých aktivitách. Původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci 
o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

 

Tabulka 13 Odpady z provozu záměru 
Kód druhu 

odpadu 
Název odpadu Kategorie 

odpadu  
05 01 03 Kal z nádrží na ropné látky N 

13 02 05 Nechlorované minerální motorové převodové a mazací oleje N 
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastový obal O 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 
oděvy 

O, N 

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky z různých druhů dopravy (včetně 
stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich 
údržby 

O 

16 01 03 Pneumatiky O 
16 01 17 Železné kovy O 
16 01 08 Neželezné kovy O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 05 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N 
20 01 01 Papír a lepenka O 
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20 01 02 Sklo O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 03 04 Kal ze septiků a žump O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
 
Upotřebené oleje (13 02 05) vznikají při provozu těžebních strojů. Odpadní oleje patří podle 

nového Zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi „vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání 
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Upotřebené oleje budou shromažďovány ve 
speciálních dvouplášťových kontejnerech na určeném místě v zajištěném skladu a ihned po naplnění 
budou odváženy k odstranění firmou Baufelt Mstětice. 

Obaly a nádoby se zbytky ropných látek a jiných škodlivin (05 01 03 N), případné kondenzáty 
z kompresorů (13 01, 13 02 N) budou shromažďovány v uzavřeném kontejneru, který bude současně 
transportním obalem. Společně s tímto odpadem budou shromažďovány případné další odpady vznikající 
v malém množství. Po naplnění bude kontejner odvezen k odstranění firmou Baufelt Mstětice. 

Benzínový čistič je používán při drobných údržbách těžebních strojů k čištění součástek. Zbylý 
znečištěný benzín (14 06 03, N) bude shromažďován ve sběrné nádobě v zajištěném skladu a ihned po 
naplnění bude odvážen k odstranění. 

V rámci těžebních prací a při údržbě technologie budou vznikat odpady podskupiny 15 02 - 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné 
nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. 
Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou 
současně transportním obalem. Odpad bude skladován ve skladu olejů, v zavázaných pytlích, a dále bude 
podle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být 
přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu. 

Ojeté pneumatiky, části pneumatik, gumové předměty, gumových předmětů, dopravníkových 
pásů (16 01 03 O, 07 02 99) se budou shromažďovat na volné ploše a budou odváženy ke zneškodnění 
dle potřeby. Zpětný odběr odpadu 16 01 03 a jeho následné řádné využití musí zajistit podle § 38 zákona 
č. 185/2001 Sb. „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. 

Čistý obalový papír, papír z kanceláří, noviny (15 01 01 O, 20 01 01, O) budou shromažďovány 
v improvizovaných sběrných nádobách (papírové pytle) a odevzdávány do sběrny. 

Použité díly a součástky strojů a zařízení (16 01 17 O, 16 01 18 O) budou shromažďovány na 
volné ploše v zázemí a podle potřeby odváženy do výkupu sběrných surovin. 

V případě znečištění skrývky či suroviny nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo 
z těžebních mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 a 17 05 05), který by měl být 
přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO. 

Komunálnímu odpadu podobné odpady (20 03 01 O, 20 03 03 O, 15 01 02, O) vznikající 
z provozu administrativního a sociálního zázemí jsou shromažďovány ve sběrných nádobách a následně 
odstraňovány technickými službami. 

Odpad ze sociálního zařízení (20 03 04 O) je kumulován v bezodtoké jímce, která je dle potřeby 
vyvážena. 
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V současnosti ukládá investor na plochách rekultivace materiál povolený rozhodnutím KÚ 
Středočeského kraje č. 14860od141932/05/OŽP-Sk ze dne 20. 2. 2006. Toto rozhodnutí se týká pouze 
daného území, investor však předpokládá, že i plocha těžby U Jatek by mohla být zavážena stejnými 
druhy materiálů (odpadu). Pro toto ukládání bude nutné získat povolení KÚ Středočeského kraje. Jde 
o odpady kat. č. 01 04 08 - Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07, 01 04 09 - 
Odpadní písek a jíl, 01 04 13 - Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07, 17 01 
01 - Beton, 17 01 02 - Cihly, 17 01 03 - Tašky a keramické výrobky, 17 01 07 - Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06, 17 03 02 - Asfaltové 
směsi neuvedené pod číslem 17 03 01,  17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 17 
05 08 - Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07, 17 08 02 - Stavební materiály na 
bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01. 

Záměr těžby na ploše 2 (U Jatek) by tak představoval nakládání, resp. ukládání zmíněných 
odpadů kategorie ostatní v objemu cca 900 000 m3. Předpokladem je, že zavážkovým materiálem budou 
výkopové zeminy s podílem suti (cihly, beton, keramika). V současné době probíhá zavážení na ploše 4 
v rámci schváleného plánu rekultivace. Podíl suti činí cca 30 %, přičemž trend je klesající (suť má být 
přednostně recyklována). Je tedy předpoklad, že by zavážení těžební jámy po těžbě na ploše U Jatek mělo 
obdobnou skladbu, jako je u stávající zavážky, spíše s nižším podílem suti. 

Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t ostatního 
odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39, odst. 2. 

S nebezpečnými odpady může původce nakládat dle §16, odst. 3 pouze na základě souhlasu 
příslušného orgánu státní správy (tj. MěÚ Brandýs n. L. – Stará Boleslav). 

Za provozu štěrkopískovny a zázemí sportovně rekreačního areálu by nemělo vznikat 
nadstandardní množství odpadů, které by nadměrně ohrožovaly životní prostředí. Odpad bude vznikat při 
běžném provozu a při údržbě strojního zařízení pískovny. 

Celý záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska 
druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí. 

 

4. Hluk 
Těžba štěrkopísku 
Měření hluku z pozemní dopravy 
Zjišťování stavu akustické situace ve venkovním prostoru zástavby situované k odvozovým 

trasám bylo realizováno synchronním akustickým měřením ve čtyřech měřicích místech dne 1. června 
2000. Specifikace měřicích míst a naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v měřicích místech 
jsou popsány v níže uvedených tabulkách. 

 

Tabulka 14 Měřicí místa 
Označení místa  Charakteristika měřicího místa 

1 
MM u objektu správce rekreačního zařízení Proboštského jezera, mikrofon 3 m 

nad terénem, 2 m před fasádou objektu směřující k účelové komunikaci 
štěrkopískovny, 36 m od osy přilehlé účelové komunikace 

2 MM u objektu č. p. 62 na okraji Staré Boleslavi, mikrofon 3 m nad terénem, 2 m 
od fasády směřující k silnici II/331, 5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu 

3 MM u objektu č. p. 18 ve Staré Boleslavi, mikrofon 3 m nad terénem, 7,5 m od 
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osy nejbližšího jízdního pruhu, 3 m od fasády směřující k přilehlé komunikaci 

4 MM na lesní cestě před odbočkou do obce Borek, mikrofon 3 m nad terénem, 
7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu silnice II/331 

 

Tabulka 15 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] 
Interval měření Měřicí místo 

1 2 3 4 
 6 – 7 55,6 68,8 64,8 68,1 
 7 – 8 55,6 70,1 -* 69,3 
 8 – 9 55,7 70,0 66,8 69,3 

 9 – 10 58,0 69,5 -* 68,9 
 10 – 11 61,5 69,8 -* 69,5 
 11 – 12 57,7 69,2 66,6 69,1 
 12 – 13 57,2 69,0 67,1 68,6 
 13 – 14 56,3 68,7 65,9 67,6 

 14 –14:30 55,7 68,5 66,8 68,2 
za měřený interval 57,6 69,4 66,6 68,8 

* výpadek měřicího řetězce 
 
Hodnocení měření hluku z pozemní dopravy 
Z výsledků měření v roce 2000 vyplývalo, že v měřicím bodě 1 u objektu správce kempu se 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku pohybovaly v rozmezí 55,5 až 58,0 dB. Vlivem jiných zdrojů 
hluku, nesouvisejících s provozem štěrkopískovny Borek, se výjimečně ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A pohybovala kolem 61,5 dB. V měřicím bodě 2 u zástavby na okraji Staré Boleslavi se 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybovaly v rozmezí od 68,5 do 70 dB. V měřicím bodě 3 
u zástavby v intravilánu Staré Boleslavi se ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybovaly 
v rozmezí 65 – 67 dB. V měřicím bodě 4 u silnice II/331 u obce Borek se ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A pohybovaly v rozmezí 67,5 až 69,5 dB. Ve všech měřicích bodech byl dominantním 
zdrojem hluku automobilový provoz na přilehlých komunikacích, v měřicím bodě 1 pak i zpěv ptáků 
a přelety letadel (jednak linkových dopravních letadel a jednak ultralehkých letadel z blízkého letiště). 

 
Měření akustických parametrů strojního vybavení 
- v roce 2000 
V rámci akustické studie byla v červnu 2000 provedena měření vybraných mechanizmů, 

používaných ve štěrkopískovně Borek, během jejich běžného pracovního nasazení. Vzdálenost mikrofonu 
od sledovaného mechanizmu byla volena tak, aby vzhledem k jeho rozměrům mohl být mechanizmus 
považován za bodový zdroj hluku.  

Akustické parametry remorkéru byly zjišťovány jako účinky jeho průjezdu na břehu plavebního 
kanálu spojujícího těžební prostor u obce Borek s technologickou třídicí linkou. Protokoly z měření 
jednotlivého strojního vybavení jsou uloženy v archivu zpracovatele studie. 
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Tabulka 16 Akustické parametry mechanizace/zařízení  používaných ve štěrkopískovně Borek 

Měřený mechanizmus Vzdálenost* LAeq 
[dB]  Poznámka 

Korečkový bagr 

80 m** 67,0  mikrofon šikmo k podélné ose bagru (40º od 
podélné osy na straně u motoru) 

115 m** 70,5 mikrofon kolmo k podélné ose bagru 160 m 55,2 

55 m** 63,5 mikrofon v ose bagru, na straně u korečků 

Rypadlo DH 103 35 – 40 m 67,8  
Nakladač UNC 200 40 m 66,5  
Buldozer 120 m 61,9  
Technologická třídicí linka, 
vykládání vlečných člunů 300 m** 54,7 během měření 3 x vibrační vyprazdňování 

člunů 

Remorkér  
28 m** 50,2 průjezd od linky k Borku, prázdný vlečný 

člun 

38 m** 50,7 průjezd od Borku k lince naložený vlečný 
člun 

* značí nejmenší vzdálenost od mechanismu od měřicího mikrofonu, v případě průjezdu remorkéru je uvedena kolmá vzdálenost 
od mikrofonu na plavební dráhu 

** mezi sledovaným mechanismem a měřicím mikrofonem byla pouze vodní hladina – tj. akusticky odrazivý terén 

 
- v roce 2007 
V rámci akustické studie byla dne 16. dubna 2007 provedena měření plovoucího korečkového 

bagru, používaného ve štěrkopískovně Borek, během běžného pracovního nasazení. Důvodem k měření 
plovoucího bagru bylo stanovit akustické emise zmíněného zařízení, neboť oproti roku 2000 došlo 
k akustickým úpravám (zatlumení motoru a výfuku plovoucího korečkového bagru). Vzdálenost 
mikrofonu od sledovaného mechanismu byla volena tak, aby vzhledem k jeho rozměrům mohl být 
mechanizmus považován za bodový zdroj hluku.  

Naměřené reálné akustické parametry (v roce 2000 a 2007) technologického vybavení 
štěrkopískovny Borek během běžného pracovního nasazení byly v další fázi této akustické studie použity 
k modelování předpokládaného stavu ve výhledu roku 2010. 

Níže uvedená tabulka popisuje akustické parametry mechanizace a zařízení používaných ve 
štěrkopískovně Borek. Musíme upozornit, že ve štěrkopískovně došlo k částečné obnově parku 
mechanizace, kdy nakladače UNC 200 byly nahrazeny novými akusticky příznivějšími nakladači 
VOLVO L 90 C a VOLVO L 90 E. Rypadlo DH 103 bylo nahrazeno rypadlem POCLAIN 1188. 
Hodnoty akustického výkonu pro nově zakoupené stroje (VOLVO L 90 E) byly zjištěny z údajů 
garantovaných výrobcem. 
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Tabulka 17 Akustické parametry mechanizace/zařízení  používaných ve štěrkopískovně Borek 

Měřený mechanismus Vzdálenost* 
[m]

LAeq 

[dB] 
LWA 

[dB]
Poznámka

104 m** 57,5 mikrofon v ose bagru, na straně motoru a výfuku

81 m** 58,7 mikrofon kolmo k podélné ose bagru na straně u 
korečků

94 m** 61,7 mikrofon kolmo k podélné ose bagru na straně motoru 
a výfuku

115 m** 56,0 mikrofon v ose bagru na straně u korečků

nakladač VOLVO L 90 E 105 hodnota udávaná výrobcem

Korečkový bagr

 
* značí vzdálenost mechanismu od měřicího mikrofonu, bylo uvažováno umístění zdrojů akustických emisí do středu plovoucího 

korečkového bagru 
** mezi sledovaným mechanismem a měřicím mikrofonem byla pouze vodní hladina – tj. akusticky odrazivý terén 

 

Rekultivace, využití území po těžbě, využití Spálenka  
Plánované záměry na plochách 4, 5 a 7 svým charakterem nijak neovlivní akustickou situaci. 

Obslužná doprava bude v porovnání s ostatní dopravou na nízké úrovni, tudíž se nepředpokládá její 
negativní působení. 

Průmyslová zóna předpokládá možné provozování přístavu pro říční lodě. Lodní doprava 
a návazná obslužná automobilová doprava nebude představovat navýšení intenzit dopravy oproti 
stávajícímu stavu (doprava štěrkopísku), tudíž nedojde k výrazné změně oproti stávajícímu stavu. 

 

5. Doplňující údaje 

Významné terénní úpravy 

V rámci rekultivačních prací, konkrétně technické rekultivace, bude zasypán kanál mezi 
Boreckým jezerem a přístavištěm. Borecké jezero se tak stane samostatnou vodní plochou. 

Rekultivační materiály, plánované množství ukládaného materiálu 

V rekultivovaném prostoru se ukládá pouze materiál povolený rozhodnutím KÚ Středočeského 
kraje č. 14860od141932/05/OŽP-Sk ze dne 20. 2. 2006. Ukládají se odpady kat. č. 01 04 08 - Odpadní 
štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07, 01 04 09 - Odpadní písek a jíl, 01 04 13 - Odpady 
z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07, 17 01 01 - Beton, 17 01 02 - Cihly, 17 01 03 
- Tašky a keramické výrobky, 17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06, 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01,    
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 17 05 08 - Štěrk ze železničního svršku 
neuvedený pod číslem 17 05 07, 17 08 02 - Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 
01. Všechno jsou to odpady kategorie ostatní. Zbývající kapacita úložiště je cca 2,25 mil. m3. 

Předpokládá se, že plocha po těžbě U Jatek by byla zavezena stejným materiálem, přičemž se dále 
předpokládá klesající podíl cihel, betonu, tašek a keramických výrobků, u nichž se preferuje 
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recyklace.Následně by byly tyto zavážky překryty vrstvou kulturních zemin tak, aby bylo možné provést 
biologickou rekultivaci na lesní pozemky. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 

1. ÚSES, zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP  
Podstatou ÚSES (územní systém ekologické stability) dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném 

znění je vytvoření funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, která by 
v maximálně možné míře zahrnula existující přírodní lokality a zajistila jejich vhodný management 
(viz mapa č. 3, část H). 

 

NRBK Labe 
Umístění:  BK vedený podél toku Labe, nivní osa biokoridoru prochází po pravém břehu, 

tedy břehu u pískovny. 
Charakter:   Nadregionální biokoridor, částečně funkční. 
Popis:  Průběh BK je vymezen vlastním tokem řeky Labe a nivní osou, opírá se zejména 

o doprovodné porosty podél toku obklopené ornou půdou. 
Ochrana: Nutno zachovat minimální šířku břehových společenstev, případně doplnit 

novými výsadbami. 
Konflikt:  Posuzovaný záměr se nachází v ochranné zóně NRBK. 
 

fRBK 2  Břehy Labe 
Umístění:  Oba břehy podél toku Labe. 
Charakter:  Funkční regionální biokoridor. 
Popis:  Tok řeky Labe s přilehlými břehovými společenstvy Z od obce Stará Boleslav. 

Navazuje na regionální biocentrum „Probošťák“. 
Ochrana:  Ochrana břehových společenstev. 
Konflikt: Těžba na ploše 1 bude probíhat v blízkosti RBK. 
 

nRBC 1456  Probošťák 
Umístění:  Umístění biocentra vychází z 2. změny ÚP Brandýs nad Labem a je budováno na 

ploše cca 30 ha zcela na ploše v k. ú. Brandýs nad Labem – částečně zahrnuje 
Proboštský rybník, tok Labe a rekreační areál u Proboštského jezera. 

Charakter:  Navrhované regionální biocentrum. 
Popis:  Vodní plocha Proboštského jezera s přilehlými plochami rekreačního areálu, pilíř mezi 

Proboštským jezerem, břehové porosty Labe, Labe 
Ochrana:  Ochrana břehových společenstev. 
Konflikt: Posuzovaný záměr – rozšíření těžby na Proboštském jezeře – okrajově zasáhne do 

mimolesní zeleně na okraji biocentra. Po ukončení těžební činnosti se nabízí možnost 
rozšíření biocentra na celou vodní plochu, čímž by došlo k radikálnímu zvětšení 
rozlohy a bylo by tak umožněno rozšíření jeho funkcí. 
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nLBC 3  Remíz „V Nejtku“ 
Umístění:  Remíz na pravém břehu Labe. 
Charakter:  Navrhované lokální biocentrum. 
Popis:  Vysázený remíz na břehu Labe s pozoruhodnou hustotou hnízdících ptáků. 
Ochrana:  Stávající remíz o ploše 1,9 ha chránit a rozšířit na plochu 3 ha. K výsadbě použít topol 

černý, jasan a lípu. 
Konflikt: Těžba na ploše 8 se nachází v těsné blízkosti stávajícího biocentra, zasahuje jeho 

nestabilizovanou část. 
 

fLBC 183 - „Na újezdě“ 
Umístění:  Na pravém břehu Labe cca 1 km jižně od Borku. 
Charakter:  Funkční lokální biocentrum. 
Popis:  Neporušená tůň se zachovalými břehovými porosty stromů a dále několik menších 

vodních ploch s ostrůvky a enklávami porostlými vodními a mokřadními 
společenstvy. 

Ochrana:  Uchránit před zavážením nebo další těžbou, v porostech odstraňovat nemocné a suché 
jedince a nahrazovat přirozenými dřevinami (dub, javor, lípa). 

Konflikt: - 
 

Významné krajinné prvky (VKP) 

Významný krajinný prvek je v zákoně č. 114/1992 Sb. v platném znění definován jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo 
přispívá k udržení její stability. Mezi významné krajinné prvky vyjmenované ze zákona patří lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Kromě prvků jmenovaných ze zákona mohou být významnými 
krajinnými prvky i jiné části krajiny, např. mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, naleziště nerostů 
a zkamenělin, přirozené i umělé skalní útvary a jiné, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody 
zaregistruje podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jako významné krajinné prvky. 
Kromě toho jsou uvedeny VKP ve smyslu § 3, odst. b) zákona č. 114/1992 Sb., které nejsou přesně 
vymezeny, ale mají význam jako regionální biocentra, jsou esteticky hodnotnými částmi krajiny (parky, 
sady, zámecké zahrady) nebo přispívají k udržení její stability. 

Posuzovaný záměr se dotýká následujících významných krajinných prvků: 
- registrované 
• břehové porosty Labe 
• břehové porosty Labe a Proboštského rybníka 
- VKP dle zákona 
• údolní niva Labe 
• Proboštský rybník, Očko 
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2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu  
Zájmové území se nachází v prostoru údolní říční nivy, což je z hlediska přítomnosti 

archeologických památek a jejich případného výzkumu situace velmi specifická, vyžadující nestandardní 
postupy. Údolní niva velkých řek procházela v období holocénu velmi komplikovaným vývojem, 
charakterizovaným delšími obdobími pozvolných akumulací fluviálních uloženin, střídaných obdobími 
eroze nebo klidu, kdy se na štěrkopískových sedimentech vytvářely půdní horizonty vhodné a využívané 
k osídlení pravěkými kulturami. Oblast středního Polabí náležela vzhledem k příznivým klimatickým, 
geologickým a pedologickým poměrům k nejstarší sídelní oikumeně pravěkých populací a byla 
kontinuálně a intenzivně osídlována počínaje nejstarším obdobím zemědělského pravěku (6. tisíciletí př. 
n. l.) až do současnosti.  

Pro posouzení navrhovaného záměru z hlediska ochrany archeologických památek dokumentace 
vychází z práce Posudek k záměru těžby štěrkopísků v lokalitě Brandýs n. L. - Stará Boleslav – 
Proboštské jezero z hlediska archeologické památkové péče zpracované pro dokumentaci EIA Těžba 
ložiska nevýhradního nerostu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (Ekola 2004). Práce zahrnuje široké 
zájmové území, proto lze její závěry vztáhnout i na posuzovaný záměr. 

Pro vyhodnocení byl pořízen soupis dokumentovaných archeologických akcí a vybraných 
archivovaných starších nálezů ze čtyř katastrálních území (Borek, Brandýs nad Labem, Křenek, Stará 
Boleslav), přiléhajících k dnešnímu toku Labe a zahrnujících širší okolí území dotčeného budoucím 
záměrem těžby (viz příloha 4). Akcentovány jsou zejména nálezy z oblasti údolní nivy Labe a z prostor, 
kde již v minulosti probíhala těžba fluviálních uloženin, z nichž jako modelový příklad může posloužit 
zejména situace v katastru Borek. Z katastrálních území Brandýs nad Labem a Stará Boleslav byly 
vzhledem k celkově velkému množství archeologických akcí a nálezů zařazeny pouze nálezy související 
s regulací toku Labe nebo s těžbou fluviálních písků a štěrkopísků v blízkém okolí (Stará Boleslav – 
Proboštská jezera). Vedle toho jsou uvedeny náhodné nálezy vyzvednuté při terénních úpravách z koryta 
řeky a nálezy lokalizované do bližšího okolí regulovaného toku Labe.  

Do soupisu nebyla zahrnuta většina archeologických akcí související s výzkumem raně 
středověkého hradiště Stará Boleslav, které je systematicky zkoumáno od 20. let 20. století a jehož 
výzkum zahrnuje již několik desítek archeologických akcí různého rozsahu a charakteru. Areál vlastního 
hradiště je situován na pravém břehu Labe a leží na nízké písčité duně jazykovitého půdorysu (cca 3–5 m 
nad úrovní dnešní říční nivy), ve vzdálenosti 1,5 km západně od zájmového území těžby. Podobně na 
celém katastrálním území Brandýs nad Labem (levý břeh Labe) bylo již realizováno množství 
záchranných archeologických výzkumů pozitivního charakteru, dokládajících bohaté osídlení z období 
prakticky všech pravěkých kultur i období raného středověku. Dějiny osídlení regionu významně doplnily 
zejména velkoplošné výzkumy Okresního muzea Praha - východ v posledních deseti letech v prostoru při 
jižním okraji Brandýsa, v části Vrábí, realizované v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny. Tyto akce 
nebyly do soupisu rovněž zaneseny, neboť se jedná o lokality mimo území údolní nivy, jejichž geologické 
a pedologické poměry a geomorfologický vývoj jsou od zájmového území odlišné a učiněná zjištění jsou 
proto ve vztahu k archeologické situaci v oblasti Proboštských jezer pouze orientační, dokládají však 
intenzivní a nepřetržité pravěké osídlení v širším okolí lokality. 

Z katastrálních území Borek a Křenek (obojí okres Mělník) byly vybrány všechny archivované 
archeologické akce na daném území, neboť většina nálezů z této oblasti byla učiněna v souvislosti 
s těžbou písků a pochází z dnes již zcela odtěžených poloh. Lze předpokládat, že situace zjištěná v těchto 
lokalitách je podobná situacím, které bychom mohli očekávat v zájmovém území těžby. Z hlediska 
zhodnocení pravděpodobnosti výskytu archeologických kontextů mají největší význam právě 
archeologická zjištění v katastrálním území Borek – bývalé pískovny I a II, kde byla těžba systematicky 
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sledována od r. 1970. V letech 1983-1984 se zde uskutečnily záchranné výzkumy OM Praha východ pod 
vedením D. Dreslerové-Turkové (ARÚ Praha), které přinesly doklady pravěkého i vrcholně středověkého 
osídlení a vzorky profilu pískoven, umožňující vytvořit hypotetické schéma holocénního vývoje terénů 
v prostoru labské nivy. 

 
Podrobné údaje o jednotlivých specifikovaných nálezech jsou uvedeny v příloze 4 - Archeologie. 
 

3. Zhodnocení zastavění pozemků z hlediska míry využití území dle 
územního plánu 

Záměr respektuje územní plán obce Borek nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
návrh využití území po těžbě štěrkopísku a svým charakterem využívá území v rámci daných limitů. 

V prosinci 2001 byla firmou ILF Consulting Engeneers zpracována urbanistická studie 
Proboštská jezera – využití území po těžbě štěrkopísku. Základním principem urbanistického návrhu je 
stabilizace sportovní a rekreační funkce. V zájmovém území navrhuje studie také průmyslovou zónu.  

Sportovní areál (konkrétně golfové hřiště) je navržen mj. na pozemky, které podle územního 
plánu obce Borek mají ve spojitosti s budoucím říčním přístavem sloužit jako průmyslová zóna. 

Záměr vybudovat průmyslovou zónu s přístavem se v současnosti vzhledem k plavební situaci na 
řekách Labe a Vltava jeví jako nereálný v blízkém časovém horizontu. Je to způsobeno zejména plavební 
situací v úseku Děčín – státní hranice. Pokud nebudou realizovány stavby ke splavnění Labe, jeví se 
budování nových přístavů jako neopodstatněné. 

Pokud by se pro výše zmíněné pozemky určené dle ÚP jako průmyslová zóna nenalezl jiný 
vhodný způsob využití, postupně by degradovaly na neplodnou půdu s ruderální vegetací a náletovými 
dřevinami. Aby tento stav nevznikl, je vhodné, aby pozemky byly využity k veřejným sportovně 
rekreačním aktivitám. 

 

II. Charakteristika stavu složek ŽP pravděpodobně významně 
ovlivněných 

1. Ovzduší 
Dlouhodobé charakteristiky klimatu za období 1961 – 1990 uvádějí údaje ze stanice Semčice 

(234 m n. m.) a Praha – Karlov (261 m n. m.) 

Tabulka 18 

 Semčice Praha - Karlov 

Průměrná teplota (°C) 8,7 9,4 

Délka trvání slunečního svitu (h) 1573,6 1611 

Úhrn srážek (mm) 446 587,7 
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Tabulka 19 Charakteristiky klimatu za rok 2006: 

 Semčice Praha - Karlov 

Průměrná teplota (°C) 9,4 10,7 

Délka trvání slunečního svitu (h) 1911,2 1973,8 

Úhrn srážek (mm) 563,4 396,9 

 
Ve Středočeském kraji byly v roce 2006 průměrné srážky 592 mm, což téměř odpovídá 

srážkovému normálu za období 1961 – 1990 ve výši 590 mm. 
V roce 2006 byla ve Středočeském kraji průměrná teplota 8,9 °C, přičemž teplotní normál je 

8,2 °C. 
 
Údaje o pozaďovém znečištění ovzduší byly převzaty z ročenky ČHMÚ za rok 2005. Ve 

sledovaném území se nachází měřicí stanice Brandýs n. L., která měří imisní koncentrace NO2 a prachu -
 PM10 a její výsledky můžeme použít pro odhad pozaďového znečištění ovzduší v okolí pískovny Borek. 
Koncentrace benzenu se však neměří nikde v širokém okolí zájmového území. 

Výsledky měření za r. 2005 jsou uvedené v následujících tabulkách, ve kterých značí: 
MT  -  mez tolerance pro rok 2005 
Roč.p.  -  průměrná roční koncentrace 
Max.d.  - maximální denní koncentrace 
DPř.1d  -  doba překročení imisního limitu pro denní koncentraci 
 
Naměřené znečištění ovzduší NO2 

Tabulka 20 

Stanice Roč.p. 

(µg/m3) 

Brandýs n. L. 24,3 

Limit 40 

Limit + MT 50 

 

Naměřené znečištění ovzduší prachem - PM10 

Tabulka 21 

Stanice Roč.p. 

(µg/m3) 

Max.d. 

(µg/m3) 

DPř.1d 

(dní/rok) 

Brandýs n. L. 31,8 120 50 

Limit 40 50 35 

Limit + MT 40 50 - 
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Z naměřených hodnot vyplývá, že ovzduší v Brandýse (a pravděpodobně i v okolí, protože 
v okolí bývá nižší znečištění ovzduší než ve městě) není nadměrně znečištěné NO2. Průměrná hodnota 
koncentrací NO2 zůstávala v r. 2005 pod příslušným imisním limitem.  

Ovzduší v Brandýse je však nadměrně znečištěné prachem - PM10. Průměrné roční koncentrace 
sice v r. 2005 nedosáhly imisního limitu, denní průměry koncentrací PM10 však imisní limit překračovaly, 
a to dokonce častěji, než je přípustné. Je možné, že k překračování limitu pro denní koncentraci PM10 
může docházet i v okolí pískovny, otázkou ale zůstává, s jakou četností.  

O koncentracích benzenu nejsou žádné údaje, dá se však předpokládat, že když roční průměry 
těchto koncentrací nepřekračují imisní limit v jiných větších městech, nebudou jej překračovat ani v okolí 
Brandýsa n. L. 

 
Souhrnná větrná růžice pro lokalitu Brandýs n. L. ukazuje, že převládajícími větry jsou větry 

západní a severozápadní: 

Tabulka 22 

Směr větru S SV V JV J JZ Z SZ 

% 13,23 4,12 11,09 15,05 6,99 7,6 23,87 18,05 

 

Imisní limity 

Podle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., příloha 1, kterými se stanovují mj. i imisní limity 
znečišťujících látek v ovzduší, nesmějí koncentrace znečišťujících látek ve volném ovzduší překročit od 
r. 2010 tyto hodnoty: 

Tabulka 23 

 
Znečišťující látka 

Průměrovací doba 

1 hod. 1 den 1 rok 

NO2 (µg/m3) 200 - 40 

Prach - PM10 (µg/m3) - 50 40 

Benzen (µg/m3) - - 5 

 
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., příloha 1 připouští překročení imisního limitu 200 µg/m3 pro 

1hodinový průměr koncentrace NO2 po 18 hodin za rok a překročení limitu 50 µg/m3 pro 1denní průměr 
koncentrace prachu - PM10 po 35 dní za rok. 

Imisní limity pro NO2, prach a benzen jsou stanovené pro ochranu zdraví lidí, proto by měly být 
dodržené zejména v obydlených místech.  

Pro benzen byla hygienickými předpisy (Doplněné imisní hodnoty k příloze č. 6/86 AHEM 
(Příloha č. 2/1991 AHEM)) stanovena nejvýše přípustná denní koncentrace 15 µg/m3. Krátkodobá 
přípustná koncentrace stanovena nebyla, u jiných látek bývá však obvykle vyšší než přípustná 
koncentrace pro denní průměr.  
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2. Voda  

Povrchová voda 

Z hydrologického hlediska leží ložisko štěrkopísku v povodí Labe od Jizery po Vltavu, číslo 
hydrologického pořadí 1-05-04, v dílčích povodích č. 005, 009 a 011. Povodí Labe po vodočet Brandýs 
nad Labem lze za období 1931 ÷ 1960 charakterizovat ročními normály odtokových údajů. Na základě 
odborného odhadu předpokládáme, že základní (podzemní) odtok se bude pohybovat mezi Q270d a Q300d. 

