
 

 

  
 
 

 
 

Oznámení záměru 
zpracované dle § 6 zákona č .  100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů  na životní prostředí,  
dle př í lohy č .  3,  v platném znění  

 
* 

 
 

Pokračování těžby štěrkopísku v rámci 
DP Sojovice II 

 
 

    
Oznamovatel  :   Pískovna Sojovice, s.r.o.  

Sojovice č. p. 196 
294 75 Sojovice 

 
 
 

Zpracovatel  :   EKOLA group, spol.  s  r.o.  
    Mistrovská 4 

108 00 Praha 10  
 
 

Zakázkové č íslo :   07.0022-01  
 

 
 
 

© EKOLA group, spol .  s r .o. ,  Praha,  červen 2007 



Pokračování těžby štěrkopísku v rámci DP Sojovice II          Oznámení dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 2

O B S A H 
O B S A H ................................................................................................................................................2 

Přehled nejdůležitějších používaných zkratek .....................................................................5 
Úvod ....................................................................................................................................6 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI .........................................................................................................7 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU .........................................................................................................................8 

I. Základní údaje ......................................................................................................................8 
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 ...........................................................8 
2. Kapacita (rozsah) záměru ...............................................................................................8 
3. Umístění záměru ..............................................................................................................8 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry .............................................. 10 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí ............................................................ 11 
6.  Stručný popis technického a technologického řešení ................................................... 15 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ............................. 18 
8.Výčet dotčených územně samosprávných celků ............................................................ 18 
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat ............................................................................................................ 18 

II. Údaje o vstupech ............................................................................................................... 19 
1. Půda ............................................................................................................................... 19 
2. Voda .............................................................................................................................. 21 
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje ........................................................................ 22 
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu .................................................................... 23 

III. Údaje o výstupech ........................................................................................................... 26 
1. Ovzduší ......................................................................................................................... 26 
2. Odpadní vody ............................................................................................................... 27 
3. Odpady .......................................................................................................................... 28 
4. Hluk ............................................................................................................................... 30 
5. Vibrace .......................................................................................................................... 31 
6. Záření ............................................................................................................................ 31 
7. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech ............................................................................................................................... 32 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ............................... 34 
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území ..................... 34 

1. Územní systém ekologické stability (ÚSES) ................................................................ 34 
2. Významný krajinný prvek (VKP) ................................................................................. 36 
3. Zvláště chráněná území (ZCHÚ), přírodní parky ......................................................... 36 
4. NATURA 2000 ............................................................................................................ 37 



Pokračování těžby štěrkopísku v rámci DP Sojovice II          Oznámení dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 3

5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu ................................ 37 
6. Území hustě obydlená, obyvatelstvo ............................................................................ 39 
7. Zhodnocení zastavění pozemků z hlediska míry využití území dle územního plánu ... 39 
8. Staré ekologické zátěže ................................................................................................ 39 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny ................................................................................ 41 
1. Ovzduší ......................................................................................................................... 41 
2. Počáteční akustická situace .......................................................................................... 44 
3. Voda ............................................................................................................................. 45 
4. Půda .............................................................................................................................. 46 
5. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry ........................................... 47 
6. Flóra .............................................................................................................................. 50 
7. Fauna ............................................................................................................................ 54 
8. Ekosystémy................................................................................................................... 61 
9. Krajina .......................................................................................................................... 61 
10.Kulturní památky a hmotný majetek ............................................................................ 62 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ... 63 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti ............................ 63 

1. Vlivy na zdraví obyvatel .............................................................................................. 63 
2. Vlivy na ovzduší ........................................................................................................... 67 
3. Vlivy na akustickou situaci .......................................................................................... 70 
4. Vlivy na vodu ............................................................................................................... 75 
5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje .................................................. 77 
6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy .............................................................................. 78 
7. Vlivy na ÚSES ............................................................................................................. 79 
8. Vlivy na systém NATURA 2000.................................................................................. 80 
9. Vlivy na zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP ............................................... 80 
10.Vlivy na krajinu a krajinný ráz ..................................................................................... 80 
11.Vliv na území historického, kulturního nebo archeologického významu .................... 81 

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci .................................................. 81 
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice .......... 81 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů ....... 82 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci 

vlivů ................................................................................................................................... 84 
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ............................................................................ 85 

ZÁVĚR .................................................................................................................................. 86 
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE .................................................................................................................... 88 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení ............................................... 88 
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU .......... 89 



Pokračování těžby štěrkopísku v rámci DP Sojovice II          Oznámení dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 4

H. PŘÍLOHA ........................................................................................................................................ 92 
Dokladová část ...................................................................................................................... 92 

LITERATURA ..................................................................................................................................... 93 
 

 



Pokračování těžby štěrkopísku v rámci DP Sojovice II          Oznámení dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 5

Přehled nejdůležitějších používaných zkratek  
BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČHMÚ  Český hydrometeoro1ogický ústav 
Č. p.  Číslo pozemku 
ČSN  Česká státní norma 
DP  Dobývací prostor 
EIA Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  

 HPJ  Hlavní půdní jednotka 
 CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
 k. ú.  Katastrální území 

 KKZ  Komise pro klasifikaci zásob 
 KN  Katastr nemovitostí 

 KO  Kriticky ohrožený druh 
 LBC  Lokální biocentrum 
 LBK  Lokální biokoridor 
 MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

N  Odpady kategorie nebezpečné 
NO2  Oxid dusičitý 
NOX  Oxidy dusíku 

 NRBK  Nadregionální biokoridor 
O  Odpady kategorie ostatní 
OBÚ  Obvodní báňský úřad 
PHO  Pásmo hygienické ochrany 
 PK   Pozemkový katastr 
POPD  Plán otvírky přípravy a dobývání ložiska 
PUPFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
RBC  Regionální biocentrum 
RBK  Regionální biokoridor 
RŽP  Referát životního prostředí  

 SO   Silně ohrožený druh 
ÚP   Územní plán 
ÚSES  Územní systém ekologické stability 

 VKP  Významný krajinný prvek 
 ZCHÚ  Zvláště chráněná území 

ZPF  Zemědělský půdní fond 
ŽP   Životní prostředí 
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Úvod 
Toto oznámení je zpracováno pro posouzení stávajícího stavu a pokračování těžby štěrkopísku 

v pískovně Sojovice, kde jsou stanoveny dobývací prostory Sojovice I, II a III. V současnosti je 
těžební činnost na ložisku Sojovice prováděna dle povolení POPD č. 5, POPD č. 6 a dodatku č. 2 
k POPD č. 6. Navrhovaný záměr (označen jako POPD č. 7) předpokládá další postup těžby 
jihovýchodním směrem v rámci DP Sojovice II. K navýšení průměrného ročního objemu těžby, který 
je v současnosti v pískovně Sojovice realizován nedojde. Do budoucna je plánováno dotěžení zásob 
suroviny v celém DP Sojovice II, které je v oznámení rovněž hodnoceno z hlediska možných vlivů na 
životní prostředí.   

Oznámení je zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění a jeho  přílohou č. 3 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy. V průběhu 
zpracování oznámení byla ve spolupráci s oznamovatelem technická stránka záměru korigována z 
hlediska vlivů záměru na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci jednotlivých vlivů 
otvírky a těžby na životní prostředí. 

 
Těžbou v rámci navrhovaného POPD č. 7 dojde k záboru území o rozloze 3,86 ha, které je 

součástí výhradního ložiska štěrkopísků Sojovice – sever (DP Sojovice II). Pokračování těžby bude 
představovat zábor nových ploch, avšak nebude docházet k navyšování stávajícího ročního objemu 
těžby. Roční objem těžené suroviny v pískovně Sojovice bude kolísat pouze v závislosti na poptávce 
po zboží. V oznámení je hodnocen maximální roční objem těžby 200 000 t. Dobývání suroviny se 
plánuje provádět za sucha bez technologie praní. Předpokládaná doba exploatace v rámci POPD č. 7 
bude cca 5 let.  

V budoucnu se uvažuje s dotěžením zásob štěrkopísku v celém dobývacím prostoru Sojovice 
II. Tato těžba je v současnosti pouze zvažována a není řešena ani navrhována v rámci žádných POPD. 
Přesto je v tomto oznámení na žádost oznamovatele hodnocena z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Plocha v dobývacím prostoru Sojovice II, kde bude výhledově těžba realizována má rozlohu cca 21 ha. 
Bude se jednat o pokračování těžební činnosti a nedojde k nárůstu ročního objemu těžené suroviny. 
Technologie těžby bude probíhat stejným způsobem jako v POPD č. 5 a 6, přičemž 35 % suroviny 
bude upravováno praním. 

V návaznosti na těžbu v POPD č. 7, případně i další zvažovanou těžbu bude probíhat 
technická a biologická rekultivace. Technická rekultivace bude spočívat v navezení skrývkových 
zemin do vytěženého prostoru, kde dojde k jejich úpravě pro následnou rekultivaci. Rekultivace bude 
provedena z části zpět na zemědělskou půdu a zčásti na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Zahájení těžební činnosti v rámci POPD č. 7 se předpokládá v roce 2008, dokončení pak v 
roce 2013. Ostatní zásoby suroviny v DP Sojovice II se odhadují na cca 27 let.  

 
Oznámení zpracovala:   

Mgr. Michaela Křtěnová  
Vedoucím zadaného úkolu 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 

Pískovna Sojovice, s. r. o. 

IČO 

475 41 911 

Sídlo 

Sojovice č. p. 196 
Sojovice (okres Mladá Boleslav) 
294 75 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Ing. Václav Pokorný 
Sojovice čp. 196 
Sojovice (okres Mladá Boleslav) 
294 75 
tel.: 326 921 218, 602 401 334 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
Pokračování těžby štěrkopísku v rámci dobývacího prostoru Sojovice II 
Navržený záměr 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 pořadové číslo 
2.5 – „Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok“. 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
V současnosti jsou v pískovně Sojovice  v rámci DP Sojovice I, II a III odtěženy zásoby 

štěrkopísku o celkovém objemu cca  5 469 000 m3. Jedná se o rozlohu cca 41,21 ha. Celkové zásoby 
ve všech třech dobývacích prostorech byly vyčísleny na  9 251 000 m3. Zbylý objem zásob činí cca 
3 782 000 m3, přičemž 43 000 m3 je vázáno v ochranném pásmu energovodu. 

V rámci navrhovaného záměru (POPD č. 7) bude těžební činnost pokračovat v dobývacím 
prostoru Sojovice II. Těžba bude představovat zábor ploch o celkové rozloze 3,86 ha. Budou těženy 
geologické zásoby štěrkopísku o maximálním ročním objemu 200 000 t. K navýšení stávajícího 
ročního objemu těžby, který je v současnosti v pískovně Sojovice realizován nedojde. Objem těžby 
bude kolísat pouze v závislosti na poptávce po zboží. V oznámení je hodnocen maximální roční objem 
těžby 200 000 t. Předpokládá se, že tento roční objem těžené suroviny bude překročen pouze 
výjimečně při nečekaném zvýšení poptávky po surovině, a to maximálně o cca 10 %. 

V budoucnu se předpokládá dotěžení veškerých zásob surovin na ložisku Sojovice - sever. 
Dobývací prostory Sojovice I a III budou dále dotěžovány v rámci již schválených POPD (celkem cca 
1 053 743 m3 suroviny). Dobývací prostor Sojovice II bude těžen nejprve v rámci navrhovaného 
POPD č. 7 a poté v závislosti na dalších návrzích POPD budou vytěženy zbylé zásoby dobývacího 
prostoru Sojovice II. Nacházejí se na ploše cca 21 ha, navýšení stávajícího ročního objemu těžby se 
ani ve výhledu neplánuje. 

 

3. Umístění záměru  
Pískovna Sojovice se nachází ve Středočeském kraji, okresu Mladá Boleslav, katastrálním 

území Sojovice. Těžební prostor je vzdálen přibližně 1000 m severně od obce Sojovice a cca 1,5 km 
východně od obce Skorkov. Plánované pokračování těžby v rámci POPD č. 7 bude z východní strany 
navazovat na již vytěžené plochy dobývacího prostoru Sojovice II.  

Umístění pískovny Sojovice zobrazuje Obr. č.  1. Podrobný zákres jednotlivých dobývacích 
prostorů a plánovaného pokračování těžby je součástí mapových příloh v kapitole F. 

Kraj:    Středočeský  
Obec:    Sojovice 
Katastrální území: k. ú. Sojovice 
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Obr. č.  1: Umístění pískovny Sojovice (Zdroj: www.geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal) 

 
 

Tab. č.  1: Soupis pozemků dotčených návrhem POPD č. 7 v k. ú. Sojovice 

p.č. výměra pozemků (m2) zábor těžbou (m2) číslo LV kultura 

290/1 2 140 5 664 565 lesní pozemek 
290/2 11 868 11 868 565 orná půda 
291/1 3 460 3 460 565 orná půda 
291/2 3 768 3 768 565 orná půda 
292 2 089 3 836 611 lesní pozemek 
303 16 781 10 000 421 orná půda 

celkem  38 596 = 3,86 ha --- --- 

 

Tab. č.  2: Soupis pozemků dotčených uvažovanou těžbu na zbylých pozemcích v DP Sojovice II 
(jedná se o pozemky, které zatím nejsou zahrnuty v žádném POPD) 

p.č. výměra pozemků (m2) zábor těžbou (m2) číslo LV kultura 

268/3 9 026 9 026 321 lesní pozemek 
268/2 2 529 1 841 321 lesní pozemek 
271/3 1 551 1 551 32 lesní pozemek 
271/1 21 851 1 851 32 lesní pozemek 
295/1 3 342 100 469 orná půda 
293/2 10 013 10 013 360 lesní pozemek 
294 10 916 8 000 341 orná půda 
295 22 680 10 000 469 orná půda 

Pískovna Sojovice 
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286/5 5 755 5 755 319 orná půda 
286/6 3 816 3 816 261 orná půda 
286/7 5 583 5 583 498 orná půda 
293/1 6 680 6 680 360 lesní pozemek 
280 43 925 15 000 202 orná půda 

286/1 2 059 1 059 25 orná půda 
286/2 5 755 5 755 318 orná půda 
286/3 3 825 3 825 321 orná půda 
286/4 7 673 7 673 318 orná půda 
286/8 3 638 3 638 596 orná půda 
1273 1 875 1 875 10001 cesta 
292 17 384 13 548 611 lesní pozemek 
297 4 122 4 122 129 lesní pozemek 
300 23 045 23 045 202 lesní pozemek 

284/3 13 287 287 25 orná půda 
290/1 17 571 11 328 565 lesní pozemek 
298 9 031 5 031 498 orná půda 
303 16 781 6 781 202 orná půda 

304/2 5 755 5 755 310 orná půda 
304/3 5 755 5 755 94 orná půda 
304/4 3 615 3 615 309 orná půda 
304/5 7 021 7 021 203 orná půda 
305/1 8 379 8 379 36 orná půda 
305/2 153 153 309 orná půda 
305/3 4 488 4 488 203 orná půda 
304/1 5 081 5 081 36 orná půda 
298/2 2 849 2 549 498 lesní pozemek 

celkem  209 979 = 21 ha --- --- 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Navrhovaný záměr předpokládá pokračování těžby v rámci stanoveného dobývacího prostoru 

Sojovice II, který je součástí výhradního ložiska štěrkopísků Sojovice - sever. Bude podán návrh 
nového plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD č. 7). Současná těžba probíhá v pískovně Sojovice 
dle povolení POPD č. 5, POPD č. 6 a dodatku č. 2 k POPD č. 6. Těžba v rámci navrhovaného POPD č. 
7 bude pokračovat na pozemcích o celkové rozloze 3,86 ha. Předpokládaný maximální roční objem 
těžby štěrkopísku bude cca 200 000 t.  

V posledních deseti letech činil průměrný roční objem těžby v pískovně Sojovice cca 188 000 
t suroviny. K navýšení stávajícího celkového ročního objemu těžby, který je v pískovně Sojovice 
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realizován, nedojde. Roční objem těžené suroviny bude kolísat pouze v závislosti na poptávce po 
zboží. V oznámení je hodnocen maximální roční objem těžby 200 000 t. Předpokládá se, že tento roční 
objem těžené suroviny bude překročen pouze výjimečně při nečekaném zvýšení poptávky po surovině, 
a to maximálně o 10 %. 