 P … 13 111 km2 (plocha povodí) 
 Q … 96,60 m3.s-1 (průtok) 
 q … 7,37 l.s-1.km-2 (specifický odtok) 
 Q270d … 41,9 m3.s-1 (průtok překročený po dobu 270 dní v roce) 
 Q300d … 35,9 m3.s-1 (průtok překročený po dobu 300 dní v roce) 
 Qz … 35,9 ÷ 41,9 m3.s-1 (základní odtok) 

 qz … 2,7 ÷ 3,2 l.s-1.km-2 (specifikum základního odtoku) 
Jakost labské vody vykazuje v čase značnou variabilitu, kdy je ovlivňována nejen vodními stavy, 

ale i okamžitým složením odpadních vod. V zásadě lze konstatovat, že základní typ je Ca–HCO3 
(vápenatohydrogenuhličitanový) s mineralizací v průměru okolo 400 mg/l. V užší zájmové oblasti 
vykazuje III. třídu čistoty – znečištěná voda, kterou způsobuje naředění kvalitní vodou Jizery (II. třída). 
Základní skupiny ukazatelů (dle ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod), tj. kyslíkový režim 
„A“, základní chemické, fyzikální, biologické a mikrobiologické „E“ jsou všechny ve třídě III. 

Na základě jednání investora s Povodím Labe s. p. vzešel návrh na rozšíření těžby až k občasné 
vodoteči mezi Proboštskými jezery a ČOV Brandýs nad Labem tak, aby tato svodnice ústila do 
rozšířeného jezera. Toto rozšíření by umožnilo správci toku regulovat odtok vody z oblasti. Zaústěním 
této svodnice do rozšířeného Proboštského jezera by došlo ke zvýšení rozdílu hladin a tím se umožnil 
odtok vody např. při povodních. (Na základě zkušeností z povodní v roce 2000 a 2006 je známo, že právě 
v této oblasti se voda dlouho zdržuje a zaústění svodnice do Proboštského jezera namísto jejího 
stávajícího směrování k Labi by umožnilo dosáhnout většího spádu a tedy i odtoku.) 

Pro odtokové poměry v oblasti v období záplav se toto řešení jeví jako výhodnější. 
Problémem zmíněného řešení je však stávající stav svodnice. Na základě místního šetření vyšlo 

najevo, že tato vodoteč v současné době vede velmi znečištěnou vodu splaškovými vodami od západního 
okraje Staré Boleslavi. Je pravděpodobné, že toto znečištění toku může být způsobeno tím, že některé 
domácnosti nejsou napojeny na kanalizační řad. Ať již je původcem znečištění kdokoli, smutnou 
skutečností zůstává, že v současné době tímto tokem proudí voda kvalitou se blížící splaškovým 
odpadním vodám, a to místy až s vydatností 20 l/s. 

 

Podzemní vody 

Cenomanský kolektor je jediným průlinovým křídovým kolektorem vyvinutým v zájmovém 
území. Prakticky od báze spodního turonu až po bázi kvartérních sedimentů tvoří křídové horniny 
spodnoturonského stáří hydrogeologický izolátor, pravděpodobně lokálně porušený tektonickými 
puklinami. 

Proudění podzemní vody v cenomanském kolektoru směřuje v území generelně od 
severovýchodu k jihozápadu. Z hydrochemického hlediska se jedná o vodu hydrogenuhličitanovou 
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s kationty sodíku a s celkovou mineralizací okolo 340 mg/l. Podle směru proudění podzemní vody 
v cenomanském kolektoru se lze oprávněně domnívat, že v širším zájmovém území dochází k odvodnění 
do řeky Labe. Protože se však na bázi kvartérních sedimentů v naprosté většině cenomanské pískovce 
nevyskytují, předpokládáme odvodnění přes tektonické postižení horninového masívu. Hladina 
v kolektoru je napjatá s piezometrickou úrovní kolem 180 m n. m. Koeficienty filtrace cenomanského 
kolektoru se pohybují přibližně kolem 3 × 10-5 m.s-1. Podzemní voda cenomanského kolektoru je 
vodárensky využívána v blízkosti zájmového území v jímací oblasti Kárané jako dílčí zdroje pro 
zásobování Prahy pitnou vodou a pro výrobnu nápojů Toma s výrobním závodem v Nehvizdech. 

 
Voda infiltrovaná z atmosférických srážek proudí v jižní oblasti CHLÚ a území jižně od něj od 

severovýchodu k jihozápadu k lokální nejnižší erozní bázi tvořené Labem. V oblasti mezi kanálem 
a jezerem Očko se podle hladin podzemních vod tvoří dílčí hydrogeologická rozvodnice, stejně jako mezi 
kanálem a Boleslavskou svodnicí. Výrazný gradient v hladinách podzemní vody kvartérního kolektoru 
v linii mezi jezerem Očko a obcí Borek je způsoben hydraulicky málo propustnými navážkami v místech 
bývalé pískovny. 

Průměrná a střední hodnota koeficientů filtrace štěrkopískových akumulací se pohybuje 
v rozmezí 5.2×10-4 m.s-1 a 3.0×10-4 m.s-1 s maximem 1.7×10-3 m.s-1 a minimem 7.0×10-5 m.s-1. Archivní 
údaje o vypočtených koeficientech filtrace často nezohledňují úložné poměry kvartérních sedimentů. 
Proto předpokládáme, že statisticky získané maximální hodnoty budou zastupovat koeficienty filtrace 
bazálních štěrkopísků až štěrků, průměrné a střední hodnoty charakterizují hydraulickou propustnost 
hrubozrnných písků, minimální hodnoty by bylo vhodné vztahovat k pískům eolickým či zahliněným, 
případně k oblastem s existujícími starými zanesenými slepými rameny a meandry Labe. 

 

3. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry 

Geomorfologie území 

Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků: 
Provincie:    Česká Vysočina 
Soustava (subprovincie):  VI Česká tabule 
Podsoustava:    VIB Středočeská tabule 
Celek:    VIB - 3 Středočeská tabule 
Podcelek:   VIB – 3C Mělnická kotlina 
Okrsek:    VIB – 3C - b Staroboleslavská kotlina  
 
Staroboleslavská kotlina se nachází ve střední a jihovýchodní části Mělnické kotliny. Je to erozně 

denudační sníženina při středním toku Labe mezi ústím Vltavy a Lysou nad Labem. Má protažený tvar ve 
směru osy křídové pánve. Horniny sestávají především z turonských slínovců, méně pak cenomanských 
pískovců zakrytých říčními a eolickými sedimenty. Vyznačuje se akumulačním reliéfem 
středopleistocénních a mladopleistocénních říčních teras (tvarově nejdokonalejších v oblasti tzv. Jizerské 
delty), údolních niv s opuštěnými koryty, pokryvů a přesypů navátých písků. Na okrajích se místy 
projevuje erozně denudační povrch na křídových usazeninách. 
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Morfologicky je povrch terénu zájmového území rovinný, výšky se pohybují od 167,2 m do 171, 
5 m n. m. Hladina Labe leží ve výšce 165,3 m n. m. 

Geologické a hydrogeologické poměry křídových sedimentů 

Podloží křídových cenomanských hornin je tvořeno algonkickými břidlicemi šedé až tmavě 
modrošedé barvy s vložkami buližníků a hnědočervenými až tmavě rezavohnědými, pravděpodobně 
lateriticky zvětralými břidlicemi ordovickými. Pro svou barvu byly dříve zvětraliny ordovických břidlic 
pokládány za permokarbonské sedimenty mladoboleslavské pánve. Krystalinické horniny vycházejí na 
den mimo zájmové území na levém břehu Labe a jejich zvodnění je vázáno na tektonické poruchy nebo 
pásmo připovrchového rozpojení horninového masivu. S ohledem na jílovité produkty zvětrávání 
algonkických a ordovických břidlic nelze považovat oběh podzemních vod v těchto horninách za 
významný. Krystalinické břidlice pod bází cenomanských pískovců lze považovat za nepropustné. 

Dle Hydrogeologické syntézy české křídové pánve klesá v zájmovém území báze cenomanu od 
jihozápadu z úrovně 140 m n. m. směrem k severovýchodu na úroveň 110 m n. m. Mocnost kolísá od 10 
do 30 m, pravděpodobně i v závislosti na reliéfu předkřídového podloží. Litologické složení cenomanu je 
pestré. Jeho podstatná část je tvořena jemnozrnnými, při bázi až hrubozrnnými pískovci často 
přecházejícími do značně rozpadavých slepenců. Barvy cenomanských hornin bývají bělošedé až šedobílé 
často i okrové, při bázi vlivem zuhelnatělé organické hmoty až tmavošedé a při stropu vzhledem k podílu 
glaukonitu i zelenošedé. Nejčastějšími příměsmi jsou pyrit, glaukonit, zuhelnatělé zbytky rostlin až 
mocnější slojky uhlí, slída, závalky až drobné polohy aleuritů. Bývají zde hojné i mocnější polohy 
jílovců, písčitých prachovců a kalových vápenců barvy od šedobílé po tmavě šedou až černou. 

Báze spodního turonu dle Hydrogeologické syntézy české křídové pánve klesá od jihozápadního 
okraje zájmového území z úrovně 155 m n. m. k severovýchodu na úroveň 125 m n. m. Horniny spodního 
turonu jsou v celé své mocnosti, shora omezené bází kvartérních sedimentů, vyvinuty jako slínovce 
odstínů šedé barvy, místy až písčité, při bázi díky příměsi glaukonitu až šedozelené (zóna Actinogamax 
plenus). Z jiných příměsí se zde nacházejí pyrit a koprolity. 

Další sedimentární horniny mladší spodního turonu a starší kvartéru ani horniny vulkanické 
nejsou v zájmovém území popisovány. 

Dle dřívějších prací probíhá zájmovým územím tzv. kolínský zlom o výšce skoku cca 10 m ÷ 40 
m. Mnozí autoři geologických posudků vykreslují zlom do koryta Labe. Vzhledem k poklesovému 
charakteru zlomu pokládáme v tomto případě za vhodnější hovořit o zlomovém pásmu, které může být 
řádově i několik set metrů široké. Mechanicky porušené drcené pásmo kolínského zlomu mohlo zavdat 
příčinu vzniku hluboce zaříznutého starého koryta Labe, nacházejícího se mimo současné řečiště. 
Předpokládáme však, že tento zlom není v oblasti zájmového území ojedinělý. Tvar kontaktu křídových 
hornin s horninami algonkia, odvozený z výsledků vrtných prací, svědčí i o existenci zlomů v generelním 
směru východ – západ. Dle průběhu místních vodotečí Vinořského potoka, Záhořské a Hlavenecké 
svodnice a Jizery lze soudit na tektonické postižení v zájmovém území i ve směru severovýchod – 
jihozápad. 

Zvodnění tektonických poruch je vzájemně spjato jak se zvodněním okolních hornin, tak 
i s hydraulickou propustností puklinového systému. Předpokládáme-li v zájmovém území výrazné 
tektonické postižení horninového masívu poklesového charakteru, je vzhledem k litologickému složení 
křídových hornin nutné předpokládat i významný oběh podzemních vod v tektonických poruchách. 
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Kvartér 

Těženou surovinu tvoří pískové až štěrkopískové sedimenty würmského stáří v prostoru údolní 
nivy Labe v jádře opuštěného meandru. Ve štěrkopískových akumulacích lze vysledovat i výrazný podíl 
sedimentů řeky Jizery. 

Údolní niva Labe v místě ložiska i vyšší terasové stupně v širším zájmovém území jsou převážně 
vyplněny fluviálními pískovými a štěrkopískovými sedimenty. Fluviální sedimenty jsou často překryty 
písčitými sedimenty eolického původu. V údolní nivě Labe se vyskytují i větší mocnosti povodňových 
hlín a rašelin, patrně vyplňujících starší, dnes již neexistující slepá ramena a meandry. 

Na bázi kvartérních sedimentů nejsou neobvyklé ani cca půl metru mocné polohy šedých až 
okrových, jemno až střednozrnných, často jílovitých písků, a také jílů šedavé až šedozelené barvy, hojně 
s příměsí písku, štěrku, případně i valounů. 

Hlavní ložiskovou výplň tvoří ve spodních partiích středno až hrubozrnné písky až štěrkopísky 
šedé, šedookrové, okrové, často též šedohnědé, žlutavé a rezavé barvy, místy i slabě jílovité. Svrchní 
partie jsou tvořeny písky, často eolického původu, jemno až střednozrnnými, při bázi s podílem jílovité 
frakce, stejných barevných odstínů s větším podílem písků hnědých a rezavých, směrem k nadložním 
pokryvným útvarům s přibývajícím prachovitojílovitým podílem, přecházejícími až do písků silně 
zahliněných. 

Pokryv ložiskové akumulace je tvořen vrstvou červenohnědých, hnědých až černohnědých hlín 
a povodňových jílů i s písčitou příměsí. V zájmovém území je výskyt větších mocností pokryvných 
hlinitojílovitých povodňových a organických sedimentů vázán pouze na oblast nivy Labe. Na většině 
zájmového území podlehly mocnější hlinité pokryvné útvary denudaci a fluviální nebo eolické akumulace 
často kryje pouze několik dm silná vrstva ornice či lesních hlín. 

V hlavní ložiskové štěrkopískové akumulaci se velmi sporadicky vyskytují nebo vyskytovaly 
nejvýše 2,5 m, převážně však do 1 m mocné čočky až drobné polohy hlín, povodňových jílů, organických 
sedimentů i písků. 

Vzhledem k plošnému rozsahu fluviálních a eolických štěrkopískových a pískových akumulací 
nebyly v zájmovém území pozorovány jiné typy kvartérních sedimentů. 

Z recentních sedimentů jsou v zájmovém území nejvýraznější antropogenní navážky. Jedná se 
hlavně o starší otevřené pískovny zavážené různorodým materiálem nebo staré deponie skrývkového 
materiálu z pískoven. Z recentních sedimentů stojí též za zmínku nalezení plošně rozsáhlých současných 
náplavů organického původu a v okolí Labe i ukládání nových akumulací jemnozrnných písků až 
štěrkopísků. 

 

4. Flóra a fauna, ekosystémy 
Pro záměr bylo zpracováno biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném 

znění – viz příloha č. 3. 

Přírodní poměry 

Zájmové území spadá z hlediska fytogeografického členění do Českého termofytika do 
fytogeografického okresu 11. Střední Polabí,  podokresu 11a. Všetatského Polabí. 

Flóra širšího zájmového území je dosti pestrá, převažuje soubor nivních druhů středoevropského 
geoelementu. Biogeograficky spadá území do Polabského bioregionu. Fauna bioregionu hercynského 
původu je silně ochuzená, se západními prvky, s ojedinělými zástupci xerotermní fauny. Významným 
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fenoménem je niva Labe se zbytky svérázné fauny na polabských píscích, s fragmenty lužních lesů, 
mokřadů a luk s periodickými tůněmi. Labe a jeho větší přítoky náleží do cejnového pásma, v Labi je 
však biota decimována znečištěním a invazivními druhy. 

Z půdních typů převládají hnědé půdy na píscích a štěrcích se substrátem, který tvoří terasové 
štěrky nekarbonátové, dále pak antropogenní půda navážková, glej na středních nivních uloženinách 
nekarbonátových a nivní půda na nivních uloženinách. 

 

Zvláště chráněná území 
Do území plánovaného záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území ani žádná lokalita 

soustavy NATURA 2000.  
Nejbližším ZCHÚ je PP Hluchov. Tato přírodní památka se rozkládá v k. ú. města Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav v okrese Praha-východ. Hlavním motivem ochrany je zachování zbytku lužního 
lesa s typickými zástupci fauny a flory lužních lesů. 

 

Flóra 

Z botanického hlediska je zájmové území již poměrně dobře prostudováno, neboť již v minulosti 
byla řada lokalit předmětem procesu EIA (např. Dokumentace EIA Rozšíření DP Borek – těžba 
štěrkopísku, Ekola 2000; Oznámení záměru DP Borek – 5. etapa těžby, Ekola 2003; Dokumentace EIA 
Těžba ložiska nevyhrazeného nerostu Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Ekola 2004; Oznámení záměru 
Golf Borek, Ekola 2004). K dispozici jsou tedy i archivní botanické průzkumy. 

Botanický průzkum, jehož cílem bylo zmapovat aktuální vegetaci v zájmovém území, zahrnoval 
celkem osm typických lokalit, které jsou předmětem záměru dotěžení ložiska štěrkopísků a využití území 
po těžbě v pískovně Borek. 

Podrobné hodnocení floristických poměrů vybraných lokalit zájmového území bylo provedeno 
botanickým průzkumem, který se uskutečnil v průběhu roku 2006 (květen až červenec) a 2007 (duben), 
celkový výstup botanického průzkumu včetně konkrétních taxonů je uveden v příloze č. 3. 

 
Vegetace v zájmovém území doznala výrazných změn vlivem silného antropického tlaku. Značná 

část území byla přeměněna dřívější těžební činností štěrkopísků, popř. je intenzivně zemědělsky 
využívána. Dříve vytěžené prostory jsou v současné době zatopeny. Na ostatním území vznikají primární 
sukcesní stádia travobylinné vegetace, která je místy střídána remízky dřevin (v okolí vodních ploch). 
Stávající vodní plochy bývají využívány k rekreačním účelům (koupání, táboření, rybaření). Místy se 
dochovaly menší porosty původního lužního lesa. 

Zájmové území z hlediska floristického pokrytí tvoří orná půda, degradované travní porosty, 
menší lesíky a doprovodná vegetace okolo rybníků a cest. 

Významnější jsou ochuzené zbytky lužních lesů z asociace jilmová doubrava (Querco-ulmetum) 
na lokalitě č. 1 a 7. Na dalších lokalitách byla zaznamenána převážně druhotná společenstva nebo 
společenstva silně degradovaná vlivem lidské činnosti (těžba písků i rekreace). V těchto druhotných 
společenstvech se místy projevuje vliv expanzivních mnohdy geograficky nepůvodních druhů (např. 
třtina křovištní, netýkavka malokvětá, javorovec jasanolistý a další). 
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Nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin. Žádná ze zjištěných rostlin 
není zařazena do seznamu chráněných druhů ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v platném 
znění. 

Na základě stanoviska č. j. 124015/2006/KUSK-OŽP/Rj Krajského úřadu Středočeského kraje ze 
dne 15. 9. 2006 lze vyloučit významný vliv předloženého záměru na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti. 

 

Fauna 
Zoologický průzkum prováděný v průběhu celé sezóny roku 2006 byl zaměřen na citlivé druhy 

v území. Skládal se z podrobného entomologického průzkumu prostoru těžby, průzkumu vodní fauny na 
jednotlivých vodních plochách, ornitologického průzkumu ve hnízdním období a záznamu pozorovaných 
savců. Zároveň byla navržena opatření ke snížení negativních vlivů. 

Lokality zoologického průzkumu byly rozděleny podle jejich budoucího využití a tomu byl 
přizpůsoben rozsah sledovaných zoologických charakteristik. 

Jde o následující lokality: 
Lokalita těžby – východní břehy Proboštského jezera (proveden detailní entomologický 

průzkum RNDr. Novákem – Oblastní muzeum Praha-východ, průzkum vodní fauny břehů Proboštského 
jezera, mapování hnízdních okrsků ptáků a terénní průzkum zaměřený na přítomnost savců) 

Lokalita těžby – U Jatek (proveden detailní entomologický průzkum RNDr. Novákem – 
Oblastní muzeum Praha-východ, mapování hnízdních okrsků ptáků a terénní průzkum zaměřený na 
přítomnost savců) 

Lokalita rekultivovaných tůní (proveden průzkum vodní fauny, mapování hnízdních okrsků 
ptáků a terénní průzkum zaměřený na přítomnost savců) mezi plavebním kanálem k Boreckému jezeru 
a Labem. V rovinatém reliéfu byla vytvořena vlivem dřívější těžby štěrkopísků mozaika rybníčků. Břehy 
těchto tůní a okolní terén je tvořen navážkami, které sem byly navezeny v průběhu výstavby Metra v letech 
1978-1985. Tyto navážky sem byly naváženy loděmi a po vyložení z lodí nebyly dále upravovány. 
Složením jde o podobné materiály, kterými je dnes zaváženo území po těžbě na ploše 4 v severní části – 
výkopové zeminy a stavební suť. Tyto navážky však neprošly rekultivací a před dokončením těžby tato 
rekultivace musí nutně proběhnout. Jde zejména o modelaci břehů na příznivé sklony, odstranění 
případných nebezpečných míst atp. Plocha těchto tůní podléhá rekultivaci dle schváleného rekultivačního 
plánu, přesto Dokumentace doporučuje některá opatření, popř. doplňuje informace o vodní fauně v těchto 
zajímavých vodních rezervoárech. 

Plochy 4, 5 nebyly detailně zkoumány s výjimkou průzkumu vodní fauny v rekultivovaných 
tůních. V území probíhá rekultivace dle schváleného rekultivačního plánu, jako opodstatněné se jeví 
sledování těchto ploch po dokončení rekultivace a sledování, resp. eliminace nástupu neofytů.  

Podrobné výsledky průzkumu jsou uvedeny v příloze č. 3. 
 

Bezobratlí 
Entomologický průzkum lokality těžby – rozšíření těžby u Proboštského jezera 
Na sledované lokalitě Stará Boleslav – Probošťská jezera (východní okraj) bylo zaznamenáno 

a determinováno celkem 1056 kusů brouků v 201 druzích a 22 ploštic ve 13 druzích. Při monitorování 
lokality bylo využito individuálního sběru, smýkání, sklepávání, lovu na světlo a lovu do zemních 
padacích pastí. 
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Většina z nalezených druhů patří mezi běžné až hojné druhy; pouze Anomala aenea= dubia, 
Agrilus aurichalceus, Agrilus betuleti, Agrilus pratensis, Adrastus rachifer, Lamia textor, Cryptocephalus 
parvulus a Pachybrachis hieroglyphicus jsou dle Farkače, Krále & Škorpíka (2005) zařazeny do kategorií 
s nejmenším ohrožením – kategorie druh zranitelný nebo téměř ohrožený. Vyjma druhu Lamia textor jde 
o druhy s vysokou mobilitou a vysokou schopností přemístění, které také s vysokou mírou 
pravděpodobnosti žijí v celém prostoru Probošťských jezer. Druh Lamia textor vyhledává pobřežní 
porosty, které v dalších partiích břehu jezera nebudou narušeny. 

 Dá se ale předpokládat, že celkový počet zástupců čeledi střevlíkovitých (Carabidae), 
vyskytujících se na sledované lokalitě je vyšší a při použití dalších metod sběru a déletrvajícím průzkumu 
by mohlo být zjištěno větší druhové spektrum. Druhy reliktní nebyly na lokalitě zjištěny, počet druhů 
adaptabilních dvojnásobně převyšuje počet druhů eurytopních (66,7 % A : 33,3 % E). Poměrné 
zastoupení počtu jedinců těchto dvou skupin však ukazuje velmi mírnou převahu jedinců druhů 
adaptabilních nad eurytopními (48,9 % E : 51,1 % A). Takovýto stav indikuje jistý, avšak relativně nižší 
stupeň negativního antropogenního ovlivnění studované lokality, alespoň ve srovnání s blízkou, současně 
studovanou lokalitou U jatek. 

 
Entomologický průzkum lokality těžby – Stará Boleslav – U jatek 
Na sledované lokalitě Stará Boleslav – U jatek bylo zaznamenáno a determinováno celkem 414 

kusů brouků v 98 druzích a 43 ploštic v 18 druzích. Při monitorování lokality bylo využito individuálního 
sběru, smýkání, sklepávání, lovu na světlo a lovu do zemních padacích pastí. 

Většina z nalezených druhů patří mezi běžné až hojné druhy; pouze Adrastus rachifer je dle 
Farkače, Krále & Škorpíka (2005) zařazeny do kategorie téměř ohrožený. Jde o druh s vysokou mobilitou 
a vysokou schopností přemístění, který byl také nalezen ve větším množství na druhé sledované lokalitě. 
S vysokou mírou pravděpodobnosti tento druh žije v celém prostoru Probošťských jezer. 

Dá se ale předpokládat, že celkový počet zástupců čeledi střevlíkovitých (Carabidae), 
vyskytujících se na sledované lokalitě je vyšší a při použití dalších metod sběru a déletrvajícím průzkumu 
by mohlo být zjištěno větší druhové spektrum. Druhy reliktní nebyly na lokalitě zjištěny, počet druhů 
adaptabilních je téměř trojnásobně menší než počet druhů eurytopních (26,7 % A : 73,3 % E). Také 
poměrné zastoupení počtu jedinců těchto dvou skupin ukazuje velmi značnou převahu jedinců druhů 
eurytopních nad adaptabilními (90,7 % E : 9,3 % A). Tento stav indikuje relativně vysoký stupeň 
negativního antropogenního ovlivnění studované lokality, alespoň ve srovnání s blízkou, současně 
studovanou lokalitou Probošťská jezera (východní okraj). 

 

Obratlovci 
Výsledky ornitologického průzkumu: 
V okolí posuzovaných záměrů bylo zastiženo celkem 61 taxonů ptáků, přičemž šlo o tři druhy 

silně ohrožené a deset ohrožených. 
Jde o tyto druhy silně ohrožených živočichů: 
Ledňáček říční (Alcedo atthis) – vyskytuje se na Labi a dále na jezírku na golfovém hřišti 
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) – zastižen pouze na tahu na jezeru u Borku 
Žluva hajní (Oriolus oriolus) – hnízdí v porostech v okolí i přímo v dotčených porostech 
Kromě žluvy hajní nemají ostatní ptáci přímou vazbu na lokality, které budou záměry nějakým 

způsobem dotčeny, proto se nepředpokládá ovlivnění záměrem. Žluva hajní se vyskytuje přímo 
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v prostoru, který bude dotčen rozšířením těžby na Proboštském jezeře. Pokud dojde k zásahům do 
vegetace v této oblasti mimo vegetační období, negativní ovlivnění tohoto druhu nepředpokládáme. 

 
Z druhů ohrožených nejsou na lokalitu přímo vázány následující druhy – vlaštovka obecná 

(Hirundo rustica), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a moták pochop (Circus aeruginosus). Tyto druhy 
byly na lokalitě zaznamenány při přeletu, při shánění potravy. Jejich ovlivnění proto nepředpokládáme. 

Další druhy kategorie ohrožené: 
Břehule říční (Riparia riparia) 
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 
Koroptev polní (Perdix perdix) 
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 
Tyto druhy budou (s výjimkou břehulí, jejichž přítomnost v území je téměř podmíněna aktivní 

těžbou) v různé míře ovlivněny rušením, popř. zásahy do hnízdních podmínek. Za nejzávažnější vliv lze 
vždy považovat zásah do hnízdních teritorií. Z tohoto důvodu bude nutné veškeré zásahy do vegetace 
(které by měly předcházet rozšiřování těžby na břehy Proboštského jezera) provádět mimo vegetační 
období. V tom případě lze dopad na ptačí populace minimalizovat. K přímému ovlivnění hnízdících ptáků 
by v takovém případě nedošlo. Posuzovaný záměr je při splnění dané podmínky z hlediska ovlivnění 
avifauny akceptovatelný. 

 
Výsledky průzkumu vodní fauny 
V tůních mezi plavebním kanálem a Labem a na Proboštském jezeře byly zaznamenány 

následující druhy na vodní plochy vázaných živočichů: 
a) ryby 
hořavka duhová (Rhodeus sericeus) – velmi hojný výskyt na lokalitě, včetně juvenilních jedinců 

Dle Červeného seznamu je hořavka duhová řazena do kategorie C3 – ohrožené. 

bolen dravý (Aspius aspius)  
candát obecný (Stizostedion lucioperca)  
cejn velký (Abramis brama)  
kapr obecný (Cyprinus carpio)  
karas obecný (Carassius carassius)  
karas stříbřitý (Carassius auratus)  
lín obecný (Tinca tinca)  
okoun říční (Perca fluviatilis)  
ouklej obecná (Alburnus alburnus)  
plotice obecná (Rutilus rutilus) 
sumeček americký (Ictalurus nebulosus) – nepůvodní druh, masový výskyt 
štika obecná (Esox lucius)  
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b) obojživelníci 
skokan hnědý (Rana temporaria) 
skokan skřehotavý (Rana ridibunda) – kriticky ohrožený druh 
c) plazi 
užovka obojková – (Natrix natrix) – ohrožený druh 
želva nádherná (Trachemys scripta) – nepůvodní druh  
 
Dále se, dle informací místních rybářů, na lokalitě vyskytují raci (s největší pravděpodobností se 

jedná o nepůvodní invazní druh – raka pruhovaného /Orconectes limosus/ - který je mimořádně 
nebezpečným rezistentním přenašečem račího moru); blíže nespecifikovaný druh škeble, a další 
nepůvodní druh živočicha – ondatra pižmová (Ondatra zibethicus). Podle terénního průzkumu však jde o 
nutrii. 

 
Zaznamenaní savci v území 
Při terénním průzkumu byli přímým pozorováním, nebo nalezením kadaveru zaznamenáni 

následující druhy savců: 
hraboš polní (Microtus arvalis) 
krtek obecný (Talpa europaea) 
myška drobná (Micromys minutus) 
rejsec vodní (Neomys fodiens) 
rejsek obecný (Sorex araneus) 
rejsek malý (Sorex minutus) 
srnec obecný (Capreolus capreolus) 
zajíc polní (Lepus europaeus) 
 

5. Krajina, krajinný ráz 

Vymezení dotčeného krajinného prostoru (DoKP) 
Dotčený krajinný prostor je část krajiny dotčená předpokládanými vlivy hodnoceného záměru. 

V případě navrhovaného záměru je vymezení dotčeného krajinného prostoru ohraničeno vizuálním 
rámcem. Dotčený krajinný prostor pro řešený záměr lze vymezit na základě reliéfu, vegetace 
a vzdálenosti nejbližších obcí od předmětného území.  

Navrhovaný záměr se nachází v otevřené a rovinaté krajině s minimálními výškovými rozdíly 
(167 – 170 m n. m.). Ze západu je území lemováno tokem Labe, na jehož protějším (levém břehu) se 
reliéf zvedá do nadmořské výšky 184 m n. m. Na horním okraji svahu lze vymezit západní hranici 
dotčeného krajinného prostoru.  

Ze severu přiléhá k řešenému území již dotěžená část pískovny u obce Borek a zároveň slepé 
rameno Labe. Vzhledem k rovinatému reliéfu lze severní hranici dotčeného krajinného prostoru vymezit 
okrajem obce. 
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Z východu je území lemováno komunikací druhé třídy  II/331 (Borek – Stará Boleslav). Silnice je 
z části vedena po okraji rozsáhlého lesního porostu, převážně však podél zemědělské půdy. Východní 
hranici dotčeného krajinného prostoru lze vymezit okrajem lesa a severozápadním okrajem Staré 
Boleslavi. 

Zájmové území je z jižní strany částečně obtékáno Labem. Na jeho pravém břehu se rozkládá 
obytná zástavba Staré Boleslavi, jejímž okrajem lze ohraničit dotčený krajinný prostor z jihu. 

Hranice DoKP jsou zobrazeny v mapě č. 1 přílohy č. 5 Krajinný ráz. 
V případě navrhovaného záměru se místem krajinného rázu rozumí dotčený krajinný prostor, 

který byl vymezen výše. 
 

Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace 

Přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými 
přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické 
a biogeografické poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů. Ze znaků přírodní charakteristiky se 
v řešeném území nacházejí následující znaky: ÚSES, VKP, fauna, flóra. 

Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem 
a stopami, které v krajině zanechal. Kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo 
to jsou dochované stopy kultivace krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, 
architektury či jiného oboru lidské činnosti a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují 
znaky charakteristik krajinného rázu. Z hlediska kulturní charakteristiky dotčeného krajinného prostoru 
lze za významné považovat následující znaky: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – obyvatelstvo, 
Borek, dopravní infrastruktura, zemědělská půda. 

Historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky 
a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa; historická charakteristika 
je klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím využíváním vzhledem 
k jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti; může nést stopy významných historických událostí. 

 
Estetická hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka 

a vztahů v krajině; předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, 
objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace 
prvků, struktura složek). 

Významnou estetickou hodnotu v dotčeném krajinném prostoru tvoří tok řeky Labe a mozaika 
vodních ploch, která jej doprovází. Z hlediska zeleně je v krajině nejvýraznějším prvkem rozsáhlý lesní 
porost, který se rozkládá východně od obce Borek. V území se však nacházejí i drobné lesní porosty, 
které výrazně zvyšují jeho estetickou hodnotu. Mimolesní zeleň je v řešeném území tvořena zejména 
břehovými porosty v okolí vodních ploch, remízy, popř. větrolamy. Naopak plochy po těžbě, na kterých 
nebyla provedena rekultivace, značně narušují harmonické měřítko a vztahy v krajině.  

 

6. Obyvatelstvo 
Následující charakteristiky obcí a jejich částí byly přejaty ze Zeměpisného lexikonu ČR, Obce a 

sídla, 1991 a ze SBDL 2001 (www.czso.cz). 
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Tabulka 24  Charakteristika obcí 

obec nebo část obce 1. zmínka  
(rok) 

rozloha (ha) nadm. výška   
(m n. m.) 

počet obyvatel

Stará Boleslav 930  175  
Brandýs nad Labem 1304  169  
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  3 139  15 727 
Borek 1771 290 171 212 

 

7. Kulturní památky 
Brandýs nad Labem byla původně stará trhová osada, v 16. století pak sídlo Jednoty bratrské. 

Původně gotická tvrz vypínající se na ostrohu řeky Labe byla přestavěna na renesanční zámek, oblíbený 
zejména Rudolfem II. Zámecká zahrada ze 17. století pak byla počátkem 20. století přeměněna na 
přírodní park. Na náměstí se nachází secesní radnice, renesanční a barokní domy. Dále zde lze nalézt farní 
kostel sv. Pavla s barokní přestavbou, barokní zvonici, raně gotický kostel sv. Vavřince (13. stol.), 
upravený ve stylu renesance, raně barokní špýchar (17. stol.), barokní špitál z konce 18. stol., renesanční 
synagogu a židovský hřbitov. 

Stará Boleslav stojí na místě původního slovanského hradiště z 10. století. Knížecí dvorec byl 
přestavěn na gotický hrádek, r. 1420 však byl zničen. Ve 2. polovině 14. století se zde nacházela 
opevněná kapitula, ze které se zachovaly hradby a městská brána. Nedaleko ní se nachází románská 
bazilika (11. století), která byla v průběhu 13.–17. stol. přestavována do konečné barokní podoby. 
V centru města stojí barokní kanovnické domy, barokní kostel P. Marie postavený v letech 1617–23, 
přestavovaný v 2. pol. 17. stol. a v 18. stol., ve kterém se na hlavním oltáři nachází tzv. paladium 
(tj. ochrana Čech - reliéf Madony z doby kolem roku 1500). V přírodním parku Houšťka byly po roce 
1818 objeveny léčivé prameny, při nichž vznikly lázně provozované do konce 1. poloviny minulého 
století. 

Město je rodištěm spisovatele J. Kožíška (1861–1932), básníka J. S. Machara a historika V. Husy 
(1906–1965). 

Dávno před vznikem současné obce Borek se nacházela v místech, kde se říká Na Oujezdě 
a rovněž V Okrouhlíku malá ves zvaná Oujezd (podle jiných pramenů Oujezdec či též Oujezd u Staré 
Boleslavě). Dosud se zde pod ornicí nacházejí cihly, které svědčí o tom, že zde bývaly budovy. První 
zmínka o vsi Oujezdě pochází z r. 1339. Dnešní ves Borek vznikla o dvě stě let později v těsné blízkosti 
zaniklého Oujezda. Název obce vznikl podle hlubokých borových lesů - borů, které se kolem obce 
rozkládaly. Obec tehdy měla 12 dřevěných chalup postavených v jedné řadě vedle sebe a před nimi pole 
vedená východním směrem. Podle záznamů nejstarší gruntovní knihy obce Borku byla r. 1785 připojena 
k sousední obci Křenek. Toto spojení trvalo do r. 1848, kdy se Borek stal opět samostatným.  Ves se 
během let rozrůstala - v r. 1871 měla již 20 čísel. 18. září 1871 však 17 domů do základů vyhořelo - 
kromě čísel 9, 10, 11. Obec byla roku 1900 znovu vystavěna asi 300 m severně od původní a měla již 24 
domů a 119 obyvatel. V roce 1960 při další správní změně byl Borek začleněn do okresu Mělník, i když 
logisticky (školy, obchody, zdravotnictví, práce obyvatel) neustále spadal pod Brandýs.  



Dotěžení ložiska štěrkopísků a využití po těžbě v pískovně Borek 
Dokumentace EIA dle z. 100/2001 Sb. v platném znění 

 - E K O L A -     53 

 

8. Počáteční akustická situace 
Počáteční akustická situace zobrazuje současnou akustickou situaci v hodnoceném území. 

Zdrojem akustických emisí je pozemní doprava na komunikacích posuzované oblasti (ostatní doprava)  
a obslužná doprava související s provozem štěrkopískovny Borek (expedice, rekultivace). Následující 
tabulka uvádí hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq v decibelech pro jednotlivé výpočtové 
body. Výpočtové body jsou umístěny ve výšce 3,0 m nad terénem ve vzdálenosti 2,0 m před fasádami 
hodnocených objektů (viz příloha č. 1 Akustická studie). 

 

Tabulka 25 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (LAeq) v denní době 600-2200 hod. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB]
Rok 2007

1 59,6 70
2 62,8 70
3 67,0 70
4 60,0 70
5 71,1 70
6 68,4 70
7 72,4 70
8 59,0 70
9 47,9 70

10 56,4* 50

Hygienický 
limit [dB]

Výpočtový 
bod

 
* hodnota je dosahována pouze při souběhu dopravy expedice materiálu ze štěrkopískovny a rekultivace v období 600–1430 hod. 

Vyhodnocení počáteční akustické situace 
Dominantním zdrojem akustických emisí u počáteční akustické situace je především ostatní 

pozemní doprava na komunikaci II/331 v posuzovaném území. Hodnoty ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku (LAeq) se pro severní část obce Borek (výpočtové body 1–4) pohybují v intervalu 59,6–67,0 dB. 
V žádném z výpočtových bodů v severní části obce Borek nebyl překročen hygienický limit pro starou 
hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích. Hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
se pro severozápadní okraj Staré Boleslavi (výpočtové body 5–8) pohybují v intervalu 59,0–72,4 dB. 
Hodnoty vyšší než 68 dB se vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu (±  2,0 dB) mohou pohybovat na 
hranici hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb pro starou hlukovou zátěž z dopravy 
na pozemních komunikacích. Hodnota 72,4 dB (výpočtový bod 7) hygienický limit překračuje. V oblasti 
kempu (výpočtový bod 10) je rovněž hygienický limit 50 dB překračován. 

 
Rozmístění jednotlivých referenčních výpočtových bodů je znázorněno na mapě č. 4 Přílohy H 

Dokumentace. 
 

III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Těžba štěrkopísku probíhá v zájmovém území již téměř 50 let. Touto činností byla krajina 
přetvořena díky vzniku štěrkopískových jezer. Z hlediska převážně zemědělské krajiny je to pozitivní 
vliv, který zvýšil diverzitu a posléze i stabilitu krajiny. 



Dotěžení ložiska štěrkopísků a využití po těžbě v pískovně Borek 
Dokumentace EIA dle z. 100/2001 Sb. v platném znění 

 - E K O L A -     54 

Z hlediska stávajících aktivit (těžba, rekreace a sport) nedojde ke změnám v zatížení prostředí – 
stávající těžba se přesune na nové lokality, které budou postupně rekultivovány na plochy či se sportovně-
rekreačním využitím harmonické začlenění rekultivovaných ploch do okolí zajistí v území ekologickou 
stabilitu. Zatížení těžbou tak bude postupně utlumeno ve prospěch klidových aktivit či čistě přírodních 
lokalit. Zároveň zůstane zachována plocha pro průmyslové využití, která umožní efektivní využití 
stávajících prostor technického zázemí těžebny. 

Plánovaná těžba v malé míře zasáhne do přírodních prvků v řešeném území. Jedná se o prvky 
s vysokou ekologickou stabilitou a nelze předpokládat, že by plánovaná těžební činnost významnou 
měrou ovlivnila jejich krajinnou funkci. Na základě zjištěné míry vlivu a po zhodnocení výsledného stavu 
po rekultivaci území lze konstatovat, že řešený záměr nebude významně negativně ovlivňovat znaky 
přírodní charakteristiky v dotčeném krajinném prostoru.  

Těžební činnost v území probíhá již téměř půl století. Řešený záměr nebude nikterak narušovat 
kulturně – historickou charakteristiku místa ani celé oblasti. V konečné fázi naopak turisticky zatraktivní 
danou oblast.  

Z estetického hlediska lze plánovanou těžbu z vody považovat za minimálně rušivý vliv. 
V řešeném území zůstanou i nadále krajinně hodnotné prvky. Plánovaná rekultivace by měla pozitivně 
ovlivnit harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo 
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Hluk 
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu 

informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v nevhodné 
situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě. Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, 
obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto 
je nutné hluk do jisté míry třeba považovat za bezprahově působící noxu. 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu 
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitými zjednodušeními 
rozdělit na účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami 
činnosti sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění 
funkcí různých systémů organismu. 

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

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

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace 
řeči a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění 
pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se 
za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících 
fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku 
pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na 
komunikaci řeči, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v noční době. 

Pro zhodnocení vlivu hluku na obyvatelstvo a životní prostředí byla vypracována akustická studie 
(viz příloha 1). 
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V současné době dochází k pohybu hodnot na hranici hygienického limitu nebo k překračování 
hygienické limitu u obytné zástavby situované u komunikací, po nichž probíhá expedice štěrkopísku ze 
štěrkopískovny Borek k zákazníkovi. Dominantním zdrojem hluku je zde ovšem ostatní doprava 
nesouvisející s provozem štěrkopískovny Borek. 

Expedice štěrkopísku ze štěrkopískovny Borek nákladními automobily po komunikacích 
zájmového území nezpůsobí prokazatelné zhoršení stavu akustické situace u obytné zástavby situované 
k těmto odvozovým trasám oproti situaci bez provozu štěrkopískovny Borek, tudíž nedojde k zvýšení 
rizika ohrožení zdraví obyvatel. 

Krátkodobě může dojít ke zhoršení stavu akustické situace u okrajové zástavby v severovýchodní 
části Staré Boleslavi během provádění skrývkových prací a vršení zemního ochranného valu. 

V případě splnění navrhovaných ochranných opatření (viz kapitola D IV.) lze předpokládat, že 
nedojde vlivem provozu štěrkopískovny Borek k překračování hygienických limitů ve venkovním 
chráněném prostoru budov a ostatních staveb v zájmovém území. 

Znečištění ovzduší 

Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek 
z provozu pískovny i z ostatní dopravy (viz příloha 2).  

NO2 
V zájmovém území se nebudou vyskytovat koncentrace NO2, které by představovaly riziko 

z hlediska zdraví obyvatel. V žádném bodě nedojde k překročení hygienických limitů pro NO2. 
Benzen 
Také koncentrace benzenu zdaleka nedosáhnou hygienických limitů. Navíc v případě benzenu je 

vliv provozu pískovny zcela překrytý vlivem ostatní dopravy, protože rozhodující část emisí benzenu 
vzniká v benzínových motorech bez katalyzátoru a tedy v osobních autech, zatímco naftové motory 
nákladních aut, lodí a těžební techniky pískovny produkují jen málo benzenu. 

Prach – PM10 
Celkově zůstanou roční průměry koncentrací prachu - PM10 velmi nízké oproti imisnímu limitu 

40 µg/m3, nebudou se tedy vyskytovat hodnoty znečištění, které by představovaly riziko z hlediska zdraví 
obyvatel. 

 
Příspěvky k imisním zátěžím NO2, benzenu a PM10 posuzovaného záměru lze považovat za 

akceptovatelné, předpokládané nárůsty imisní zátěže jsou řádově nižší než imisní limity. 
 Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové 

hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze 
v důsledku realizace záměru předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků. 

V souvislosti s realizací předkládaného záměru nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro 
lidské zdraví pro obyvatele v okolí posuzovaného záměru. 

 

Sociálně ekonomické vlivy 

Těžba 
V provozovně nadále najde uplatnění 17 pracovníků. 
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Dopravní firmy a soukromí autodopravci, kteří smluvně zajišťují dopravu suroviny z DP, neztratí 
odbytiště pro svoje služby.  

Do rozpočtu obce bude každý rok odváděna zákonná úhrada z dobývacího prostoru a 
z vytěženého nerostu. Dále budou odváděny prostředky z podnikatelské činnosti místně příslušné, a to 
nejen samotné těžby, ale i z činností odvislých od těžby a upotřebení štěrkopísku (autodoprava, 
stavebnictví apod.). 

Golf, sportovní aktivity, rekreace 
Golfové hřiště a jeho zázemí nyní poskytuje pracovní příležitosti pro 9 pracovníků (3 recepční, 6 

pracovníků údržby hřiště). S jeho rozšířením se zvýší počet pracovních míst na cca 20 pracovníků 
v údržbě). 

Golfové hřiště přináší finanční prostředky do obecní pokladny odváděním daní z podnikatelské 
činnosti místně příslušné.  

Golfové hřiště poskytuje obyvatelům možnost aktivního odpočinku, stejně jako cyklostezka 
a možnost pěší turistiky v zájmovém území.  

Rozšířením možností volnočasových aktivit (rozšíření golfového hřiště, dobudování cyklostezky) 
a vytvořením turisticky atraktivního prostředí (mj. realizace rozhledny na nejvyšším bodě 
rekultivovaného území) se zvýší povědomí o dotčených obcích, celá lokalita bude atraktivnější nejen pro 
místní obyvatele, ale i pro návštěvníky z jiných regionů.  

Kromě vzniku nových pracovních míst je možné předpokládat, že rozšíření hřiště bude mít vliv 
na zvýšení počtu zakázek u stávajících služeb v terciární sféře. 

 

2. Vlivy na ovzduší a klima 
Těžba štěrkopísku 
Rozptylová studie byla zpracována v souvislosti s plánovanou další těžbou štěrkopísků v oblasti 

Proboštských jezer mezi Starou Boleslaví a Borkem. Obsahuje výpočet maximálních krátkodobých 
a průměrných ročních koncentrací NO2, prachu - PM10 a benzenu způsobených ve Staré Boleslavi, části 
Brandýsa nad Labem a jejich severním okolí jednak dopravou vyvolanou provozem štěrkopískovny 
a jednak ostatní dopravou po silnicích v zájmové oblasti. Výpočet byl proveden pro stav v r. 2010 ve 
dvou variantách: 

1. Varianta 1 - nulová, s těžbou v pískovně se nepočítá, znečištění ovzduší je způsobené pouze 
ostatní dopravou. 

2. Varianta 2 - aktivní, v pískovně se těží, znečištění ovzduší je způsobené provozem pískovny 
a vyvolanou dopravou a také ostatní dopravou.  

(pozn.: Varianta 2a nebyla samostatně počítána, protože její vlivy na ovzduší zcela odpovídají 
vlivům varianty 2) 

Výpočet byl proveden metodikou SYMOS 97 upravenou podle nových postupů zohledňujících 
požadavky nové legislativy týkající se ochrany ovzduší. Jako podklad pro výpočet emisí z dopravy byly 
použité emisní faktory z programu MEFA06. 

Vypočtené znečištění ovzduší se týká pouze bodových a plošných zdrojů a dopravy po úsecích 
komunikací uvedených ve studii (v dokumentaci), nikoliv dopravy na ostatních silnicích ani jiných zdrojů 
znečištění.  
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Referenční body pro výpočet znečištění ovzduší 

Maximální krátkodobé a průměrné roční koncentrace a doby překročení zvolených hraničních 
koncentrací NOx, prachu - PM10 a benzenu byly pro okolí Staré Boleslavi, Brandýsa n. L. a Proboštských 
jezer počítané v síti 238 referenčních bodů. Síť má rozměry 3,2 x 2,6 km, délkový krok 200 m a pokrývá 
okolí pískovny Borek od východního okraje Martinova a nádraží Stará Boleslav na severu po západní 
okraj Brandýsa a Houšťku na jihu. Kromě bodů v těchto dvou sítích byly koncentrace znečišťujících látek 
počítané v dalších 76 doplňujících referenčních bodech, které jsou umístěné přímo na sledovaných 
komunikacích, aby bylo možné zachytit výpočtem skutečná maxima znečištění ovzduší. 

Síť referenčních bodů včetně doplňujících bodů je znázorněná na obr. 1 v Rozptylové studii. 
 

Metodika výpočtu 

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení 
zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle novelizované verze metodiky „SYMOS 97“, která 
byla vydána MŽP ČR v r. 2003.  

 

Výsledky výpočtu platné pro všechny znečišťující látky 

Ve všech referenčních bodech platí, že k nejvyšším krátkodobým koncentracím NOx, prachu -
 PM10 a benzenu bude docházet při špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru. 
S rostoucí rychlostí větru vypočtené koncentrace rychle klesají. Za běžných rozptylových podmínek jsou 
koncentrace několikanásobně nižší než při inverzích a v případě instabilního teplotního zvrstvení 
a rychlého rozptylu je tento rozdíl řádový. 

Krátkodobé koncentrace i roční průměry znečišťujících látek dosahují nejvyšších hodnot v těsné 
blízkosti frekventovaných silnic, se vzdáleností od komunikace postupně klesají. Vyšší hodnoty 
vypočtených koncentrací je možné očekávat rovněž v blízkosti míst, kde probíhá těžba štěrkopísku, 
protože zde pracují motory bagrů atd., které jsou zdroji emisí. V případě NO2 nedosahují koncentrace 
v blízkosti silnice za inverzí tak vysokých hodnot, protože vzhledem ke krátké vzdálenosti od zdroje 
a pomalé konverzi NO na NO2 za inverzí se za těchto podmínek nestačí vytvořit dostatečné množství 
NO2. 

 Maxima krátkodobých koncentrací však nejsou nejlepší charakteristikou znečištění ovzduší 
daného místa, protože nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí zejména na 
četnosti výskytu inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se nejvyšší koncentrace vyskytují jen po krátký 
čas několika hodin nebo desítek hodin během roku. Navíc jsou maxima více ovlivněná konfigurací 
zvolených elementů silnic, a proto je přesnost jejich výpočtu nižší. 

Lepší charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která obsahuje i vliv větrné růžice a tedy 
i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna náhodnými 
skutečnostmi, takže přesnost jejího výpočtu je vyšší. Proto může být spíše považována za míru znečištění 
ovzduší v daném bodě.  
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Vypočtené znečištění ovzduší NO2 

(viz Rozptylová studie, tabulky na str. 23-28 a obr. 3-6) 

a) Var. 1 - nulová, bez těžby 
Pokud v r. 2010 nebude pískovna Borek v provozu, krátkodobé koncentrace NO2 dosáhnou 

nejvyšších hodnot 30-35 µg/m3 přímo na hlavní silnici II/610 ve Staré Boleslavi mezi mostem přes Labe 
a SV částí města. Podél silnice II/331 vystoupí ve Staré Boleslavi na 15-20 µg/m3, mimo zástavbu na 10-
15 µg/m3 a podél silnice II/101 na 15-20 µg/m3. V oblasti Proboštských jezer se maxima budou 
pohybovat od 3 do 6 µg/m3. V žádném sledovaném místě nebude docházet k překračování imisního limitu 
200 µg/m3 pro krátkodobé koncentrace NO2. 

Roční průměry koncentrací NO2 vystoupí vlivem emisí z ostatní dopravy nejvýše opět v okolí 
hlavní silnice II/610 a silnice II/331 ve Staré Boleslavi, a to na 1-1,2 µg/m3. Slabě přes 1 µg/m3 dosáhnou 
také v Brandýse v okolí silnice II/101. Podél silnice St. Boleslav - Borek se mimo zástavbu budou 
pohybovat od 0,5 do 0,7 µg/m3 a v prostoru pískovny od 0,2 do 0,3 µg/m3. Všechny tyto hodnoty jsou 
nízké ve srovnání s imisním limitem 40 µg/m3 pro průměrné roční koncentrace NO2. 

 

b) Var. 2 - aktivní, s těžbou 
Pokud bude v r. 2010 pískovna v provozu, maximální krátkodobé koncentrace NO2 podél hlavní 

silnice Brandýs - St. Boleslav zůstanou přibližně stejné jako ve variantě 1, na 20-25 µg/m3 se však zvýší 
ve Staré Boleslavi podél silnice II/331 a na 15-18 µg/m3 podél této silnice mimo zástavbu města. Změní 
se i imisní situace NO2 v pískovně a okolí. Podél dopravních tras do pískovny a na skládku se krátkodobé 
koncentrace zvýší na hodnoty kolem 10 µg/m3, v místě těžby z vody stoupnou na 15-20 µg/m3 a v místě 
těžby U jatek až na 30 µg/m3. Ani v tomto případě však krátkodobá maxima nikde nepřekročí imisní 
limit. 

Průměrné roční koncentrace NO2 způsobené všemi uvažovanými zdroji dosáhnou nejvyšší 
hodnoty 1,1-1,4 µg/m3 podél silnice II/331 přímo ve Staré Boleslavi. Na hlavní silnici II/610 se oproti 
variantě 1 příliš nezmění. Na 0,8-1,0 µg/m3 však vzrostou podél silnice II/331 SV od Staré Boleslavi, 
směrem na Borek bude ale tento vzrůst jen velmi malý, protože většina aut z pískovny bude jezdit na 
Starou Boleslav. V prostoru těžby z vody průměry stoupnou na 0,5 µg/m3 a v místě těžby U jatek až na 
0,8 µg/m3, podél cesty do pískovny na 0,4 µg/m3 a podél cesty na skládku na zhruba 0,3 µg/m3. 
Vzhledem k imisnímu limitu 40 µg/m3 zůstanou všechny vypočtené roční průměry nízké. 

Na hodnotě vypočtených ročních průměrů koncentrací NO2 se z 85-95 % podílejí emise z ostatní 
dopravy a pouze z 5-15 % emise související s provozem pískovny. Pouze ve větší vzdálenosti od silnic 
a v blízkosti míst těžby nebo dopravních tras písku a skrývky může podíl zdrojů souvisejících 
s pískovnou stoupnout až na 25-35 %. 

Vypočtené znečištění ovzduší prachem - PM10 

(viz Rozptylová studie, tabulky na str. 29-34 a obr. 7-10) 

a) Var. 1 - nulová, bez těžby 
Nejvyšší denní koncentrace prachu - PM10 způsobené ostatní dopravou se budou vyskytovat na 

hlavní silnici II/610 na mostě přes Labe a ve Staré Boleslavi a dosáhnou 10-13 µg/m3. Na 7-9 µg/m3 
mohou vystoupit na silnici II/331 ve St. Boleslavi a na silnici II/101 v Brandýse. V blízkosti silnice II/331 
směrem na Borek mimo zástavbu dosáhnou 3-5 µg/m3  a v prostoru pískovny jen 1-2 µg/m3. Imisní limit 
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50 µg/m3 pro denní koncentrace PM10 nebude v žádném sledovaném místě překročený vlivem emisí 
z těchto zdrojů. 

Průměrné roční koncentrace prachu - PM10 způsobené ostatní dopravou budou ve srovnání 
s imisním limitem 40 µg/m3 velmi nízké. Nejvýše, na hodnoty přes 0,6 µg/m3, vystoupí na silnici II/331 
uvnitř St. Boleslavi, na 0,5 µg/m3 v okolí silnice II/101 v Brandýse a na 0,4-0,5 µg/m3 podél hlavní 
silnice II/610. V blízkosti silnice II/331 směrem na Borek dosáhnou 0,2-0,3 µg/m3 a na většině území 
v okolí pískovny se budou pohybovat pod 0,1 µg/m3.  

 

b) Var. 2 - aktivní, s těžbou 
Za provozu pískovny zůstanou vypočtené maximální denní koncentrace prachu – PM10 na hlavní 

silnici II/610 ve St. Boleslavi téměř beze změny, i v tomto případě dosáhnou 10-13 µg/m3. Oproti 
variantě 1 se však zvýší na 8-10 µg/m3 na silnici II/331 ve St. Boleslavi a na hodnoty kolem 5 µg/m3 SV 
od St. Boleslavi. Podél této silnice směrem na Borek vzrostou jen nepatrně, protože provoz nákladních 
aut na tomto úseku se zvýší jen málo. V místech těžby vzrostou na 4-6 µg/m3 (těžba z vody) a 6-8 µg/m3 
(těžba U jatek), ale jinak v okolí proboštských jezer zůstanou na nízké úrovni 1-3 µg/m3. Provoz pískovny 
ani v součtu s ostatní dopravou nezpůsobí nikde nadlimitní denní koncentrace PM10. 

Ve srovnání s variantou bez těžby roční průměry koncentrací PM10 vzrostou zejména podél 
silnice II/331, a to ve St. Boleslavi na 0,7 µg/m3 a SV od ní na 0,35-0,45 µg/m3, směrem na Borek však 
vzrostou jen nepatrně. Na hlavní silnici II/610 dosáhnou 0,4-0,6 µg/m3, v prostoru těžby z vody 0,2-
0,3 µg/m3 a v prostoru těžby U jatek 0,3-0,5 µg/m3. V okolí pískovny podél dopravních tras písky 
a materiálu na skládku se zvýší na 0,15-0,20 µg/m3. Celkově ale zůstanou roční průměry koncentrací 
prachu - PM10 velmi nízké oproti imisnímu limitu 40 µg/m3. Je však třeba mít na paměti, že do výpočtu 
nemohla být zahrnutá sekundární prašnost. 

S výjimkou míst s těžbou se rozhodujícím způsobem na průměrných ročních koncentracích 
prachu bude podílet ostatní doprava, která bude působit 80-95 % jejich hodnoty. Pouze ve větších 
vzdálenostech od silnic a v blízkosti těžby a dopravních tras písku a materiálu na skládku může vliv 
pískovny na roční průměry překročit 50 %. 

 

Vypočtené znečištění ovzduší benzenem 

(viz Rozptylová studie, tabulky na str. 35-40 a obr. 11-12) 

a) Var. 1 - nulová, bez těžby 
Protože benzen produkují zejména benzínové motory osobních aut a je v malé míře naftové 

motory nákladní dopravy, nákladní doprava imisní situaci benzenu příliš neovlivňuje. Krátkodobá 
maxima koncentrací benzenu způsobená ostatní dopravou jsou na většině sledovaného území nízká 
a dosahují jen několika desetin µg/m3. Hodnotu 1 µg/m3 překračují jen v okolí hlavní silnice II/610, přímo 
na této silnici mohou dosáhnout 4-4,5 µg/m3. Pro tyto krátkodobé koncentrace není stanoven imisní limit, 
s jistým přiblížením jdou srovnávat pouze s nejvyšší přípustnou průměrnou denní koncentrací 15 µg/m3. 
Kdyby byly počítané místo hodinových hodnot denní průměry koncentrací benzenu, musely by vyjít nižší 
než hodinové hodnoty. Z toho lze usoudit, že krátkodobé znečištění ovzduší benzenem z uvažovaných 
zdrojů nikde nedosáhne nebezpečně vysokých hodnot. 

Průměrné roční koncentrace benzenu způsobené ostatní dopravou budou v celém sledovaném 
území ve srovnání s imisním limitem 5 µg/m3 rovněž velmi nízké. Nejvyšších hodnot slabě přes 
0,10 µg/m3 dosáhnou podél hlavní silnice II/610, podél silnice II/331 vystoupí ve St. Boleslavi na 0,08-
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0,10 µg/m3 a SV od města na 0,03-0,06 µg/m3. V oblasti Proboštských jezer dosáhnou jen 0,01-
0,02 µg/m3. 

b) Var. 2 - aktivní, s těžbou 
Vzhledem k tomu, že provoz pískovny znamená zejména provoz naftových motorů nákladních 

aut a těžebních strojů s nízkými emisemi benzenu, imisní situace benzenu se v této variantě oproti 
variantě 1 téměř nezmění. Maximální krátkodobé koncentrace benzenu na hlavní silnici II/610 zůstanou 
na hodnotách 4-4,5 µg/m3 a podél silnice II/331 a v okolí pískovny se dál budou pohybovat v desetinách 
µg/m3. 

Podobně průměrné roční koncentrace benzenu způsobené uvažovanými zdroji se změní jen 
nepatrně. Na hlavní silnici II/610 vystoupí na 0,11-0,13 µg/m3, podél silnice II/331 ve Staré Boleslavi na 
0,09-0,11 µg/m3 a SV od města na 0,04-0,06 µg/m3. V oblasti Proboštských jezer zůstanou na hodnotách 
0,01-0,02 µg/m3. 

Na vypočtených ročních průměrech koncentrací benzenu se ostatní doprava bude podílet z 90-
99 %, provoz pískovny ovlivní tyto roční průměry i v blízkém okolí dopravních tras písku jen nepatrně. 

 
Vypočtené a pozaďové hodnoty koncentrací znečišťujících látek 
Sčítat pozaďové hodnoty koncentrací znečišťujících látek (viz kap. C II. 1.) s koncentracemi 

vypočtenými od dopravy lze pouze v případě ročních průměrů. Pro maxima (a tedy ani pro dobu 
překročení imisního limitu) takové součty provádět nelze, protože každé z těchto maxim může obecně 
nastávat v daném místě za jiných atmosférických podmínek (např. při jiném směru větru) a jejich 
sečtením bychom dostali zcela nereálné hodnoty.  

 I v případě ročních průměrů však není postup sčítání zcela korektní, protože v pozaďových 
hodnotách znečištění je již vliv emisí ze sledovaných komunikací v uvedeném území jednou započítaný. 
Navíc pozaďové znečištění popisuje stav v r. 2005, zatímco výpočet charakterizuje vliv silnic a pískovny 
v r. 2010. Je přitom možné, že se během 5 let imisní situace v dané lokalitě změní.  

I když bychom předpokládali v příštích letech stejné pozaďové znečištění ovzduší v okolí 
pískovny Borek jako dnes a naznačené součty ročních průměrů provedli, výsledky by stejně nepřekročily 
imisní limity pro NO2, prach - PM10 ani benzen. 

 

Plochy rekultivací, využití území po těžbě, Spálenka  
Plánované záměry na plochách 4, 5 a 7 svým charakterem nijak neovlivní ovzduší. Obslužná 

doprava bude v porovnání s ostatní dopravou na nízké úrovni, tudíž se nepředpokládá negativní působení 
na znečištění ovzduší. 

Průmyslová zóna předpokládá možné provozování přístavu pro říční lodě. Budoucí využití 
průmyslové zóny není předmětem záměru investora. Z toho důvodu nejsou stanoveny případné další 
aktivity na této ploše a nelze tedy kvantifikovat možné vlivy případného využití této plochy na ovzduší. 
Obecně lze doporučit, aby zde nebyly umisťovány aktivity, které by v konečném stavu vedly k navýšení 
intenzit dopravy oproti stávajícímu stavu (doprava štěrkopísku), a nedošlo tak k navýšení emisí. 
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3. Vliv na akustickou situaci 
Těžba štěrkopísku 
Stav akustické situace ve venkovním prostoru chráněné zástavby zájmového území byl 

kvantifikován pro dominantní zdroj hluku ve venkovním prostředí – pozemní dopravu na hlavních 
komunikacích zájmového území, a pro mechanizmy/zařízení používané ve štěrkopískovně Borek, během 
jejichž činnosti lze očekávat ovlivnění obytné zástavby zájmového území. 

Jako vstupů pro výpočet výhledového stavu akustické situace byly pro kvantifikaci stavu 
akustické situace v závislosti na dopravě použity intenzity dopravy z celostátního sčítání na komunikacích 
zájmového území a intenzity dopravní obsluhy štěrkopískovny Borek. Pro kvantifikaci hluku 
z mechanizmů a technologických zařízení používaných při těžbě a zpracování ve štěrkopískovně Borek 
bylo použito reálných akustických parametrů naměřených během jejich běžného pracovního nasazení, 
popř. akustických parametrů dodaných prodejci těchto strojů. 

Stav akustické situace byl kvantifikován ve výpočtových bodech, jejichž lokalizace je zřejmá ze 
situací na obrázcích uvedených v příloze č. 1. Body byly zvoleny tak, aby reprezentovaly 
charakteristickou nebo nejnepříznivější situaci u sledované chráněné zástavby. Výpočtovým rokem byl 
rok 2010. 

Matematický model zájmového území byl zvolen vzhledem k morfologickému uspořádání 
zájmového území jako rovinný. 

Program HLUK+ vyžaduje při vytváření matematického modelu zadání typu terénu. Z charakteru 
zájmového území plyne volba typu terénu „pohltivý“ s možností vnořeného „odrazivého“ terénu. 