 Záměr bude realizován v letech 2008 – 2013. Vytěžená plocha POPD č. 7 bude následně 
zrekultivována částečně na lesní pozemky (0,95 ha) a částečně na zemědělský půdní fond (2,91 ha). 

Dále se předpokládá dotěžení veškerých zásob štěrkopísku v dobývacím prostoru Sojovice II. 
Tyto zásoby jsou uloženy na ploše cca 21 ha (43 000 m3 je vázáno v ochranném pásmu energovodu). 
Těžba v tomto území bude probíhat stejným technologickým způsobem jako těžba realizovaná 
v současnosti v rámci POPD č. 5 a 6, tzn. že 35 % suroviny bude upravováno praním. V současnosti 
není připravován žádný návrh POPD na dotěžení těchto zásob štěrkopísku, ale na žádost oznamovatele 
je případný vliv těžby v tomto území na životní prostředí zahrnut do posouzení. Zásoby v tomto území 
jsou při stávajícím ročním objemu těžby odhadovány na cca 27 let. 

 

Obr. č.  2: Zvažované kumulace v širším okolí navrhovaného záměru (Zdroj:www.mapy.cz) 

V současnosti je těžební činnost na ložisku 
Sojovice prováděna v DP Sojovice I a III v rámci již 
schválených POPD. Rozšíření těžby (POPD č. 7), 
které je předmětem hodnocení  předpokládá postup 
těžby jihovýchodním směrem v DP Sojovice II. K 
navýšení stávajícího ročního objemu těžby záměrem 
v pískovně Sojovice nedojde. V budoucnu se uvažuje 
s dotěžením zásob štěrkopísků v dobývacím prostoru 
Sojovice II, přičemž roční objem těžby zůstane 
zachován. 

Ve vzdálenosti přibližně 3,5 km jihozápadně 
od pískovny Sojovice se nachází v současné době 
těžená pískovna Otradovice. Společnost František 
Jampílek zde těží přibližně 820 000 t štěrkopísku 
ročně. Ke kumulaci obslužné dopravy pískoven může 
docházet na komunikaci II/610 ve směru na Benátky 

nad Jizerou. Z hlediska intenzit dopravy z pískovny Sojovice se jedná o velmi nízký příspěvek (cca 5 
nákladních automobilů do 15 t za den). Kumulace jiných vlivů se nepředpokládá. Z tohoto důvodu lze 
kumulaci záměrů hodnotit jako zanedbatelnou. 

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně 
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich 
výběr, resp. odmítnutí 
Celý region Mladoboleslavska je bohatý na zásoby surovin. Vyskytují se zde především 

štěrkopísky, dále cihlářské hlíny, vápenec a stavební kámen. Těžba suroviny v rámci navrhovaného 
rozšíření  bude probíhat jako náhrada za již dotěžovanou část pískovny Sojovice. Objem získávaného 
štěrkopísku odpovídá poptávce po surovině v rámci mladoboleslavského regionu. V posledních deseti 
letech byl průměrný roční objem těžené suroviny v pískovně Sojovice cca 188 000 t. 

Pískovna Sojovice 

Pískovna Otradovice 
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Roční objem těžené suroviny v pískovně Sojovice se odvíjí od poptávky po zboží, která je v 
posledních letech poměrně vyrovnaná, a proto se nepředpokládá, že by se měl doposud realizovaný 
průměrný roční objem těžby výrazně měnit. Z hlediska možných vlivů těžby na životní prostředí a 
obyvatele je záměr řešen pro maximální roční objem těžby 200 000 tun suroviny. Předpokládá se, že 
tento roční objem těžené suroviny bude překročen pouze výjimečně při nečekaném zvýšení poptávky 
po surovině, a to maximálně o 10 %. 

 
Na základě usnesení Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin o výměru zásob 

štěrkopísků (č. j. 844-05/63-69) byly ke dni 20. 8. 1969 na lokalitě Sojovice – sever schváleny zásoby 
o celkovém objemu 5 723 000 m3. Rozhodnutím odboru výstavby a územního plánování 
středočeského krajského národního výboru (č. j. VÚP-333/2-1829/90) byl na návrh Okresního 
podniku služeb Mladá Boleslav se souhlasem Českého báňského úřadu v Praze a po dohodě 
s odborem životního prostředí Okresního národního výboru Mladá Boleslav  a Okresním stavebním 
podnikem Mladá Boleslav stanoven dobývací prostor Sojovice sever II a Sojovice sever III. Dle 
výměru Odboru výstavby a územního plánování ONV v Mladé Boleslavi (č. j. VÚP 328.1/88-83) bylo 
vydáno rozhodnutí o chráněném  území ložiska nerostných surovin a rozhodnutí o stavební uzávěře na 
ložisku štěrkopísku Sojovice. 

 
LOŽISKO SOJOVICE 
Na výhradním ložisku štěrkopísku B 3088900 Sojovice, které je těžené Pískovnou Sojovice s. 

r. o., byly stanoveny celkové geologické zásoby štěrkopísku o objemu 5 723 000 m3. Ložisko je 
tvořeno akumulacemi štěrkopísků v pleistocenním terasovém systému řeky Jizery (vyšší terasy). 
Mocnost ložiska se pohybuje od 12 do 15 m. Těžba je do hloubky omezena bází 179 m n. m., protože 
musí být respektována ochrana vodního zdroje Káraný. Celá vypočtená kubatura ložiska je nad 
hladinou podzemní vody. Na ložisku Sojovice jsou stanoveny 3 dobývací prostory (DP Sojovice I, II a 
III)  a jejich vnější obvodovou hranicí je vymezeno chráněné ložiskové území. Počítá se s vytěžením 
veškerých zásob ložiska a postupnou rekultivací zalesněním, částečně se zemědělskou rekultivací.  

Zásoby suroviny jsou zařazeny jako zásoby bilanční  a nebilanční volné v kategorii C2. 
Bilančnost suroviny byla posuzována z hlediska ČSN 751512. Nebilanční zásoby byly vyčísleny 
v blocích s vysokou jílovitostí. Neupravovaná surovina byla na základě laboratorních zkoušek 
hodnocena jako přírodní kamenivo hutné – štěrkopísek, zrnění 0-32 mm II. jakostní třídy dle ČSN 
721512. 

Ložisko je dobýváno povrchově, suchým způsobem, v jednom těžebním řezu. Báze těžby je 
stanovena na 179 m n. m. Těžba musí probíhat minimálně 1 m nad úrovní hladiny podzemní vody. 
Těžba a úprava suroviny (třídění písku) probíhá v současnosti na dvou pracovištích. První pracoviště 
je umístěno v severozápadní části dobývacího prostoru Sojovice I. Štěrkopísek je zde dobýván 
elektrickým rypadlem a dále je soustavou pasových dopravníků přenesen na mechanický třídič a 
k pracímu zařízení. Druhé pracoviště se nachází v jihovýchodní části DP Sojovice II a bude se dále 
přesouvat s postupem plánované těžby navrhovaného záměru (návrh POPD č. 7). Pracoviště je 
vybaveno drtící linkou, ze které je surovina soustavou pasových dopravníků přenášena na třídící 
zařízení. 
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Stanovené dobývací prostory: 
DP 70533 Sojovice I 
Po dokončení těžby štěrkopísku v dobývacím prostoru „MNV Sojovice – jih“ byl 23. 12. 1969 

OBÚ v Kladně (č. j. 5502/94/465/Ho/St-12/94) stanoven nový dobývací prostor pod názvem Pískovna 
MNV Sojovice – sever. Byl vymezen ve tvaru nepravidelného 10ti úhelníku o plošném rozsahu cca 
411 447 m2.  

Celkové zásoby štěrkopísku v tomto dobývacím prostoru byly vymezeny na 5 723 000 m3. 
Těžen je zde šedohnědý slabě štěrkovitý písek, s proměnlivým obsahem jílovo – prachové složky (cca 
10 – 20%).Výška těžební stěny se pohybuje od 8 do 9 m. 

V současnosti je v rámci DP Sojovice I odtěžena plocha o rozloze 343 893 m2, přičemž 225 
180 m2 je zrekultivováno na PUPFL a 9 518 m2 na ZPF. K těžbě zbývá ještě 67 554 m2, z čehož 
rekultivací vznikne 12 229 m2 PUPFL a 55 325 m2 ZPF. 

Současná těžba v DP Sojovice I probíhá dle schválených POPD č. 5 a POPD č. 6. 
 

DP 71074 Sojovice II 
DP Sojovice II a III byly stanoveny 23. 11. 1990. DP Sojovice II byl stanoven OBÚ v Kladně 

č. j. 503/94/465/Ho/St-12/94 a je vymezen ve tvaru nepravidelného 17ti úhelníku o plošném rozsahu 
315 218,2 m2. Bilanční geologické zásoby činí 3 301 000 m3 štěrkopísku, z toho 43 000 m3 je vázáno 
v ochranném pásmu energovodu. Surovina je klasifikována jako drobné kamenivo třídy BII a BI. 
Mocnost ložiska je přes 20 m, přičemž zhruba polovina leží nad hladinou podzemní vody. Výška 
těžební stěny se pohybuje od 11 do 15 m. Těžen je zde šedookrový drobně štěrkovitý písek, slabě 
jílovitý, s obsahem odplavitelných částic do 10 %. 

V současnosti je v rámci DP Sojovice II odtěžena plocha o rozloze 56 462,2 m2, přičemž je 
zrekultivována plocha o rozloze 14 411 m2 (z toho na PUPFL 7 769 m2, na ZPF 2 332 m2 a ve fázi 
přprav je 4 310 m2). K těžbě zbývá ještě 258 756 m2, z čehož rekultivací vznikne 115 580 m2  PUPFL 
a 143 176 m2  ZPF. 

Současná těžba v DP Sojovice II probíhá dle schváleného doplňku č. 2 k POPD č. 6. 
 

DP 71096 Sojovice III 
DP Sojovice III byl stanoven OBÚ v Kladně č.j. 5504/94/465/Ho/St-12/94 a je vymezen ve 

tvaru nepravidelného 7mi úhelníku o plošném rozsahu 32 083,7 m2. Bilanční geologické zásoby činí 
227 000 m3. 

V současnosti je v rámci DP Sojovice III odtěžena plocha o rozloze 13 534,7 m2 a k těžbě je 
určeno 18 548 m2. Současná těžba v DP Sojovice III probíhá dle schváleného POPD č. 6. Rekultivace 
v tomto dobývacím prostoru ještě neproběhla. 

 

Tab. č.  3: Přehled ročních objemů těžby a odbytu společnosti Pískovna Sojovice s. r. o. 

Rok Objem (m3) Hmotnost (t)
1997 139 000 222 400 
1998 118 000 188 800 
1999 115 000 171 800 
2000 139 000 232 000 
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Rok Objem (m3) Hmotnost (t)
2001 107 000 185 000 
2002 100 000 166 300 
2003 144 000 223 100 
2004 116 000 202 900 
2005 95 000 141 700 
2006 75 300 141 200 

Průměr 114 830 187 520 

 

Obr. č.  3: Dobývací prostory stanovené v rámci pískovny Sojovice 
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6.  Stručný popis technického a technologického řešení  
Navrhovaný záměr předpokládá rozšíření těžby štěrkopísku v dobývacím prostoru Sojovice II 

v rámci návrhu POPD č. 7 na pozemky o celkové rozloze 3,86 ha. Těžba v části tohoto dobývacího 
prostoru již probíhá, bude pokračovat jihovýchodním směrem. Stávající roční objem těžené suroviny 
v pískovně Sojovice se nebude výrazně měnit. Bude kolísat pouze v závislosti na poptávce po zboží. 
V oznámení je hodnocen maximální roční objem těžby 200 000 t. Předpokládá se, že tento roční 
objem těžené suroviny bude překročen pouze výjimečně při nečekaném zvýšení poptávky po surovině. 

Ve výhledu se předpokládá dotěžení veškerých zásob štěrkopísku v dobývacím prostoru 
Sojovice II. Tyto zásoby jsou uloženy na ploše cca 21 ha, přičemž 43 000 m3 je vázáno v ochranném 
pásmu energovodu. Těžba zde bude probíhat stejným technologickým postupem jako v POPD č. 5 a 6, 
za předpokladu stejného ročního objemu těžby v pískovně Sojovice jako ve stávajícím stavu.  

 
Skrývky: 
Provádění skrývek bude v nových prostorech těžby probíhat stejným technologickým 

způsobem jako ve stávajících POPD (5, 6 a doplněk č. 2 k 6). V bezprostředním předpolí těžební stěny 
jsou prováděny skrývky v mocnosti 0,2 – 0,25 m. Skrývka zahrnuje pouze ornici, která je deponována 
uvnitř dobývacího prostoru  a později je veškerá využita k rekultivaci.  

Celkový objem skrývkových materiálů v POPD č. 7 bude činit cca 8 195 m3. V rámci 
uvažovaného pokračování těžby do ostatních ploch DP Sojovice II bude objem skrývkových materiálů 
činit cca 46 000 m3. Bilanci skrývek v rámci návrhu POPD č. 7 a skrývky z území další uvažované 
těžby zobrazují následující tabulky. 

 

  Tab. č.  4: Bilance skrývek v rámci POPD č. 7 
Druh pozemku ZPF LPF celkem 

celková plocha určená k těžbě v m2 29 096 9 500 38 596 
celkový objem skrývky  v m3 5 820 2 375 8 195 

mocnost skrývky v m 0,20 0,25  

 

Tab. č.  5: Bilance skrývek při uvažované těžbě na zbývající ploše v DP Sojovice II 

Druh pozemku ZPF LPF celkem 
celková plocha určená k těžbě v m2 124 425 85 554 209 979 (s OP energovodu) 

celkový objem skrývky  v m3 24 885 21 139 46 024 
mocnost skrývky v m 0,20 0,25  

 

Těžba: 
Těžba suroviny je v současnosti v pískovně Sojovice realizována na 2 pracovištích. První 

pracoviště je umístěno u severního okraje DP Sojovice I a druhé pracoviště je umístěno u 
jihovýchodního okraje DP Sojovice 2. Obě pracoviště se průběžně posunují za postupem těžby. 
Pracoviště 1 se posunuje v rámci schválených POPD a  pracoviště 2 se bude posouvat s postupem 
těžby v rámci navrhovaného POPD č. 7.  

Další posun pracoviště 2 je plánován v souvislosti a plánovaným budoucím postupem těžby na 
další pozemky dobývacího prostoru Sojovice II. Těžba zde bude realizována postupným způsobem, 
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v závislosti na schválení dalších POPD. Pravděpodobně bude postupovat nejprve jihovýchodním a 
poté severním směrem tak, aby byly postupně dotěženy veškeré zásoby štěrkopísku.  

Technologie těžby navrhovaného záměru se nezmění. Nadále bude probíhat za sucha, za 
pomoci rypadel a kolových nakladačů, 1 metr nad stanovenou hladinou podzemní vody, která se 
nachází na kótě 178 m n. m.. V severní části DP Sojovice II se při uvažovaném dotěžování zásob 
předpokládá úprava 35 % těžené suroviny praním. Zařízení použitá na jednotlivých pracovištích a 
v jednotlivých etapách těžby jsou popsána v Tab. č.  6. 

 

Tab. č.  6: Zařízení použitá v jednotlivých etapách těžby 

Etapa Zařízení/mechanismus Počet zařízení 
 Pracoviště č.1 Pracoviště č. 2 Prac. č. 1 Prac. č. 2

Skrývky 
(rekultivace) 

Rypadlo DH101 Rypadlo DH101 1 1 
Nakladač Komatsu WA380 Nakladač Komatsu WA380 1 1 

Tatra 815 Tatra 815 2 2 

Vlastní těžba 

Rypadlo E303 Nakladač Komatsu WA380 1 1 
Třídič Powerscreen Mark II Třídič Powerscreen Mark II 1 1 

Nakladač Liebherre 564  1  
Drtící linka S4 1063  1  

Nakladač Komatsu WA 380  1  

 

Úprava suroviny: 
V současnosti je surovina získaná při dobývání v rámci POPD č. 5 a 6 (a části doplňku č. 2 

k POPD č. 6) tříděna na frakci 0 – 4, poté je upravována praním  a opětovně přetříděna na frakci 0 – 4 
a 0 – 1. Nadsítná surovina je zčásti drcena na frakci 4/8, zčásti dále tříděna a upravována jako kačírek. 
Část suroviny je expedována jako písek netříděný 0/16. V rámci doplňku č. 2 k POPD č. 6 je surovina 
upravována na semimobilním třídiči na frakci 0/4. Úprava praním není používána. 