V rámci akustické studie byla provedena kalibrace použitého výpočetního matematického modelu 
území na základě skutečně naměřených hodnot v území. Kalibrace slouží k adaptaci matematického 
modelu na místní specifika dopravního proudu a dopravních cest. Kalibrace je prováděna v bodech, ve 
kterých jsou k dispozici hladiny akustického tlaku A získané terénními měřeními. Cílem kalibrace je 
minimalizace odchylek výsledků získaných výpočtem a měřením. Při kalibraci bylo přihlédnuto také 
k ostatním hladinám akustického tlaku A získaných měřením.  

 
V akustické studii byly posuzovány následující varianty: 

1. Počáteční akustická situace – ve variantách označována jako „Rok 2007“ – zdrojem hluku 
v zájmovém území je pozemní doprava na komunikacích hodnoceného území (ostatní doprava) 
a stávající obslužná doprava související s provozem štěrkopískovny Borek (expedice, rekultivace) 
– viz kapitola B III. 4. Hluk. 

2. Výhledový stav v roce 2010 bez provozu štěrkopískovny Borek – „Rok 2010 bez pískovny“ 
(Varianta 1) – zdrojem hluku v zájmovém území je pouze pozemní doprava na komunikacích 
zájmového území nesouvisející s provozem štěrkopískovny Borek, a to po celé denní období 600-
2200 hodin. 

3. Výhledový stav v roce 2010 s provozem štěrkopískovny Borek – dále označován jako „Rok 2010 
s pískovnou“ (Varianta 2) – zdrojem hluku v zájmovém území je ostatní doprava (po celé denní 
období 600–2200) a dopravní obsluha štěrkopískovny (po dobu expedice tj. 600–1430  
a rekultivace 600–1800) na komunikacích zájmového území. V oblasti navazující na těžební 
prostor štěrkopískovny jsou zdrojem hluku mechanizmy/zařízení používané ve štěrkopískovně 
Borek (po dobu pracovní doby v pískovně Borek, tj. 600–1430). V rámci varianty bylo provedeno 
posouzení vlivu provozu štěrkopískovny Borek na stav akustické situace jak pro obslužnou 
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dopravu štěrkopískovny a tak i pro těžební mechanizmy/zařízení používané ve štěrkopískovně 
Borek. Pro akustické posouzení byla uvažována těžba na labském břehu Proboštského jezera 
korečkovým bagrem s následným odvozem vytěžené suroviny remorkérem na vlečných člunech 
ke zpracující lince a těžba v prostoru U Jatek pásovým rypadlem a kolovým nakladačem 
s následným odvozem suroviny na nákladních automobilech ke zpracující lince. 

(pozn.: Výsledky a vyhodnocení výhledového stavu v roce 2010 s provozem štěrkopískovny Borek 
jsou platné i pro variantu 2a. Ta nebyla samostatně počítána, protože její vlivy na akustickou situaci 
zcela odpovídají vlivům varianty 2). 

 
4. Výhledový stav v roce 2010 s provozem štěrkopískovny Borek bez těžby U Jatek – dále 

označován jako „Rok 2010 bez těžby U Jatek“ (tento model představuje fázi postupu těžby, kdy 
doposud nebyla zahájena těžba u Jatek) – zdroje hluku jsou obdobné jako u varianty „Rok 2010 
s pískovnou“, ale není v tomto případě uvažováno se započetím těžby v dobývacím prostoru 
U Jatek. Není tedy zahrnuto nasazení rypadla a kolového bagru v prostoru U Jatek a dálen není 
uvažováno s odvozem suroviny z této oblasti. 
 

Situace bez provozu štěrkopískovny Borek – varianta „Rok 2010 bez pískovny“ 
V rámci posuzování varianty bez provozu štěrkopískovny Borek je dominantním zdrojem hluku 

v zájmovém území provoz ostatní dopravy na komunikacích posuzovaného území. Stav akustické situace 
byl kvantifikován ve výpočtových bodech. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v níže uvedené 
tabulce jsou hodnotami platnými pro denní období 600–2200 hod. Uvedené hodnoty jsou důsledkem 
provozu ostatní dopravy, která je zdrojem hluku ve venkovním prostředí během celé denní doby. 
Výpočtové body jsou umístěny ve výšce 3,0 m nad terénem ve vzdálenosti 2,0 m před fasádami 
hodnocených objektů. 

 

Tabulka 26 Ekvivalentní hladiny akust. tlaku A z pozemní dopravy v denní době 600-2200 hod. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB]
Rok 2010 bez pískovny

1 59,0 70
2 62,2 70
3 66,4 70
4 59,4 70
5 69,8 70
6 67,1 70
7 70,8 70
8 57,8 70
9 46,6 70

10 ---* 50

Výpočtový 
bod

Hygienický 
limit [dB]

 
* hodnotu pro výpočtový bod nelze určit, neboť nejsou známy intenzity dopravy pro příjezdy a odjezdy návštěvníků kempu 

 

Vyhodnocení varianty „Rok 2010 bez pískovny“ 
V  oblasti rekreační a obytné zástavby obce Borek (nejbližší zástavba k silnici II/331) se hodnoty 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují od 59,0 do 66,4 dB (výpočtové body 1 až 4). 
V žádném z výpočtových bodů v severní části obce Borek nebyl překročen hygienický limit pro starou 
hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích. Na severozápadním konci Staré Boleslavi se 
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hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A u obytné zástavby navazující na silnici II/331 pohybují 
v intervalu 57,8 až 70,8 dB (výpočtové body 5 až 8). Hodnoty vyšší než 68 dB se vzhledem k nejistotě 
výsledku výpočtu (± 2,0 dB) mohou pohybovat na hranici hygienického limitu v chráněném venkovním 
prostoru ostatních staveb pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích. 
U vzdálenějších objektů se hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vzhledem k dostatečné 
vzdálenosti od zdroje emisí pohybují pod hygienickým limitem (výpočtový bod 9 - objekt u vodárny 
č. p. 45).  

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v oblasti kempu (výpočtový bod 10) u Proboštského 
jezera se budou pohybovat na ekvivalentních hladinách akustického tlaku A pozadí, a v závislosti na 
režimu provozu kempu budou ovlivňovány příjezdy a odjezdy vozidel návštěvníků kempu a komunálním 
hlukem uvnitř kempu. 

 

Situace s provozem štěrkopískovny Borek – varianta „Rok 2010 s pískovnou“ 
Stav akustické situace u nejbližší obytné zástavby obce Borek a Staré Boleslavi 
V programu HLUK+ byl modelován jeden z možných stavů rozmístění pásového rypadla  

a kolového nakladače během těžby v prostoru U Jatek, včetně modelování příjezdů a odjezdů nákladních 
vozidel zajišťujících odvoz vytěženého štěrkopísku do třídicí linky. Stav současného nasazení rypadla 
a nakladače v těsné blízkosti, který byl modelován, je vzhledem k technologii těžby v prostoru U Jatek 
málo pravděpodobný. Tzn. vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A charakterizují jeden 
z možných nejnepříznivějších stavů během těžby v prostoru U Jatek. 

Stav akustické situace v zájmovém území byl zjišťován ve výpočtových bodech shodných  
s variantou bez provozu štěrkopískovny Borek. Porovnáním ekvivalentních hladin akustického tlaku A 
lze tedy zjistit vliv provozu štěrkopískovny na stav akustické situace. 

Akustická situace v prostoru severozápadního okraje Staré Boleslavi byla zjišťována pro stav, 
kdy zdrojem hluku je automobilová doprava (ostatní doprava i obslužná doprava štěrkopískovny Borek) 
a těžební technika v těžebním prostoru U Jatek (plocha 2). 

Při použití těžební techniky v prostoru U Jatek, která je v současné době používána ve 
štěrkopískovně Borek, by došlo k překročení hygienických limitů u nejbližší obytné zástavby Staré 
Boleslavi (zejména u objektu č. p. 45). Řešením v tomto případě by bylo navržení ochranného zemního 
valu ze skrývkového materiálu na hranici dobývacího prostoru, který by zajistil nepřekročení 
hygienických limitů u nejbližší obytné zástavby Staré Boleslavi. V rámci modelování simulací 
s ochranným zemním valem byly použity akustické parametry modernizovaných strojních zařízení 
používaných v současné době ve štěrkopískovně Borek (nakladač VOLVO L 90 E). Zpracovateli se 
nepodařilo z dostupných pramenů zjistit hodnoty akustického výkonu (LWA) pro druhý stroj používaný ve 
štěrkopískovně (rypadlo CASE 1118). Z výše uvedených důvodů byla pro strojní zařízení – rypadlo – 
stanovena maximální hodnota akustického výkonu (LWA), aby nedošlo k překročení hygienického limitu 
v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb na severozápadním okraji Staré Boleslavi. 
Modelováním bylo zjištěno, že při nasazení nakladače VOLVO L 90 E v těžebním prostoru U Jatek 
o akustickém výkonu 105 dB může být nasazen další stroj – rypadlo o maximálním akustickém výkonu 
LWA = 104 dB při těžbě v těšné blízkosti v prostoru U Jatek. Nasazení strojního zařízení platí ovšem za 
předpokladu vytvoření zemního valu ze skrývkového materiálu na hranici dobývacího prostoru o výšce 
6 m. Zemní val v prostoru U Jatek bude souvislý, 6 metrů vysoký, začínající v jihozápadním rohu 
dobývacího prostoru u objektu č. p. 45. Z jihozápadního rohu bude val vybíhat 100 m v západním směru 
po polní cestě k třídicí lince a v severním směru po východní hranici dobývacího prostoru až za objekt 
jatek (grafické zobrazení valu viz Obrázek 6. v příloze č. 1 Akustická studie). Komunikace pro odvoz 
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vytěženého štěrkopísku bude severně od hrany valu směřujícího k třídicí lince. Akustické výkony 
používané mechanizace nesmí překročit hodnotu 105 dB u kolového nakladače a 104 dB u pásového 
rypadla nebo naopak. Tabulka 27 Těžební technika – akustické parametry uvádí příklady těžební 
techniky na našem trhu, která splňuje limitované akustické parametry a zaručuje dodržení hygienických 
limitů v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb v prostoru U Jatek. Výpočtové body jsou 
umístěny ve výšce 3,0 m nad terénem ve vzdálenosti 2,0 m před fasádami hodnocených objektů. 

 

Tabulka 27 Těžební technika – akustické parametry 

Kolové nakladače Hladina akustického 
výkonu A, LW (A) 

Pásová rypadla Hladina akustického 
výkonu A, LW (A) 

Orenstein & koupel 
L25C 

103 dB Komatsu PC 240 103 dB 

VOLVO L70 D 104 dB VOLVO EC 140 98 dB 

 

Tabulka 28 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době při posouzení 
stacionárních zdrojů během těžby a odvozu suché těžby v prostoru U Jatek se zemním valem 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB]
Rok 2010 težební mechanizmy + doprava suchá těžba

1 --- ---
2 --- ---
3 --- ---
4 --- ---
5 36,3 50
6 29,6 50
7 34,1 50
8 36,9 50
9 47,8 50

10 --- ---

Výpočtový 
bod

Hygienický 
limit [dB]

 

 

Tabulka 29 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době při provozu 
štěrkopískovny Borek 

1 59,1 59,1 70
2 62,3 62,3 70
3 66,5 66,5 70
4 59,5 59,5 70
5 70,6 70,6 70
6 67,9 67,9 70
7 71,9 71,9 70
8 58,5 58,6 70
9 47,4 50,3 70

10 55,7 57,3** 50

Hygienický 
limit [dB]

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB]Výpočtový 
bod Rok 2010 s 

pískovnou*
Rok 2010 bez 
těžby U jatek

 
* včetně dopravy materiálu z prostoru U Jatek ke třídicí lince  
** během období, kdy bude probíhat těžba v prostoru U Jatek   
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Tabulka 30 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jednotlivých variant 

1 59,6 59,0 59,1 --- 59,1 0,1
2 62,8 62,2 62,3 --- 62,3 0,1
3 67,0 66,4 66,5 --- 66,5 0,1
4 60,0 59,4 59,5 --- 59,5 0,1
5 71,1 69,8 70,6 36,3 70,6 0,8
6 68,4 67,1 67,9 29,6 67,9 0,8
7 72,4 70,8 71,9 34,1 71,9 1,1
8 59,0 57,8 58,5 36,9 58,6 0,8
9 47,9 46,6 47,4 47,8 50,3 3,7

10 56,4 --- 55,7 --- 57,3** ---

Výpočtový 
bod

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [dB]

Rok 2007 Rok 2010 bez 
pískovny

Rok 2010 těžební 
mechanizmy

Rok 2010 s 
pískovnou* ∆

Rok 2010 bez 
těžby U jatek

 
* včetně dopravy materiálu z prostoru U Jatek ke třídicí lince  
** během období, kdy bude probíhat těžba v prostoru U Jatek   
∆ udává přírůstek v dB vlivem provozu štěrkopískovny Borek   

 

Vyhodnocení stavu akustické situace u nejbližší obytné zástavby 
V současné době (varianta „Rok 2007“) a i v modelovaném výhledové stavu bez provozu 

štěrkopískovny Borek (varianta „Rok 2010 bez pískovny“) vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu (± 2,0 
dB) dochází u některých výpočtových bodů (body 5–7) k pohybu hodnot ekvivalentních hladin 
akustického tlaku na hranici hygienického limitu ve venkovním chráněném prostoru budov a ostatních 
staveb pro starou hlukovou zátěž z dopravy (70 dB) nebo k jeho překračování (bod 7 – Rok 2007). 
Z těchto závěrů můžeme logicky odvodit, že hlavním zdrojem akustických emisí na komunikaci II/331 je 
stávající doprava (ostatní doprava) nesouvisející s provozem štěrkopískovny Borek. 

Ve venkovním chráněném prostoru ostatních staveb navazujících na komunikace, po nichž 
probíhá expedice štěrkopísku ze štěrkopískovny Borek, tedy nedojde vlivem pohybu dopravní obsluhy 
štěrkopískovny Borek na komunikacích k prokazatelnému zhoršení stavu akustické situace oproti variantě 
bez provozu štěrkopískovny. Přírůstek hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku se ve výpočtových 
bodech 1–8 pohybuje v intervalu 0,1–1,1 dB. Uvedené hodnoty (0,1–1,1 dB) jsou z hlediska vnímání 
hluku lidským organizmem zanedbatelné. 

Ovlivnění stavu akustické situace u obytné zástavby obce Borek těžebními mechanizmy  
a technologickými zařízeními štěrkopískovny Borek ve výhledovém období roku 2010 se vzhledem 
k dostatečné vzdálenosti nepředpokládá. 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z těžebních mechanizmů a dopravy materiálu 
v prostoru U Jatek (varianta „Rok 2010 těžební mechanizmy“) se u nejbližší zástavby Staré Boleslavi 
budou pohybovat pod hodnotou 47,8 dB (výpočtový bod 9). Hodnoty ekvivalentních hladin akustického 
tlaku ve výpočtových bodech (bod 9 – objekt č. p. 45 – nejbližší objekt u těžebního prostoru U Jatek) při 
použití navrhovaných opatření (zemní val, limitovaný akustický výkon těžebních strojů) splní hygienický 
limit pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb 50 dB. 

V oblasti kempu (výpočtový bod 10) dochází k překračování hodnot hygienického limitu již 
v současném stavu (varianta „Rok 2007“). Vlivem obnovy vozového parku, která je zahrnuta v „Novele 
metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004“, dochází pro výpočtový rok 2010 (varianta „Rok 
2010 bez těžby U Jatek“) k poklesu ekvivalentní hladiny akustického tlaku v imisním místě (bod 10). Při 
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uvažování těžby v oblasti U Jatek („Rok 2010 s pískovnou“) je nárůst ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku 0,9 dB oproti současnému stavu („Rok 2007“). Zvýšení hodnot ve výpočtovém bodě 10 („Rok 2010 
s pískovnou“) je způsobeno nárůstem intenzit nákladní dopravy vlivem přepravy vytěženého materiálu 
z oblasti U Jatek. 

Pro doplnění případného vlivu souběhu rozšíření golfového hřiště, s ním spojeného nárůstu 
osobní dopravy z/na hřiště a současného útlumu návozu zavážek do rekultivovaných prostor, který by se 
projevil na zdrojové funkci komunikace II/331 poklesem o 0,1-0,2 dB (viz kap. B.I.4), lze uvést, že tato 
změna emisní vydatnosti daného zdroje hluku by se promítla do imisní situace na fasádách nejbližší 
chráněné zástavby neprokazatelným snížením ekvivalentní hladiny akustického tlaku o cca 0,1 dB. 

 

Posouzení území plánované výstavby U Jatek 
V rámci řešení akustické studie byla pro variantu „Rok 2010 s pískovnou“ posuzována i oblast 

území plánované výstavby U Jatek. Zdrojem hluku v matematickém modelu je těžební technika 
(podkopové rypadlo a nakladač) v oblasti U Jatek a nákladní doprava zajišťující odvoz vytěženého 
materiálu z oblasti U Jatek k třídicí lince. Emisní parametry těžební techniky byly uvažovány ve výši   
LWA = 104 dB a LWA = 105 dB (hodnoty akustického výkonu těžebních zařízení). V rámci simulace byl 
hodnocen nejméně příznivý stav, kdy těžební technika je v malé vzdálenosti od plochy uvažované 
zástavby.  

V rámci těžby na okraji těžebního prostoru U Jatek i při nasazení moderní akusticky příznivější 
techniky (nakladač VOLVO L 90 E o výkonu 105 dB a rypadlo o maximálním akustickém výkonu 
LWA=104 dB) by došlo u nejbližší obytné zástavby Staré Boleslavi (těžba cca 50 m od č. p. 45) 
k překročení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb. Z výše uvedených 
důvodů je těžba v této lokalitě (okraj těžebního prostoru U Jatek – těžba v těsné blízkosti od č. p. 45) 
možná pouze v případě použití moderní těžební techniky (nakladač VOLVO L 90 E o výkonu 105 dB 
a rypadlo o maximálním akustickém výkonu LWA=104 dB), jejíž použití zajistí nepřekročení hygienických 
limitů pro denní dobu ani u nejbližšího obytného objektu č. p. 45 ve Staré Boleslavi za předpokladu 
navršení ochranného valu ze skrývkového materiálu na hranici dobývacího prostoru. Akustické výkony 
používané mechanizace nesmí překročit hodnotu 105 dB u kolového nakladače a 104 dB u pásového 
rypadla nebo naopak.  

V případě nasazení těžební techniky (nakladač VOLVO L 90 E o výkonu 105 dB a rypadlo  
o maximálním akustickém výkonu LWA=104 dB) se nesmí uvedené těžební stroje během těžební činnosti 
bez stínění výše uvedeným valem přiblížit na vzdálenost menší než 390 m od nejbližší zástavby Staré 
Boleslavi (č. p. 45). V případě vybudování výše zmíněného valu se může těžba přiblížit na cca 60 m od 
nejbližší zástavby Staré Boleslavi (objekt č. p. 45). Uvedená vzdálenost (60 m) platí i pro plochy 
plánované obytné výstavby dle ÚP, pokud by zde již byly postaveny obytné domy a vybudován 
protihlukový ochranný val.  (Specifikace ochranného valu viz kap. D IV a příloha č. 1 Akustická studie.) 

Závěrem lze doporučit zahájení výstavby obytných domů v území U Jatek až po dotěžení 
chráněného ložiskového území v oblasti U Jatek. V případě, že již v oblasti budou postaveny obytné 
domy, je nutné pro jejich ochranu zřídit další 2,0 m vysoký odval zeminy (viz kap. D IV a příloha č. 1 
Akustická studie). 
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Provoz korečkového bagru na Proboštském jezeře 
V rámci těžby na Proboštském jezeře postoupí dobývací prostor až k hranici ochranného pásma 

řeky Labe. Nejbližší obytná zástavba v Brandýse nad Labem na protějším břehu Labe bude ve vzdálenosti 
cca 180 m od místa těžby. 

Těžba labského břehu Proboštského jezera korečkovým bagrem bude probíhat standardním 
způsobem, tj. tak, že korečkový bagr bude těžit kolmo k toku Labe, korečkovým mechanizmem 
směřujícím k obytné zástavbě Brandýsa nad Labem za tokem Labe. Tímto způsobem bude možno  
u této obytné zástavby dosáhnout nejpřijatelnějších ekvivalentních hladin akustického tlaku A vzhledem 
k nerovnoměrné vyzařovací charakteristice korečkového bagru. 

Výpočet stavu akustické situace během těžby na labském břehu Proboštského jezera byl proveden 
pro situaci, kdy bude dodržen výše uvedený postup těžby. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
u nejbližší obytné zástavby Brandýsa nad Labem z korečkového bagru v režimu těžby a nakládky 
suroviny korečkovým bagrem na vlečný člun se budou pohybovat pro nejbližší zástavbu v intervalu 48,8–
49,1 dB. K útlumu emisních hodnot (naměřená hodnota 56 dB ve vzdálenosti 115 m) dochází především 
vlivem terénu (plocha jezera je zahloubena cca o 2,5 m pod okolním terénem). Při reálné hodnotě 
akustického pozadí kolem 45 dB u zástavby Brandýsa nad Labem situované k břehu Labe, by se během 
režimu těžby a nakládky mohly celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A u nejbližší obytné 
zástavby Brandýsa nad Labem pohybovat na hodnotě 50,5 dB. Hladin však bude dosahováno pouze 
v režimu těžby a nakládání suroviny korečkovým bagrem na vlečné čluny, přičemž jeden cyklus 
těžby a naložení při předpokládané mocnosti těžené vrstvy bude cca 20–25 minut. Vzhledem k nízkým 
hladinám ekvivalentní hladiny akustického tlaku režimu volnoběžných otáček motoru korečkového bagru 
v období, kdy není bagr v režimu těžby a nakládky, je vliv volnoběhu jeho motoru u nejbližší obytné 
zástavby Brandýsa nad Labem akusticky neprokazatelný. 

Pojezd remorkéru po hladině Proboštského jezera nebude mít vliv (vzhledem k jeho nízkým 
hladinám ekvivalentní hladiny akustického tlaku) na stav akustické situace u obytné zástavby v Brandýse 
nad Labem, a ani na stav akustické situace v prostoru přilehlého kempu. 

 

Plochy rekultivací, využití území po těžbě, Spálenka  
Plánované záměry na plochách 4, 5 a 7 svým charakterem nijak neovlivní akustickou situaci. 

Obslužná doprava bude v porovnání s ostatní dopravou na nízké úrovni, tudíž se nepředpokládá její 
negativní působení na akustickou situaci v zájmovém území. 

Průmyslová zóna předpokládá možné provozování přístavu pro říční lodě. Budoucí využití 
průmyslové zóny není předmětem záměru investora. Z toho důvodu nejsou stanoveny případné další 
aktivity na této ploše a nelze tedy kvantifikovat možné vlivy případného využití této plochy na ovzduší. 
Obecně lze doporučit, aby zde nebyly umisťovány aktivity, které by v konečném stavu vedly k navýšení 
intenzit dopravy oproti stávajícímu stavu (doprava štěrkopísku), a nedošlo tak k navýšení emisí. Zároveň 
doporučujeme, aby budoucí využití této plochy respektovalo využití okolních ploch (sportovně-rekreační 
areály), vč. zajištění dodržení hygienických limitů. 

 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
V roce 2000, kdy bylo plánováno uskutečnit proces EIA pro rozšíření DP Borek (na dnes 

posuzované lokality 1–3), byla vypracována firmou Karel Kliner – Vodní zdroje studie Hydrogeologické 
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posouzení vlivu rozšíření těžby štěrkopísku. Závěry této studie (viz příloha 6) byly aktualizovány a poté 
přejaty do dokumentace. 

Vodárenské využití zájmového území 

Nejvýznamnější odběr podzemních vod kvartérního kolektoru je v oblasti polesí Borek. 
Provozovatelem devíti jímacích objektů je Ministerstvo obrany ČR. Další informace o odběrech podléhají 
režimu utajení. 

Obyvatelé Staré Boleslavi jsou zásobováni pitnou vodou ze skupinového vodovodu, který dodává 
vodu i do Brandýsa nad Labem a okolních obcí. Zdrojem vody jsou jímací oblasti Praporce a Motorlet, 
provozované firmou Stavokomplet se sídlem v Brandýse n. L. 

Jímací území Praporce má vyhlášené I. a II. vnější i vnitřní ochranné pásmo s povoleným 
dlouhodobým odběrem 20 l.s-1. Vzájemné ovlivnění jímání podzemních vod a rozšíření těžby je velmi 
nepravděpodobné. 

Východně od míst plánovaného rozšíření těžby se nacházejí objekty jímacího území Motorlet, 
dvě širokoprofilové studny exploatující podzemní vodu kvartérního kolektoru. Maximální odběr z obou 
studní je povolen ve výši 14,9 l.s-1. 

Vzájemné ovlivnění jímání podzemních vod a rozšíření těžby je velmi nepravděpodobné, ostatní 
aktivity v rámci posuzovaného záměru také nebudou mít vliv na jímání vod. 

Vliv na hydrologické charakteristiky a množství vod 

Těžba šterkopísku 
Hydraulická spojitost podzemních vod, akumulovaných v kvartérních sedimentech, s tokem Labe 

má obecnou platnost. V období průměrných a nižších průtoků mají podzemní vody vyšší hydraulický 
potenciál a odvodňují se do toku. Při zvýšených průtocích či při průchodu povodňových vln dochází 
v kvartérním kolektoru ke vzestupu hladin podzemních vod a tím i k nárůstu jejich zásob. Kvalifikovaně 
se odhaduje, že změny zásob ovlivňují objemy povodňové vlny o 13÷31 %. 

Těžební činností dojde k totálnímu odstranění kvartérního kolektoru. Ochuzení průtoků v Labi by 
potom v extrémních obdobích bylo oproti stavu bez rozšíření těžební činnosti vyšší. Toto konstatování je 
však pouze teoretické. S ohledem na nepatrný rozsah zásahu těžby do plošného výskytu kvartérních 
štěrkopísků v celém povodí Labe bude tento efekt zcela zanedbatelný. 

 
Při úpravě suroviny praním může dojít zejména k těmto třem způsobům ztráty podzemní vody: 

1. Nahrazením objemu vytěženého materiálu 
2. Odvozem vody se surovinou 

3. Výparem z volné vodní hladiny 
Ztráty vody v oblasti nahrazením objemu vytěženého materiálu budou kompenzovány přítokem 

podzemní vody, která je mj. přímo závislá na výšce hladiny Labe. Vzhledem k velikosti průtoku v této 
vodoteči jsou zde předpokládané ztráty zanedbatelné. 

Při zpracování suroviny se voda z větší části vrací do prostoru, odkud byla odebrána, ztráty vody 
odvozem vzhledem k množství vytěžené suroviny budou minimální. Stejně tak výpar bude vzhledem 
k celkové rozloze ostatních vodních ploch zanedbatelný, navíc bude kompenzován atmosférickými 
srážkami. 
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V oblasti rozšíření těžby „U jatek“ se předpokládá těžba pod hladinou vody. S ohledem na malou 
mocnost kvartérních sedimentů nacházející se pod současnou úrovní současné hladiny podzemní vody 
předpokládáme, že by odtěžením suroviny vzniklo plošně rozsáhlé mělké jezero, jehož vodní hladina by 
zvyšovala ztráty podzemních vod o 0,84 l.s-1. Úroveň hladiny vody v jezeře by byla úzce spjata 
s intenzitou, směrem postupu těžby a stupněm kolmatace odtokového břehu jezera. Spolu s hladinou vody 
v jezeře by na směr postupu těžby, ztráty vody nahrazením objemu vytěženého materiálu a kolmataci 
reagovala i hladina podzemní vody v kvartérním kolektoru v okolí těžebny. 

Při současném stavu znalosti o prodění podzemních vod je zřejmé, že nepříznivé dopady 
rozšiřování těžby na hladiny podzemních vod mohou být eliminovány technickými opatřeními 
a vhodnými postupem těžby (viz kap. D IV). 

 
Rekultivace 
Po vydobytí štěrkopískového ložiska a po rekultivaci vydobytého území ve stávajícím  DP Borek 

nad Labem (plocha 4) došlo ve východním předpolí ložiska ke vzdutí hladiny spodní vody. Tato 
podzemní voda se vytlačuje severozápadním směrem do stávajícího DP Borek nad Labem I, jehož 
severovýchodní polovina bude po vydobytí ložiska rekultivována na trvalou vodní plochu. Toto „Borecké 
jezero“ bude umožňovat propojení podzemní vody z prostoru východně od pískovny s vodou v inundaci 
řeky. 

Jezero nacházející se mimo hodnocené území bude mít předpokládanou výměru asi 20 ha. Kromě 
toho, že jezero zajistí snadnější odtok vody z východního úbočí říčního údolí do říční inundace, bude plnit 
i funkci hydrologické clony proti podzemní vodě z rekultivovaného prostoru. Tohoto efektu bude 
dosaženo regulací hladiny jezera tak, aby mírně převyšovala kótu úrovně hladiny podzemní vody 
v rekultivovaném prostoru. Podél severního okraje rekultivovaného prostoru bude v budoucnosti 
vybudován otevřený příkop, který povrchovou i část podzemní vody odvede do řeky Labe přes Boreckou 
tůň. Naopak voda z Boreckého jezera bude odváděna stávající stokou „G“, která je zaústěna do Labe až 
pod jezem v Kostelci n. L. 

 
Sportovně-rekreační využití 
Golf 
Plánované maximum pro závlahu stávajícího hřiště je 42 800 m3/rok. Skutečné odběry byly oproti 

maximu poloviční - 18 500 m3 v roce 2005 a 24 800 m3 v roce 2006. Zdrojem závlahové vody je jímka 
v jezeře tvořícím jeden z prvků na hřišti. 

Pro výhled lze předpokládat, že celé hřiště bude v maximální variantě spotřebovávat 170 000 
m3/rok. Voda bude brána z povrchových zdrojů – z dalších jezer v herní ploše. 

Pískovna Borek je zavážena inertním materiálem s koeficienty filtrace souměřitelnými 
s koeficienty filtrace původních štěrkopísků. 

Podle výsledků hydrogeologických průzkumů (viz. Příloha č. 6 – Ovlivnění kvality a množství 
vod) bude k čerpaným jezírkům přitékat podzemní voda zčásti směrem od východu až severovýchodu 
z hydrogeologického povodí jímacích objektů, zčásti pak od západu břehovou infiltrací z Labe. 

Odběr podzemní vody pro závlahy čerpané z jezírek na ploše golfového hřiště bude činit 
v maximálním případě 5,4 l/s. 

S ohledem na stávající exploataci podzemních vod z hydrogeologické struktury kvartérních 
štěrkopísků je tento odběr realizovatelný. 
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Další aktivity posuzovaného záměru budou mít minimální vliv na hydrologické charakteristiky 

a množství vod. 
 
Na základě jednání investora s Povodím Labe s. p. vzešel návrh na rozšíření těžby až k občasné 

vodoteči mezi Proboštskými jezery a ČOV Brandýs nad Labem tak, aby tato svodnice ústila do 
rozšířeného jezera (varianta 2a). Toto rozšíření by umožnilo správci toku regulovat odtok vody z oblasti. 
Zaústěním této svodnice do rozšířeného Proboštského jezera by došlo ke zvýšení rozdílu hladin a tím se 
umožnil odtok vody např. při povodních. (Na základě zkušeností z povodní v roce 2000 a 2006 je známo, 
že právě v této oblasti se voda dlouho zdržuje a zaústění svodnice do Proboštského jezera namísto jejího 
stávajícího směrování k Labi by umožnilo dosáhnout většího spádu a tedy i odtoku.) 

Pro odtokové poměry v oblasti v období záplav se toto řešení jeví jako výhodnější. 
Problémem zmíněného řešení je však stávající stav svodnice. Na základě místního šetření vyšlo 

najevo, že tato vodoteč v současné době vede velmi znečištěnou vodu splaškovými vodami od západního 
okraje Staré Boleslavi. Je pravděpodobné, že toto znečištění toku může být způsobeno tím, že některé 
domácnosti nejsou napojeny na kanalizační řad. Ať již je původcem znečištění kdokoli, smutnou 
skutečností zůstává, že v současné době tímto tokem proudí voda kvalitou se blížící splaškovým 
odpadním vodám, a to místy až s vydatností 20 l/s. 

Z tohoto hlediska není možné propojit ložisko s danou vodotečí, a to minimálně do té doby, než 
bude vyloučena možnost kontaminace této vodoteče splašky, nebo jiným znečištěním. Pokud bude 
zajištěna odpovídající kvalita vody v tomto toku, bude i tak nutné před případným protěžením ložiska do 
této oblasti prověřit stav sedimentů dna svodnice, případně je odtěžit bez kontaktu s ekosystémem 
Proboštského jezera tak, aby nedošlo ke znečištění Proboštského jezera a k ohrožení organismů zde 
žijících, potažmo rekreace. 

 

Vliv na jakost vod 

Při těžbě hrozí u hodnoceného rozšíření těžby nebezpečí kontaminace: 
1. úniky pohonných a mazacích médií z dopravních a těžebních mechanizmů, skladů těchto 

látek, opravárenských a parkovacích prostor, dílen atd., 
2. úniky splaškových vod ze sociálního zařízení těžebny, 
3. znečištěnými srážkovými vodami, u nichž však k částečnému odbourávání kontaminantů 

dochází v zóně aerace a především v půdním profilu (kyselé deště s obsahy toxických látek). 
V případě navrhovaného rozšíření těžby pokládáme za nejvážnější potenciální kontaminanty 

ropné látky, používané pro hnací jednotky těžebních a dopravních mechanizmů (maziva, oleje, nafta, 
benzin). Tyto látky po proniknutí do horninového prostředí ulpívají na povrchu minerálních zrn, odkud 
jsou atmosférickými srážkami vyplavovány do podzemních vod, nebo v případě rozsáhlejšího úniku 
horninovým prostředím pronikají až na hladinu podzemní vody. Kontaminace ropnými látkami 
v podzemních vodách, proudících v místě těžebny, nebyla zjištěna. 

Při dodržování běžných technologických opatření nebudou mít ani ostatní aktivity vliv na jakost 
vod. 

Ostatní plánované aktivity nebudou mít vliv na jakost vod v daném území. 



Dotěžení ložiska štěrkopísků a využití po těžbě v pískovně Borek 
Dokumentace EIA dle z. 100/2001 Sb. v platném znění 

 - E K O L A -     72 

Provozování golfového hřiště nepředpokládá užití technologie, která by mohla ovlivnit jakost 
vod. Při používání běžné mechanizace na údržbu hřiště budou dodržována běžná bezpečnostní opatření, 
která zabrání kontaminaci prostředí. 

Významné úniky polutantů z plochy pro starty a přistávání a skladu letadel třídy Ultralight se 
nepředpokládají. Pohonnými jednotkami letadel jsou dvoutaktní nebo čtyřtaktní spalovací motory, nikoliv 
motory proudové, a proto u nich nelze předpokládat úniky paliva při startování. I úniky paliva a maziv za 
provozu i mimo něj jsou vzhledem k nutnému a leteckou asociací pečlivě kontrolovanému technickému 
stavu letounů téměř vyloučeny. Ohrožení jakosti podzemních vod úniky paliv a maziv z letadel během 
údržby nebo při tankování pohonných hmot je omezeno dokonalými systémy tankování vylučujícími 
úkapy paliva a existencí hydraulicky nepropustné plochy pro manipulaci s ropnými látkami. Jakákoliv 
činnost s palivy a mazivy je prováděna na této ploše. Pravděpodobnost havárie letadla s únikem paliva je 
podstatně menší, než pravděpodobnost havárie s obdobnými účinky u osobního automobilu na 
komunikaci II/331. V areálu nejsou skladovány PHM. 

 

5. Vlivy na půdu 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Těžba štěrkopísku 
Těžbou bude dotčena zemědělská půda o výměře 37,2 ha. Polovina rozlohy nově dotčeného ZPF 

patří z hlediska ochrany do kategorie s nadprůměrnou produkční schopností (I. a II. třída ochrany ZPF - 
cca 19,2 ha), polovina do kategorie s podprůměrnou produkční schopností (IV. třída ochrany ZPF – 
cca 18 ha). Půda bude trvale vyňata ze ZPF, protože rekultivace je plánována na vodní plochu (plocha 
záměru č. 1 a 3) a les (plocha záměru č. 2 – viz mapa č. 1) 

Sportovně-rekreační využití (plocha 5) 
V této části posuzovaného území dojde ke změně funkčního využití. V současné době má 37, 7 ha 

plochy status orné půdy, která není trvale využívána. V nejbližší době bude uskutečněna pozemková 
úprava, která sjednotí využívané a nevyužívané pozemky a vytvoří předpoklad pro harmonické napojení 
na plochu rekultivované těžebny s navázáním na přírodní ráz území. Nevyužívaná orná půda bude 
navržena na převedení na trvalé travní porosty s remízky s výraznou ekologicko-stabilizační funkcí. 

Vzhledem k tomu, že na plochách stávající bonitně cenné orné půdy se vyskytují navážky jiných 
zemin, bude vhodné při pozemkových úpravách zjistit skutečnou bonitu půdy a případně ji 
překlasifikovat.  

Znečištění půdy 

K znečištění půdy může dojít únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze 
minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré 
mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci 
s těmito látkami. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Vytěžením dobývacího prostoru dojde k lokální změně topografie, kdy bude zvětšena plocha 
Proboštského jezera a jezera Očko. Záměrem investora je zrekultivovat vytěžené prostory na vodní 
plochu. 
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Nezajištěné svahy jsou ohroženy erozí. Stabilita svahů se po dokončení těžby zajistí 
sesvahováním a rekultivací. V rámci rekultivace budou břehy upraveny do plážového sklonu 1 : 5 
s pískovým svahem ve spodní části a se zatravněním v horní části. 

Rekultivovaná plocha je z hlediska budoucího využití dělena na dvě části. První z nich je jižní 
prostor pískovny, tedy prostor budoucí pastviny a vodní plochy s napojením na Labe. V tomto prostoru 
musí být kóta terénu nad Q100 a terén bude modelován tak, aby v rámci budoucího využití byly 
minimalizovány terénní úpravy. Přirozenou osou území je stávající trasa VN linky 22 kV, v jejímž 
sousedství bude terén převážně na kótě asi 170,2 m n.m. V souběhu s VN linkou bude budována polní 
cesta, jejíž příkopy budou plnit funkci recipientu srážkových vod. Od polní cesty bude terén stoupat ve 
sklonu 0,6 % východně i západně do kóty 170,6 m n.m., kde se sklon obrátí a terén bude dále ve stejném 
sklonu klesat až k okraji prostoru. 

Zbývající část dotčené plochy pískovny by v budoucnu měla plnit krajinně ekologickou 
a rekreační, případně sportovně rekreační funkci. Základními biotopy budou louky a trvalé vodní plochy. 
V území pod kótou hladiny Q100 bude louka doplněna solitérními stromy, maloplošnými skupinkami 
stromů nebo keřů a stromořadími orientovanými ve směru toku řeky. V centrální části území, kde bude 
kóta terénu nad Q100, budou luční společenstva střídána s malými lesíky o výměře od jednoho do čtyř 
hektarů. 

 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
V rámci činnosti investora bude vytěžen štěrkopísek, který bude použit pro stavební účely. 

Celkem je v zájmovém území (plochy těžby) zahrnuto 2 770 000 m3 suroviny, přičemž vytěžit lze 
maximálně cca 2 350 000 m3 suroviny. 

 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Flóra 
Nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin. Žádná ze zjištěných rostlin 

není zařazena do seznamu chráněných druhů ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v platném 
znění. 

Realizací záměru (trvalý zábor) dojde ke kompletní likvidaci vegetace v prostoru rozšíření těžby na 
Proboštském jezeře (severovýchodní břeh) na celkové ploše cca 1,1 ha. Jde o třípatrový porost lužního 
lesa s dominancí dubu letního (Quercus robur) a lípy srdčité (Tilia cordata). Ve stromovém patře jsou 
dále přítomny jilm vaz (Ulmus laevis) jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol bílý (Populus alba), javor 
mléč (Acer platanoides), vrba křehká (Salix fragilis). Z nepůvodních druhů se ve stromovém patře místy 
vyskytuje dub červený (Quercus rubra), javor jasanolistý (Acer negundo) a topol kanadský (Populus x 
canadensis). Keřové patro je tvořeno hlavně zmlazenými dřevinami stromového patra, z keřů se vyskytují 
bez černý (Sambucus nigra) brslen evropský (Euonymus europaea), hloh (Crataegus sp.), růže (Rosa sp.), 
pámelník bílý (Symphoricarpos albus). 

Tento zásah do zeleně rostoucí mimo les by měl být v území kompenzován po rekultivaci 
prostoru těžby U Jatek, kde proběhne rekultivace na les. 
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Fauna 
Zoologický průzkum poskytl reprezentativní údaje o složení fauny v posuzovaném území. 

Podrobněji bylo zkoumáno především vlastní zájmové území rozšíření těžby a dále citlivá vodní fauna. 
Vzhledem k tomu, že na ploše 4 a částečně 5 probíhá rekultivace podle schváleného plánu, nebyly tyto 
plochy detailně hodnoceny, stav území není uzavřený a podrobné hodnocení bude spíše úkolem na období 
po skončení rekultivací. Podstatné bude sledovat osidlování disturbovaných ploch, resp. osidlování nově 
založených porostů živočichy a rostlinnými druhy a sledování, resp. eliminace případného nástupu 
neofytů. 

V území lze doložit bohaté spektrum živočišných druhů, s převahou druhů otevřené krajiny 
s vazbou na sídla a na kulisy porostů dřevin, které tvoří určující stanoviště v zájmovém území. V rámci 
provedeného zoologického průzkumu byly zjištěny zvláště chráněné druhy: 

- tři silně ohrožené druhy ptáků,  
- deset ohrožených druhů ptáků, 
- jeden ohrožený druh plaza, 
- jeden kriticky ohrožený druh obojživelníka. 
 

Ptáci 
Silně ohrožené druhy ptáků - ledňáček říční (Alcedo atthis), pisík obecný (Actitis hypoleucos), 

žluva hajní (Oriolus oriolus). Kromě žluvy hajní nemají ostatní ptáci přímou vazbu na lokality, které 
budou záměry nějakým způsobem dotčeny, proto se nepředpokládá ovlivnění záměrem. Žluva hajní se 
vyskytuje přímo v prostoru, který bude dotčen rozšířením těžby na Proboštském jezeře. Pokud dojde 
k zásahům do vegetace v této oblasti mimo vegetační období, negativní ovlivnění tohoto druhu 
nepředpokládáme. 

Ohrožené druhy ptáků - na lokalitu nejsou přímo vázány následující druhy – vlaštovka obecná 
(Hirundo rustica), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a moták pochop (Circus aeruginosus). Tyto druhy 
byly na lokalitě zaznamenány při přeletu, při shánění potravy. Jejich ovlivnění proto nepředpokládáme. 
Další druhy kategorie ohrožené: Břehule říční (Riparia riparia), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), 
ťuhýk obecný (Lanius collurio), koroptev polní (Perdix perdix), potápka roháč (Podiceps cristatus), 
moudivláček lužní (Remiz pendulinus), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Tyto druhy budou 
(s výjimkou břehulí, jejichž přítomnost v území je téměř podmíněna aktivní těžbou) v různé míře 
ovlivněny rušením, popř. zásahy do hnízdních podmínek. Za nejzávažnější vliv lze vždy považovat zásah 
do hnízdních teritorií. Z tohoto důvodu bude nutné veškeré zásahy do vegetace (které by měly předcházet 
rozšiřování těžby na břehy Proboštského jezera) provádět mimo vegetační období. V tom případě lze 
dopad na ptačí populace minimalizovat. K přímému ovlivnění hnízdících ptáků by v takovém případě 
nedošlo. Posuzovaný záměr je při splnění dané podmínky z hlediska ovlivnění avifauny akceptovatelný. 

 
Vodní fauna 
Ze zkoumaných skupin živočichů byl na lokalitách Borecké tůně a Proboštské jezero zjištěn 

výskyt 13 druhů ryb (část údajů pochází od místních rybářů a nebyla doložena průzkumem), dvou druhů 
obojživelníků a dvou druhů plazů. Z těchto druhů patří dva (skokan skřehotavý /KO/ a užovka obojková 
/O/) mezi druhy zvláště chráněné a jeden (hořavka duhová) mezi druhy v současné době velmi vzácné. 

Při rozšíření těžby na Proboštském jezeře může dojít a pravděpodobně dojde k rušení skokanů 
skřehotavých. Proto bude nutné provádět těžbu severovýchodního břehu jezera mimo zimní období (X-
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III). V tuto dobu lze předpokládat, že v tomto území, převážně v bahně na dně jezera, příp. v březích 
budou zimovat skokani skřehotaví a případná těžba by je mohla ohrozit. Pokud bude těžba prováděna 
v těchto místech mimo uvedené období, je vysoce pravděpodobné, že se jednotliví jedinci přesunou podél 
břehů na jiné stanoviště a těžba je tedy neohrozí. 

Ze zjištěných druhů vodních živočichů patří tři (karas stříbřitý, sumeček americký a želva 
nádherná) mezi druhy u nás nepůvodní a nežádoucí. Zároveň existuje důvodné podezření na výskyt velmi 
nebezpečného nepůvodního invazního druhu raka – raka pruhovaného (ten je třeba na lokalitě rozhodně 
před započetím jakýchkoliv prací ověřit). Na obou tůních je také třeba před zahájením prací provést 
podrobný ichtyologický průzkum. 

Jako závěr zoologického průzkumu jsou navržena opatření pro provádění rekultivací tůní mezi 
Labem a plavebním kanálem do Boreckého jezera tak, aby nebyly ohroženy populace vodních živočichů 
na těchto vodních plochách (viz kapitola D. IV. Opatření). Na základě zjištěných skutečností lze obecně 
konstatovat, že za předpokladu dodržení těchto opatření (popř. dalších, které vyplynou z následných 
průzkumů) lze plánované záměry uskutečnit. Před zahájením prací je třeba požádat o příslušné výjimky 
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. 

 
Zásah do lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů nebude představovat výrazné ohrožení 

těchto živočichů. Jedinci, kteří území obývají budou mít příležitost k přesunu na obdobné lokality 
v blízkém okolí jejich výskytu. Rámcovou představu o možnosti přesunu těchto živočichů přináší 
následující situace. 
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Záměr se tedy bude dotýkat zejména čtyř lokalit výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. 
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Lokalita 1 – SV okraj rozšíření Proboštského jezera – zásah do vrostlého porostu, resp. břehu, 
se bude dotýkat žluvy hajní, slavíka obecného, resp. skokana skřehotavého a užovky obojkové. Migrace 
těchto jedinců je možná do blízkého okolí – u skokanů je předpoklad přesunu vodou. V případě 
náročnější žluvy hajní jsou zde ještě vzrostlé porosty – remíz V Nejtku a břehové porosty Proboštského 
jezera a Očka. 

Lokalita 2 – okraj Očka – oblast dotěžení břehů – zde dojde k zásahu do biotopu koroptví, 
resp. do břehu, kde také mohou zimovat skokani skřehotaví. Opět je zde předpoklad, že se skokani 
přesunou vodou, pokud zásah do břehu neproběhne v době zimování. (Populace skokanů skřehotavých 
jsou poměrně odolné vůči lidským zásahům do břehů a v případě disturbance se přesouvají často i po 
břehu. Přesun populace skokana skřehotavého pod vlivem antropického tlaku je např. uváděn z pravého 
břehu Vltavy v Komořanech (Kerouš K., 2002). Pro koroptve bude možné osídlit plochy občasně 
využívané zemědělské půdy SV od lokality 2 – přes silnici II/331, příp. jižně od plochy těžby U jatek. 

Plochy těžby U Jatek je zároveň lokalitou 3, kde byl zaznamenán výskyt bramborníčka 
hnědého. V rámci průzkumů provedených při zpracování Dokumentace nebylo zde zaznamenáno 
hnízdění. Přesto lze konstatovat, že i v takovém případě se v okolí nacházejí obdobné lokality, které by 
bramborníček mohl osídlit. Je tím plocha polí jižně od Lokality 3 a severně od ní – na občasně 
obdělávaných pozemcích mezi Starou Boleslaví a Okrouhlíkem. 

Lokalita 4 se nachází v prostoru letiště a částečně na driving range stávajícího golfového 
hřiště. Zde byly zaznamenány koroptve, bramborníčci, slavíci a také žluva hajní. Předpokladem je, že 
budoucí využití území bude respektovat přirozené fragmenty porostů a bude je vhodně doplňovat 
k vyvážené krajinné kompozici a lze tedy usuzovat, že druhy, které zde sídlí budou tato stanoviště moci 
využívat i v budoucnu. V případě zásahů při rozšiřování golfového hřiště může dojít k jejich rušení, ptáci 
však budou mít možnost migrace do okolí. Jako nejpříhodnější se pak jeví plocha občasně obdělávané 
půdy jižně od Okrouhlíku od Spálenky přes silnici II/331, případně další části lokality Spálenka. 

 

Ekosystémy 

Rozšířením těžby dojde trvalému záboru území o rozloze cca 56,4 ha, v případě varianty 2a 
(rozšíření těžby na ploše 1 až za občasnou vodoteč na plochu 8 – viz mapa č. 1) pak ještě o 0,8 ha více. 
To bude znamenat kompletní likvidaci vegetace v tomto území. Aby nedošlo k likvidaci živočichů 
přezimujících v tomto prostoru, skrývka zeminy by se měla prováděna na podzim, do konce října, než 
dojde k zazimování těchto živočichů. Jedná se o bezobratlé živočichy, zimující plazy a obojživelníky. Po 
ukončení těžby bude charakter území pozměněn – zčásti na vodní plochy, zčásti na les. 

Z těchto důvodů znamená zábor půdy dočasný negativní vliv záměru na biotu území, ale při 
respektování navržených podmínek a opatření lze tento záměr považovat za přijatelný. 

Rekultivace Boreckých tůní (JZ plochy 4) 
Plocha 4 nebude přímo dotčena těžbou, provoz technologické linky může v těchto místech 

působit rušivě (hluk, expedice lodní dopravou), což může mít za následek rušení živočichů v jejich 
přirozeném vývoji. Dalším problematickým zásahem bude pravděpodobně rekultivace tůní mezi Labem a 
plavebním kanálem k Boreckému jezeru. Rekultivace na této ploše bude probíhat podle schváleného 
plánu rekultivace. V rámci zpracování Dokumentace byla tato plocha detailně prozkoumána, protože byl 
předpoklad osídlení tůní zvláště chráněnými druhy živočichů, které by případně mohly být necitlivým 
provedením rekultivace ohroženy. Tyto tůně jsou domovem vzácné hořavky duhové, která je v současné 
době řazena v Červeném seznamu ČR do kategorie C3 – druhy ohrožené. Při technické rekultivaci tůní by 
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mohlo dojít k rušení tohoto druhu a pokud by bylo nutné vypustit zcela některou z tůní, bude nutné 
provést soubor opatření, které jsou uvedeny v kapitole D IV. a které minimalizují dopady na populace 
živočichů v tůních. Obecně pak při jakýchkoli technických zásazích do těchto tůní nutné dbát na dobrý 
technický stav mechanizace, aby nedošlo k úniku paliv, maziv nebo jiných nebezpečných látek do vody 
(viz kap. D IV.). 

Vlivy na významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability a zvláště chráněná 
území 

Posuzovaný záměr se dotýká následujících významných krajinných prvků: 
- registrovaných 
• břehové porosty Labe 
• břehové porosty Labe a Proboštského rybníka 
- dle zákona 
• údolní niva Labe 
• Proboštský rybník, Očko 
Rozšíření těžby zasáhne Proboštský rybník a Očko – po ukončení těžby bude představovat 

celkové rozšíření VKP. V případě rybníka Očko jde o zásah doposud nerekultivovaných 
a nestabilizovaných břehových porostů, které jsou součástí aktivní těžebny. Zásah do břehových porostů 
Proboštského rybníka by měl být následně kompenzován jak rekultivací těžbou dotčených břehů jezera 
podle Plánu rekultivace, tak i rekultivací těžebního prostoru U Jatek na lesní půdu. 

Celý posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru řeky Labe, 
nepředpokládá se však omezení jeho propustnosti či narušení funkcí vlivem realizace záměru. (Záměr 
kromě některých negativních dopadů předpokládá dotvoření krajiny v těžbou dlouhodobě narušeném 
území.) 

Při rozšíření těžby v oblasti Proboštského jezera bude okrajově zasaženo semifunkční regionální 
biocentrum 1456 Probošťák. Vzhledem ke způsobu těžby a jejímu objemu nebude celková funkčnost 
biocentra ohrožena, záměr bude mít pouze dočasné rušivé vlivy. Po ukončení těžby dojde k rozšíření 
vodní plochy a tím i ke zvětšení plochy biocentra. 

Vlivy na lokální ÚSES se opět předpokládají pouze časově omezené a pouze rušivého charakteru. 
Přímý zásah do biocenter se nepředpokládá. 

Na základě stanoviska č. j. 124015/2006/KUSK-OŽP/Rj Krajského úřadu Středočeského kraje ze 
dne 15. 9. 2006 lze vyloučit významný vliv předloženého záměru na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti. 

 

8. Vlivy na krajinu 

Posouzení vlivu záměru na identifikované znaky krajinného rázu 

Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány v krajinném prostoru (DoKP) nemají 
v rázu krajiny stejný význam. Některé z nich se rozhodujícím způsobem projevují ve struktuře krajiny 
a v krajinné scéně, vliv jiných je méně pozorovatelný. Významem rozumíme určitý podíl znaku nebo 
hodnoty v celkovém výrazu krajiny. Význam  stanovujeme ve třech stupních podle následující stupnice: I. 
Zásadní; II. Spoluurčující; III. Doplňující. Je zřejmé, že negativní zásahy do zásadních nebo 
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spoluurčujících znaků s pozitivním projevem budou považovány za konfliktnější, než zásahy do znaků, 
které takový význam nemají. 

Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány v dotčeném krajinném prostoru 
(DoKP) nemají stejnou cennost. Některé z nich můžeme proto označit jako jedinečné, jiné jako význačné 
nebo běžné. Je zřejmé, že zásahy do jedinečných hodnot nebo jejich degradace budou považovány za 
konfliktnější, než zásahy do znaků a hodnot, které takovou cennost nemají. 

Každá charakteristika, krom toho, že má určitý podíl na výrazu dané krajiny, se vyznačuje 
projevem. Projev může být pozitivní, tzn. že daná charakteristika působí v celkové krajinné scéně kladně, 
nebo negativní, příp. neutrální. Pro hodnocení pozitivnosti krajinného rázu podle zákona o ochraně 
přírody  je rozhodující aspekt trvalé udržitelnosti dané charakteristiky, kterou znak prezentuje. Určení 
projevu je velmi důležité pro následné vyhodnocení charakteristik. 

 
Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu v dotčeném krajinném prostoru a určení míry 

vlivu navrhovaného záměru na tyto znaky je zobrazeno v následující tabulce: 

Tabulka 31 

Identifikace znaků Klasifikace identifikovaných znaků 
Posouzení míry vlivu 

na identifikované 
znaky 

Znaky dle § 12 
Konkrétní identifikované 

znaky a hodnoty před 
rekultivací 

Dle pozitivních či 
negativních 

projevů* 

Dle významu 
v KR** 

Dle 
cennosti*** **** 

Znaky přírodní 
charakteristiky vč. 

přírodních hodnot, VKP a 
ZCHÚ 

NRBK Labe pozitivní zásadní význačný slabý zásah 

fRBK 2  Břehy Labe pozitivní spoluurčující běžný žádný zásah 

nRBC 1 Probošťák pozitivní spoluurčující běžný slabý zásah 

nLBC 3 Remíz  „V Nejtku“ pozitivní doplňující běžný slabý zásah 

fLBC 183 Na Újezdě pozitivní doplňující běžný žádný zásah 

břehové porosty Labe - VKP pozitivní spoluurčující běžný žádný zásah 

břehové porosty Proboštského 
rybníka a Očka - VKP pozitivní spoluurčující běžný slabý zásah 

údolní niva Labe - VKP pozitivní zásadní běžný slabý zásah 
Proboštský rybník, Očko - 

VKP pozitivní spoluurčující běžný slabý zásah 

fauna pozitivní spoluurčující význačný slabý zásah

flóra pozitivní spoluurčující běžný slabý zásah

Znaky kulturní 
charakteristiky vč. 

kulturních dominant 

Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav - obyvatelstvo pozitivní spoluurčující význačný slabý zásah 

Borek - obyvatelstvo pozitivní spoluurčující význačný pozitivní zásah

komunikační síť neutrální spoluurčující běžný žádný zásah 

zemědělská půda pozitivní spoluurčující běžný slabý zásah 

Znaky historické 
charakteristiky 

archeologie neutrální doplňující význačný pozitivní zásah 

historické památky - Borek pozitivní spoluurčující běžný žádný zásah 

historické památky – Stará 
Boleslav pozitivní spoluurčující význačný žádný zásah 

Znaky estetických hodnot 
vč. měřítka vztahů v krajině 

řeka Labe pozitivní zásadní význačný žádný zásah 

mozaika vodních ploch pozitivní spoluurčující běžný slabý zásah 

les pozitivní spoluurčující běžný žádný zásah 
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Identifikace znaků Klasifikace identifikovaných znaků 
Posouzení míry vlivu 

na identifikované 
znaky 

Znaky dle § 12 
Konkrétní identifikované 

znaky a hodnoty před 
rekultivací 

Dle pozitivních či 
negativních 

projevů* 

Dle významu 
v KR** 

Dle 
cennosti*** **** 

mimolesní zeleň pozitivní spoluurčující běžný slabý zásah 

plochy po těžbě negativní zásadní běžný pozitivní zásah 

 
*) Projev může být pozitivní, tzn. že daná charakteristika působí v celkové krajinné scéně kladně, nebo negativní, příp. neutrální. Pro 

hodnocení pozitivnosti krajinného rázu podle zákona o ochraně přírody  je rozhodující aspekt trvalé udržitelnosti dané charakteristiky, kterou 
znak prezentuje. Určení projevu je velmi důležité pro následné vyhodnocení charakteristik. 

**) Významem rozumíme určitý podíl znaku nebo hodnoty v celkovém výrazu krajiny. Význam  stanovujeme ve třech stupních podle 
následující stupnice: I. Zásadní; II. Spoluurčující; III. Doplňující. 

***) Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány v dotčeném krajinném prostoru (DoKP) nemají stejnou cennost. 
Některé z nich můžeme proto označit jako jedinečné, jiné jako význačné nebo běžné. 

****) Stupnice posouzení míry vlivu na identifikované znaky: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný 
zásah, stírající zásah 

 

Míra zásahů navrhovaného záměru do přírodní charakteristiky a přírodních hodnot 

1) ÚSES 
Záměr se v různé míře dotýká různých prvků ÚSES (NRBK Labe, nRBC 1 Probošťák, nLBC 3 

Remíz „V Nejtku“). Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru Labe je již v současné době značně 
ovlivněna těžební činností, která v zájmovém území probíhala v minulosti. Plánovaná rekultivace na takto 
postižených plochách bude představovat pozitivní zásah z krajinného i ekologického hlediska. Zároveň 
však záměr předpokládá dotěžení zásob štěrkopísku, čímž bude částečně ovlivněno regionální biocentrum 
Probošťák a lokální biocentrum V Nejtku. Konečné využití území po těžbě bude tyto prvky územního 
systému ekologické stability respektovat a bude se podílet na jejich dotvoření a zajištění jejich funkcí. 

2) VKP 
Zájmové území se nachází v údolní nivě řeky Labe. Řeka Labe včetně břehových porostů 

představuje významný krajinný prvek. Tyto významné krajinné prvky definované ze zákona se nachází 
mimo plochy určené k těžbě a nebude snížena jejich krajinně ekologická hodnota. Těžba zasáhne do 
břehových porostů Proboštského rybníka v délce cca 450 m a do břehových porostů rybníka Očko v délce 
cca 400 m. Z hlediska krajinného rázu je tento zásah akceptovatelný, neboť dojde ke zvětšení vodní 
plochy a v konečné fázi se významně zvýší délka břehové linie s břehovými porosty. 

3) Fauna 
Z faunistického hlediska je řešené území poměrně zajímavé. Při průzkumu zde bylo zjištěno 

několik zvláště chráněných druhů živočichů. Zajímavé je zejména druhové zastoupení ryb v tůních 
a ostatních vodních rezervoárech. Při dodržení opatření navržených v rámci zoologického průzkumu 
nelze předpokládat negativní ovlivnění fauny. Plánovaná rekultivace naopak přispěje k vytvoření 
ekologicky stabilnějších ekosystémů. 

4) Flóra 
Zájmové území z hlediska floristického pokrytí tvoří orná půda, degradované travní porosty, 

menší lesíky a doprovodná vegetace okolo rybníků a cest. Břehový porost Proboštského jezera je 
poměrně chudý, z velké části ovlivněný mezofilní vegetací podél cesty, která odděluje pole a jezero. Les 
u Proboštského jezera má charakter třípatrového porostu lužního lesa s dominancí dubu letního. Část 
břehových porostů bude odstraněna, stejně jako mimolesní zeleň (cca 1 ha). Tento zásah do přírodní 
hodnoty bude po rekultivaci minimalizován. 
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Nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin ve smyslu vyhlášky MŽP 
ČR č. 395/1992 Sb. v platném znění. 

 

Míra zásahů navrhovaného záměru do kulturní charakteristiky vč. kulturních dominant 
1) Brandýs nad Labem  - Stará Boleslav - obyvatelstvo 
Posuzovaný záměr se nachází v blízkosti severozápadního okraje města Brandýs n. L. – Stará 

Boleslav. Část obytné zástavby Brandýsa n. L., která je zahrnuta do dotčeného krajinného prostoru, se 
nachází ve znatelně vyšší úrovni než plánovaná těžba. Lze předpokládat, že obyvatelé této zástavby 
budou s plánovaným záměrem ve vizuálním kontaktu. Těžba suroviny bude prováděna z vody, což 
zabrání vzniku rozsáhlých odkrytých těžebních ploch, jako je tomu u těžby za sucha. Bude se jednat 
o snesitelný zásah do krajinného rázu. 

Severozápadní část Staré Boleslavi je rovněž zahrnuta do dotčeného krajinného prostoru řešeného 
záměru. Okraj plánované těžby bude ohraničen cca 6 m vysokým zemním valem, který byl navržen 
v rámci akustické studie. Tento bude sloužit nejen hlukovému odstínění těžební činnosti, ale zabrání 
rovněž vizuálnímu kontaktu obyvatel s prostorem těžebny. Vzhledem k tomu, že těžba bude prováděna 
z vody, lze zásah považovat za snesitelný. 

2) Borek – obyvatelstvo 
Posuzovaný záměr se nachází v blízkosti obce Borek. Část obytné zástavby Borku, která je 

zahrnuta do dotčeného krajinného prostoru, je v současnosti ve vizuálním kontaktu s plochami bývalé 
těžby. Plochy nové těžby jsou již v dostatečné vzdálenosti od obce. Vzhledem k tomu, že řešený záměr 
předpokládá rekultivaci vytěžených ploch na území s krajinně ekologickou a rekreační, případně 
sportovně rekreační funkci, lze zásah považovat za pozitivní.   

3) Komunikační síť 
Podél východního okraje řešeného území prochází komunikace II/331 z Borku do Staré Boleslavi. 

Plánovaná těžba i rekultivační úpravy budou respektovat ochranné pásmo této komunikace. Obslužná 
doprava pískovny bude využívat tuto komunikaci k expedici suroviny. Bude se jednat o minimální 
příspěvek ke stávající intenzitě dopravy. 

4) Zemědělská půda 
Navrhovaná těžba zasáhne na zemědělskou půdu o výměře 37,2 ha. Z hlediska krajinného rázu 

mají tyto plochy v řešeném území spoluurčující význam. Vlivem záměru bude zemědělská půda 
přeměněna z části na vodní plochy a z části na les. V území tak vzniknou krajinně cennější prvky. 

 

Míra zásahů navrhovaného záměru do historické charakteristiky 
1) Archeologie 
V zájmovém prostoru lze předpokládat možnost učinění archeologického nálezu. Archeologické 

nálezy lze považovat za pozitivní znak, který upřesňuje historickou charakteristiku místa a celé oblasti. 
Těžba v tomto případě zvyšuje pravděpodobnost archeologického nálezu a lze ji tak považovat za 
pozitivní zásah do tohoto znaku. 