Na pracovišti č. 1 (POPD č. 5 a 6 a části doplňku č. 2 k POPD č. 6)  probíhá částečně úprava 
suroviny praním. Praním je upravováno přibližně 50 000 m3 suroviny za rok, což představuje přibližně 
35 % roční produkce. K praní je využívána voda v lomu, která pronikla k povrchu. Do tohoto zdroje 
vody je umístěno čerpadlo o výkonu cca 1750 l/min. Použitá voda z pračky je odváděna do odkalovací 
jímky o rozměrech asi 20 x 20 x 1,5 m, jejíž dno je zabezpečeno jílovitou zeminou o výšce 10 cm. 
Usazují se zde jemné jílovité částice a jemné částice písku, které jsou využívány na následnou 
rekultivaci pozemků na lesní půdu. Voda zbavená těchto částic odtéká do vsakovací jímky o 
rozměrech 20 x 20 m, v jejímž dně je ponechán štěrkopísek jako drenážní filtr. V případě zanesení 
filtračního lože je provedena jeho výměna za čistý štěrkopísek. 

Těžba v rámci navrhovaného postupu dle POPD č. 7 (pracoviště č. 2) nepředpokládá úpravu 
suroviny praním. Surovina bude upravována pouze na semimobilním třídiči na frakci 0/4. Úprava 
suroviny při plánovaném dotěžování zásob v severní části DP Sojovice II bude probíhat z 35 % 
praním, stejně jako je tomu při stávající těžbě. 

 
Rekultivace: 
Rekultivace je úprava pozemků, která má zajistit, aby plochy devastované těžbou byly opět 

způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině. Obecně se rekultivace týká zejména ploch, které devastací 
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ztratily schopnost zemědělského, lesnického nebo jiného využití. Rekultivaci je možno rozdělit na 
rekultivaci technickou a rekultivaci biologickou.  

Rekultivace technická je soubor opatření technické povahy, sestávající se obvykle z terénních 
úprav pozemků, výsypek a odvalů, z jejich převrstvení skrývkou ornice nebo jiné zúrodnění schopné 
zeminy, z hydrotechnických a hydromelioračních opatření a z obnovení nebo vybudování příjezdních 
a provozních komunikací. Tato opatření se provádějí zpravidla před biologickou rekultivací. 

Rekultivace biologická je soubor opatření biologické povahy, která následují zpravidla           
po rekultivaci technické. Biologická rekultivace umožňuje navrácení zdevastovaných pozemků do 
kulturního stavu. Způsob provádění biologické rekultivace se řídí podle toho, jakým způsobem má být 
území po ukončení rekultivace využíváno. 

Účelem rekultivace v pískovně Sojovice je v maximální možné míře zahladit stopy po těžbě 
suroviny  a navrátit co největší výměry pozemků svému původnímu využití, případně navrátit tyto 
pozemky jinému využití dle požadavků obcí, orgánů státní správy a vlastníků pozemků. 

Technická rekultivace probíhající v současnosti v pískovně Sojovice spočívá v odstranění 
náletových porostů křovin a v navezení skrytých zemin a ornice z deponií, které vznikly při otvírce. 
Na většině území probíhá lesnická rekultivace, kdy se technicky zrekultivované pozemky uvádějí do 
kulturního stavu založením a zajištěním trvalých lesních porostů. Na menší části území je prováděna 
zemědělská rekultivace, přičemž se pozemky uvádějí do kulturního stavu pro zemědělské využití na 
ornou půdu nebo na trvalé travní porosty. 
 Navrhovaný postup těžby v rámci POPD č. 7 předpokládá vznik otevřené těžební plochy o 
rozloze cca 3,86 ha. Tato plocha bude zrekultivována částečně na lesní pozemky (0,95 ha) a částečně 
na zemědělský půdní fond (2,91 ha).  

Rekultivace ostatních ploch vzniklých uvažovaným dotěžením DP Sojovice II bude prováděna 
následně za postupem těžby stejným způsobem jako v území navrhovaného POPD č. 7. Bude se jednat 
o rekultivaci na lesní pozemky (cca 8,56 ha) a na zemědělskou půdu (cca 12,44 ha).  

Terénní nerovnosti budou zavezeny inertním nekontaminovaným materiálem. Bude použita 
pouze ornice z deponie o celkové vrstvě cca 20 – 25 cm. Pro lesní úpravu pozemků bude provedena 
výsadba cílových dřevin, které budou šetrně ošetřeny repelentním přípravkem MORSUVIN tak, aby 
nedošlo k jeho splachům do podzemních vod. Cílová skladby dřevin bude v optimálním zastoupení 
borovice (14-15 tis. ks/ha), dub červený (10 tis. ks/ha) a bříza. Cílové zastoupení listnáčů by mělo být 
cca 20 – 40 %. Podíl břízy se předpokládá z přirozené obnovy jako výplňové dřeviny. V dalších letech 
se provede vylepšení výsadby a ochrana proti zvěři. 

 

Tab. č.  7: Bilance rekultivovaných ploch v pískovně Sojovice (stávající stav) 

Dobývací prostor Odtěženo v m2 Rekultivace na ZPF 
v m2 

Rekultivace na 
PUPFL v m2 

Sojovice I 343 893 9 518 144 698 
Sojovice II 56 462 2 332 7 769 
Sojovice III 13 535 0 0 

celkem 413 890 11 850 152 467 
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Tab. č.  8: Plochy rekultivace, které vzniknou v rámci navrhovaného POPD č. 7 a uvažovanou 
těžbou na ostatních plochách v DP Sojovice II 

Dobývací prostor 
Sojovice II 

Výměra v ha Rekultivace na LPF 
v ha 

Rekultivace na 
PUPFL v ha 

Návrh POPD č. 7 3,86 0,95 2,91 
Uvažované dotěžení zásob 21 8,56 12,44 

celkem 24,86 9,51 15,35 

 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 
dokončení 
Termín zahájení těžby v rámci POPD č. 7:  2008 
Termín ukončení těžby v rámci POPD č. 7:  2013 
 
Termín zahájení uvažovaného dotěžení zásob v DP Sojovice II:  2013 
Termín ukončení uvažovaného dotěžení zásob v DP Sojovice II:  2040 
 

8 . Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Kraj:    Středočeský 
Obec:    Sojovice 
Katastrální území: Sojovice 
 

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

 
POPD – Plán otvírky přípravy a dobývání schvaluje obvodní báňský úřad (OBÚ v Kladně) dle § 27 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění. 
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda 
Navrhované rozšíření těžby v pískovně Sojovice bude zasahovat na zemědělské pozemky 

(ZPF) a na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). V rámci navrhovaného POPD č. 7 dojde 
k záboru půdy o rozloze cca 3,86 ha, přičemž výměra dotčené orné půdy bude cca 2,91 ha a výměra 
lesní půdy cca 0,95 ha. Dotěžení zásob v celém dobývacím prostoru Sojovice II bude představovat 
zábor půdy o výměře cca 21 ha, přičemž 12,44 ha tvoří orná půda a 8,56 ha lesní půda.  

 

Tab. č.  9: Přehled jednotlivých kultur zasahujících do prostoru POPD č. 7 a do uvažovaného 
prostoru pokračování těžby v rámci DP Sojovice II 

Kultura 
Návrh POPD č. 7    

(ha) 

Uvažované dotěžení 
zásob v DP Sojovice II 

(ha) 
BPEJ 

orná půda 2,91 12,44 2.21.10 
lesní půda 0,95 8,56 - 

celkem 3,86 21  

 
Zemědělský půdní fond - ZPF 
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 údaje o ekonomickému efektu, který 
za daných podmínek přinášejí. Vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu je třeba řešit 
s příslušnými orgány.  

 

Tab. č.  10: Výměra BPEJ dotčených návrhem POPD č. 7 

Číslo dotčeného pozemku Kód BPEJ Zábor půdy (ha) Třída ochrany 
290/2 2.21.10 1,1868 IV. 
291/1 2.21.10 0,3460 IV. 
291/2 2.21.10 0,3768 IV. 
303 2.21.10 1,0000 IV. 

celkem  2,9096  
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Tab. č.  11: Zábor ZPF a výměra BPEJ dotčených výhledovým dotěžením zásob                     
v DP Sojovice II 

Číslo dotčeného pozemku Kód BPEJ Zábor půdy (ha) Třída ochrany 
295/1 2.21.10 0,0100 IV. 

294 - 0,8000 - 

295 2.21.10 1,0000 IV. 

286/5 - 0,5755 - 

286/6 - 0,3816 - 

286/7 - 0,5583 - 

280 2.21.10 1,5000 IV. 

286/1 - 0,1059 - 

286/2 - 0,5755 - 

286/3 - 0,3825 - 

286/4 - 0,7673 - 

286/8 - 0,3638 - 

284/3 2.21.10 0,0287 IV. 

298 - 0,5031 - 

303 2.21.10 0,6781 IV. 

304/2 2.21.10 0,5755 IV. 

304/3 2.21.10 0,5755 IV. 

304/4 2.21.10 0,3615 IV. 

304/5 2.21.10 0,7021 IV. 

305/1 2.21.10 0,8379 IV. 

305/2 2.21.10 0,0153 IV. 

305/3 2.21.10 0,4488 IV. 

304/1 2.21.10 0,5081 IV. 

celkem  12,44  

 
Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístním číselným kódem. 
1. číslice v kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu, což je v tomto případě region T2- 

teplý, mírně suchý, s průměrnou roční teplotou 8 - 9 °C, s průměrným úhrnem srážek 500 - 600 mm, 
pravděpodobností suchých vegetačních období 20-30 % a s vláhovou jistotou 2-4. 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ). V případě navrhovaného 
záměru se jedná o HPJ 21, což jsou hnědé a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy 
na píscích; velmi lehké a silně výsušné. 

4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám. Zájmové území má 
tedy svažitost 3-7 °, jedná se tedy o mírný svah s všesměrnou expozicí. 
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5. číslice vyjadřuje kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Hloubka půdního 
profilu je omezena buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí. Skeletovitost odpovídá kategorii 
žádná. Jedná se o hluboký půdní profil. 

Zemědělská půda náležející do kategorie BPEJ 2.21.10 náleží do IV. třídy ochrany. Do této 
třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných 
klimatických regionů. Jejich ochrana je omezená a jsou využitelné i pro výstavbu. 

 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL 
Navrhovaný postup těžby v pískovně Sojovice v rámci POPD č. 7 bude zasahovat na 2 

pozemky určené k plnění funkcí lesa. Celková výměra dotčená záměrem činí celkem 0,95 ha (0,57 ha 
p. č. 290/1 a 0,38 ha p. č. 292). Tyto pozemky spadají pod lesní oblast Polabí (č. 17, část b). Jedná se o 
dubový lesní stupeň a soubor lesního typu představuje borová doubrava. 

Na základě rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav č. j. ŽP – 
246.4-24738/2006 byl vydán souhlas k dočasnému odnětí částí lesních pozemků p. č. 290 o výměře 
8 938 m2,  292 o výměře 7 910 m2, 300 o výměře 23 045 m2, 298 o výměře 2 849 m2 a 297 o výměře 
4 122 m2 z pozemků určených k plnění funkcí lesa do 31. 12. 2012. Celková výměra pozemků určená 
k odnětí činí 46 864 m2. Povolení bylo uděleno s podmínkou, že budou dodržena následující opatření: 

1. V průběhu těžební činnosti na uváděných pozemcích bude zabezpečeno, aby nedocházelo 
k nadměrnému zraňování živočichů či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit 
technicky a ekonomicky dostupnými prostředky. 

2. Kácení dřevin bude prováděno pokud možno v období vegetačního klidu (tzn. období 1. 
listopad – 31. březen), v každém případě však mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva – tzn. 
mimo období 1. květen – 15. červenec. 

3. Nejpozději do 31.května 2007 bude zdejšímu odboru předložen rekultivační plán dané 
lokality. 

 
Uvažované pokračování v těžbě a dotěžení zásob štěrkopísku v dobývacím prostoru Sojovice 

II bude zasahovat na lesní pozemky o celkové rozloze 8,56 ha. Žádost o dočasné odnětí pozemků 
z PUPFL bude podána u příslušného orgánu státní správy. 

2. Voda 
Provozní účely  
V současnosti je část suroviny těžená v severovýchodní části DP Sojovice I a v DP Sojovice 

III upravována praním ve šnekové pračce písku. K praní je využívána voda z lomu, která pronikla k 
povrchu odkrytím dna těžebny pod stávající vytěžený terén. Do tohoto zdroje vody je umístěno 
čerpadlo o výkonu cca 1765 l/min.  

Praní suroviny se uskutečňuje cca 8 měsíců v roce v závislosti na klimatických podmínkách. 
Upravováno je cca 50 000 m3 písku za rok (cca 35 % celkového ročního objemu suroviny těžené 
v pískovně Sojovice), což představuje asi 312,5 m3/den (tj. cca 500 t písku/den) při provozu 8,5 hod. 
Množství vody potřebné pro hodinu provozu činí 105 882 l (10,6 m3). Ročně je takto spotřebováno 
přibližně 14 416 m3.  
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Pro navrhovaný postup těžby v rámci POPD č. 7 nebude úprava praním využívána. Plánované 
dotěžení zásob suroviny v severní části DP Sojovice II bude využívat úpravu suroviny praním za 
použití stejné technologie, která je v současnosti používána v DP Sojovice I  a III. 

V letních měsících je používán kropící vůz  pro snížení sekundární prašnosti na komunikaci do 
obce Sojovice. Každý pátek je využíván zametač (AVIA 31), který rovněž čistí tuto komunikaci  a dle 
potřeby zametá i zatáčky v obci Sojovice. Voda pro zkrápění je čerpána z vybudovaného vrtu a její 
roční spotřeba činí cca 240 000 l/rok (24 m3/rok). Řešený záměr nebude představovat navýšení nároku 
na objem vody ke zkrápění a čištění komunikací. 

 
Sociální účely  
Sociální zařízení je zřízeno  v provozní budově. Voda je zde využívána pro splachování toalet, 

sprchy a umývárnu. Voda je čerpána z vybudovaného vrtu, není pitná, ale dle rozborů ji lze využívat 
k omývání. Přibližná spotřeba vody zaměstnanci je 35 000 l/rok (3,5 m3/rok). Pro pitné účely je 
nakupována voda balená, která je volně k dispozici. 

 

Celkovou spotřebu vody pro účely praní suroviny, zkrápění komunikací  a sociální 
zařízení lze vyčíslit na 14 443,5 m3/rok. Řešeným záměrem se její spotřeba nezvýší. 

 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Plánovaným postupem těžby v rámci navrhovaného POPD č. 7 ani uvažovaným postupem 

těžby v DP Sojovice II nedojde k navýšení celkového stávajícího objemu těžby v pískovně Sojovice a 
záměr nebude představovat nový nárok na spotřebu elektrické energie ani na spotřebu pohonných 
hmot. V pískovně Sojovice je využívána elektrická energie pro pohon těžebního rypadla, soustavy 
pásových dopravníků a čerpadla na vodu pro praní suroviny. Spotřeba energie tímto strojním 
vybavením představuje cca 135 000 kWh/rok. Pískovna má vybudovánu vlastní trafostanici VN 22 kV 
na 0,4 kV. Kabelová trasa k rypadlu má napětí 6 kV. Nepoměrně menší nárok na spotřebu elektrické 
energie má zázemí pískovny, kde je energie využívána pro vytápění a osvětlení provozních místností. 
Spotřeba energie zde činí 85 200 kWh za rok. 