2) Historické památky – Borek 
V dotčeném krajinném prostoru navrhovaného záměru jsou z historických památek Borku 

zahrnuta dvoje boží muka a historický dům v obci. Tyto prvky se nachází v dostatečné vzdálenosti od 
plánovaného záměru a nebudou nijak zasaženy. 

3) Historické památky – Stará Boleslav 
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V dotčeném krajinném prostoru navrhovaného záměru je z historických památek Staré Boleslavi 
zahrnuta Bazilika sv. Václava. Kostel se nachází v okrajové zástavbě města a od řešeného záměru jej 
oddělují louky a pole. Vzdálenost cca 1 km je dostatečná k tomu, aby byla zachována historická 
charakteristika tohoto místa. 

 
Míra zásahů navrhovaného záměru do estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů 
Estetická hodnota krajiny se projevuje ve vztahu pozorovatele k vnímané krajinné scéně. Je proto 

v první řadě hodnotou emocionální a má subjektivní povahu. Zemědělsky využívaná krajina nepůsobí 
vyváženým dojmem. Jsou v ní vysoké kontrasty mezi přírodními a antropogenně ovlivněnými 
ekosystémy. V území, kde je krajinný ráz celkově pozměněn, nabývají jinak méně hodnotné estetické 
prvky většího významu. 

Stěžejním estetickým prvkem v dotčeném krajinném prostoru je tok Labe. Vlastní záměr se jej 
nebude nijak dotýkat a nedojde k negativnímu zásahu do tohoto prvku. V dotčeném krajinném prostoru 
lze z estetického hlediska ocenit rovněž mozaiku vodních ploch, která v řešeném vznikla převážně 
antropogenní činností (po těžbě). Plánovaná těžební činnost přispěje v území k rozšíření vodních ploch. 

Západní okraj dotčeného krajinného prostoru tvoří rozsáhlý lesní porost. Do tohoto lesa záměr 
nezasáhne. Těžba u Proboštského rybníka si vyžádá odstranění cca 1 ha mimolesní zeleně. Tato zeleň 
bude nahrazena vodní plochou s břehovými porosty, což lze považovat za dostatečnou kompenzaci. 

Esteticky negativním prvkem v řešeném území jsou v současnosti vytěžené plochy, na kterých je 
v rámci záměru plánována rekultivace. Při respektování krajinářských zásad dojde k zapojení zájmového 
území do okolní krajiny a zvýšení atraktivity místa. Z hlediska ovlivnění krajinného rázu se bude jednat 
o pozitivní zásah do harmonického měřítka a vztahů v krajině. 

 

Vliv na rekreační využití krajiny 

Těžba štěrkopísku 
Proboštské jezero je využíváno k letní rekreaci. Provoz koupání a letní rekreace na Probošťáku 

nebude ohrožen - režim těžby zajistí bezpečné a klidné trávení volného času rekreantů. Těžba bude 
probíhat na jižním břehu jezera, čímž nezasáhne do rekreační zóny. Plavební trasy lodí budou 
v dostatečné vzdálenosti od využívaného břehu (cca 100 m), důsledně označené bójemi a provoz bude 
v letních měsících omezen. 

Ostatní plochy 
Již svým předpokládaným charakterem plochy záměru podpoří rekreační využití krajiny, a to 

včetně přístavu – jako cíle výletních lodí. 
 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Na základě informací o nálezech z širšího okolí zájmového území a literatury lze předpokládat, že 

zájmové území mohlo být využíváno a osídlena v období pravěku a raného středověku. Ze strany 
investora vzniká v případě zahájení jakýchkoliv terénních zásahů ze zákona povinnost ohlásit včas záměr, 
dále případně uzavřít s oprávněnou organizací smlouvu o provedení záchranného archeologického 
výzkumu, umožnit tento výzkum a uhradit náklady. 
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Bude třeba zajistit trvalý odborný dohled při skrývkách recentního půdního horizontu 
a nadložních vrstev mladých povodňových hlín, v případě pozitivního zjištění by následoval 
archeologický výzkum identifikovaných památek. Dále je třeba zajistit odborný dohled u těžebních bagrů 
a třídících sít, kde mohou být zachyceny vytěžené artefakty ze starších období nacházejících se pod 
úrovní mladších fluviálních štěrkopískových uloženin. V případě, že by při dohledu u těžebních bagrů 
došlo ke zjištění vyzdvihnutých makrofosílií (dřevo, listy, plody) z úrovně starých pohřbených půdních 
horizontů, situace by vyžadovala potápěčský průzkum za účelem stratifikace nálezů tohoto charakteru, 
neboť zejména zbytky starých dřev, které se ve vlhkém prostředí mohou zachovat, jsou jedinečnou 
oporou pro absolutní datování archeologických situací s využitím metod dendrochronologie 
a radiokarbonového datování. V případě pozitivního zjištění mimořádného rozsahu a odborného významu 
by bylo nutné podniknout komplikovaný výzkum, jenž by však měl zásadní význam pro poznání 
konkrétního geologického a kulturního vývoje nivy středního Polabí v průběhu holocénu a pro studium 
vývoje vztahu člověka k životnímu prostředí a krajině, zejména pak dlouhodobých vlivů lidské kultury na 
jejich přetváření. 

 

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů  

Záměr je svým charakterem lokálního významu. Svými negativními vlivy tento význam 
nepřekračuje. Rekreačně sportovní možnosti ve výhledovém stavu mohou pozitivně přesahovat do 
regionální úrovně. 
 

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech 

Možnost vzniku havárií a dopad na okolí 

Potenciální nebezpečí, které vzniká při provozu štěrkopískovny, je kontaminace povrchových 
a podzemních vod, půd a podloží ropnými látkami při provozu technických zařízení. 

Při těžbě z vody může dojít k přímé kontaminaci hladiny jezera při případném úniku provozních 
a pohonných kapalin z těžebních mechanismů. 

Při nevhodném způsobu těžby by mohlo dojít k lokálnímu sesutí svahů těžební jámy. 

Dopady na okolí 
Případná havárie ropných a provozních látek by mohla ovlivnit kvalitu povrchových 

a podzemních vod v širokém okolí. Došlo by tím k poškození stávajících ekosystémů, které nebudou 
dotčeny těžbou. V případě letní sezóny by mohlo dojít k omezení či úplnému zastavení rekreace. 

Případné sesuvy stěn těžebny při těžbě z vody by mohly mít za následek lokální poklesy terénu 
v nejbližším okolí a možnost zanesení jezera. 

Preventivní opatření 
Z hlediska prevence ropné havárie je třeba dodržovat technologickou kázeň a provádět důslednou 

průběžnou kontrolu zařízení. 
V prvé řadě je třeba: 
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• zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění povrchových 
i podzemních vod dopravním a těžebním provozem (např. úkapové vany pod odstavenou 
technikou), 

• tankování a údržbu nákladních automobilů a nakladačů provádět na vyhrazeném místě, 
zabezpečeném proti úniku pohonných hmot do podzemí, 

• pro případ úniku ropných derivátů mít vypracovaný havarijní plán schválený vodoprávním 
orgánem. 

Následná opatření 
Pokud dojde ke kontaminaci menšího množství zeminy nebo štěrkopísku (úkapy, únikem nafty 

z prasklé hadice, apod.), je třeba tento znečištěný materiál okamžitě odstranit a zneškodnit vhodným 
způsobem. 

V případě většího úniku ropných látek dodržovat zásady a postupy uvedené v havarijním plánu, 
zejména: 

• zabránit jakémukoliv dalšímu úniku ropných látek, 
• sanovat postižené lokality materiály sajícími nebo vázajícími ropné produkty (Vapex, Kurol), 

co nejrychleji uložit zachycené ropné produkty do vhodných nádob. 
 

Povodňové stavy 
Převážná většina území, jak dokládá Obr. č. 2, se nachází v záplavovém území řeky Labe (Q 100 

- údaje dle Povodí Labe). Záměr nepředpokládá činnosti, které by mohly nepříznivý stav vody při 
povodních zhoršit. Realizace varianty 2a (rozšíření těžby za občasnou vodoteč od Jatek k Labi) může 
naopak přispět k urychlení odtoku vybřežených vod z území mezi Starou Boleslaví a Proboštskými 
jezery. 

V případě povodně by mohlo dojít k zaplavení technického zázemí těžby či golfového hřiště. 
Takový stav je nutné mít zahrnut v havarijním plánu, přičemž z hlediska vlivů na životní prostředí je 
nutné zajistit, aby povodňová vlna nezastihla v areálu materiály, které by mohly kontaminovat vodu 
(např. maziva, ropné látky), resp. techniku, v níž tyto látky jsou. V praxi je toto opatření prováděno tak, 
že je technika před příchodem povodňové vlny odvezena z ohrožené oblasti (což potvrzují povodně 
v roce 2000 a 2006). 
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

Obecné podmínky pro záměry uskutečněné na všech plochách 
1. Minimalizovat zásah do porostů dřevin a kácení omezit na skutečně odůvodněné, a to v období 

vegetačního klidu, z důvodu snížení možného vlivu na populace ptáků a dalších druhů živočichů. 
2. K vegetačním úpravám a dalším výsadbám používat autochtonní dřeviny. 

3. Skrývky zeminy řešit mimo reprodukční období během podzimu (září, říjen). 

4. Minimalizovat negativní vlivy na prvky ÚSES a VKP, které budou přímo dotčeny, nebo se 
nacházejí v těsné blízkosti posuzovaného záměru. 

5. Požádat příslušný orgán ochrany přírody o závazné stanovisko k zásahu do VKP. 
6. Orgán ochrany přírody požádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů, které budou stavbou bezprostředně ohroženy. 

7. Monitorovat možné šíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů. 

8. Vymezit prostory pro třídění a ukládání odpadu. Pro shromažďování odpadů používat vhodných 
sběrných nádob a zajistit jejich zneškodnění podle platné legislativy. Snažit se o maximální 
recyklaci obalů, případně umožnit jejich využití jako druhotné suroviny. Nebezpečné odpady 
skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a zneškodnění oprávněnými osobami. 

9. S nebezpečnými odpady může původce nakládat dle z. č. 185/2001 Sb, o odpadech, pouze na 
základě souhlasu příslušného orgánu státní správy (tj. MěÚ Brandýs n. L. – Stará Boleslav) 

10. Zpracovat provozní a havarijní řády provozu jednotlivých provozů. 
11. Zajistit úklid komunikací a odstavných ploch. 
12. Minimalizovat posypy chloridy při údržbě vnitřních komunikací a odstavných ploch. 

 

Obecné podmínky pro záměry těžby 

13. Minimalizovat zvyšování znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů 
vozidel a těžební techniky lze udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými 
kontrolami. 

14. V závislosti na klimatických podmínkách (sucho a teplo) bude třeba provádět skrápění účelové 
komunikace vedoucí k napojení na silnici II/331, aby bylo zabráněno vzniku nadměrné 
sekundární prašnosti. 

15. Vozidla expedující surovinu doporučujeme opatřit plachtou zabraňující úletu materiálu. Toto 
opatření má spíše charakter doporučení, jelikož investor nemůže zajistit dodržování opatření 
odběrateli. 

16. Pro parkování těžebních a dopravních mechanismů a skladování pohonných hmot využívat 
nepropustnou parkovací a skladovací plochu s jímkou o dostatečném objemu, do níž bude 
svedena srážková voda omývající tuto plochu. 
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17. Nutnou manipulaci s ropnými látkami v prostoru těžebny mimo zabezpečený prostor omezit na 
minimum. 

18. V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou 
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích 
předpisů. 

19. Místo maziv a paliv z ropných látek používat ekvivalentní snáze odbouratelné produkty. 
20. Průplav bude vhodné rekultivovat zavezením inertním materiálem s hydraulickou propustností 

odpovídající původnímu horninovému prostředí kvartérních štěrkopísků, což umožní volný 
prostup podzemních vod od Labe. 

21. Pro monitorování stavu povrchových a podzemních vod, které by mohly být ovlivněny těžbou 
v zájmovém území, není třeba budovat zvláštní monitorovací systém. Lze použít údaje ze 
stávajících vrtů, které se nacházejí v okolí (např. vrty řady S hydrologického průzkumu kvartéru 
řeky Labe). 

22. V blízkosti navrhovaného rozšíření těžby existuje od r. 1965 vrt pozorovaný ČHMÚ (viz příloha 
č. 6) V důsledku těžby a rekultivace může dojít k jeho ovlivnění. Proto bude nutné získat 
k těžebnímu záměru i stanovisku ČHMÚ. 

23. Skrývku použít pro rekultivace v DP Borek, neskladovat ji, aby nedocházelo k degradaci půdy. 
24. Při zahnízdění břehulí v těžebnách při rozšiřování těžby nesmí být těženy části břehů, ve kterých 

břehule právě hnízdí. 

25. Plochy budou rekultivovány dle schváleného plánu rekultivace (Plán rekultivace pískovny Borek, 
TAPAS 2001). Břehy vodních ploch budou dále upraveny tak, aby byly vytvořeny plochy 
smíšené zeleně (rozvolněné výsadby stromů a keřů s travními porosty). 

26. Plán rekultivace pro nové těžební plochy bude zejména pro jednotlivé dílčí části břehů 
upřesňován a konkretizován ve spolupráci s odborem životního prostředí města Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav. 

27. Vzhledem k tomu, že se předpokládá produkce více jak 50 kg nebezpečných odpadů za 
kalendářní rok, je investor podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, povinen zasílat každoročně 
hlášení o druzích odpadů, jejich množství a způsobech nakládání s nimi příslušnému úřadu. 

28. Bude třeba zajistit trvalý odborný dohled při skrývkách recentního půdního horizontu 
a nadložních vrstev mladých povodňových hlín. Dále je třeba zajistit odborný (či odborně 
vyškolený) dohled u těžebních bagrů a třídících sít, kde mohou být zachyceny vytěžené artefakty. 
V případě nálezu se bude dále postupovat dle pokynů organizace oprávněné k zajištění 
a výzkumu archeologických nálezů. 

29. Veškeré odpadní vody budou svedeny do vodotěsné bezodtoké jímky na vyvážení navržené o 
dostatečné kapacitě. Obsah bude pravidelně dle potřeby odvážen oprávněnou osobou či 
organizací a likvidován nezávadným způsobem. 
 

Plocha 1, 3 – těžba břehů Proboštského jezera a Očka 

30. Při těžbě štěrkopísku z labského břehu Proboštského jezera je nutné dodržet pozici bagru kolmou 
k toku Labe pro minimalizaci akustického ovlivnění nejbližší obytné zástavby Brandýsa nad 
Labem provozem korečkového bagru v režimu těžby a nakládání. Není přípustný provoz 
korečkového bagru v nočním období, tj. těžba a nakládka nesmí začít před šestou hodinou ranní. 
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31. Těžbu v území severovýchodního břehu Proboštského jezera provádět mimo zimní období (X-
III). V tuto dobu lze předpokládat, že v tomto území, převážně v bahně na dně jezera, příp. 
v březích budou zimovat skokani skřehotaví a případná těžba by je mohla ohrozit. Pokud bude 
těžba prováděna v těchto místech mimo uvedené období, je vysoce pravděpodobné, že se 
jednotliví jedinci přesunou podél břehů na jiné stanoviště a těžba je tedy neohrozí. 

32. Proboštské jezero - za předpokladu, že tato vodní plocha nebude vypouštěna, je třeba dodržet 
zejména následující podmínky a doporučení 

o alespoň část břehů Proboštského jezera by mělo být při těžbě modelováno tak, aby zde po 
jejím ukončení mohlo vzniknout plnohodnotné litorální pásmo (mírné sklony dna /1:15 
a mírnější s plynulým přechodem na souš/, pozvolné břehy, dostatečné oslunění. 

o břehová linie by měla být pokud možno členitá (zátočiny, poloostrovy atp.) 
o voda při těžbě nesmí být kontaminována ropnými produkty apod. 

 

Plocha 2 – těžba U Jatek 

33. Ve štěrkopískovně Borek bude těžba respektovat provoz kempu v sezónním období. V letních 
měsících se těžba přesune z jihozápadního břehu Proboštského jezera do lokality U Jatek  
(v případě otevření těžebního prostoru U Jatek), popř. do větší vzdálenosti od kempu, tj. oblast 
propojovacího kanálu k Labi, nebo do prostoru na jižním okraji Proboštského jezera. Vlivem 
přemístění do větších vzdáleností od kempu dojde ke snížení zatížení prostoru kempu hlukem 
z korečkového bagru. 

34. V rámci těžby na okraji těžebního prostoru U Jatek i při nasazení moderní akusticky příznivější 
techniky (nakladač VOLVO L 90 E o výkonu 105 dB a rypadlo o maximálním akustickém 
výkonu LWA=104 dB) by došlo u nejbližší obytné zástavby Staré Boleslavi (těžba cca 50 m od 
č. p. 45) k překročení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb. 
Z výše uvedených důvodů je těžba v této lokalitě (okraj těžebního prostoru U Jatek – těžba 
v těsné blízkosti od č. p. 45) možná pouze v případě použití moderní těžební techniky (nakladač 
VOLVO L 90 E o výkonu 105 dB a rypadlo o maximálním akustickém výkonu LW A= 104 dB), 
jejíž použití zajistí nepřekročení hygienických limitů pro denní dobu ani u nejbližšího obytného 
objektu č. p. 45 ve Staré Boleslavi za předpokladu navršení 6 m ochranného valu ze skrývkového 
materiálu na hranici dobývacího prostoru. Akustické výkony používané mechanizace nesmí 
překročit hodnotu 105 dB u kolového nakladače a 104 dB u pásového rypadla nebo naopak. 

35. Zemní val v prostoru U Jatek bude souvislý, 6 metrů vysoký, začínající v jihozápadním rohu 
dobývacího prostoru u objektu č. p. 45. Z jihozápadního rohu bude val vybíhat 100 m v západním 
směru po polní cestě k třídicí lince a v severním směru po východní hranici dobývacího prostoru 
až za objekt jatek (grafické zobrazení valu viz Obrázek 6. v příloze č. 1 Akustická studie). 

36. V případě nasazení těžební techniky (nakladač VOLVO L 90 E o výkonu 105 dB a rypadlo  
o maximálním akustickém výkonu LWA=104 dB) se nesmí uvedené těžební stroje během těžební 
činnosti bez stínění výše uvedeným valem přiblížit na vzdálenost menší než 390 m od nejbližší 
zástavby Staré Boleslavi (č. p. 45) platí i pro plochy dle ÚP – OČ 1, OČ 2 a OČ 3 (pokud by zde 
již byly postaveny obytné domy). V případě vybudování výše zmíněného valu se může těžba 
přiblížit na cca 60 m od nejbližší zástavby Staré Boleslavi (objekt č. p. 45). Uvedená vzdálenost 
(60 m) platí i pro obytné plochy dle ÚP, pokud by zde již byly postaveny obytné domy 
a vybudován protihlukový ochranný val. 
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37. V území plánované bytové výstavby U Jatek je vhodné zahájit výstavbu až po vytěžení 
chráněného ložiskového území v oblasti U Jatek. V případě, že již v oblasti budou postaveny 
obytné domy, je nutné pro jejich ochranu zřídit 2,0 m vysoký odval zeminy. 

38. Vybudované zemní valy je nutné po ukončení těžby opět odstranit – použitou zeminu lze použít 
k rekultivaci plochy U Jatek. 

39. Pro zavážení těžební jámy na ploše U Jatek materiály klasifikovanými jako odpad bude nutné 
získat povolení KÚ Středočeského kraje. 

 
Ochranná opatření pro oblast kempu 
Jedno z možných opatření na ochranu kempu u Proboštských jezer navržené v Akustické studii je 

provedení protihlukové clony oddělující oblast kempu od příjezdové komunikace k třídící lince a váze 
štěrkopískovny Borek. Na základě předběžného odhadu byla stanovena délka clony cca 335 m. 
Předpokládaná výška clony je 2,0 m, tzn., že celková plocha clony je 670 m2. Při uvažování předběžné 
ceny cca 4300,- Kč za m2 bez DPH (viz literatura 7 – Akustická studie) lze předpokládat celkové náklady 
na vybudování protihlukové clony ve výši 2 881 000,- Kč bez DPH, přičemž: 

• Akustická situace v oblasti kempu při porovnání současného a výhledového stavu zůstává téměř 
nezměněna. V současném stavu jsou obdobné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
jako ve stavu výhledovém. Pozn.: Ve výhledovém stavu při uvažování těžby U Jatek se hodnota 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku zvýší přibližně o 0,9 dB. Bez započetí těžby U Jatek lze 
předpokládat snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku vlivem obnovy vozového parku 
o 0,7 dB. Uvedené hodnoty (0,9 dB a 0,7 dB) jsou z hlediska vnímání lidského organismu spíše 
zanedbatelné. 

• Provoz štěrkopískovny probíhá pouze v denním období. Souběh expedice a rekultivace materiálu 
je v období 600–1430 hod. V dalším časovém období 1430–1800 hod. dochází jen k pohybu vozidel 
rekultivace. 

• Těžba v posuzované oblasti neprobíhá o víkendu, kdy se předpokládá vyšší návštěvnost a využití 
oblasti kempu. 

• Kemp je provozován pouze v sezónním období. Za „sezónu“ lze pokládat období od května do 
září. 

• Akustické zatížení obyvatel kempu je krátkodobého charakteru, neboť pobyt návštěvníků 
v oblasti kempu není dlouhodobý. Pobyty lze předpokládat spíše jednodenní popř. vícedenní 
v rozsahu jednoho týdnu. Akustické zatížení návštěvníků kempu tedy není trvalého charakteru. 

• I po vybudování protihlukové clony v oblasti kempu může docházet k akustickému zatížení 
návštěvníků kempu. 

Na základě uvedených poznatků lze předpokládat, že výstavba protihlukové clony se jeví spíše 
jako neefektivní vzhledem k porovnání vynaložených nákladů na vybudování clony a snížení akustického 
zatížení v oblasti kempu. K těmto nákladům je nutné připočítat následné náklady na odstranění této clony 
po ukončení těžební činnosti v rámci rekultivace území. Jako nákladově efektivnější opatření pro 
hodnocenou oblast kempu lze doporučit přemístění třídící linky a váhy do oblasti U Jatek a udržování 
komunikace v dobrém stavu bez děr a výtluků na vozovce. 
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Z uvedených skutečností vyplývá optimální postup pro opatření k omezení hlučnosti v kempu 
u Proboštských jezer: 

40. Ve výhledovém období, do doby zahájení těžby suroviny na ploše U Jatek, nedojde v kempu ke 
zhoršení akustické situace oproti současnému provozovanému stavu. Naopak – díky postupné 
obměně vozového parku dovozců a postupnému útlumu návozu suroviny na výsypky při 
rekultivaci prostoru těžebny Borek se dá předpokládat mírný pokles hladin akustického tlaku 
ovlivněných těžební činností. 

41. Při zahájení těžby na ploše U Jatek doporučujeme změnit celkovou organizaci těžby a umístit 
expedici materiálu a třídicí linku k tomuto prostoru. Toto opatření bude mnohem efektivnější, než 
případné budování protihlukové stěny. Zároveň tak dojde i ke zkrácení dovozových tras a snížení 
emisí plynných polutantů. 

42. V případě, že by při zahájení těžby na ploše U Jatek nebylo možné tuto změnu provést, bude 
nutné zjistit aktuální akustické poměry v oblasti kempu a případně optimalizovat protihluková 
opatření, reagující na aktuální stav dopravní obsluhy tohoto prostoru. Na základě těchto výsledků 
bude potom nezbytné navrhnout účinnou ochranu oblasti kempu. 

 
43. Těžební plochu U jatek (plocha č. 2) doporučujeme těžit po plošně omezených kazetách, které 

budou postupně zaváženy v rámci rekultivace inertním materiálem. Jako nejvhodnější směr 
postupu těžby navrhujeme od jihozápadu k severovýchodu proti směru proudění podzemních 
vod. Zmenší se tak ztráty podzemních vod vzniklé nahrazením objemu vytěženého materiálu. 

44. Pro vyloučení ovlivnění bramborníčků při těžbě U Jatek bude nutné, aby skrývka proběhla mimo 
období hnízdění (květen až konec června). 

 

Plocha 4 – rekultivace tůní podle schváleného plánu rekultivace – doporučení 

45. Pokud bude nutné zasahovat do břehových porostů rekultivovaných tůní mezi plavebním kanálem 
k Boreckému jezeru a Labem, bude nezbytné tyto zásahy provádět mimo vegetační období. 
Následnou skladbu dřevin v tomto prostoru bude vhodné přizpůsobit dle obliby moudivláčků, 
kteří zde v současné době hnízdí (příměs břízy, osik a vrb). 

46. Před zahájením jakýchkoliv prací v tůních mezi plavebním kanálem a Labem je třeba na těchto 
lokalitách ještě provést podrobný ichtyologický průzkum, vedoucí jak ke zjištění kompletního 
druhového spektra zdejších rybích populací, ale i ke zjištění početností populací jednotlivých 
druhů, zejména dnes již vzácné hořavky duhové (v souvislosti s výskytem tohoto druhu je třeba 
zároveň provést i průzkum zaměřený na výskyt mlžů). Na základě získaných výsledků je třeba 
projekt a použité technologie definitivně přizpůsobit nárokům zjištěných druhů ryb a přijmout 
i patřičná opatření, vedoucí k minimalizaci negativních následků plánovaných prací na tyto 
živočichy (viz dále). 

47. Postup prací i konečnou podobu tůní je třeba přizpůsobit nárokům zjištěných druhů živočichů 
(zejména těch vzácnějších): 

o vzhledem ke zjištění hojného výskytu hořavky duhové je třeba veškeré práce provádět 
tak, aby nebyl tento druh na lokalitě existenčně ohrožen – jedná se jak o minimalizaci 
možnosti usmrcování jedinců, tak o zvolení takových technologií, které by neohrozily 
zdejší populace mlžů. Jako jedna z možností připadá v úvahu následující harmonogram 
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(je navržen pro nejhorší variantu – vypuštění některé z tůní, ve skutečnosti je to 
však technicky téměř nemožné): 
1. vypuštění první tůně, odlov hořavek, mlžů a případných dalších zájmových druhů 

živočichů a jejich vypuštění do druhé tůně. (V případě, že se nepotvrdí výskyt 
hořavek v tůni 2, je třeba začít práce vypuštěním a rekultivací právě zde.) 

2. provedení veškerých prací 
3. napuštění tůně 
4. vypuštění druhé tůně, odlov zájmových druhů a jejich přenos do rekonstruované 

tůně 
5. provedení veškerých prací 
6. napuštění tůně 
7. provedení zpětného přenosu části populací zájmových druhů na tuto lokalitu 

o Projektovou dokumentaci je třeba upravit tak, aby po rekonstrukci obě tůně poskytovaly 
vhodné podmínky pro život mlžů 

o z pohledu obojživelníků je třeba dodržet některá termínová omezení: voda z tůní nesmí 
být vypouštěna v období kladení snůšek a vývoje jejich larev (cca březen – počátek září) 
a v době zimování skokanů (konec října – březen). Jinými slovy, pokud budou práce 
vyžadovat vypuštění tůní, je třeba jej provést cca v období září – konec října. Práce je 
vhodné provádět v období září – cca konec února tak, aby byly ukončeny cca do počátku 
března. 

o tůně by měly mít miskovitý příčný profil, alespoň v části obvodu s pozvolným klesáním 
dna (cca 1: 10 a pozvolnějším) 

o břehy budoucích tůní by měly být co možná nejčlenitější a jejich sklon pozvolný 
o tůně by měly být alespoň částečně osluněny 

 

V případě potvrzení domněnky o výskytu nepůvodního druhu raka (v tomto případě 
Orconectes limosus) nesmějí být tito raci v žádném případě přenášeni na jinou lokalitu! Jde 
o rezistentní přenašeče račího moru. Doporučujeme provést jejich likvidaci - mohou být např. 
využiti jako výukový materiál na středních a vysokých školách (studium morfologie, anatomie, 
pitvy atp.). 

 

Plocha 4, 5 – rozšíření sportovně rekreačního areálu 

48. V rámci budování sportovně-rekreačního areálu bude do tohoto areálu zasazena cyklostezka, 
která je v současné době nevhodně vedena po stávající silnici II/331. Je zřejmé, že její definitivní 
usazení bude možné až po ukotvení projektu celého areálu. Příklad tohoto trasování je zanesen 
v mapě č. 2 (viz Příloha H). Zároveň je zde naznačeno variantní trasování v úseku od komunikace 
II/610 k nově vzniklé vodní ploše v závislosti na tom, zda bude realizována varianta 2 či varianta 
2a. 
 

Plocha 7 – doporučení pro budoucí využití plochy – není předmětem posouzení 

49. Průmyslová zóna předpokládá možné provozování přístavu pro říční lodě. Budoucí využití 
průmyslové zóny není předmětem záměru investora. Z toho důvodu nejsou stanoveny 
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případné další aktivity na této ploše a nelze tedy kvantifikovat možné vlivy případného využití 
této plochy na ovzduší. Obecně lze doporučit, aby zde nebyly umisťovány aktivity, které by 
v konečném stavu vedly k navýšení intenzit dopravy oproti stávajícímu stavu (doprava 
štěrkopísku), a nedošlo tak k navýšení emisí. Zároveň doporučujeme, aby budoucí využití této 
plochy respektovalo využití okolních ploch (sportovně-rekreační areály), vč. zajištění dodržení 
hygienických limitů. 

50. Jako vhodné využití této plochy se jeví využití pro kotviště říčních lodí, říční přístav. 
 

Plocha 8 – variantní rozšíření těžby na ploše 1 
51. Podél svodnice od zástavby u ulice Mělnická k ČOV (Labi) se vyskytují jilmy a babyky. Tyto 

dřeviny bude při případné realizaci varianty 2a nutné zachovat. 
 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů 

Hluk 
Zjišťování stavu akustické situace ve venkovním prostředí se v České republice řídí českou 

technickou legislativou. Při hodnocení stavu akustické situace ve venkovním prostředí ovlivňovaném 
dopravou se vychází z „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí“  
a z „Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“, která se týká měření i výpočtů hluku ze 
silniční dopravy. 

Pro kvantifikaci stavu akustické situace ve venkovním prostoru zájmového území byl použit 
programový produkt HLUK+, verze 7.03 Profi 3D. Tento program umožňuje výpočet ekvivalentních 
hladin akustického tlaku A z pozemní dopravy a z průmyslových zdrojů hluku. 

Program je založen na „Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z pozemní dopravy 
(VÚVA, Brno 1991)“ a na „Novele metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy (Planeta 2/2005 MŽP 
ČR)“. 

Výsledky výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku (LAeq) programem HLUK+ (od verze 5 
a výše) spadají do stejné třídy přesnosti jako výsledky terénních měření (LAeq) zvukoměry třídy I., kdy 
rozdíl mezi konvenčně správnou hodnotou (LAeq) a hodnotou naměřenou je menší než  
2,0 dB. Přesnost výpočtového modelu je tedy ± 2,0 dB. 

 

Ovzduší 
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení 

zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle novelizované verze metodiky „SYMOS 97“, která 
byla vydána MŽP ČR v r. 2003.  

Metodika SYMOS 97 je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu 
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti 
referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich 
násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném 
místě a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za 
kterých se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se 
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stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení 
hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 
5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru.  

Metodika SYMOS'97 však musela být oproti původní verzi upravena. V souvislosti se  vstupem 
ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobila platným evropským předpisům, a proto 
v ní vznikly změny, na které musela reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší. Tyto změny 
zahrnují např.: 

• stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky (včetně NO2) jako hodinových 
průměrných hodnot koncentrací (dříve 1/2hodinové hodnoty) 

• hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx) 
• stanovení imisních limitů pro PM10 jako denních průměrných hodnot koncentrací (dříve 

pouze celkový prach SPM) 
 

Krajinný ráz 
Pro vyhodnocení vlivu záměru na krajinu a krajinný ráz bylo použito Metodického postupu 

posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz ve smyslu § 12 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území 
– Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., Sklenička, P., 2004). 