 
Celkový nárok na spotřebu elektrické energie činí cca 220 200 kWh za rok, tj. cca 220,2 

MWh za rok. Řešeným záměrem se tento nárok nezvýší. 
 
Ze surovinových zdrojů je pro ostatní strojové a automobilové vybavení využívána nafta. Její 

spotřeba činí cca 101 000 l/rok. Pískovna má vybudovánu vlastní nádrž na naftu BENCALOR NB 
16 000, která je umístěna u vjezdu do pískovny.  

Pro údržbu strojního zařízení, zejména pro centrální mazání strojů, se používají maziva typu 
LV1 a AK2 v přibližném množství 124 kg za rok. Rovněž jsou využívány jak minerální, tak 
ekologické oleje. Jedná se o typy HF-E46 Naturele, OHHM 46, Tellur 46, K 12, Rimula super, Rimula 
dextra. Ročně je spotřebováno cca 1636 kg olejů.  
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Tab. č.  12: Roční spotřeba nafty, olejů a mazadel 

Materiál Spotřeba/rok 
Nafta 101 000 l 

Oleje (hydraulický + převodový) 1 636 kg 
Mazadla 124 kg 

 

Roční spotřeba nafty, olejů a mazadel se realizací řešeného záměru nezvýší. 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Stávající komunikační síť 
Širší okolí záměru je charakteristické poměrně hustou komunikační sítí. Stěžejní osou je 

rychlostní silnice R10 (Praha - Mladá Boleslav - Turnov). Další důležité komunikace jsou silnice 
druhé třídy číslo 610 (Stará Boleslav - Benátky nad Jizerou) a  číslo 331 (vyústění 610 – Lysá nad 
Labem). Intenzity dopravy na vybraných úsecích těchto komunikací zobrazuje Obr. č.  4. 

 

Obr. č.  4: Intenzity dopravy na komunikační síti v okolí záměru 

 
 

Tab. č.  13: Intenzity dopravy na dotčených komunikacích v roce 2007– přepočet dle 
výhledových koeficientů ŘSD ČR  

Rok 
Číslo 

silnice 
Sčítací úsek 

Celoroční průměrná intenzita dopravy 
(počet vozidel/24 hod.) 

Těžká 
vozidla 

Osobní 
vozidla 

Motocykly Součet

2007 331 1-3218 (vyús.z 610 – hr.okr.Ml. 
Bol. a Nymburk) 

738 2745 26 3509 

2007 331 1-3219 (hr.okr.Ml.Bol. a 
Nymburk – Lysá n. L. z.z.) 

738 2745 26 3509 

Pískovna 
Sojovice 
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Rok 
Číslo 

silnice 
Sčítací úsek 

Celoroční průměrná intenzita dopravy 
(počet vozidel/24 hod.) 

Těžká 
vozidla 

Osobní 
vozidla 

Motocykly Součet

2007 610 1-5619 (hr.okr.P-vých.a Ml.Bol. 
– vyús.331) 

768 3079 31 3878 

2007 610 1-5610 (vyús.331 – zaús.24424) 375 1552 22 1949 

Pozn. Přepočet intenzit dopravy byl proveden z výchozího roku 2005 (Sčítání ŘSD ČR, 2005) na 
základě výhledových koeficientů ŘSD ČR. 
 

Tab. č.  14: Výhledové intenzity dopravy na dotčených komunikacích pro rok 2010 – přepočet 
dle výhledových koeficientů ŘSD ČR 

Rok 
Číslo 

silnice 
Sčítací úsek 

Celoroční průměrná intenzita dopravy 
(počet vozidel/24 hod.) 

Těžká 
vozidla 

Osobní 
vozidla 

Motocykly Součet

2010 331 1-3218 (vyús.z 610 – hr.okr.Ml. 
Bol. a Nymburk) 

785 2932 26 3743 

2010 331 1-3219 (hr.okr.Ml.Bol. a 
Nymburk – Lysá n. L. z.z.) 

785 2932 26 3743 

2010 610 1-5619 (hr.okr.P-vých.a Ml.Bol. 
– vyús.331) 

816 3288 30 4134 

2010 610 1-5610 (vyús.331 – zaús.24424) 398 1658 22 2078 

Pozn. Přepočet intenzit dopravy byl proveden z výchozího roku 2005 (Sčítání ŘSD ČR, 2005) na 
základě výhledových koeficientů ŘSD ČR.  

 
Transport upraveného štěrkopísku z pískovny Sojovice 
Transport suroviny k odběratelům je realizován těžkými nákladními vozy, které lze rozdělit do 

dvou kategorií, a to z důvodu omezení tonáže mostu v obci Sojovice přes řeku Jizeru, kde se nachází 
most s dopravním značením o celkové hmotnosti max. 15 t pro jedno vozidlo. 

Nákladní vozidla po naložení suroviny vyjíždí z pískovny Sojovice po obslužné asfaltové 
komunikaci, která vede mimo obec Sojovice, z převážné části volným terénem v polích. U obce 
Sojovice prochází obslužná silnice cca 100 m za zahradami několika rodinných domů  a vede 
k bývalému kravínu, kde vyúsťuje na komunikaci II/331. Zde se  doprava rozpadá (podle tonáže 
vozidel) ve směru na Lysou nad Labem a ve směru na rychlostní komunikaci R10 přes obec Sojovice. 
Vozidla do 15 t projíždí obec Sojovice a dále po silnici I/610 ve směru na obec Skorkov – Benátky 
nad Jizerou nebo na nájezd na rychlostní komunikaci R10, kde část dopravy směruje na Mladou 
Boleslav  a část na Starou Boleslav. Ostatní vozidla odbočují na komunikaci II/331 ve směru na Lysou 
nad Labem. Po průjezdu obce Dvorce se doprava rozděluje ve směru na Lysou nad Labem a část 
dopravy směřuje na Benátky nad Jizerou přes obec Stará Lysá. Rozpad obslužné dopravy na 
komunikační síti zobrazuje Tab. č.  15. 



Pokračování těžby štěrkopísku v rámci DP Sojovice II          Oznámení dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 25

K hlavnímu odbytu suroviny dochází ve městech Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Benátky 
nad Jizerou, Lysá nad Labem a v jejich okolí. Železniční  přepravy není  v současné době využíváno  a 
ani ve výhledu se s ní nepočítá. 

 

Tab. č.  15: Rozpad obslužné dopravy pískovny Sojovice na komunikační síti při 
předpokládaném maximálním ročním objemu těžby 200 000 t suroviny  

Přístupová komunikace do pískovny (100 %) 
TNA: 13 364/rok, 54/den 

TNA směr Lysá n. L. 
1 0486/rok, 42/den 

TNA do 15 t přes Sojovice 
2 878/rok, 12/den 

TNA směr Stará Lysá 
2 532/rok, 10/den 

TNA směr Lysá n. L. 
7 954/rok, 32/den 

TNA směr R10 
1 016/rok, 4/den 

TNA směr Skorkov
1 862/rok, 8/den 

 TNA přes 15 t 
5 426/rok, 

22/den 

TNA do 15 t 
2 528/rok, 

10/den 

  

 
Infrastruktura                                                                                                          
V pískovně Sojovice se nachází tři budovy: provozní budova, provozní hala a expediční 

budova. V provozní budově se nachází 2 kanceláře, provozní místnost, společenská místnost (jídelna) 
a sociální zařízení (toalety, sprcha, umývárna, šatna). Provozní hala zahrnuje garáže pro nakladače, 
automobily a stavební stroje, příruční sklad materiálu, opravářskou dílnou a ekologický sklad PHM. U 
výjezdu z pískovny se nachází expediční budova s vrátnicí. Naproti ní je u výjezdu umístěna 
elektronická mostová váha (SCALEX 60 t) a nadzemní nádrž na naftu (BENCALOR NB 16 000). 

V pískovně je zaměstnáno celkem 15 lidí. V zimě je pracovní doba od 7,30 do 15,00 hod. Od 
května do října je pracovní doba od 6,00 do 16,00 hod. Zaměstnanci pracují na jednu směnu. Vlastní 
těžební činnost probíhá zhruba od poloviny dubna do poloviny prosince, kdy se těžba zastavuje a 
začíná probíhat údržba a opravy strojů. Expedice suroviny probíhá po celý rok. 

 
Ochranná pásma 
Dobývací prostory Sojovice I, II a III se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

Severočeská křída. Mezi těžebnou a řekou Jizerou je veden jímací řad káranského vodovodu, vzdálený 
cca 450 m od těžebny. Samotná těžebna se nachází v ochranném pásmu 2a vodárenského zdroje 
Káraný. Hlavní ochrana čistoty podzemní vody je zajištěna dodržením těžební báze na kótě 179 m n. 
m, tj. 1 m nad hladinou podzemní vody. 

Jihovýchodním okrajem dobývacího prostoru Sojovice II prochází nadzemní elektrické vedení 
110 kV. V ochranném pásmu tohoto vedení je vázáno 43 000 m3 suroviny. Oznamovatel bude v tomto 
ochranném pásmu postupovat dle dohody s příslušným energetickým závodem a dle případných 
navržených ochranných opatření. 
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 
Součástí tohoto oznámení v příloze č. 2 je podrobná Rozptylová studie. Pro posouzení 

provozu dobývacích prostor jsou zdroje rozděleny na bodové, plošné (vlastní těžba, provoz 
mechanizace a pojezdy automobilů po areálu) a liniové (související doprava po komunikacích).  

 
a/ hlavní bodové zdroje znečištění 
Posuzovaný záměr „Pokračování těžby štěrkopísku v rámci DP Sojovice II“ nepředstavuje 

bodové zdroje znečišťování ovzduší. 
 
b/ hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 
Plošným zdrojem znečišťování emisí je vlastní těžba štěrkopísků a jejich následná úprava, dále 

pak provoz mechanizace a pohyb automobilů po areálu pískovny.  

 

Tab. č.  16: Umístění plošného zdroje znečištění ovzduší 

Umístění x* y* z 
Pískovna střed -715 887 -1 030 350 179 m n. m. 

 

Tab. č.  17: Emise z plošného zdroje  

 
NOx CO benzen PM10 

g/hod g/hod g/hod g/hod 
Těžba - - - 913,242 

Provoz mechanizace 212,000 30,104 0,144 48,166 
Pojezdy dopravy po pískovně 231,853 66,023 0,329 50,572 

 
c/ hlavní liniové zdroje znečištění 
Liniové zdroje znečišťování ovzduší jsou charakterizovány zejména související dopravou. 

Spalovací motory osobních a nákladních automobilů odvážející vytěžený štěrkopísek a osobní doprava 
zaměstnanců popř. návštěvníků provozovny. 

 

Tab. č.  18: Údaje o emisích jednotlivých polutantů způsobených dopravou, která je vyvolaná 
provozem záměru na jednotlivých úsecích komunikační sítě 

Úseky komunikace 
oxidy dusíku oxid uhelnatý benzen PM10 

g/km/hod g/km/hod g/km/hod g/km/hod 
Pískovna – výjezd na silnici 

III/331 
40,023 72,731 0,375 4,811 

výjezd na silnici III/331 – 37,124 49,155 0,205 3,287 
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Úseky komunikace 
oxidy dusíku oxid uhelnatý benzen PM10 

g/km/hod g/km/hod g/km/hod g/km/hod 
směr Lysá nad Labem 

výjezd na silnici III/331 – 
směr Sojovice 

8,982 16,411 0,085 1,069 

Sojovice – směr Brandýs nad 
Labem 

2,994 5,470 0,028 0,356 

Sojovice – směr Skorkov 5,988 10,941 0,057 0,713 

2. Odpadní vody 
a/ dešťové vody 
Dešťové odpadní vody se budou v pískovně přirozeně vsakovat a infiltrovat do podloží. Voda 

z příjezdové komunikace bude odváděna do stávajících příkopů. Terén plata pískovny bude v rámci 
rekultivace vyspádován ve sklonu cca 1-2 % tak, aby na rekultivovaných plochách nemohlo docházet 
k hromadění srážkové vody.  

 
b/ technologické odpadní vody 
Technologická odpadní voda je produkována při úpravě suroviny praním. Použitá voda 

z pračky je odváděna do odkalovací jímky o rozměrech asi 20 x 20 x 1,5 m, jejíž dno je zabezpečeno 
jílovitou zeminou o výšce 10 cm. Usazují se zde jemné jílovité částice a jemné částice písku, které 
jsou využívány na následnou rekultivaci pozemků na lesní půdu. Voda zbavená těchto částic odtéká do 
vsakovací jímky o rozměrech 20 x 20 m v jejímž dně je ponechán štěrkopísek jako drenážní filtr. 
V případě zanesení filtračního lože je provedena jeho výměna za čistý štěrkopísek. 

Objem takto vzniklé vody je stejný jako objem vody, který vstoupil do pračky. Pouze velmi 
malá část vody se při technologii praním odpaří, popř. zachytí na upravovaném materiálu. Tuto část 
lze považovat za zanedbatelnou. Objem odpadní vody z praní suroviny tedy představuje cca 14 416 m3 
za rok. 

 
c/ odpadní vody ze zkrápění a čištění komunikací 
Zkrápěním a čištěním komunikací vzniká odpadní voda o celkovém objemu cca 24 m3 za rok. 

Tato voda odtéká ze zpevněných komunikací do veřejné kanalizační sítě v případě údržby silnic v obci 
Sojovice. V případě zkrápění obslužné komunikace pískovny jsou tyto vody přirozeně zasakovány do 
podloží.   

 
d/ splaškové odpadní vody 
Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení jsou odváděny do dvou septiků, které jedenkrát 

za měsíc vyváží společnost Melin, s r. o. na čistírnu odpadních vod v Lysé nad Labem. Objem 
splaškových vod činí cca  180 m3 za rok.  

 

Celkový objem odpadních vod  činí cca 14 620 m3 za rok. Plánovaným záměrem nedojde 
k jeho navýšení. 
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3. Odpady 
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění 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 budou 
pravděpodobně vznikat při těžební činnosti. Původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci 
o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného 
orgánu státní správy. 

 

Tab. č.  19: Přehled předpokládaných odpadů 

Kód druhu či 
podskupiny 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu  

07 02 99    Odpady jinak blíže neurčené O 
13 01 10    Nechlorované hydraulické minerální oleje 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 01 10    Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
N 

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

N 

15 02 03    Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

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 
16 06 01    Olověné akumulátory N 
16 06 02    Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 
17 05 03    Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
20 01 01    Papír a lepenka O 
20 01 02    Sklo O 
20 01 21    Zářivka a jiný odpad s obsahem rtuti 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 
 
Všechny vznikající odpady jsou z hlediska mechanismu svého vzniku rozděleny na dvě 

skupiny: 
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• skupina odpadů A vznikajících při vlastní těžební činnosti 
• skupina odpadů B vznikajících při obslužných činnostech 
 

Skupina odpadů A 
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 
nebezpečných odpadů.  

 

Skupina odpadů B 
Pro údržbu strojního zařízení, zejména pro centrální mazání strojů, se používají maziva typu 

LV1 a AK2 v přibližném množství 124 kg za rok. Rovněž jsou využívány jak minerální, tak 
ekologické oleje. Jedná se o typy HF-E46 Naturele, OHHM 46, Tellur 46, K 12, Rimula super, Rimula 
dextra. Ročně je spotřebováno cca 1636 kg olejů.  

"Vyjeté" a upotřebené oleje budou vznikat při provozu těžebních strojů. Jedná se převážně 
o nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje (13 02 05 N). Tento druh odpadu 
vzniká v množství cca 620 kg za rok. Nakládání s těmito odpady se řídí zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb., v platném znění. 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (15 02 02 N) a Absorpční činidla, filtrační 
materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 (15 12 03) vznikají 
v množství 40 kg za rok. Tyto odpady smluvně odstraňuje firma Baufeld ekologické služby s. r. o. 
Mštětice. 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (15 01 10) 
budou shromažďovány v uzavřeném kontejneru, který bude současně transportním obalem. Po 
naplnění bude kontejner odvezen k odstanění. 

Technický benzín 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 odstanění.  

V rámci provozu těžebních strojů budou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (16 06 
01 N, 16 06 02). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto 
v případě vzniku tohoto odpadu budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě 
určeném pro shromažďování odpadu. Povinností výrobce, popř. dovozce je podle § 38 zákona 
č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů. V pískovně vzniká odpad tohoto druhu 
v množství cca 300 kg/rok. Zpětný odběr provádí soukromá firma AKUM. 