 
 

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů 

Hluk a ovzduší 
Neurčitost plyne ze současných znalostí a stanovení koeficientů pro výpočet intenzit 

a přerozdělení dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které jsou založeny na těchto odhadech 
intenzit dopravy (tj. hluková a imisní studie). 

Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného 
provozu na komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho 
emisní parametry na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České 
republice. Použité intenzity dopravy na posuzovaných komunikací jsou odborným odhadem (který 
vychází z údajů ŘSD ČR). 

Dále je nutné si uvědomit, že skutečný nárůst k ostatní dopravě v okolí vlivem provozu záměru je 
spíš horním odhadem a tedy na straně bezpečnosti. Výsledky dále odpovídají stupni rozpracovanosti 
projektu a podrobnosti dalších poskytnutých vstupních údajů. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 

Varianta 1 

- představuje neuskutečnění záměru, resp. nerealizování plánované těžby. Hodnocení této 
varianty probíhalo zejména v rámci akustické a rozptylové studie. Právě u vlivů na hluk a ovzduší je 
možno sledovat nejvýraznější rozdíl ve variantním řešení a díky tomu lze korektně zhodnotit dopad 
záměru. 

Varianta 2 

- představuje plné uskutečnění záměru. 

Varianta 2a 
- představuje plné uskutečnění záměru a variantní rozšíření plochy těžby 1 za občasnou vodoteč 

na jejím jihovýchodním okraji ve směru k ČOV až na plochu 8 (viz mapa 1). 
Tato varianta vznikla na základě jednání investora s Povodím Labe s. p. Od Povodí Labe vzešel 

návrh na rozšíření těžby až k občasné vodoteči mezi Proboštskými jezery a ČOV Brandýs nad Labem tak, 
aby tato svodnice ústila do rozšířeného jezera. Toto rozšíření by umožnilo správci toku regulovat odtok 
vody z oblasti. Zaústěním této svodnice do rozšířeného Proboštského jezera by došlo ke zvýšení rozdílu 
hladin a tím se umožnil odtok vody např. při povodních. (Na základě zkušeností z povodní v roce 2000 
a 2006 je známo, že právě v této oblasti se voda dlouho zdržuje a zaústění svodnice do Proboštského 
jezera namísto jejího stávajícího směrování k Labi by umožnilo dosáhnout většího spádu a tedy i odtoku.) 

 
Variantní vyhodnocení je předmětem předchozích kapitol, zde uvádíme stručné shrnutí. Kromě 

vlivů na vody a mírného zvětšení záboru půdy má varianta 2a de facto stejné vlivy na životní prostředí 
jako varianta 2, tudíž v níže uvedeném přehledu není samostatně uvedena. 

 

Obyvatelstvo 
Varianta 1 
Nerealizováním záměru bude dříve ukončena těžební činnost a s ní spojené vlivy na ovzduší 

a akustickou situaci (viz níže). 
Plocha Proboštského rybníka zůstane stejná.  
Nezvýší se rekreační potenciál celé oblasti díky rozšíření sportovního areálu a celkové úpravě 

krajiny. 
Varianta 2 
Rozšíří se plocha Proboštského rybníka a s ní spojená nabídka zejména vodní rekreace. 
Rozšíření sportovního areálu, golf, přinese další možnosti rekreace a sportovního vyžití. 
Harmonizace krajiny zvýší atraktivitu lokality. 
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Ovzduší 

Z výsledků studie vyplývá, že pokud pískovna nebude v provozu (varianta 1), znečištění ovzduší 
v Brandýse n. L., Staré Boleslavi a oblasti Proboštských jezer vlivem ostatní automobilové dopravy 
nebude vysoké. Všechny vypočtené koncentrace NO2, prachu - PM10 i benzenu budou značně nižší než 
příslušné imisní limity, a to i za nepříznivých rozptylových podmínek. 

Ve variantě s provozem pískovny (varianta 2) se oproti variantě 1 zvýší krátkodobé i průměrné 
roční koncentrace NO2 i prachu - PM10 zejména v místech těžby písku a dopravních tras písku a materiálu 
na skládku, tj. v okolí cesty k úpravně a skládce a v okolí silnice II/331 mezi Starou Boleslaví a odbočkou 
ke koupališti. V úseku silnice II/331 dále na Borek se zvýšení imisí projeví jen velmi málo. Ani uvedené 
zvýšení imisních koncentrací NO2 a prachu - PM10 však nepovede k nadlimitním koncentracím těchto 
látek v ovzduší, všechny vypočtené koncentrace dál zůstanou podstatně nižší než imisní limity. Pokud jde 
o benzen, imisní situace zůstane téměř stejná jako ve variantě 1, protože v souvislosti s těžbou a dopravou 
písku budou v provozu zejména naftové motory nákladních aut a těžebních strojů a ty produkují jen velmi 
málo benzenu ve srovnání s benzínovými motory osobních aut. 

I za provozu pískovny budou mít na vypočtených průměrných ročních koncentracích NO2, PM10 
i benzenu hlavní podíl emise z ostatní dopravy. 

 

Hluk 

Varianta 1 
V současné době a i v modelovaném výhledovém stavu bez provozu štěrkopískovny Borek 

(varianta „Rok 2010 bez pískovny“ dle Akustické studie) vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu 
(± 2,0 dB) dochází u některých výpočtových bodů (body 5–7) k pohybu hodnot na hranici hygienického 
limitu ve venkovním chráněném prostoru budov a ostatních staveb pro starou hlukovou zátěž z dopravy 
(70 dB) nebo k jeho překračování (bod 7). Z těchto závěrů můžeme logicky odvodit, že hlavním zdrojem 
akustických emisí na komunikaci II/331 je stávající doprava (ostatní doprava) nesouvisející s provozem 
štěrkopískovny Borek. 

Varianta 2 
Ve venkovním chráněném prostoru ostatních staveb navazujících na komunikace, po nichž 

probíhá expedice štěrkopísku ze štěrkopískovny Borek, nedojde vlivem pohybu dopravní obsluhy 
štěrkopískovny Borek na komunikacích k prokazatelnému zhoršení stavu akustické situace oproti variantě 
bez provozu štěrkopískovny. Přírůstek hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku se ve výpočtových 
bodech 1–8 pohybuje v intervalu 0,1–1,1 dB. Uvedené hodnoty (0,1–1,1 dB) jsou z hlediska vnímání 
hluku lidským organizmem zanedbatelné. 

Ovlivnění stavu akustické situace u obytné zástavby obce Borek těžebními mechanizmy  
a technologickými zařízeními štěrkopískovny Borek ve výhledovém období roku 2010 není vzhledem 
k dostatečné vzdálenosti reálné. Expedice štěrkopísku ze štěrkopískovny Borek nákladními automobily 
po komunikacích zájmového území nezpůsobí prokazatelné zhoršení stavu akustické situace u obytné 
zástavby situované k těmto odvozovým trasám oproti situaci bez provozu štěrkopískovny Borek. 

Krátkodobě může dojít ke zhoršení stavu akustické situace u okrajové zástavby v severovýchodní 
části Staré Boleslavi během provádění skrývkových prací a vršení zemního ochranného valu. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v této variantě („Rok 2010 s pískovnou“ dle 
Akustické studie) charakterizují jeden z nejnepříznivějších stavů během těžby v prostoru U Jatek. 
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Při použití těžební techniky v prostoru U Jatek, která je v současné době používána ve 
štěrkopískovně Borek, by došlo k překročení hygienických limitů u nejbližší obytné zástavby Staré 
Boleslavi (zejména u objektu č. p. 45). Řešením v tomto případě je navržení ochranného zemního valu ze 
skrývkového materiálu na hranici dobývacího prostoru, který zajistí dodržení hygienických limitů 
u nejbližší obytné zástavby Staré Boleslavi. 

V oblasti kempu dochází k překračování hodnot hygienického limitu již v současném stavu. Při 
uvažování těžby v oblasti U Jatek je nárůst ekvivalentní hladiny akustického tlaku 0,9 dB oproti 
současnému stavu. Zvýšení hodnot je způsobeno nárůstem intenzit nákladní dopravy vlivem přepravy 
vytěženého materiálu z oblasti U Jatek. Lze navrhnout taková opatření, která zmírní ovlivnění rekreantů 
hlukem (viz kap. D IV.). 

 
V případě splnění navrhovaných ochranných opatření lze předpokládat, že nedojde vlivem 

provozu štěrkopískovny Borek k překračování hygienických limitů ve venkovním chráněném prostoru 
budov a ostatních staveb v zájmovém území. 

 

Vody 

Varianta 1 
Plocha Proboštského rybníka zůstane stejná. 
Svodnice vedoucí mezi Proboštskými jezery a ČOV Brandýs nad Labem nevede k Proboštskému 

rybníku. 
Varianta 2 
Zvětší se plocha Proboštského rybníka.  
Svodnice vedoucí mezi Proboštskými jezery a ČOV Brandýs nad Labem nevede k Proboštskému 

rybníku. 
Varianta 2a 
Na základě jednání investora s Povodím Labe s. p. vzešel návrh na rozšíření těžby až k občasné 

vodoteči mezi Proboštskými jezery a ČOV Brandýs nad Labem tak, aby tato svodnice ústila do 
rozšířeného jezera. Problémem zmíněného řešení je však stávající stav svodnice, jelikož tato vodoteč 
v současné době je znečištěna splaškovými vodami.  

Z tohoto hlediska není možné propojit ložisko s danou vodotečí, a to minimálně do té doby, než 
bude vyloučena možnost kontaminace této vodoteče splašky, nebo jiným znečištěním. Tuto variantu do 
vyřešení problému se splaškovými vodami nedoporučujeme. 

 

Půda 
Varianta 1 
Nedojde k záborům zemědělské půdy. 
Varianta 2 
Zemědělská půda bude v případě těžby odňata ze ZPF a rekultivována na vodní plochu a les 

(37,2 ha). V rámci plochy 5 se změní funkční využití ZPF na plochy přírodně blízké s funkcí sportovní a 
rekreační (37,7 ha). 
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Horninové prostředí 
Varianta 1 
Těžba bude ukončena dle stávajících platných POPD, přestože v území se nacházejí těžitelné 

zásoby suroviny v chráněném ložiskovém území. 
Varianta 2 
Dojde k maximálnímu využití těžitelných zásob chráněného ložiskového území, cca 2 350 000 m3 

suroviny. 
 

Fauna, flóra, ekosystémy 
Varianta 1 
Nebude odstraněn porost v místě plánované těžby.  
Nedojde k rekultivaci zemědělské půdy na les, který by přinesl nabídku dalších biotopů. 
Nebude proveden zásah v břehových partiích Proboštského rybníka. 
Zjištěné druhy živočichů nebudou rušeni činnostmi spojenými s realizací záměru. 
Varianta 2 
Při vhodně provedené rekultivaci lze zvýšit nabídku vhodných biotopů pro běžné i chráněné 

druhy živočichů. 
V rámci realizace záměru budou probíhat doplňovací faunistické průzkumy, které umožní lepší 

management zvláště chráněných a vzácných druhů živočichů. 
Výsledná stabilizace a harmonizace přírodního prostředí celkově prospěje všem druhům. 
 

Krajina 
Varianta 1 
V případě neuskutečnění záměru bude dokončena těžba dle platných POPD, provedena 

rekultivace dle platného plánu rekultivace a krajina bude dále ponechána vlastnímu vývoji.  
Zásah do přírodních poměrů bude plošně méně rozsáhlý.  
Nedojde k uskutečnění zásahů, které území lépe a rychleji stabilizují, území nezíská vyšší 

atraktivitu pro obyvatele přilehlého okolí. 
Varianta 2 
Plánovaná těžba v malé míře zasáhne do přírodních prvků v řešeném území. Jedná se o prvky 

s vysokou ekologickou stabilitou a nelze předpokládat, že by plánovaná těžební činnost významnou 
měrou ovlivnila jejich krajinnou funkci. Na základě zjištěné míry vlivu a po zhodnocení výsledného stavu 
po rekultivaci území lze konstatovat, že řešený záměr nebude významně negativně ovlivňovat znaky 
přírodní charakteristiky v dotčeném krajinném prostoru.  

Těžební činnost v území probíhá již téměř půl století. Řešený záměr nebude nikterak narušovat 
kulturně – historickou charakteristiku místa ani celé oblasti. V konečné fázi naopak turisticky zatraktivní 
danou oblast.  
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Z estetického hlediska lze plánovanou těžbu z vody považovat za minimálně rušivý vliv. 
V řešeném území zůstanou i nadále krajinně hodnotné prvky. Plánovaná rekultivace by měla pozitivně 
ovlivnit harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

 

Závěr: 
V případě realizace záměru dojde převážně k nevýznamnému navýšení množství polutantů 

v ovzduší, nikde nebudou překročeny hygienické limity. Vlivem dopravy štěrkopísku nedojde 
k prokazatelnému nárůstu hladin hluku. Těžba by mohla mírně zhoršit akustickou situaci na 
severovýchodě Staré Boleslavi. Také v oblasti kempu, kde dochází k překračování hygienických 
limitů již v současnosti, by mohlo dojít k mírnému nárůstu hladin akustického tlaku. Navržená 
opatření tyto vlivy zmírňují či eliminují. 

Z hlediska vod, půdy, fauny, flóry, ekosystémů a krajiny dojde zejména v počátečních 
fázích realizace záměru (konkrétně realizace těžby) k mírnému zhoršení hodnocených ukazatelů. 
Uváděná opatření nepříznivé vlivy zmírňují či eliminují a pro konečný stav území lze záměr 
považovat za převážně pozitivní. 

 
Při respektování opatření navrhovaných v kapitole D IV. je dle vyhodnocení jednotlivých 

aspektů životního prostředí, které je předmětem předchozích kapitol, možné realizovat záměr 
v plném rozsahu, tedy variantu 2. 

 
Variantu 2a z důvodu možné kontaminace vod splaškovými vodami nedoporučujeme 

realizovat do doby odstranění zdroje kontaminace vod. 
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F. ZÁVĚR 
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry: 

• Předkládaná dokumentace představuje multifunkční záměr na území bývalé a současné těžby 
štěrkopísku v katastrálním území Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Borek a na přilehlých 
pozemcích. Záměr se skládá z aktivit, které by v konečném výsledku měly stabilizovat území po 
dlouhotrvající těžbě štěrkopísku, pomoci v krajině zachovat či dotvořit ekologicky hodnotné plochy 
a zároveň území zapojit do již existující rekreačně-sportovní zóny Brandýsa nad Labem – Staré 
Boleslavi, Borku nad Labem a přilehlých obcí, a které zároveň naplní územní plán. 

• Aktivity v zájmovém území jsou plánovány na plochách, kde se nacházejí zbytky zásob suroviny 
nebo probíhá rekultivace, a v území s navrhovanou krajinně ekologickou a sportovně rekreační 
funkcí. 

• V zájmovém území jsou tak definovány a následně hodnoceny plochy jednotlivých činností (viz 
mapa č. 1): 

Plochy 1, 2, 3  – pro těžbu štěrkopísku ve výši cca 150 000 t/rok a následnou rekultivaci. Plocha 
1 a 3 bude rekultivována na vodní plochu, na ploše 2 bude provedena rekultivace 
na les. (posuzovaný záměr) 

Plocha 4  – na ploše probíhá technická rekultivace území po bývalé těžbě, plocha by měla 
v budoucnu plnit rekreační, případně sportovně rekreační funkci a zároveň svou 
přírodní skladbou by měla přispívat k udržení ekologické stability. (posuzovaný 
záměr) 

Plocha 5  – plocha s ukončenou těžbou i rekultivací, plocha by měla v budoucnu doplnit 
sportovně rekreační funkci a zároveň svou přírodní skladbou by měla přispívat 
k udržení ekologické stability. (posuzovaný záměr) 

Plocha 6  – plocha mimo využití investorem, územní rezerva pro zázemí rekreační zóny 
u Boreckého jezera v obci Borek. (není předmětem posouzení) 

Plocha 7  – plocha je dnes částečně využívána jako zázemí těžebny, částečně je využívána 
k sportovním účelům. Ve výhledu bude rekultivována, dle ÚP je zde plánována 
průmyslová zóna (přístav). Do doby reálné potřeby průmyslové zóny zde bude 
golfové hřiště. (není předmětem posouzení) 

Plocha 8  – jde o plochu variantního rozšíření plochy 1 s rozšířením těžby za občasnou 
vodoteč na jihovýchodním okraji rozšíření těžby na ploše 1 – ve směru k ČOV. 
(posuzovaný záměr) 

• Z hlediska stávajících aktivit (těžba, rekreace a sport) nedojde ke změnám v zatížení prostředí – 
stávající těžba se přesune na nové lokality, které budou postupně rekultivovány na plochy se 
sportovně-rekreačním využitím, harmonicky začleněné do krajiny roztroušenou zelení a trvalými 
travními porosty s výraznou ekologicko-stabilizační funkcí. Zatížení těžbou tak bude postupně 
utlumeno ve prospěch klidových aktivit či čistě přírodních lokalit. Zároveň zůstane zachována plocha 
pro průmyslové využití, která umožní efektivní využití stávajících prostor technického zázemí 
těžebny. 

• Již v současné době vzhledem k nejistotě výsledku výpočtu (± 2,0 dB) dochází k pohybu hodnot na 
hranici hygienického limitu nebo k překračování hygienické limitu u obytné zástavby situované 
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k dotčeným komunikacím. Dominantním zdrojem hluku je zde doprava nesouvisející s provozem 
štěrkopískovny Borek. 

• Expedice štěrkopísku ze štěrkopískovny Borek nákladními automobily po komunikacích zájmového 
území nezpůsobí prokazatelné zhoršení stavu akustické situace u obytné zástavby situované k těmto 
odvozovým trasám oproti situaci bez provozu štěrkopískovny Borek. 

• Krátkodobě může dojít ke zhoršení stavu akustické situace u okrajové zástavby v severovýchodní části 
Staré Boleslavi během provádění skrývkových prací a vršení zemního ochranného valu. 

• Intenzity obslužné dopravy štěrkopískovny Borek se mohou v jednotlivých dnech lišit od uvažovaných 
dlouhodobých průměrných intenzit uvažovaných v této studii. 

• V případě splnění navrhovaných ochranných opatření lze předpokládat, že nedojde vlivem provozu 
štěrkopískovny Borek k překračování hygienických limitů ve venkovním chráněném prostoru budov 
a ostatních staveb v zájmovém území. 

• Plánované záměry na plochách 4, 5 a 7 svým charakterem nijak neovlivní akustickou situaci. Obslužná 
doprava bude v porovnání s ostatní dopravou na nízké úrovni, tudíž se nepředpokládá její negativní 
působení. 

• V zájmovém území se nebudou vyskytovat koncentrace polutantů, které by představovaly riziko 
z hlediska zdraví obyvatel. V žádném bodě nedojde k překročení hygienických limitů pro NO2, 
benzen ani pro prach – PM10. 

• Z výsledků studie vyplývá, že pokud pískovna nebude v provozu (varianta 1), znečištění ovzduší 
v Brandýse n. L., Staré Boleslavi a oblasti Proboštských jezer vlivem ostatní automobilové dopravy 
nebude vysoké. Všechny vypočtené koncentrace NO2, prachu - PM10 i benzenu budou značně nižší 
než příslušné imisní limity, a to i za nepříznivých rozptylových podmínek. 

• Ve variantě s provozem pískovny (varianta 2) se oproti variantě nulové zvýší krátkodobé i průměrné 
roční koncentrace NO2 i prachu - PM10 zejména v místech těžby písku a dopravních tras písku 
a materiálu na skládku, tj. v okolí cesty k úpravně a skládce a v okolí silnice II/331 mezi Starou 
Boleslaví a odbočkou ke koupališti. V úseku silnice II/331 dále na Borek se zvýšení imisí projeví jen 
velmi málo. Ani uvedené zvýšení imisních koncentrací NO2 a prachu - PM10 však nepovede 
k nadlimitním koncentracím těchto látek v ovzduší, všechny vypočtené koncentrace dál zůstanou 
podstatně nižší než imisní limity. Pokud jde o benzen, imisní situace zůstane téměř stejná jako ve 
variantě 1, protože v souvislosti s těžbou a dopravou písku budou v provozu zejména naftové motory 
nákladních aut a těžebních strojů a ty produkují jen velmi málo benzenu ve srovnání s benzínovými 
motory osobních aut. 

• I za provozu pískovny budou mít na vypočtených průměrných ročních koncentracích NO2, PM10 
i benzenu hlavní podíl emise z ostatní dopravy. 

• Při dodržování běžných technologických opatření nebudou mít těžba ani ostatní aktivity vliv na 
množství a kvalitu povrchových a podzemních vod. 

• Z důvodu výskytu splaškových vod ve svodnici mezi ČOV Brandýs nad Labem a Starou Boleslaví 
není možné propojit ložisko s danou vodotečí. Variantu 2a (rozšíření těžební plochy 1 přes občasnou 
vodoteč až na plochu 8) tedy nedoporučujeme. 

• Dotčený krajinný prostor je celý územím s vysokým stupněm ovlivnění člověkem. Nachází se zde 
i řada přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. Pískovny, které v minulosti vznikly 
v jinak zemědělsky jednotvárné krajině, jsou velkým přínosem pro ekologickou stabilitu území. 

• Řešený záměr předpokládá dotěžení zásob štěrkopísku a rekultivaci vytěžených částí na vodní plochy 
a na les. Zároveň je v rámci záměru řešena rekultivace ploch, které byly již v minulosti ovlivněny 
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těžební činností. Z hlediska vlivu na krajinný ráz lze záměr hodnotit jako akceptovatelný, přičemž 
cílový stav území lze označit za žádoucí a lze jej s ohledem na zpracovaný plán rekultivace doporučit. 

• Nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin. Žádná ze zjištěných rostlin není 
zařazena do seznamu chráněných druhů ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v platném 
znění. 

• Na základě stanoviska č. j. 124015/2006/KUSK-OŽP/Rj Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 
15. 9. 2006 lze vyloučit významný vliv předloženého záměru na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti. 

• Realizací záměru (trvalý zábor) dojde k likvidaci vegetace v prostoru rozšíření těžby na Proboštském 
jezeře (severovýchodní břeh) na celkové ploše cca 1,1 ha. Tento zásah do zeleně rostoucí mimo les by 
měl být v území kompenzován po rekultivaci prostoru těžby U Jatek, kde proběhne rekultivace na les. 

• Zoologický průzkum poskytl reprezentativní údaje o složení fauny v posuzovaném území. Podrobněji 
bylo zkoumáno především vlastní zájmové území rozšíření těžby a dále citlivá vodní fauna. 

• Lze doložit bohaté spektrum živočišných druhů, s převahou druhů otevřené krajiny s vazbou na sídla 
a na kulisy porostů dřevin, které tvoří určující stanoviště v zájmovém území. V rámci provedeného 
zoologického průzkumu byly zjištěny zvláště chráněné druhy: 
- tři silně ohrožené druhy ptáků 
- deset ohrožených druhů ptáků 
- jeden ohrožený druh plazů 
- jeden kriticky ohrožený druh obojživelníků 

• Žádný z těchto druhů nebude ohrožen tak, že by hrozil zánik jeho populace, navrhovanými 
opatřeními lze tyto zvláště chráněné druhy ochránit před negativními vlivy 

• Zvláštní pozornost je třeba věnovat rekultivaci tůní mezi Labem a plavebním kanálem k Boreckému 
jezeru. Tyto tůně jsou domovem vzácné hořavky duhové. 

• Vlivy na lokální ÚSES se opět předpokládají pouze časově omezené a pouze rušivého charakteru. 
Přímý zásah do biocenter se nepředpokládá. 

• Posuzovaný záměr se dotýká následujících významných krajinných prvků: 
• břehové porosty Labe 
• břehové porosty Labe a Proboštského rybníka 
• údolní niva Labe 
• Proboštský rybník, Očko 

Vlivy budou minimální, nedojde k ohrožení těchto VKP. 
 

Při respektování navrhovaných opatření lze záměr  
„Dotěžení štěrkopísků a využití po těžbě v pískovně Borek“ 
doporučit k realizaci ve variantě 2, tedy v plném rozsahu. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Oznámení záměru se zabývá záměrem, který leží v území dlouholeté těžby štěrkopísku 
v katastrálním území obcí Borek nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Toto rozsáhlé území 
se vyznačuje několika současně probíhajícími aktivitami (těžba, rekreace, sport), „starými zátěžemi“ – 
dědictvím po předchozí těžbě a lokalitami zajímavými z hlediska krajinářského a ekologického. 

Multifunkční záměr se skládá z aktivit, které by v konečném výsledku měly stabilizovat území po 
dlouhotrvající těžbě štěrkopísku, pomoci v krajině zachovat či dotvořit ekologicky hodnotné plochy 
a zároveň území zapojit do již existující rekreačně-sportovní zóny Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, 
Borku nad Labem a přilehlých obcí. 

Předkládané oznámení shrnuje aktivity plánované na plochách, kde se nacházejí zbytky zásob 
suroviny nebo probíhá rekultivace, a v území s navrhovanou krajinně ekologickou a sportovně rekreační 
funkcí. 

V zájmovém území jsou tak definovány a následně hodnoceny plochy jednotlivých činností (viz 
mapa č. 1): 

Plochy 1, 2, 3 (36,4 ha) – pro těžbu štěrkopísku ve výši cca 150 000 t/rok a následnou rekultivaci. 
Plocha 1 a 3 bude rekultivována na vodní plochu, na ploše 2 bude provedena rekultivace na les. 
(posuzovaný záměr) 

Plocha 4 (90,8 ha) – na ploše probíhá technická rekultivace území po bývalé těžbě, plocha by 
měla v budoucnu plnit rekreační, případně sportovně rekreační funkci a zároveň svou přírodní skladbou 
by měla přispívat k udržení ekologické stability. (posuzovaný záměr) 

Plocha 5 (41,6 ha) – plocha s ukončenou těžbou i rekultivací, plocha by měla v budoucnu doplnit 
sportovně rekreační funkci a zároveň svou přírodní skladbou by měla přispívat k udržení ekologické 
stability. (posuzovaný záměr) 

Plocha 6 (2,2 ha) – plocha mimo využití investorem, územní rezerva pro zázemí rekreační zóny 
u Boreckého jezera v obci Borek. (není předmětem posouzení) 

Plocha 7 (30,9 ha) – plocha je dnes částečně využívána jako zázemí těžebny, částečně je 
využívána k sportovním účelům (golfové hřiště). Ve výhledu bude rekultivována, dle ÚP Borek nad 
Labem je zde plánována průmyslová zóna (přístav). (není předmětem posouzení) 

Plocha 8 (0,8 ha) – jde o plochu variantního rozšíření plochy 1 s rozšířením těžby za občasnou 
vodoteč na jihovýchodním okraji rozšíření těžby na ploše 1 – ve směru k ČOV. (posuzovaný záměr) 
 

Z hlediska stávajících aktivit (těžba, rekreace a sport) nedojde ke změnám v zatížení prostředí – 
stávající těžba se přesune na nové lokality, které budou postupně rekultivovány na plochy se sportovně-
rekreačním využitím harmonicky začleněné do krajiny formou roztroušené zeleně a trvalých travních 
porostů s výraznou ekologicko-stabilizační funkcí. Zatížení těžbou tak bude postupně utlumeno ve 
prospěch klidových aktivit či čistě přírodních lokalit. Zároveň zůstane zachována plocha pro průmyslové 
využití, která umožní efektivní využití stávajících prostor technického zázemí těžebny. 
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Dokumentace hodnotí záměr v těchto variantách: 

Varianta 1 

- představuje neuskutečnění záměru, resp. nerealizování plánované těžby. 

Varianta 2 

- představuje plné uskutečnění záměru. 

Varianta 2a 
- představuje plné uskutečnění záměru a variantní rozšíření plochy těžby 1 za občasnou vodoteč 

na jejím jihovýchodním okraji ve směru k ČOV až na plochu 8. 
 

Hluk 
Již v současné době dochází k pohybu hodnot akustické situace na hranici hygienického limitu 

nebo k překračování hygienické limitu u obytné zástavby situované ke komunikacím, po nichž probíhá 
expedice štěrkopísku ze štěrkopískovny Borek k zákazníkovi. Tento stav však nezpůsobuje doprava 
související s provozem štěrkopískovny Borek, nýbrž doprava ostatní. 

Expedice štěrkopísku ze štěrkopískovny Borek nezpůsobí prokazatelné zhoršení stavu akustické 
situace u obytné zástavby situované k odvozovým trasám. 

Krátkodobě může dojít ke zhoršení stavu akustické situace u okrajové zástavby v severovýchodní 
části Staré Boleslavi během provádění skrývkových prací a vršení zemního ochranného valu. 

V případě splnění navrhovaných ochranných opatření lze předpokládat, že nedojde vlivem 
provozu štěrkopískovny Borek k překračování hygienických limitů ve venkovním chráněném prostoru 
budov a ostatních staveb v zájmovém území. 

Plánované záměry na plochách 4, 5 a 7 svým charakterem nijak neovlivní akustickou situaci. 
Obslužná doprava bude v porovnání s ostatní dopravou na nízké úrovni, tudíž se nepředpokládá její 
negativní působení. 

 

Ovzduší 
V zájmovém území se nebudou vyskytovat koncentrace škodlivin, které by představovaly riziko 

z hlediska zdraví obyvatel. V žádném bodě nedojde k překročení hygienických limitů pro NO2, benzen 
ani pro prach – PM10. 

Ve variantě s provozem pískovny (varianta 2) se oproti variantě nulové zvýší krátkodobé 
i průměrné roční koncentrace NO2 i prachu - PM10 zejména v místech těžby písku a dopravních tras písku 
a materiálu na skládku, tj. v okolí cesty k úpravně a skládce a v okolí silnice II/331 mezi Starou Boleslaví 
a odbočkou ke koupališti. V úseku silnice II/331 dále na Borek se zvýšení imisí projeví jen velmi málo. 
Ani uvedené zvýšení imisních koncentrací NO2 a prachu - PM10 však nepovede k nadlimitním 
koncentracím těchto látek v ovzduší, všechny vypočtené koncentrace dál zůstanou podstatně nižší než 
imisní limity. Pokud jde o benzen, imisní situace zůstane téměř stejná jako ve variantě 1, tedy bez 
provozu pískovny. 



Dotěžení ložiska štěrkopísků a využití po těžbě v pískovně Borek 
Dokumentace EIA dle z. 100/2001 Sb. v platném znění 

 - E K O L A -     104 

Voda 
Při dodržování běžných technologických opatření nebudou mít těžba ani ostatní aktivity vliv na 

množství a kvalitu povrchových a podzemních vod. 
Z důvodu výskytu splaškových vod ve svodnici mezi ČOV Brandýs nad Labem a Starou 

Boleslaví není možné propojit ložisko s danou vodotečí. Variantu 2a tedy nedoporučujeme realizovat do 
doby odstranění zdroje znečištění. 

 

Krajina 
Dotčený krajinný prostor je celý územím s vysokým stupněm ovlivnění člověkem. Nachází se zde 

i řada přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. Pískovny, které v minulosti vznikly v jinak zemědělsky 
jednotvárné krajině, jsou velkým přínosem pro ekologickou stabilitu území. 

Řešený záměr předpokládá dotěžení zásob štěrkopísku a rekultivaci vytěžených částí na vodní 
plochy a na les. Zároveň je v rámci záměru řešena rekultivace ploch, které byly již v minulosti ovlivněny 
těžební činností. Z hlediska vlivu na krajinný ráz lze záměr hodnotit jako akceptovatelný, přičemž cílový 
stav území lze označit za žádoucí a lze jej s ohledem na zpracovaný plán rekultivace doporučit. 

 

Fauna a flóra 
Nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin. Žádná ze zjištěných rostlin 

není zařazena do seznamu chráněných druhů ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v platném 
znění. 

Realizací záměru (trvalý zábor) dojde k likvidaci vegetace v prostoru rozšíření těžby na 
Proboštském jezeře (severovýchodní břeh) na celkové ploše cca 1,1 ha. Tento zásah do zeleně rostoucí 
mimo les by měl být v území kompenzován po rekultivaci prostoru těžby U Jatek, kde proběhne 
rekultivace na les. 