Ojeté pneumatiky, gumové předměty, části pneumatik, gumových předmětů, dopravníkových 
pásů (16 01 03, 07 02 99) se budou shromažďovat na vyhrazeném místě a budou odváženy k 
odstranění. Vhodné odstranění (recyklaci) odpadu 16 01 03 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, 20 01 01) budou shromažďovány 
ve sběrných nádobách a odevzdávány do sběrny. 

Případné použité díly a součástky strojů a zařízení (16 01 17, 16 01 18) budou shromažďovány 
a následně odváženy do výkupu sběrných surovin. 
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Upotřebené nefunkční zářivky a výbojky (20 01 21 N) se po výměně budou shromažďovat na 
zvoleném místě a následně bude zajištěn jejich zpětný odběr. 

Komunální odpad a další obdobné odpady (20 03 01,  20 03 03, 15 01 02) vznikající 
z  provozu administrativního a sociálního zázemí jsou shromažďovány ve sběrných nádobách 
a následně  smluvně odváženy firmou RWE na skládce Benátky nad Jizerou. Objem takto vzniklého 
odpadu činí cca 6 500 kg/rok.  

Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude kumulován v septiku, který jedenkrát měsíčně 
likviduje společnost Melin s. r. o. Lysá nad Labem. Ročně se jedná o objem cca 180 m3. 

 
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 

dle § 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a v případě produkce více než 50 kg 
nebezpečného nebo 50 t ostatního odpadu je povinen posílat každoročně hlášení o produkci odpadů 
příslušnému úřadu dle § 39, odst. 2 zákona. 

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

4. Hluk 
Zdroje hluku 
Zdroje hluku, které je potřeba vzít v úvahu při zjišťování vlivu těžby, zpracování a přepravy 

štěrkopísku na stav akustické situace v zájmovém území, jsou následující: 
 
a/ bodové zdroje hluku v pískovně 
Tuto skupinu zdrojů hluku tvoří stabilní technologická zařízení v prostoru pískovny a mobilní 

mechanismy, jejichž pohyb je omezen hranicemi areálu pískovny. Stabilním technologickým 
zařízením je linka na zpracování vytěžené suroviny. Z hlediska akustických emisí jsou nejdůležitější 
třídiče a vibrační podavače. Charakter hluku emitovaného touto skupinou zdrojů lze označit (vzhledem 
k nejbližší obytné zástavbě) za proměnný přerušovaný.  

Mobilní skupinu zdrojů hluku, jejichž pohyb je vymezen hranicemi areálu pískovny, tvoří 
důlní mechanizace, apod. Tyto zdroje hluku se vzhledem k vzdálenosti od obce chovají jako bodové 
zdroje vydávající při svých činnostech hluk, který lze charakterizovat jako přerušovaný a proměnný. 

V  Tab. č.  20 jsou uvedeny akustické parametry zařízení použitých v jednotlivých etapách 
těžby.  

 

Tab. č.  20: Průměrné hladiny akustického tlaku A [dB] u vybraných strojů použitých 
v jednotlivých etapách těžby. 

Zařízení/mechanismus Etapa 
Hladina akustického 

tlaku A [dB] 
Počet zařízení v etapě

Prac. č. 1 Prac. č. 2 
Rypadlo DH 101

Skrývka/Rekultivace 
88 v 10 m 1 1

Nakladač 75 v 10 m 1 1
Tatra  2 2 

Rypadlo E 303 75 v 10 m 1 1
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Zařízení/mechanismus Etapa 
Hladina akustického 

tlaku A [dB] 
Počet zařízení v etapě

Prac. č. 1 Prac. č. 2 
Třídič Vlastní těžba 76 v 10 m 1 1

Nakladač 78 v 10 m 1 -
Drtící linka 76 v 10 m 1 -
Nakladač 78 v 10 m 1 -

Třídič DDT 2200 x 4000 76 v 10 m 1 - 
Nakladač 78 v 10 m 1 - 

 
b/ liniové zdroje hluku (obslužná doprava pískovny) 
První skupinu zdrojů hluku tvoří mobilní zdroje hluku, které se pohybují jak v areálu 

pískovny, tak i na veřejných komunikacích. Jsou to zejména nákladní vozidla zajišťující přepravu 
výrobků (obslužná doprava pískovny). Charakter hluku emitovaný těmito zdroji je přerušovaný a 
proměnný. Dále do lomu přijíždějí vozidla zaměstnanců lomu a vozidla jako kropící vůz, vozidla 
návštěvníků pískovny, apod., jejichž intenzita provozu a většinou i akustické emise jsou ve srovnání 
s nákladními automobily vozícími písek mnohem menší, a proto nebyly do výpočtu akustické situace 
zahrnuty. 

Odvoz surovin je prováděn těžkými nákladními vozy. Přes obec Sojovice jezdí z důvodu 
omezené tonáže mostu přes Jizeru vozy o celkové max. hmotnosti do 15 t. Nákladní vozy jedou po 
obslužné asfaltové komunikaci k silnici II/331, kde se dělí do dvou směrů (na Lysou nad Labem a na 
Sojovice).  Intenzity obslužné dopravy jsou popsány v kapitole B. II. 4. 

5. Vibrace 
Vibrace mohou být způsobeny zejména dopravou štěrkopísku, na které se hlavní měrou 

podílejí lehká a těžká nákladní vozidla. Tento negativní vliv působí zejména na statiku budov.   
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v 

daném místě určují intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou 
roli hraje stav povrchu vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou 
geologického podloží, druhem stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností 
těchto staveb a budov od osy komunikace.  

Prakticky jde o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí stávající komunikace. Pokud 
vibrace působí ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje 
drnčením oken. Zdroji infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance 
vznikající v jednotlivých konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, 
především těch, u kterých buzená frekvence odpovídá frekvenci přirozené.  

Vzhledem ke vzdálenosti chráněné zástavby od zdroje se negativní vliv dopravy štěrkopísku 
nepředpokládá. 

6. Záření  
Zájmové území spadá dle Mapy radonového indexu geologického podloží (ČGS) do 

přechodné kategorie radonového indexu, která je charakteristická pro nehomogenní kvartérní 
sedimenty. 
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Při technologickém procesu těžby, úpravy a dopravy štěrkopísků nedochází k žádnému 
zatížení okolí radioaktivitou ani elektromagnetickým zářením.  

7.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 určených 
k dobývání suroviny a při možné havárii nákladních vozidel zajišťujících odbyt suroviny. 

Při nevhodném způsobu těžby by mohlo dojít k lokálnímu sesutí svahů těžební jámy. Zásahem 
do hydrogeologických poměrů podloží ložiska by mohlo dojít k narušení hladiny podzemní vody. 

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

a podzemních vod v širokém okolí. 
Narušením hladiny podzemní vody by mohlo dojít ke ztrátě podzemní vody v okolních 

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

důslednou průběžnou kontrolu zařízení. 
V prvé řadě je třeba: 

• 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. 

 
Vzhledem k možnému narušení hladiny podzemní vody v zájmovém území je třeba: 

• nepřekročit stanovenou bázi těžby (179 m n. m.) 
• v případě narušení hladiny podzemní vody při těžbě zajistit odborný dohled. 

 
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 je nutné dodržovat zásady a postupy uvedené 
v havarijním plánu, zejména: 
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• 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. 
 
V případě narušení hladiny podzemní vody při těžbě je nutné: 
• pozastavit těžební práce v inkriminovaném místě, 
• zabránit dalšímu zásahu do podzemní vody. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

1. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podstatou ÚSES dle zákona č. 114/1992 Sb. 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. 

Řeka Jizera představuje funkční část nadregionálního biokoridoru vodní osy K 32. Nivou řeky 
prochází nivní osa K32. Přes stanovené dobývací prostory Sojovice I, II a III prochází osa 
nadregionálního biokoridoru K67, který navazuje na nivní plochy Jizery a propojuje tak regionální 
biocentrum Hladký bor s dalšími prvky ÚSES. Osa NRBK K67 vedená borovými porosty má 
v řešeném území dvě lokální biocentra (LBC 395 a LBC 396), která jsou nefunkční. Osy 
nadregionálních biokoridorů mají ochrannou zónu, která by měla podpořit koridorový efekt. Řešené 
území leží v celém svém rozsahu v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru ÚSES. 

V rámci dobývacího prostoru Sojovice I je částečně funkční lokální biocentrum (LBC 395). 
Toto biocentrum je v současnosti pouze částečně funkční neboť zde probíhá těžba štěrkopísku. Svou 
funkci bude biocentrum plnit až po dokončení rekultivačních prací v dobývacím prostoru.  

Navrhovaný postup těžby v rámci POPD č. 7 bude zasahovat na území částečně funkčního 
lokálního biocentra (LBC 396). Biocentrum bude zohledněno v plánu rekultivace pro dobývací prostor 
a po dokončení rekultivačních prací bude obnovena jeho ekologicky stabilizační funkce. 

Uvažované pokračování těžby severním směrem v rámci DP Sojovice II bude zasahovat do 
lokálního biocentra (LBC 396) a zároveň bude zasahovat do nadregionálního biokoridoru (NRBK 25), 
jehož osa K 67 protíná DP Sojovice II v severojižním směru. Zásah do tohoto biokoridoru a biocentra 
je řešen v kapitole D tohoto oznámení.  

 
NRBK 25 (osa NRBK K67) 
Umístění:  protíná dobývací prostory od jihu k severu 
Délka:  1,5 km 
Šířka:  min. 40 m 
Konflikt: bude dotčen těžbou dle POPD č. 7 a budoucí plánovanou těžbou, biokoridor 

bude obnoven po dokončení těžby na základě rekultivačních prací v pískovně 
Sojovice  

Charakter:  vymezený, navržený k založení, částečně funkční 
Popis:  Složený nadregionální biokoridor je vymezen při okraji dobývacího prostoru 

(pískovny). Jedná se o kulturní bor na pískách s nepůvodními druhy dřevin. 
Základem biokoridoru jsou zbytky lesních porostů po obvodu těžebního 
prostoru mezi ornou půdou. V porostu převažuje borovice lesní, vtroušeně 
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akát, dub a bříza, při okraji janovevc metlatý, růže šípková, trnka obecná, 
ptačí zob obecný a ostružiník křovitý. 

Návrh opatření: zahrnout biokoridor do plánu rekultivací pro dobývací prostor 
 
NRBK 24 (osa NRBK K67) 
Umístění:  navazuje na NRBK 25 a pokračuje až k toku Jizery 
Délka:  2,6 km 
Šířka:  min. 40 m 
Konflikt: biokoridor nezasahuje na území dobývacích prostorů Sojovice 
Charakter:  vymezený, navržený k založení, částečně funkční 
Popis:  Složený nadregionální biokoridor je vedený z nivy Jizery na terasu nad řekou 

se SZ expozicí, po zalesněných svažitých pozemcích směrem ke komplexu 
lesa Raštice. Na prudkém svahu nad Jizerou souvislý pás hustého keřového 
porostu a lesík s chatovou osadou. Podél silnice linie ořešáků královských. 
Nefunkční část tvoří orná půda podél cesty v nivě Jizery. Bohatá směs 
různokvětých dřevin – jasan ztepilý, bříza bělokorá, dub letní, slivoň, borovice 
lesní, jabloň třešeň, růže šípková, bez černý, hloh, místy akát, v lesním porostu 
převažuje borovice, borovice černá, modřín, v příměsi bříza, dub, topol, akát. 
Vyskytují se zde rovněž běžné polní kultury na orné půdě. 

Návrh opatření: není potřeba 
 
LBC 395 „U pískovny“ 
Umístění:  v severní části dobývacího prostoru Sojovice I  
Rozloha: 3 ha 
Konflikt: těžební činnost, biocentrum je částečně funkční v rámci DP  
Charakter:  částečně vymezené, částečně navržené k založení, částečně funkční 
Popis:  Lokální biocentrum vložené v trase nadregionálního biokoridoru při okraji 

dobývacího prostoru (pískovny). Jedná se o kulturní bor na pískách 
s nepůvodními druhy dřevin. V porostu převládá borovice lesní, vtroušeně 
akát, dub a bříza. Při okraji růže šípková, trnka obecná, ptačí zob obecný, 
v porostu ostružiník křovinný. 

Návrh opatření:není potřeba 
 
LBC 396 „K Hladkému boru“ 
Umístění:  biocentrum vložené v trase NRBK 25  
Rozloha: 3 ha 
Konflikt: biocentrum zasahuje na území dobývacího prostoru Sojovice II, bude dotčeno 

těžební činností v rámci POPD č. 7 a budoucí plánovanou těžbou v DP 
Sojovice II 

Charakter:  částečně vymezené, částečně funkční 
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Popis:  Lokální  biocentrum vložené v trase nadregionálního biokoridoru při okraji 
dobývacího prostoru (pískovny). Jedná se o kulturní bor na pískách 
s nepůvodními druhy dřevin. V porostu převládá borovice lesní, vtroušeně 
akát, dub a bříza. Při okraji růže šípková, trnka obecná, ptačí zob obecný, 
v porostu ostružiník křovinný. 

Návrh opatření:zahrnout biocentrum do plánu rekultivace pro dobývací prostor 
 
LBC 397 „U Studánek“ 
Umístění:  cca 200 m jižně od navrhovaného postupu těžby  
Rozloha: 6,7 ha 
Konflikt: biocentrum nezasahuje na území dobývacích prostorů Sojovice  
Charakter:  částečně vymezené, částečně navržené k založení, částečně funkční 
Popis:  Lesík v rovinatém terénu u pískovny, orná půda mezi lesíkem a zalesněným 

svahem. Borovice lesní, plášť lesa: janovc metlatý, bříza bílá, vrba jíva, 
trnovník akát, dub letní, růže šípková, bez černý, vřes, ostružiník ježinník. Na 
orné půdě polní plodiny. 

Návrh opatření:není potřeba 
 

2. Významný krajinný prvek (VKP)  
Významný krajinný prvek je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled 
nebo přispívá k udržení její stability. Mezi VKP dané ze zákona patří lesy, vodní toky, rybníky, jezera, 
údolní nivy. Kromě toho mohou být VKP i jiné části krajiny, např. mokřady, stepní trávníky, remízky, 
meze, parky, sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené i umělé skalní útvary a 
jiné, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody zaregistruje s ohledem na jejich ekologickou a 
krajinotvornou funkci. 

V řešeném území nejsou žádné registrované významné krajinné prvky evidovány. 
Z významných krajinných prvků definovaných ze zákona se v předmětném území nachází VKP 
lesního charakteru. Jedná se o lesní porost v okrajových částech stanoveného dobývacího prostoru 
Sojovice II. Porost tvoří nepůvodní kulturní bor na píscích s výraznou monokulturou borovice lesní. 
K zásahu do významného krajinného prvku v rámci návrhu POPD č. 7 má pískovna souhlas odboru 
životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav, který je součástí oznámení jako příloha č. 5. 

 

3. Zvláště chráněná území (ZCHÚ), přírodní parky 
Zájmová lokalita se nenachází v žádné z kategorií zvláště chráněných území dle zákona č. 

114/ 1992 Sb. v platném znění a ani s ní bezprostředně nesousedí. Do zájmového území nezasahují 
žádné přírodní parky. 
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4. NATURA 2000 
NATURA 2000 je definována (dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) jako celistvá 

evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní 
stanoviště  a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska 
ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je NATURA 2000 
tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluví ochranu nebo jsou 
chráněny jako zvláště chráněná území. 

V zájmovém území se nenachází žádná ptačí oblast ani evropsky významná lokalita. Dle 
stanoviska orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti Krajského úřadu středočeského kraje (č. j. 23063/2007/KUSK-OŽP/Rj ze dne 
21.2.2007) lze vyloučit významný vliv předloženého projektu samostatně i ve spojení s jinými 
projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními. 
Stanovisko je součástí oznámení v příloze č. 4. 

 

5. Území historického, kulturního nebo archeologického 
významu 

Sojovice 
První dochovaná písemná zmínka o existenci osady pochází z r. 1360 (známe jméno Ivan ze 

Sovojovic a téhož roku i jméno jeho syna Petra ze Sovojovic), objevuje se však již r. 1345 v přídomku 
jména Borzkonis de Swogiewicz. Soudě dle jména, patří Sojovice k osadám velice starým, které 
vznikaly pravděpodobně ještě v době rodové společnosti, dávno před tím, než se objevily v nějakých 
zápisech.  

Koncem 15. století se členové vladyckého rodu ze Sojovic začali psát s příjmením Stránovští.  
Tito vladykové žili na malé tvrzi, která však před více jak půl tisíciletím zanikla a dodnes se z ní 
nedochovaly žádné stopy, nevíme ani kde stála. Roku 1505 se připomíná Jan ze Sovojovic a v roce 
1526 Václav Amcha z Borovnice a na Sovojovicích. Za Krajířů z Krajku, majitelů sousedního panství 
Brandýs, byly připojeny Sojovice k Brandýsu.  

Roku 1547 pak nuceně postoupil Arnošt z Krajku králi Ferdinadovi I. za účast v povstání 
českých stavů společně s Brandejsem i v Sovojovicích vsi celé s dvory kmetcími s platem. Součástí 
komorního panství Brandýs pak Sojovice zůstaly až do zániku patrimoniálního zřízení v r. 1848. V 
souvislosti se zařazením obce do brandýského panství sdílela obec i jeho osudy. V roce 1632 byly 
Sojovice zpustošeny Sasy a následně Švédy táhnoucími na Prahu.  
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Obr. č.  5: Okolí Sojovic na 
mapě I. (josefského) vojenského 
mapování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č.  6: Okolí Sojovic na 
mapě II. vojenského mapování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V r. 1845 uvádí František Palacký v Popisu království Českého v Sojovicích 38 domů a 309 

obyvatel. V r. 1870 se v "Typograficko-statistickém slovníku Čech" uvádí k r. 1860 stav 44 domů a 
321 obyvatel, dle úředního sčítání lidu z r. 1898 měly Sojovice 74 domů a 519 obyvatel a v r. 1931 
zde žilo 560 osob - 268 mužů a 292 žen.  

Sojovice byly až do 31. prosince 1985 samostatnou obcí. S platností od 1. ledna 1986 došlo na 
základě rozhodnutí tehdejšího ONV Mladá Boleslav ke sloučení s obcí Skorkov, která sestávala z částí 
Skorkov, Otradovice a Podbrahy. Tak vznikla obec Sojovice s částmi - Sojovice, Skorkov, Otradovice 
a Podbrahy s více jak 750 obyvateli. 

Ministerstvo vnitra ČR tak na základě těchto výsledků a předloženého návrhu rozhodlo o 
rozdělení obce Sojovice na dvě samostatné obce - obec Sojovice a obec Skorkov (části Skorkov, 
Otradovice a Podbrahy) tak, jak tomu bylo do 31. 12. 1985. 

Od 1. ledna 2000 je obec Sojovice, na základě výsledků místního referenda konaného 5. 
prosince 1998 v části Sojovice k otázce oddělení části Sojovice od ostatních částí, opět obcí 
samostatnou. 
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6. Území hustě obydlená, obyvatelstvo 
Pro obec Sojovice platí stejný demografický vývoj, jako pro většinu obcí v naší republice. 

Obec dosáhla maximálního počtu obyvatel v třicátých letech 20. století a od té doby počet obyvatel 
klesá. 

V roce 1845 uvádí František Palacký v Popisu království Českého v Sojovicích 38 domů a 309 
obyvatel. V roce 1870 se v "Typograficko-statistickém slovníku Čech" uvádí k roku 1860 stav 44 
domů a 321 obyvatel, dle úředního sčítání lidu z roku 1898 měly Sojovice 74 domů a 519 obyvatel a v 
roce 1931 zde žilo 560 osob - 268 mužů a 292 žen. K 31. prosinci 2002 žilo v obci 382 obyvatel 
(Zdroj: www.sojovice.cz). 

Dle Českého statistického úřadu žilo v obci Sojovice k 1. 1. 2006 celkem 452 lidí (228 mužů a 
224 žen). 

Tab. č.  21: Demografické údaje ZÚJ Sojovice k 1. 1. 2006 

Počet bydlících obyvatel celkem 452 

Muži  228 

Ženy  224 

Průměrný věk celkem 39,3

Průměrný věk mužů 38,8

Průměrný věk žen 39,8

Zdroj: ČSÚ 

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

Územní plán obce Sojovice byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 94/06 ze dne 9. 10. 
2006, po předchozím vydání souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování pro 
obce – Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 
21 Praha 5, č. j.: 125601/2006/KUSK ze dne 11. 9. 2006. 

Obecní úřad stvrzuje, že DP Sojovice II je zapracován v územním plánu obce Sojovice (viz. 
příloha č. 3 oznámení) 

 

8. Staré ekologické zátěže 
Systém evidence starých ekologických zátěží, zkráceně SESEZ, byl zpracován na základě 

projektu Ministerstva životního prostředí ČR č. PPŽP/550/3/96 a PPŽP/550/3/97. Výsledným 
produktem je program, který ovládá databázi údajů o zátěži v ŽP a propojuje prostředí databáze s 
mapovým prostředím (GIS). Systém tak umožňuje vést systematicky údaje k místům na zemském 
povrchu, která nějakým způsobem působí negativně na životní prostředí. 

Nyní je databáze SESEZ převedena na Integrovanou databázi o zátěžích na životním prostředí, 
která obsahuje více jak 7 000 lokalit. Zejména se jedná o skládky a v menší míře i o kontaminovaná 
území průmyslových, zemědělských nebo vojenských podniků. Vzhledem k tomu, že databáze není 
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primárně určena k evidování zátěží obsahujících dusíkaté sloučeniny, není možné v ní nalézt všechny 
lokality s příslušnou kontaminací, ale jejich počet narůstá úměrně s nárůstem přidávaných lokalit. 

V území navrhovaného záměru se nenachází žádná stará ekologická zátěž. Ve vzdálenosti 
přibližně 1 km jižně je lokalizována registrovaná stará ekologická zátěž – komunální skládka Sojovice.  

Na východním okraji Sojovic se nacházela bývalá pískovna, která byla zčásti zatopená a 
využívána jako skládka. Později byla skládka sanována a zrekultivována.  
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 
ovlivněny 

1. Ovzduší 
Klima 
Území řešeného záměru náleží do Mladoboleslavského bioregionu. Dle Quitta leží tento 

bioregion převážně v teplé oblasti T2. Teploty na jihu jsou vysoké (8,5 – 9 °C) a plynule klesají 
směrem k severu. Léto je zde dlouhé, teplé a suché (50 - 60 letních dnů, průměrná teplota července 
přes 18 °C, průměrný úhrn srážek v období červen až srpen okolo 210 mm). Jaro je teplé až mírně 
teplé, stejně i podzim (průměrná teplota dubna a října je okolo 8,5 °C). Zima je krátká, mírně teplá, až 
velmi suchá (průměrná teplota ledna -1,6 °C, úhrn srážek za prosinec až únor necelých 100 mm, délka 
trvání sněhové pokrývky asi 40 dnů). Srážky v bioregionu rovněž stoupají od jihu k severu. 

 
Vybrané klimatické charakteristiky oblasti T2: 
Průměrná roční teplota     7,5 – 9 °C  
Počet letních dnů     50 – 60  
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  160 – 170  
Průměrné roční srážky (mm)     500 – 650  
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  90 – 100  
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)  350 – 400  
Srážkový úhrn v zimním období (mm)   200 – 300  
Počet dnů se sněhovou pokrývkou   40 – 50  
Intenzita 15 minutového deště s periodicitou a = 0,5  165 l/ha 
 
Orientační informace o klimatu oblasti v porovnání s dlouhodobým normálem za období 1961 

- 1990 lze získat ze stanice ČHMÚ Semčice, která se nachází přibližně 20 km severovýchodně od 
řešeného území.  

 

Tab. č.  22: Meteorologické údaje ze stanice Semčice (zdroj : ČHMÚ) 

Rok 1961-1990* 2004 2005 2006 
Průměrná teplota (°C) 8,2 9,7 9,1 9,4 

Délka trvání slunečního svitu (h) - 1703,6 1856,1 1911,2 
Úhrn srážek (mm) 590 386,1 587,8 564,3 

*) dlouhodobý normál za období 1961-1990 ve Středočeském kraji 
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Tab. č.  23: Celková větrná růžice pro lokalitu Boleslavsko 

Celková růžice 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 
1,7 4,90 6,46 6,96 8,97 3,39 7,51 7,09 7,88 17,02 70,18 
5,0 2,10 1,52 2,04 3,94 1,61 3,45 5,80 8,25  28,71 
11,0 0,00 0,00 0,00 0,10 0,01 0,04 0,09 0,87  1,11 
součet 7,00 7,98 9,00 13,01 5,01 11,00 12,98 17,00 17,02 100,00 

 
V  Tab. č.  23 je uveden odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Boleslavsko. Větrná růžice 

byla zpracována Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze - Komořanech jako podklad pro 
metodiku výpočtu znečištění ovzduší. Tato větrná růžice je platná ve výšce 10 m nad zemí a četnosti 
jednotlivých směrů větrů jsou uvedeny v %. Souhrnná větrná růžice pro danou lokalitu ukazuje, že 
převládají větry jsou větry západní a severozápadní.  

 

Obr. č.  7: Grafické zobrazení větrné růžice pro lokalitu Boleslavsko 

 
 
Kvalita ovzduší 
Pro popsání současného stavu bylo použito údajů z tabelárních ročenek Českého 

hydrometeorologického úřadů pro roky 2003, 2004 a 2005. 
Nejbližší měřící stanice NO2, CO,  suspendované částice PM10 a benzen, začleněné do AIM 

ČHMÚ (Automatický Imisní Monitoring Českého hydrometeorologického ústavu) leží v  Brandýse 
nad Labem (kód stanice ČHMÚ 1492), v Nymburku - Rožďalovicích (kód stanice 1337), v Mladé 
Boleslavi (kód stanice 1437) a v Ondřejově (kód stanice 1108).  

Z tabelárních ročenek byla čerpána následující data, která popisují stávající imisní situaci 
v okolí posuzovaného záměru. 
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Tab. č.  24: Oxid dusičitý – NO2 

Rok 
měřený ukazatel Mladá Boleslav Brandýs nad Labem Ondřejov 

kód stanice ČHMÚ 1437 ČHMÚ 1492 ČHMÚ 1108 

2003 

maximální denní 
koncentrace 

97,0  µg.m3 naměřeno 
28.2.2003 

64,0 µg.m-3 naměřeno 
24.12.2003 

34,5 µg.m-3 naměřeno  
7.3.2003 

průměrná roční 
koncentrace 

27,6 µg.m-3 neuvedeno 
11,9 µg.m-3 

2004 

maximální denní 
koncentrace 

102,8 µg.m-3 
naměřeno 23.12.2004

93,6 µg.m-3 naměřeno 
23.1.2004 

28,7 µg.m-3 naměřeno 
24.11.2004 

průměrná roční 
koncentrace 

19,5 µg.m-3 22,5µg.m-3 neuvedeno 

2005 

maximální denní 
koncentrace 

66,6 µg.m-3 naměřeno  
3.3.2005 

71,0 µg.m-3 naměřeno 
10.11.2005 

54,4 µg.m-3 naměřeno 
25.2.2005 

průměrná roční 
koncentrace 

17,9 µg.m-3 24,3 µg.m-3 12,5 µg.m-3 

 

Tab. č.  25: Oxid uhelnatý – CO 

Rok 
měřený ukazatel Mladá Boleslav Ondřejov 

kód stanice ČHMÚ 1437 ČHMÚ 1108 

2003 
maximální 

8-hodinová koncentrace 
neměřeno 

964,1 g.m-3    naměřeno 
23.1.2003 

průměrná roční koncentrace neuvedeno 354,1 µg.m-3 

2004 
maximální 

8-hodinová koncentrace 
neměřeno neměřeno 

průměrná roční koncentrace neuvedena neuvedena 

2005 
maximální 

8-hodinová koncentrace 
neměřeno neměřeno 

průměrná roční koncentrace neuvedena neuvedena 

 

Tab. č.  26: Suspendované částice - PM10 

Rok 
měřený ukazatel Mladá Boleslav Ondřejov 

kód stanice ČHMÚ 1437 ČHMÚ 1108 

2003 

Maximální denní 
koncentrace 

240,0 µg.m3   naměřeno 
28.2.2003 

155,5 µg.m-3 naměřeno 
28.2.2003 

průměrná roční 
koncentrace 

44,7 µg.m-3 26,3 µg.m-3 

2004 

maximální denní 
koncentrace 

208,7 µg.m-3 naměřeno 
23.12004 

neměřeno 

průměrná roční 
koncentrace 

36,4 µg.m-3 neuvedeno 

2005 
maximální denní 

koncentrace 
134,5 µg.m-3 naměřeno 

4.3.2005 
neměřeno 
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Rok 
měřený ukazatel Mladá Boleslav Ondřejov 

kód stanice ČHMÚ 1437 ČHMÚ 1108 
průměrná roční 

koncentrace 
35,8 µg.m-3 neuvedena 

 
Benzen  
Měření benzenu není na stanicích realizováno, z toho důvodu předkládáme pouze mapu 

z ročenky 2005. 
 

Obr. č.  8: Pole průměrné roční koncentrace benzenu  v ovzduší v roce 2005 

 

2. Počáteční akustická situace 
Dne 22. března 2007 bylo provedeno kalibrační hodinové měření hladiny akustického tlaku 

zdopravy ve venkovním prostředí v obci Sojovice. Měření probíhalo v době od 12:00 do 13:00. Měřicí 
bod byl umístěn 7,5 m od okraje silnice II/331 ve výšce 3 m nad terénem. 

Při měření bylo provedeno i sčítání dopravy, které je uvedeno v Tab. č.  27. 

 

Tab. č.  27: Sčítání dopravy na silnici II/331  v obci Sojovice – hodinová intenzita 

Intenzita dopravy od 12 00 do 13 00 
hod. 

Oba směry 

OA 96 

TN 19 

Celkem 115 
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Celkový počet vozidel v obou směrech na silnici II/331 od 12:00 do 13:00 hod byl 115 vozidel 
a podíl nákladní dopravy byl 16,52 %. Změřená hladina akustického tlaku ve venkovním prostředí je:                     
LAeq = 59,9 dB.  

 
Dne 1. 6. 2007 mezi 9:30 – 10:30 byla provedená dvě měření stávající akustické situace při 

těžbě v pískovně Sojovice. Jeden zvukoměr byl umístěn na valu na západním okraji pískovny ve 
vzdálenosti cca 60 m od chatové oblasti I ve výšce 3 m nad terénem, druhý byl umístěn za valem ve 
výšce 3 m nad terénem cca 20 m od chatové oblasti I. 

V prvním místě byla naměřená hodnota LAeq = 50,9 dB, v druhém místě hodnota LAeq = 45,0 
dB. V době měření byly v provozu 3 třídicí linky, 3 nakladače a rypadlo na pracovišti 1. Na pracoviště 
přijela a odjela 4 lehká  a 3 těžká nákladní vozidla.  

 
Tyto naměřené hodnoty znázorňují konkrétní hladinu akustického tlaku ve venkovním 

prostoru na daném místě, v danou dobu a za konkrétních podmínek. Změřené hladiny akustického 
tlaku byly použity pro kalibraci výpočtového modelu. 

3. Voda  
Povrchová voda 
Území navrhovaného rozšíření dobývacího prostoru Sojovice leží na levém břehu řeky Jizery, 

asi 6 km nad dnešním soutokem Jizery a Labe. Vlastní dobývací prostor leží ve vzdálenosti přibližně 
500 m východně od toku řeky. V zájmovém území se nenachází žádné významné vodní rezervoáry. 
Bývalá pískovna na východním okraji Sojovic, původně zčásti zatopená, byla včetně bývalé skládky 
sanována a zrekultivována – vodní plocha tím byla zrušena. Malá vodní nádržka u zemědělského 
objektu na východním kraji sídla Sojovice slouží pro protipožární účely. 