Lze doložit bohaté spektrum živočišných druhů, s převahou druhů otevřené krajiny s vazbou na 
sídla a na kulisy porostů dřevin, které tvoří určující stanoviště v zájmovém území. V rámci provedeného 
zoologického průzkumu byly zjištěny zvláště chráněné druhy: 

- tři silně ohrožené druhy ptáků 
- deset ohrožených druhů ptáků 
- jeden ohrožený druh plazů 
- jeden kriticky ohrožený druh obojživelníků 
Žádný z těchto druhů nebude ohrožen tak, že by hrozil zánik jeho populace, navrhovanými 

opatřeními lze tyto zvláště chráněné druhy ochránit před negativními vlivy. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat rekultivaci tůní mezi Labem a plavebním kanálem 

k Boreckému jezeru. Tyto tůně jsou domovem vzácné hořavky duhové. 
 

Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky 
Vlivy na lokální ÚSES se opět předpokládají pouze časově omezené a pouze rušivého charakteru. 

Přímý zásah do biocenter se nepředpokládá. 
Posuzovaný záměr se dotýká následujících významných krajinných prvků: 

• břehové porosty Labe 
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• břehové porosty Labe a Proboštského rybníka 
• údolní niva Labe 
• Proboštský rybník, Očko 

Vlivy budou minimální, nedojde k ohrožení těchto VKP. 
 
 
 
 

Při respektování navrhovaných opatření lze záměr  
Dotěžení štěrkopísků a využití po těžbě v pískovně Borek 
doporučit k realizaci ve variantě 2, tedy v plném rozsahu. 
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Mapa č. 1 
Dotěžení ložiska štěrkopísků a využití území po těžbě v pískovně Borek 
Situování jednotlivých ploch posuzovaného záměru 
1: 10 000 
 
Mapa č. 2 
Dotěžení ložiska štěrkopísků a využití území po těžbě v pískovně Borek 
Konečný stav po dotěžení ložiska - aktivity v území 
1: 10 000 

 

Mapa č. 3 
Přírodní poměry 
1: 15 000 
 
Mapa č. 4 
Rozmístění referenčních bodů akustické studie v území 
1: 10 000, 1: 5 000 
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FOTODOKUMENTACE 
Foto č. 1: Plocha rozšíření těžby Proboštského jezera 

 
 

Foto č. 2: Plocha rozšíření těžby břehů Očka 
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Foto č. 3: Plocha rozšíření těžby U Jatek 

 
 
Foto č. 4: Občasná vodoteč mezi okrajem zástavby St. Boleslavi (ul. Mělnická) a Labem (rozšíření těžby - 
varianta 2a) 
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Foto č. 5: Občasná vodoteč mezi okrajem zástavby St. Boleslavi – znečištění splaškovými vodami 

 
 

Foto č. 6: Oblast rekultivovaných tůní – porosty stulíku na vodní hladině 
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Komentář vyjádření ke zjišťovacímu řízení 
 
Zjišťovací řízení bylo ukončeno 1. 2. 2007 vydáním závěrů zjišťovacího řízení, ve kterých bylo 

pro dokumentaci stanoveno soustředit se zejména na následující body: 
• Aktualizovat hlukovou a rozptylovou studii  

Studie byly aktualizovány, viz přílohy č. 1 - Akustická studie a č. 2 - Rozptylová studie 
• Vypracovat biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. 

Biologické hodnocení bylo vypracováno, viz příloha č. 3 dokumentace 
• Vyhodnotit současný stav a funkci systémů ekologické stability a celkový vliv na 

biodiverzitu a ekologickou stabilitu území  

Vyhodnocení je předmětem jednotlivých kapitol (např. C II. 4. Flóra, fauna, ekosystémy, D I. 7. 
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy), dále také viz příloha č. 3 - Biologické hodnocení, č. 5 Krajinný ráz. 

• Konkretizovat jednotlivé zásahy a činnosti záměru včetně časové posloupnosti 

Aktivity plánované v území a jejich časový harmonogram jsou uvedeny v kap. B 6. stručný popis 
technického a technologického řešení záměru. 

• Vypracovat plán rekultivace a krajinných úprav  

Pro území bývalé a stávající těžby je vypracován Plán rekultivace schválený 4. 10. 2001 MŽP, č. 
j. OEK/2428/01. Pro území navrhované těžby je již plán rekultivace zpracován, návrhy a doporučení pro 
jeho konkrétní uplatňování a další zpřesňování jsou uvedeny v kap. D IV., v příloze č. 3 a 5 dokumentace. 

• Posoudit kumulativní vlivy v součtu s ostatními záměry v lokalitě 

V dokumentaci jsou specifikovány stávající i budoucí záměry investora, které obsáhnou celou 
hodnocenou lokalitu. Nepředpokládá se kumulativní vliv s jinými záměry, nicméně v příslušných studiích 
jsou zahrnuty vlivy okolního prostředí nezávislé na prezentovaném záměru. 

• Zpracovat hydrogeologickou studii  

Hydrogeologická studie je přílohou č. 6 dokumentace. 
• Porovnat aktivní a nulovou variantu  

Porovnání těchto variant je předmětem celé dokumentace EIA. 
• Řešit využití plochy č. 7 (průmyslová zóna)  

Plocha 7 je dnes částečně využívána jako zázemí těžebny, částečně je využívána k sportovním 
účelům (golfové hřiště). Hřiště vzniklo jako dočasná stavba (do doby reálné potřeby průmyslové zóny). 

Pro provoz zázemí těžebny jsou mj. stanoveny podmínky a doporučení tak, aby nedocházelo 
k ovlivnění životního prostředí (viz kap. D IV.). Ve výhledu bude zázemí rekultivováno, dle ÚP obce Borek 
n. L. je zde plánována průmyslová zóna (přístav). Budoucí průmyslové využití zóny (přístavu) není 
předmětem záměru investora, proto nebylo v dokumentaci hodnoceno. 

 
 Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili tyto obce, orgány 

a organizace:  
• Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav /odbor životního prostředí/, 
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,  
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• Ministerstvo zdravotnictví,  
• Krajský úřad Středočeského kraje  
• město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,  
• obec Borek,  
• Česká inspekce životního prostředí - OI Praha.  
• Středočeský kraj,  

Veřejnost neuplatnila připomínky. 
 

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí 
č. j. 100/1414/2007 ze dne 15. 1. 2007 
vodoprávní úřad  
- požaduje prověřit právní stav stávajícího vodního zdroje dle vodního zákona.  
Povolení k odběru pouze užitkové vody vydal Okresní úřad Mělník, RŽP, dne 13. 7. 1995, čj. 

RŽP/vod/2817/95. Pitná voda se dováží. 
- Veškeré odpadní vody budou svedeny do vodotěsné jímky na vyvážení, obsah bude likvidován 

oprávněnou osobou 
viz kap. B II. 
- činností nesmí dojít ke zhoršení jakosti a nezávadnosti povrchových nebo podzemních vod 
K zajištění této podmínky slouží návrh podmínek a opatření uvedený v kap. D IV. Charakteristika 

opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
- nesmí dojít k ovlivnění okolních vodních zdrojů, což bude doloženo odborným posudkem 
viz příloha č. 6, kap D I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
- Automobily a jiné mechanismy budou parkovat na zpevněné ploše zajištěné proti úniku 

škodlivých látek. 
viz podmínky v kap. D IV. 
orgán odpadového hospodářství 
- Vznikající odpady budou uloženy na schválená úložiště, využitelné odpady budou nabídnuty 

k využití 
viz. kap. B III. 3. Odpady 
- Odpady budou klasifikovány podle Katalogu odpadů. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je 

nutný souhlas obce s rozšířenou pravomocí  
viz. kap. B III. 3. Odpady 
- Bude vedena evidence odpadů, doklady o nezávadném zneškodnění odpadů vzniklých při stavbě 

budou předloženy ke kolaudačnímu řízení 
viz. kap. B III. 3. Odpady, kap. D IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů 
Orgán statní správy v oblasti nakládání s odpady bude informován o průběhu kolaudačního řízení. 
- viz kap D IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů 
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Krajská hygienická stanice  
č.j. 207-217/2007/Kam ze dne 18. 1. 2007 
- požaduje aktualizaci hlukové studie  
Aktualizace hlukové studie byla provedena, viz příloha č. 1 Akustická studie 
- u účelových komunikací nelze uplatnit žádné korekce na hluk z dopravy 
Akustická studie takové korekce neuplatňuje. 
- Je nutné aktualizovat akustické parametry u mechanismů strojového parku štěrkopískovny 
Akustické parametry mechanismů byly aktualizovány, viz příloha č. 1 - Akustická studie. 
 

Ministerstvo zdravotnictví  
č.j. čil-5.1.2007/877-H ze dne 19. 1. 2007 
– nemá připomínky 
 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  
č.j. 15828/2007/KUSK/OŽP ze dne 22. 1. 2007 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
- konkretizovat jednotlivé činnosti, kumulativní vlivy 
viz kap B I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
- vypracovat biologické hodnocení podle § 67 uvedeného zákona,  
viz příloha č. 3 Biologické hodnocení 
- vyhodnotit systémy ekologické stability a vliv na biodiverzitu a ekologickou stabilitu území 
viz kap. D I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, příloha č. 3 - Biologické hodnocení 
- návrh varianty vedoucí z dlouhodobého hlediska k dosažení vysokého stupně ekologické 

stability předmětného území 
viz kap. D I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, kap. D IV. Charakteristika opatření 

k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, příloha č. 3 
- Biologické hodnocení 

- v prvcích ÚSES dle VÚC Pražský region nelze umisťovat stavby 
V prvcích ÚSES nebudou umisťovány žádné stavby 
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
- upozorňuje na nutnost zabývat se v dokumentaci druhem a množstvím materiálu použitého při 

rekultivaci 
viz. kap. B III. 3. Odpady 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF 
– o vynětí ZPF je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF 
- viz kap D IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů 
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů  
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- je nutno v maximální míře vyloučit emise tuhých látek do ovzduší 
Surovina, která je těžena z vody, je přirozeně vlhká, tudíž není nutné ji skrápět. Opatření, která 

budou bránit emisím, jsou uvedena v kap. D IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
č.j. 2007/1015/80-Va ze dne 23. 1. 2007 
– zdůrazňuje nutnost kvalitního plánu rekultivace, skladby dřevin 
Plán rekultivace pro již vydobytá území byl schválen 4. 10. 2001 MŽP pod čj. OEK/2428/01. Pro 

nově navrhované těžební plochy je sestaven nový plán rekultivace. Je vhodné, aby na dalším upřesňování 
tohoto plánu investor spolupracoval s odborem životního prostředí města. Toto doporučení je součástí 
kap. D IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů na životní prostředí. 

- konkrétní určení vedení cest a cyklostezek 
viz kap. B I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru a kap. B II. 4. Nároky 

na dopravní a jinou infrastrukturu, a dále mapa č. 2. 
- zdůrazňuje nutnost podrobného rozpracování dopravní situace, upozorňuje na souvislost 

s vybudováním obchvatu Staré Boleslavi 
Městský úřad zejména upozorňuje na to, že oblast ulice Mělnická je dnes silně zatížena nákladní 

dopravou a navrhuje, aby byl záměr realizován až po vybudování obchvatu této části Staré Boleslavi. 
Není však známo, kdy by tento obchvat měl být vybudován, proto není možné kvantifikovat možné vlivy. 

Dopravní situaci se věnuje kap. B II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu, dále je 
podrobněji rozebrána také v Akustické studii, příloha č. 1. 

 - uvažovat o nulové variantě, tj. bez těžby. Domnívá se, že je nutno hledat řešení vedoucí ke 
zlepšení situace města a nikoli negativní stávající situaci dále prodlužovat. 

Nulová varianta je součástí hodnocení záměru, zejména co se týká zátěží hlukem a znečištěním 
ovzduší (Viz kap. 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, příloha č. 1 - 
Akustická studie, příloha č. 2 - Rozptylová studie) 

 

Obec Borek  
č.j. 00865/2006/KUSK ze dne 23. 1. 2007 
– pouze upozorňuje na drobnou chybu v oznámení 
V dokumentaci bylo opraveno. 
 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha  
č.j. 41/ŘI/0700921,01/07/PVB ze dne 23. 1. 2007 
- doporučuje zaměřit se při biologickém hodnocení i na místa možného rozmnožování zvláště 

chráněných druhů obojživelníků a plazů, upozorňuje na nutnost uskutečňovat zásahy do břehových partií 
mimo období rozmnožování a hibernace a nutnost rozhodnutí o výjimce z podmínek ochrany zvláště 
chráněných druhů.   

viz příloha 3 - Biologické hodnocení, kap. D I. 7. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy 
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Středočeský kraj  
č.j. 13799/2007/KUSK ze dne 24. 1. 2007 
– bez připomínek 
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Komentář k přepracování dokumentace 
 
Předkládaná přepracovaná verze dokumentace reaguje na vrácení dokumentace k přepracování 

(vydal 20. 12. 2007 Krajský úřad Středočeského kraje pod čj. 185292/2007/KUSK/OŽP-Ve). 
Krajský úřad Středočeského kraje vrací dokumentaci a požaduje její přepracování s důrazem na 

následující oblasti: 
1) Zařazení záměru 
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona je neúplné. Přesto, že je řešeno komplexní využití území 

a záměr obsahuje více dílčích záměrů dle přílohy č. 1 zákona, je v kapitole B.1.2 jmenován pouze jeden 
záměr: „2.5 – Těžba nerostných surovin“. Je potřebné objasnit, zda jsou součástí posuzovaného záměru i 
následující záměry a zda se k nim má vztahovat stanovisko EIA: 

- 10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a 
cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů.  

- 10.2 Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 t/rok (v kompetenci 
MŽP).  

- 9.4 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na 
břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu.  

Mělo by být jednoznačně definováno, které stavby a činnosti jsou součástí posuzovaného záměru 
a jakých staveb a činností se má týkat stanovisko.  

2) Kapacita záměru  
Kapacita není přiřazena k dílčím záměrům (viz bod 1), ale je vyjádřena pouze výměrou ploch 1-8 

a objemem roční těžby. V dokumentaci by měla být uvedena minimálně konečná výměra golfového 
hřiště, celkový objem odpadů, plánovaných k využití v rámci rekultivace jednotlivých ploch.  

 
 

Komentář zpracovatele dokumentace: 
Přepracovaná dokumentace rozšiřuje zařazení záměru dle skutečného rozsahu plánovaného 

využití jednotlivých ploch o bod 10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, 
cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů. Zároveň 
doplňuje informace o kapacitách jednotlivých záměrů tak, jak to umožňuje současný stav projektové 
přípravy záměru. 

 
3) Kumulace vlivů  
Hodnocení kumulace vlivů bylo jmenovitým požadavkem závěrů zjišťovacího řízení. K tomuto 

bodu je v dokumentaci pouze konstatováno, že se "nejedná o aktivitu kumulující vlivy na životní 
prostředí", s čímž nelze souhlasit. 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 
Dokumentace EIA již v původní verzi vycházela pro hodnocení výhledového stavu ze stávajícího 

stavu využití území, kdy dochází ke kumulaci vlivů těžby, resp. expedice materiálu, stávající osobní 
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dopravy a zavážení rekultivovaných pozemků. Další rozvoj aktivit v území – tedy možná kumulace těžby, 
rekultivací a rozšíření golfového hřiště – je podmíněn dokončením rekultivací alespoň na části území, 
přičemž vzniklý nárůst osobní dopravy bude provázet pokles nákladní dopravy, která doprovází zavážení 
rekultivované plochy 4. Hypotetický model těchto stavů je uveden v kapitole B.I.4 přepracované 
dokumentace. 

 
4) Předpokládaný termín zahájení a ukončení záměru  
Uváděné údaje o zahájení a ukončení záměru se liší, neboť na str. 11 je u těžby uvedeno období 

2017 - 2028, zatímco na str. 14 v příslušné kapitole uvedeno rozpětí ,,2007 - 2030, resp. 2040". Termíny 
by měly být obdobně jako u kapacity záměru zpřehledněny pro jednotlivé záměry: těžba (pro každou 
plochu), golfové hřiště, nakládání s odpady (zavážení) atd. 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Přepracovaná dokumentace termíny sjednocuje. 

 
5) Dokumentace by měla vysvětlit obsah pojmů "ekologicko - stabilizační" funkce a krajinně-

ekologická" funkce (a jejich praktické dosažení) ve vztahu k plochám, na kterých má být vybudováno 
golfové hřiště, jež má být součástí sportovně - rekreačního areálu. 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 
Termíny ekologicko-stabilizační funkce, resp. krajinně-ekologická funkce nejsou pevně zakotveny 

ani není specifikováno jejich praktické dosažení, ačkoli je tato formulace uvedena v územním plánu. 
Z hlediska využití území jde tedy spíše o funkci sportovně-rekreační, přičemž v území by měly být 
zachovány ekologicky stabilizující prvky a zachován harmonický ráz krajiny s rovnovážným zastoupením 
přírodních a pozměněných prvků. 

 
6) Dokumentace by měla upřesnit, zda-li je součástí záměru i budování parkoviště u golfového 

hřiště a budování ubytovacích kapacit. V dokumentaci je ohledně parkoviště zařazena zmínka, že 
"stávající kapacita parkoviště (30 parkovacích míst) bude v rámci rozšiřování hřiště adekvátně 
navyšována". Pokud se stanovisko EIA má týkat i těchto staveb, je nezbytné k nim uvést v přiměřeném 
rozsahu informace specifikované v příloze č. 4 zákona. 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Přepracovaná dokumentace tyto údaje doplňuje. 

 
7) Dokumentace by měla zahrnout údaje o existenci dobývacích prostorů na plochách 1, 2, 3 a 

podmínek jejich stanovení. Dle informace vyžádané na OBÚ Kladno byl dobývací prostor Stará Boleslav 
na stejnojmenném ložisku stanoven dne 15.3.2007. Existence tohoto dobývacího prostoru, stejně jako 
podmínky jeho stanovení a vztah k posuzovanému záměru, nejsou v dokumentaci zmíněny. Obdobně 
schází informace o rozšíření dobývacího prostoru Borek nad Labem rozhodnutím OBÚ Kladno ze dne 
9.7.2007. 

 



Dotěžení ložiska štěrkopísků a využití po těžbě v pískovně Borek 
Dokumentace EIA dle z. 100/2001 Sb. v platném znění 

 - E K O L A -     117 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 
Přílohou přepracované dokumentace jsou rozhodnutí OBÚ v Kladně o stanovení DP Stará 

Boleslav a o rozšíření DP Borek nad Labem. 

 
8) K problematice hodnocení akustické zátěže je třeba zařadit přehlednou situaci, ze které by bylo 

zjevné situování referenčních bodů. Poloha jednotlivých objektů je obtížně identifikovatelná. 
 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Přepracovaná dokumentace tyto údaje doplňuje. 

 
9) Doplnit údaje o vymezeném záplavovém území řeky Labe a potenciálních vlivech 

povodňových stavů. 
 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Přepracovaná dokumentace tyto údaje doplňuje. 

 
10) Doplnit přehled již vydaných povolení k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a 

cílový stav, resp. rekultivační cíle pro jednotlivé plochy. 
 

Komentář zpracovatele dokumentace: 
 

Předchozí odnětí, souhlasy a veškeré změny byly nahrazeny souhlasem MŽP čj. OEK/2428/01 ze 
dne 4. 10. 2001. 

Přehled odnětí a ukončených pozemků v pískovně Borek, k. ú. Stará Boleslav: 
Změny : 
1 - vynětí MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 16237/Tapas/doč/06-80, 5.4.2006 
2 - vynětí MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 16237/Tapas/trv/06-80, 6.4.2006 
3 - vynětí MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 18536/Tapas/trv/07-80,3.4.2007 
 

Přehled odnětí a ukončených pozemků v pískovně Borek, k. ú. Borek nad Labem: 
 
Základní tab. - vynětí MěÚ Mělník, čj. Výst. 26521/01, 20.12.2001 

Změny : 
1 - vynětí MěÚ Mělník, čj. Výst. 27860/01, 20.12.2001 
2 - vynětí MěÚ Mělník, čj. Výst. 11669/02, 10.6.2002 
3 - vynětí MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 644/2003-80, 27.1.2003 
4 - vynětí MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 12739/2003-80, 27.5.2003 
5 - ukončení MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 38288/2003-80, 8.10.2003 
6 - vynětí MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 52345/2003-80, 26.11.2003 
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 7 - ukončení MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 9200/2004-80, 13.5.2004 

8 - vynětí MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 26662/2004-80, 24.5.2004 
G - vynětí MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 8006/05/TapasGolf/doč/80, 4.3.2005 
9 - ukončení MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 9666/Tapas/Borek/05-80, 6.4.2005 
10 - ukončení MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 45949/Tapas/pískovna/Borek/05-80, 

 18.10.2005 
G - vynětí MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 53738/05/TapasGolf/dočOPRAVA/80,  
6.12.2005 
11 - ukončení MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 55193/Tapas/Protokol07/07-80,   
23.8.2007 
12 - ukončení MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, čj. 100/13485/Tapas/Protokol/08,   
20.2.2008 
 
 
Rekultivace mají sledovat následující hlediska : 
 

 rekultivovat pozemky tak, aby v maximální míře byla obnovena  jejich funkce s přihlédnutím k 
potřebám zemědělské produkce. 

 vytvořit území, které z krajinně ekologického hlediska bude vhodně zapadat do krajinného rázu 
středního Polabí. 

 zajistit snadný průchod spodní vody přitékající z východního předpolí pískovny kolem 
zavezeného prostoru a minimalizovat její protékání tělesem sanační zavážky a zároveň 
minimalizovat vzdutí ve východním předpolí pískovny. 

 zmenšit současný dopad na průběh případné povodňové situace, kdy realizace dosud platného 
plánu rekultivace by znamenala vytvoření zemní hráze napříč celou údolní nivou Labe a v 
návodním území by podstatně zvýšila kótu Q50 a Q100 a zvětšila by tak rozsah zaplavovaného 
území. 

 vytvořit území, které bude v budoucnosti smysluplně využitelné. 

 
Plánované zastoupení jednotlivých kultur: 
Louky 
Pastviny 
Lesní plochy 
Otevřené vodní plochy 
Vodoteče a mokřady 
Cesty 

42 % 
17 % 
10 % 
28 % 
 2 % 
 1 % 

 
Odnětí pozemků pro těžbu na plochách 1-3, resp. 8 bude nutné řešit v navazujících fázích 

přípravy záměru.  
 
 
11) Doplnit informace o materiálech, popř. odpadech, které budou využity pro zavážení nově 

posuzovaných ploch a v tomto kontextu doplnit popis rekultivačních postupů. 
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Komentář zpracovatele dokumentace: 

Přepracovaná dokumentace doplňuje tyto údaje v rozsahu známých skutečností. 

 
12) Vzhledem k tomu, že záměr obsahuje více dílčích záměrů, měla by být opatření přiřazena ke 

konkrétnímu záměru a související činnosti nebo stavbě a konkrétní ploše tak, aby v navazujících řízeních 
nedošlo k pochybnostem ohledně zaměření cílů jednotlivých opatření. 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Přepracovaná dokumentace nově člení návrh opatření. 

 
13) V dokumentaci je třeba zdůraznit, které plochy (a na nich prováděné činnosti) jsou skutečně 

předmětem posuzování, aby nebyly případně posuzovány činnosti již dříve posouzené a schválené. Pokud 
došlo ke změně dříve schválených záměrů a jsou předmětem posuzování, je nezbytné toto výslovně uvést. 
Jedná se zejména o plochu č. 4, kde není jednoznačné, co je již současným stavem (povoleným) a co je 
záměrem plánovaným k uskutečnění, ale též o plochy č. 5 a 7. V této souvislosti Krajský úřad odbor 
životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření k dokumentaci správně podotýká, že "zejména 
střední a severní část plochy 4 a jihozápadní část plochy 5 nebyla podrobena ani botanickému, ani 
zoologickému průzkumu, ačkoli se zde nacházejí plochy, které mohou sloužit jako biotop zvláště 
chráněných druhů". K těmto plochám, mají-li být činnosti na nich prováděné objektivně posoudit, je 
potřeba uvedené informace doplnit. 

 

Komentář zpracovatele dokumentace: 
Terénní průzkumy prováděný v průběhu celé sezóny roku 2006 byl zaměřeny na citlivé druhy 

v území. Skládaly se z botanického průzkumu, podrobného entomologického průzkumu prostoru těžby, 
průzkumu vodní fauny na jednotlivých vodních plochách, ornitologického průzkumu ve hnízdním období 
a záznamu pozorovaných savců. Zároveň byla navržena opatření ke snížení negativních vlivů. 

Lokality zoologického průzkumu byly rozděleny podle jejich budoucího využití a tomu byl 
přizpůsoben rozsah sledovaných zoologických charakteristik. 

Jde o následující lokality: 
Lokalita těžby – východní břehy Proboštského jezera (proveden detailní entomologický 

průzkum RNDr. Novákem – Oblastní muzeum Praha-východ, průzkum vodní fauny břehů Proboštského 
jezera, mapování hnízdních okrsků ptáků a terénní průzkum zaměřený na přítomnost savců) 

Lokalita těžby – U Jatek (proveden detailní entomologický průzkum RNDr. Novákem – 
Oblastní muzeum Praha-východ, mapování hnízdních okrsků ptáků a terénní průzkum zaměřený na 
přítomnost savců) 

Lokalita rekultivovaných tůní (proveden průzkum vodní fauny, mapování hnízdních okrsků 
ptáků a terénní průzkum zaměřený na přítomnost savců) mezi plavebním kanálem k Boreckému jezeru 
a Labem. V rovinatém reliéfu byla vytvořena vlivem dřívější těžby štěrkopísků mozaika rybníčků. Břehy 
těchto tůní a okolní terén je tvořen navážkami, které sem byly navezeny v průběhu výstavby Metra v letech 
1978-1985. Tyto navážky sem byly naváženy loděmi a po vyložení z lodí nebyly dále upravovány. 
Složením jde o podobné materiály, kterými je dnes zaváženo území po těžbě na ploše 4 v severní části – 
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výkopové zeminy a stavební suť. Tyto navážky však neprošly rekultivací a před dokončením těžby tato 
rekultivace musí nutně proběhnout. Jde zejména o modelaci břehů na příznivé sklony, odstranění 
případných nebezpečných míst atp. Plocha těchto tůní podléhá rekultivaci dle schváleného rekultivačního 
plánu, přesto Dokumentace doporučuje některá opatření, popř. doplňuje informace o vodní fauně v těchto 
zajímavých vodních rezervoárech. 

Plochy 4, 5 nebyly detailně zkoumány s výjimkou průzkumu vodní fauny v rekultivovaných 
tůních. V území probíhá rekultivace dle schváleného rekultivačního plánu, jako opodstatněné se jeví 
sledování těchto ploch po dokončení rekultivace a sledování, resp. eliminace nástupu neofytů. 

Dokumentace specifikuje, které plochy jsou předmětem posouzení. 

 
14) Specifikovat náhradní stanoviště, jež jsou dle dokumentace k dispozici, pro jedince či 

populace zvláště chráněných druhů dotčených záměrem. 
 

Komentář zpracovatele dokumentace: 

Přepracovaná dokumentace tyto údaje doplňuje. 

 
Dále je nutné v přepracované dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny připomínky a 

podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádřeních obdržených ke zveřejněné dokumentaci. K dokumentaci se 
vyjádřili: Středočeský kraj, Obec Borek, Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Ministerstvo 
zdravotnictví, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, MěÚ Brandýs nad 
Labem - Stará Boleslav - odbor životního prostředí, ČIŽP 01 Praha, Ministerstvo životního prostředí - 
odbor ochrany krajiny a KÚ Středočeského kraje 

 
 

Obec Borek 
Nemá námitek 
 

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Upozorňuje na znečištění podzemních vod v území chlorovanými uhlovodíky a na staré zátěže, 

což potvrdily i některé rozbory uskutečněné v rámci zpracování Hydrologické studie. 
Za podstatný problém záměru považuje hlukovou zátěž – zejména pro těžbu U Jatek. Požaduje, 

aby návrh opatření obsahoval podmínku odstranění protihlukových valů po ukončení těžby, resp. v rámci 
rekultivace území. 

Požaduje důsledné zohlednění závěrů a doporučené, požaduje přehlednější členění návrhu 
opatření. Předpokládá omezení resp. vyloučení kontaminace vod ve svodnici mezi ul. Mělnickou a Labem, 
pročež doporučuje k realizaci variantu 2a, která umožňuje odtok vody z území např. při povodních. 

 

Návrh opatření byl v přepracované dokumentaci rozčleněn podle jednotlivých záměrů, byl 
doplněn požadavek na odstranění protihlukových valů po skončení těžby, resp. v rámci rekultivace. 

Pokud skutečně dojde k omezení, resp. vyloučení kontaminace zmíněné svodnice, je možné 
realizovat variantu 2a. Dokumentace však na základě stávajícího stavu doporučuje variantu 2. 
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Ministerstvo zdravotnictví 
Nemá námitek 
 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
Souhlasí se záměrem za podmínek navržených opatření v Akustické studii. Upozorňuje, že orgán 

ochrany veřejného zdraví bude požadovat objektivizaci akustické studie v uvažovaných referenčních 
bodech v obytné zástavbě v rámci provozu těžby s největším dopadem na okolní obytnou zástavbu. 

 

Zjištění případných změn v akustické situaci bylo součástí návrhů opatření již v původní 
dokumentaci. 

 

MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - odbor životního prostředí 
Vodoprávní úřad požaduje plnění zákonných povinností spojených s odběrem podzemních vod, či 

vypouštění odpadních vod. Dále požaduje, aby vytěžená zemina, písek a ostatní materiál nebyl skladován 
v inundačním území vodních toků. 

Jinak bez připomínek. 
 

Požadavky vyplývají ze zákonných povinností, které jsou již v současnosti plněny, nebo jsou 
součástí návrhu opatření. Skladování materiálu je i nadále předpokládáno v místě technologie, kde je 
materiál skladován již řadu let. Vzhledem k tomu, že prakticky celé území mezi Starou Boleslaví, Borkem, 
Labem a silnicí II/331 je v území hladiny stoleté vody, nepovažujeme za reálné tuto podmínku naplnit a 
stávající řešení se jeví jako optimální. 

 

ČIŽP 01 Praha 
Vyžaduje naplnění stávajících právních norem, požaduje koordinovat záměr s KPÚ v této 

lokalitě. Požaduje specifikaci materiálu použitého k zavážkám. Nesouhlasí, aby k rekultivaci byla použita 
stavební suť a podobný materiál, namísto toho doporučuje použít výkopovou zeminu. Podmínky 
rekultivace doporučuje specifikovat tak, aby nebyly negativně ovlivněny vodní poměry v dané lokalitě a 
zájmy ochrany přírody. 

 

Připomínky jsou řešeny v přepracované dokumentaci. Specifikace materiálů, které jsou 
v současné době povoleny k ukládání v zavážených prostorách je uvedena v dokumentaci, podíl suti 
(cihly, keramika, beton) v zavážkovém materiálu klesá vlivem tlaku na jeho recyklaci. Podotýkáme, že 
příměs zmíněných prvků má často vhodnější hydraulické vlastnosti pro proudění podzemní vody, než 
samotná výkopová zemina. 

 
Ministerstvo životního prostředí - odbor ochrany krajiny 
Požaduje doplnění rekultivačních cílů pro jednotlivé lokality a specifikaci nových účelů odnětí 

půdy ze ZPF na jednotlivých lokalitách a to jak v textu, tak v mapě, aby bylo možné posoudit její opětovné 
vynětí nebo změna plánu rekultivace. 
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Pro plochy pískovny Borek, je provedeno odnětí, které je uvedeno výše a je zde prováděna 
rekultivace dle schváleného plánu rekultivace (Plán rekultivace pískovny Borek, TAPAS 2001). Ten byl 
výsledkem několikaletého projednávání postupně vyhotovených dokumentací a rozhodnutí o odnětí. Pro 
plochy plánované těžby nejsou provedena odnětí – ta budou předmětem dalších stupňů přípravy záměru. 

 
Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje 

Požadavky Středočeského kraje, resp. KÚSK jsou shrnuty v odůvodnění vrácení dokumentace 
k přepracování. Dokumentace na ně reaguje a doplňuje informace. 

 
Nedostatkem původní dokumentace byla zejména její komplikovanost, která neposkytovala 

snadnou možnost orientace v problému. Přepracovaná verze dokumentace tyto informace 
upřesňuje a celek zpřehledňuje. 
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