Z hydrologického hlediska náleží ložisko štěrkopísků do povodí Jizera od Klenice po ústí, č. 
hydrologického povodí 1-05-03, subpovodí č. 0150. Kvalitu vody v Jizeře lze sledovat na nejbližší 
stanici ČHMÚ 4003 Předměřice (Jizera: říční km 11,5; č. hydr. pořadí: 1-05-03-015),  

 

Tab. č.  28: Klasifikace jakosti vody v Jizeře za období 1. 1. 2005 – 1. 1. 2007 

Ukazatel Předměřice (Jizera) Třída jakosti 

BSK5 (mg.l-1) 2,44 II. 

CHSKCr (mg.l-1) 16,39 II. 

NH4 – N (mg.l-1) 0,16 I. 

NO3 – N (mg.l-1) 2,84 I. 

Celk. P (mg.l-1) 0,09 II. 

Index saprobity bentosu 2,05 III. 

 
Z hlediska ukazatelů jakosti vody dle ČSN 757221 na vybraném profilu lze řeku Jizeru 

charakterizovat I. – II. třídou jakosti vody, které odpovídá následující charakteristika:  
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• Třída I - neznečištěná voda: stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn 
lidskou činností, při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající 
běžnému přirozenému pozadí v tocích.  

• Třída II - mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou 
činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci 
bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.  

 
Podzemní voda 
Zájmové území leží v CHOPAV Severočeská křída a je významné z hlediska 

vodohospodářského potenciálu. Kvartérní štěrkopískové sedimenty jsou zásobárnou podzemní vody, 
která je vodárensky využívána. Vodohospodářský potenciál je hodnocen jako střední až nízký, je však 
intenzivně využíván. Sledovaná oblast (v širším pojetí) je zdrojem pitné vody, která je čerpána ze 
štěrkopísků pojizerských nánosů v lokalitě Káraný. 

V křídovém komplexu je rozvinut významný kolektor podzemní vody tvořený souvrstvím 
korycanských vrstev cenomanského souvrství. Tato cenomanská podzemní voda se liší od mělkých 
podzemních vod zejména vysokým obsahem železa a amonných iontů. Při jejich výlevu do mělkých 
podzemních vod (v důsledku artéského napětí s výtlakem k úrovni terénu nebo alespoň na úroveň báze 
terasových uloženin) nebo až do úrovně terénu dochází k oxidaci dvojmocného železa na málo 
rozpustné trojmocné a to často se mění jejich vzhled (resp. barvu - nažloutlá až žlutá či rezavá). Jde 
většinou o podzemní vody se slabě kyselou až chemicky neutrální reakcí, měkkou až středně tvrdou, 
většinou středně mineralizovanou vodou, kterou lze zařadit k chemickému typu Ca-Mg-HCO3-SO4. 

Zájmové území je odvodňováno podzemními vodami (povrchový odtok neexistuje) do Jizery. 
Povrchový odtok uvnitř studovaného území neprobíhá, což je způsobeno výbornou průlinovou 
propustností terasových uloženin, které vystupují prakticky v celé ploše až do úrovně terénu. Dotace 
vody do zvodně mělkých podzemních vod je v celé ploše zájmového území zajišťována 
atmosférickými srážkami.  

Souběžně s řekou Jizerou je veden vodovod hlavního města Prahy. Díky uvedení vodovodu do 
provozu v roce 1912 a čerpání vody se hladina podzemní vody v okolí snížila o více jak 1 metr, čímž 
vyschly tůně a mokřiny v okolí obce. 

V roce 1986 odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Středočedkého kraje NV v 
Praze vydal rozhodnutí, kterým vyhlásil tzv. pásma hygienické ochrany vodního zdroje Káraný. 
Pískovna Sojovice spadá do PHO druhého stupně. Ve vzdálenosti přibližně 300 m západně od řešené 
těžebny je veden vodárenský řad Sojovice, na kterém probíhá přirozená infiltrace. Jizerská voda 
infiltruje dnem i břehem do okolních štěrkopískových náplavů, kde je ve vzdálenosti 250 m od řeky 
jímána ve směsi s podzemní křídovou vodou. Děje se tak prostřednictvím řad vrtaných studní 
propojených násoskou. Odtud je získaná voda dále dopravována pomocí čerpacích stanic a 
gravitačního svodného řadu do hlavní čerpací stanice v Káraném.  

4. Půda 
Na štěrkopískových plošinách v povodí Jizery se nacházejí velké ostrovy nenasycených 

arenických kambizemí. Půdní kryt je tvořen vrstvou hnědých, silně písčitých lesních půd. Převažuje 
lesní půdní typ 1M2, který charakterizuje kyselé, chudé půdy na velmi chudých podložích s 
metlicovou borovou doubravou, méně je zastoupen lesní půdní typ 1M1 kyselých chudých půd na 
velmi chudých podložích, s kostřavovou borovou doubravou. 
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Přibližně dvě třetiny půdy v rámci základní územní jednotky Sojovice jsou využívány pro 
zemědělské účely. Převážnou část tvoří orná půda, v malé míře pak louky, zahrady a ovocné sady.  

 

Tab. č.  29: Využití půdy v rámci ZÚJ Sojovice  - ČSÚ 2003 

Druh pozemku Výměra v ha

Celková výměra pozemku 755,5099

Lesní půda 199,2590

Louky 50,3657

Orná půda 398,3484

Ostatní plochy 68,7910

Ovocné sady 0,5777

Vodní plochy 15,7645

Zahrady 10,3115

Zastavěné plochy 12,0921

Zemědělská půda 459,6033

5. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry 
Geomorfologie území 
Zájmové území lze zařadit z hlediska geomorfologie takto:   
Systém:  Hercynský 
Provincie:  Česká Vysočina  
Subprovincie:  Česká tabule  
Oblast:   Středočeská tabule  
Celek:   Středolabská tabule  
Podcelek:  Mělnická kotlina 
Okrsek:  Staroboleslavská kotlina 
 
Řešené území  se nalézá ve Staroboleslavské kotlině, která spadá do jihovýchodní části 

Mělnické kotliny. Staroboleslavská kotlina je erozně denudační sníženina při středním toku Labe, 
složená z turonských slínovců a písčitých slínovců. Vyznačuje se akumulačním reliéfem 
středopleistocenních  a mladopleistocenních teras, údolních niv s opuštěnými koryty, pokryvů a 
přesypů navátých písků. 

Povrch terénu vlastního zájmového území je rovinatý, s morfologií ovlivněnou erozivní a  
akumulační činností v soutokové oblasti Labe a Jizery. Generelní sklon terénu je k Jizeře, od místní 
hydrografické rozvodnice mezi povodím Jizery a levostranného přítoku Labe Mlynařice, tj. od 
východu k západu. Rozvodí probíhá obloukovitě od severovýchodu k jihovýchodu, ve vzdálenosti asi 
2 km východně od Jizery Ve vztahu k pískovně rozvodnice probíhá v těsné blízkosti východního 
ohraničení těžebního prostoru. 
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Geologické poměry 
Základní geologickou formací, budující zdejší území, jsou sedimenty svrchní křídy. 

Z pokryvných útvarů zaujímají velké plochy štěrkopísky starých jizerských teras, budujících plošiny. 
Jedná se o krajové partie české křídové pánve, kde jsou z celého několik set metrů  mocného 
vrstevního komplexu zachovány pouze nejstarší sedimenty, patřící cenomanu, spodnímu a střednímu 
turonu v celkové mocnosti do 200 m.  

Druhou geologickou formací zdejšího území jsou fluviální uloženiny Labe a Jizery. Jsou zde 
uváděny tři terasové stupně, z nichž nejvyšší je nazýván otradovický patří středním terasovým 
stupňům, spodnímu terasovému stupni patří terasa káranská a nivní. Tyto tři stupně odpovídají VI. 
terase Jizery (otradovická) a VII. terase Jizery (káranská a nivní). 

K nejvýznamnějším akumulacím VI. terasy patří prostor jižně od Tuřic, kde v rissu došlo 
k sedimentaci písků a drobných až středně hrubých štěrků tvořících náplavový kužel. K Sojovicím 
zasahují štěrkopísky VI. terasy od východu v několiksetmetrů širokém ostrohu a končí v zalesněném 
prostoru s místním názvem Ochoz. Je tvořena souvrstvím jehož báze se nachází zhruba 4 m pod 
současnou úrovní hladiny vody v Jizeře, hlava souvrství zasahuje do relativní výšky 20 m nad 
uvedenou hladinou. 

Široké okolí těžebny společnosti Pískovna Sojovice patří akumulaci VII. terasy würmského 
stáří. Mocnost VII. terasy je odvozená z rozdílu výšky povrchu terasy a báze štěrků údolního dna a 
pohybuje se kolem 19 m. V prostoru rozsáhlého, vějířovitě se rozšiřujícího výskytu pod Tuřicemi byla 
zjištěna její mocnost 18 – 21 m. Náplavy jsou tvořeny štěrkpísky a písčitými štěrky, které se uplatňují 
zejména jako výplně údolní brázdy. Téměř celý profil uloženinami VII. terasy odkrývá pískovna u 
Sojovic, kde jsou od povrchu až k bázi terasy v mocnosti přes 15 m vyvinuty petrograficky a 
zrnitostně homogenní písky až štěrkopísky (Kněžek, 1998). 

 
Hydrogeologické poměry 
V řešeném území jsou zastoupeny dva základní oběhy podzemní vody. První z nich, mělký, je 

vázán na štěrkopískové terasy. Druhý, hlubší, patří křídovému komplexu, jmenovitě nejspodnějšímu 
cenomanskému souvrství. 

Štěrkopískové terasy jsou výhradně průlinově propustným prostředím, ve kterém je vytvořena 
souvislá zvodeň s volnou hladinou. Výškové uspořádání jednotlivých terasových stupňů  a podstupňů 
je takové, že umožňuje hydraulické propojení sousedních stupňů a podstupňů, takže podzemní voda 
VI. terasy je drenována VII. terasou a v ní prostupuje jednotlivými podstupni k Jizeře, do které je 
odvodňována. Mocnost zvodněné vrstvy VI. terasy je všeobecně velmi malá, což způsobuje jednak 
přímá drenáž do terasy VII, jednak drenáž do svrchní části relativně propustných křídových slínitých 
prachovců, které v tomto případě tvoří s bází VI. terasy společný hydrogeologický kolektor. I odtud je 
pak podzemní voda drenována do štěrkopísků VII. terasy. 

Koeficienty filtrace VI. terasy se pohybují v řádech 10-5 – 10-6 m.s-1, VII. terasy v řádech 10-
3 – 10-4 m.s-1. Zvodnění terasových štěrkopísků je výrazné, a to v okolí Sojovic i VI. serasy 
s režimem silně ovlivněným vodárenským systémem, který sice podzemní vody využívá, ale také 
intenzivně zmnožuje umělou infiltraci. 

Základní směr podzemního odtoku v prostoru, navazujícím na těžebnu štěrkopísku, nebyl 
dosud podrobněji zjišťován. Dá se předpokládat od severovýchodu k jihozápadu, s místními odklony 
k jihozápadu, ovlivněnými sojovickým jímacím řadem (Kněžek, 1998). 

 



Pokračování těžby štěrkopísku v rámci DP Sojovice II          Oznámení dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 49

Hydrogeologická prozkoumanost 
V předmětném území bylo v minulých letech provedeno mnoho odborných posouzení 

geologických a hydrogeologických poměrů ložiska. Geologický průzkum dnes těženého ložiska 
provedly Vojenské stavby (Sucharda et al, 1969) v roce 1969. Závěrečná zpráva byla pod označením 
FZ 5000 schválena KKZ pod č. j. 844-05/63-69. Ve výměru KKZ je jednoznačně uvedeno, že zásoby 
pod kótou 179 m n. m. nejsou vyčísleny a nepočítá se s jejich těžbou z důvodů vodohospodářských 
zájmů. 

Vrty těžebního průzkumu byly realizovány v roce 1983 v severním a východním předpolí 
tehdejší těžební stěny (Janda, 1987). Na konci roku 1994 byl vyhotoven audit ložiska firmou 
Ekohydrogeo Žitný (Žitný, 1994). V rámci auditu bylo vyhloubeno 20 průzkumných sond, které 
sloužily k odběru vzorků zemin. 

V roce 1995 firma Ekohydrogeo zpracovala hydrogeologický posudek ložiska (Žitný, 1995), 
kde je poprvé zmiňován problém snížení těžební báze pod povolenou úroveň 179 m n. m. Další 
hydrogeologická zpráva (Hrubeš, 1997) byla na ložisku zpracována z důvodu zahloubení dna těžebny 
pod stanovenou těžební bázi, ke kterému došlo pravděpodobně již při provozu pískovny bývalými 
majiteli (OSP Mladá boleslav, obec Sojovice). Z výsledků posouzení však vyplynulo, že nedodržení 
stanovené těžební báze nevyvolává žádné ohrožení podzemních vod ani vodních zdrojů v okolí. 

V roce 1997 požádala Pískovna Sojovice o znalecké hydrogeologické posouzení záměru 
zasakování vod z praní písku (Kněžek, 1997). V rámci posouzení bylo zjištěno, že plánovanou 
technologií nedojde k hrožení jakosti podzemních vod, ani k omezení jejího množství. 

V roce 1998 bylo vypracováno zhodnocení a vyjádření  k možnosti eventuální úpravy 
(snížení) těžební báze, neboť př doměřování  základní důlní mapy  v roce 1995 bylo zjištěno, že 
aktuální báze se nachází v úrovni 176,5 – 177,0 m n. m. Průzkumem bylo zjištěno, že v minulosti bylo 
stanovení těžební báze zatíženo určitou chybou. Na základě těchto zjištění byla výška těžební báze 
upravena na 178 m n. m. 

Od roku 1967 byly hydrogeologické poměry na pískovně Sojovice zkoumány prostřednictvím 
řady pozorovacích vrtů. Sledováním kolísání hladiny podzemní vody byla stanovena báze těžby nad 
hladinou podzemní vody na kótě 179 m n. m. a zásoby pod touto kótou nebyly z důvodů 
vodohospodářských zájmů vyčísleny. 

V současnosti je výška hladiny podzemní vody sledována ve čtyřech vrtech K1 – K4, které 
byly realizovány v roce 1995. Vrty K1 a K2 leží ve dně těžebny, K3 je situován na východním 
předpolí, K4 na severním předpolí těžební stěny. Zároveň je sledována úroveň volné hladiny 
v kontrolním jezírku na dně těžebny, ze kterého je odebírána voda pro úpravu suroviny praním. 
V květnu roku 1995 byla volná hladina zastižena v úrovni 175,65 m n. m., v listopadu roku 1996 
v úrovni 175,80 m n. m. a v únoru roku 2007 byla hladina ve výšce 175,9 m n. m. Srovnání výšek 
hladiny podzemní vody ve zmiňovaných vrtech  v roce 1995 a 2007 znázorňuje Tab. č.  30. 

 

Tab. č.  30: Výška hladiny podzemní vody ve sledovaných vrtech 

Vrt Nadmořská výška terénu 
v m n. m. 

Báze kvartéru 
v m n. m. 

Hloubka vrtu (m) Úroveň hladiny podzemní vody
v m n. m. (naražená) 

1995 (prosinec) 2007 (únor) 

K1 177,73 172,83 5 175,43 175,73 
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Vrt Nadmořská výška terénu 
v m n. m. 

Báze kvartéru 
v m n. m. 

Hloubka vrtu (m) Úroveň hladiny podzemní vody
v m n. m. (naražená) 

1995 (prosinec) 2007 (únor) 

K2 177,71 167,71 10,3 175,31 175,71 

K3 189,06 171,06 18,2 nezastižena nezastižena 

K4 195,38 180,88 14,5 182,58 183,18 

6. Flóra  
Potenciální přirozená vegetace* 
Území náleží do Mladoboleslavského bioregionu, který leží převážnou částí v termofytiku.  

Dle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová, 1998) je pro území typická lipová doubrava 
(Tilio - Betuletum). Jedná se o společenstva teplých a sušších oblastí na minerálně slabších 
substrátech. Typické jsou středně bohaté terasové písky a štěrkopísky a podobné lehčí substráty na 
minerálně bohatém nepropustném podloží (křídové sedimenty). Lipové doubravy jsou okrajovým 
typem mezotrofních a mezofilních smíšených dubových lesů směrem k acidofilním doubravám.  

pozn.: Pod pojmem “potenciální přirozená vegetace” se rozumí taková vegetace, která by pokrývala území 
v případě, že by nebylo ovlivněno činností člověka. Takovou vegetaci zachycuje geobotanická rekonstrukční 
mapa ČSR v měřítku 1: 200 000 (Mikyška et al., 1968). 

 

Katalog biotopů 
Dle katalogu biotopů (Chytrý a kol., 2001) lze zájmové území zařadit do kategorie L7.4 – 

Acidofilní doubravy na písku. Jedná se o světlé lesní porosty s dominancí dubu letního  (Quercus 
robur) a borovice lesní (Pinus sylvestris) ve stromovém i keřovém patře. Původní stromové patro je 
v dnešních porostech většinou nahrazeno borovými kulturami. V bylinném patře se vyskytují četné 
suchomilné acidofyty. 

 

Aktuální vegetace 
Na podzim roku 2006 byl v zájmovém území proveden biologický průzkum, který zpracovala 

firma P-EKO s.r.o. Tento průzkum byl na jaře 2007 doplněn o tzv. jarní aspekt. Průzkum byl proveden 
na plochách, kterými prochází částečně funkční nadregionální biokoridor. Tento biokoridor protíná 
zájmové území v severojižním směru. Z hlediska botanického zde byly vymezeny následující biotopy: 

- Plocha A - Acidofilní doubrava na písku 
- Plocha B - Kulturní plodiny s plevelnými společenstvy 
- Plocha C - Ruderální a plevelná společenstva při okraji lesního porostu 
- Plocha D - Suchý acidofilní trávník 
- Plocha E - Náletové pionýrské dřeviny 
- Plocha F - Otevřené trávníky písčin 
Výsledky botanického průzkumu zpracovaného firmou P-EKO s. r. o. jsou uvedeny v příloze 

č. 3 tohoto oznámení.  
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V zájmovém území byl na jaře 2007 proveden ještě doplňující botanický průzkum, který měl 
za cíl pokrýt celou plochu zájmového území, tzn. celý DP Sojovice II. V rámci tohoto průzkumu byly 
vymezeny následující biotopy: 

- Plocha I - Borová doubrava na písku  
- Plocha II - Okraje lesních porostů 
- Plocha III - Pole 
 

Obr. č.  9: Vymezení ploch botanického průzkumu  

 
 

Výsledky botanického průzkumu provedeného na plochách mimo nadregionální biokoridor: 
 
• Plocha I – Borová doubrava na písku 
• Plocha II - Okraje lesních porostů 
• Plocha III - Pole 
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Tab. č.  31: Skladba rostlinných druhů na plochách I, II a III 

Latinský název Český název 
Plochy 

I - Borová 
doubrava       
na písku 

II - Okraje 
lesního 
porostu 

III - Pole 

stromové a keřové patro    

Betula pendula Roth. bříza bělokorá x   

Ligustrum vulgare L. ptačí zob obecný x   

Pinus sylvestris L. borovice lesní x x  

Prunus avium L. třešeň ptačí x   

Prunus spinosa L. 
slivoň obecná (trnka 
obecná) 

 x  

Quercus petraea Liebl. dub zimní x x  

Quercus robur L. dub letní x   

Robinia pseudoacacia L. trnovník akát x x  

Rubus caesius sp. ostružiník ježinník x x  

Sambucus nigra L. bez černý x x  

Sorbus aucuparia L. jeřáb ptačí x x  

Sorothamnus scoparius L. janovec metlatý x x  

bylinné patro    

Achillea millefolium L. řebříček obecný x x  

Anagallis arvensis L. drchnička rolní   x 

Anthemis arvensis L. rmen rolní  x  

Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná  x  

Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM. kerblík lesní  x  

Armoratia rusticana G. M. et SCH. křen selský  x  

Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl  x  

Atriplex patula L. lebeda rozkladitá  x  

Calamagrostis epigeios (L.)Roth.sl. třtina křovištní x x  

Calluna vulgaris (L.) Hull. vřes obecný x   

Capsella bursa pastoris (L.) MED. kokoška pastuší tobolka  x x 

Corynephorus canescens (L.) P. 
Beauv. 

paličkovec šedavý  x  

Dactylis glomerata L. srha laločnatá  x  

Erodium cicutarium (L.) HÉR. pumpava obecná  x  

Erophila verna (L.) MEYER. osívka jarní  x x 

Euphorbia cyparissias L. pryšec chvojka x x  

Festuca ovina agg. L. kostřava ovčí x x  



Pokračování těžby štěrkopísku v rámci DP Sojovice II          Oznámení dle zákona č. 100/2001Sb., v platném znění 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 53

Latinský název Český název 
Plochy 

I - Borová 
doubrava       
na písku 

II - Okraje 
lesního 
porostu 

III - Pole 

Fragaria vesca L. jahodník obecný x   

Fumaria officinalis L. zemědým lékařský  x  

Gallium aparine L. svízel přítula  x  

Hieracium pilosella L. jestřábník chlupáček x   

Holosteum umbellatum L. plevel okoličnatý  x x 

Hyoscyamus niger L. blín černý  x  

Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná  x  

Chamaenerion angustifolium (L.) 
SCOP. 

vrbovka úzkolistá  x  

Chrysanthemum vulgare L. kopretina vratič  x  

Lamium purpureum L. hluchavka nachová  x  

Luzula campestris (L.) DC. bika ladní x   

Matricaria discoidea DC. heřmánek cizí  x  

Plantago major L. jitrocel větší  x  

Poa pratensis L. lipnice luční x x  

Polygonum aviculare L. truskavec ptačí x   

Potentilla verna L. mochna jarní  x  

Spergularia rubra PRESL. kuřinka červená  x  

Stelaria media (L.) VILL. ptačinec žabinec  x  

Taraxacum officinale agg. Wigg. smetanka lékařská  x  

Trifolium repens L. jetel plazivý x   

Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá  x  

Urtica urens L. kopřiva žahavka  x  

Verbascum sp. divizna  x  

Veronica officinalis L. rozrazil lékařský x   

Veronica serpyllifolia L. rozrazil douškolistý  x  

Veronica triphyllos L. rozrazil tříprstý  x  

Viola arvensis MURR.. viola rolní  x  

Viscaria vulgaris BERNH. smolnička obecná x   

Viscum album subsp. austriacum L. jmelí bílé borovicové x   

 
Závěr 

Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých 
rostlin ve smyslu Vyhlášky č. 359/1992 Sb. Nebyla zde zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů 
rostlin  uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). Lze 
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konstatovat, že dotčená lokalita (DP Sojovice II) není z botanického hlediska příliš významná, 
vyskytují se zde běžné, hojně zastoupené druhy rostlin, i běžné druhy dřevin.  

7. Fauna  
Fauna bioregionu 
V území Mladoboleslavského bioregionu převažuje běžná fauna kulturní krajiny, hercynského 

původu se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). V poměrně rozsáhlých lesních 
porostech se vyskytuje teplomilná fauna. Hlavní tok bioregionu – Jizera má podhorský charakter a 
náleží do parmového pásma.  

 
Aktuální fauna 
Na podzim roku 2006 byl v zájmovém území pískovny Sojovice proveden zoologický 

průzkum, který zpracovala firma P-EKO s. r. o. Tento průzkum byl na jaře 2007 doplněn o tzv. jarní 
aspekt. Tento průzkum byl proveden na plochách nadregionálního biokoridoru, který prochází 
zájmovým územím. Seznam druhů zjištěných při průzkumu, který provedla firma P-EKO s. r. o. je 
součástí tohoto oznámení v příloze č. 3. 

Na jaře roku 2007 byl proveden doplňující zoologický průzkum zájmového území, který 
zahrnul celé území dobývacího prostoru Sojovice II. Zkoumaná plocha se nachází  v sousedství 
aktivní pískovny (SV okraj) a při průzkumu jarního spektu byla navštívena dvakrát. Při exkursi 14. 4. 
2007 zde byl proveden individuální  průzkum brouků pod kameny, vegetací a dřevem a bylo zde 
zakopáno 5 ks zemních pastí plněných vinným octem. Pasti byly rozmístěny mozaikovitě po celém 
zájmovém území. Při exkursi 28. 4. 2007 byl proveden sběr hmyzu pobíhajícího po povrchu půdy, či 
nacházejícího se pod kameny a dřevem, resp. pod kůrou stromů. Rovněž bylo provedeno sklepávání 
stromů,  resp. keřů (většinou duby a 1 kvetoucí hloh). Byly vybrány zemní pasti a průzkum ukončen.  

Vlastní průzkum byl z hlediska charakteru stanovišť zaměřen na brouky (Coleoptera) a denní 
motýli (Lepidoptera) a zvláště chráněné druhy všech skupin bezobratlých. U obratlovců byl průzkum 
zaměřen na všechny třídy, tj. obojživelníky, plazy, ptáky a savce. 

Při determinaci byla použita běžná literatura, či srovnávací materiál, pro zařazení brouků byla 
použita synonymika podle check-listu zpracovaného Jelínkem (1993), zástupci čeledi Carabidae byly 
určováni podle Hůrky (1996). Většina sběrů hmyzu je dokladována. Česká synonymika je použita jen 
v těch případech, kdy jde o vžitá druhová jména. 

 Seznam druhů zjištěných při jarním spektu na lokalitě byl doplněn o druhy, které byly 
zjištěny při průzkumu podzimního a jarního aspektu, který prováděl Ing. V. Vysoký a Ing. P. Majer, 
neboť zjištěné druhy se částečně odlišují. V tabulce jsou sběry Ing. Vysokého označeny (V) a Ing. 
Majera označeny (M). Ostatní sběry či pozorování nejsou v textu označeny žádným symbolem.  

 

Tab. č.  32: Druhy živočichů zjištěné v zájmovém území 

Latinský název Český název 

Měkkýši (Mollusca) 

Helicella obvia suchomilka obecná  

Hmyz (Insecta) 

Ploštice (Heteroptera) 
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Latinský název Český název 

Coreus marginatum  

Graphosoma italicum  

Pyrrhocoris apterus  

Brouci (Coleoptera) 

Carabidae 

Amara aenea  

Amara apricaria  

Amara bifrons  

Amara equestris  

Amara familiaris (V)  

Amara littorea (V)  

Amara lunicollis (V)  

Amara similata  

Amara spreta  

Amara tibialis  

Anchomenus dorsalis (V)  

Anisodactylus signatus  

Bembidion femoratum  

Bembidion lampros  

Bembidion properans  

Bembidion pygmaeum  

Bembidion quadrimaculatum  

Caladromius spilotus  

Calathus erratus (V)  

Calathus fuscipes (V) střevlíček hnědý 

Calathus melanocephalus (V)  

Calathus micropterus (V)  

Carabus arcensis arcensis  

Carabus hortensis hortensis (V) střevlík zahradní 

Carabus nemoralis nemoralis (V)  

Cicindela campestris  

Cicindela hybrida  

Cymindis angularis  

Dromius linearis  

Europhilus micans (V)  

Harpalus affinis  
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Latinský název Český název 

Harpalus atratus (V)  

Harpalus distinquendus  

Harpalus latus  

Harpalus rubripes  

Harpalus smaragdinus  

Harpalus tardus (V)  

Leistus ferrugineus (V)  

Licinus depressus (V)  

Lionychus quadrilum  

Oxypselaphus obscurus (V)  

Philorhizus notatus (V)  

Platynus assimilis  

Poecilus cupreus  

Pseudoophonus rufipes (V)  

Pterostichus oblongopunctatus (V)  

Pterostichus strenuus (V)  

Syntomus foveatus  

Syntomus truncatellus (V)  

Trechus quadristriatus  

Histeridae 

Margarinotus sp.  

Silphidae

Silpha carinata  

Staphylinidae 

Gyrohypnus fracticornis  

Ocypus ophthalmicus  

Ontholestes haroldi  

Philonthus sp.,   

Stilicus erichsoni  

Tachinus rufipes  

Scarabaeidae

Aphodius prodromus  

Cetonia aurata  

Geotrupes stercorosus (V)  

Geotrupes vernalis (V)  

Melolontha hippocastani chroust maďalový 
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Latinský název Český název 

Oxyomus silvestris (V)  

Trox scaber (V)  

Buprestidae 

Anthaxia similis  

Elateridae 

Agriotes aterrimus  

Cardiophorus gramineus  

Cidnopus minutus  

Cidnopus pilosus  

Paracardiophorus musculus  

Platynychus cinereus  

Cantharidae 

Rhagonycha lignosa  

Bostrichidae 

Bostrichus capucinus  

Dasytidae

Dasytes plumbeus  

Endomychidae 

Mycetina cruciata (V)  

Nitidulidae 

Glischrochilus quadriguttatus (V)  

Glischrochilus quadripunctatus (V)  

Glischrochilus quadrisignatus  

Soronia grisea  

Leiodidae 

Catops fuliginosus (V)  

Catops picipes (V)  

Coccinellidae 

Exochomus quadripustulatus  

Halyzia sedecimguttata  

Propylea quatuordecimpunctata  

Cucujidae 

Laemophloeus ater (V)  

Byturidae 

Byturus fumatus  

Tenebrionidae 
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Latinský název Český název 

Crypticus quisquilius  

Scaphidema metallicum (V)  

Cerambycidae 

Clytus arcuatus  

Grammoptera ruficornis  

Leptura rubra  

Pogonocherus hispidus (V)  

Pyrrhidium sanquineum  

Chrysomelidae 

Colaphus sophiae  

Curculionidae 

Polydrusus molis  

Strophosomus rufipes  

Škvorovití (Dermaptera) 

Forficularia cunicularia (V) škvor obecný 

Síťokřídlí (Neuroptera) 

Myrmeleon formicarius mravkolev obecný 

Dvoukřídlí (Diptera)

Bibio marci  

Bibio sp.  

Bombylius major  

Motýli (Lepidoptera) 

Aglais urticae babočka kopřivová  

Anthocharis cardamines bělásek řeřichový  

Colias alfacariensis žlutásek jižní  

Gonepteryx rhamni žluťásek řešetlákový  

Inachis io babočka paví oko  

Leptidea sinapis bělásek hrachorový 

Lycaena phlaeas ohniváček černokřídlý  

Nymphalis io babočka paví oko  

Pieris napi bělásek řepkový  

Polygonia c-album babočka bílé C  

Blanokřídlí (Hymenoptera)  

Amnophila sabulosa  

Camponotus fallax (V)  

Camponotus ligniperda (V) mravenec dřevokaz 
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Latinský název Český název 

Formica fusca (V)  

Formica rufa (V)  

Formica sanquinea  

Lasius brunneus (V)  

Lasius niger (V)  

Leptothorax nylanderi (V)  

Myrmica lobicornis (V)  

Myrmica rubra (V) mravenec žahavý 

Myrmica ruginodis (V)  

Myrmica sabuleti (V)  

Myrmica scabrinodis (V)  

Stenamma debile (V)  

Tetramorium caespitum (V)  

Vespa crabro (V) sršeň obecný 

Vespula germanica (V) vosa útočná 

Vespula vulgaris (V) vosa obecná 

Obratlovci (Vertebrata) 

Plazi (Reptilia) 

Lacerta agilis ještěrka obecná 

Ptáci (Aves) 

Accipiter gentilis jestřáb lesní 

Alauda arvensis (M) skřivan polní 

Buteo buteo káně lesní 

Carduelis carduelis (M) stehlík obecný 

Carduelis spinus (M) čížek lesní 

Columba palumbus holub hřivnáč 

Corvus corax krkavec velký 

Corvus cornix vrána šedá 

Cuculus canorus (M) kukačka obecná 

Dendrocopos major (M) strakapoud velký 

Emberiza citrinella (M) strnad obecný 

Erithacus rubecula (M) červenka obecná 

Falco tinunculus poštolka obecná 

Fringilla coelebs (M) pěnkava obecná 

Garrulus glandarius (M) sojka obecná 

Motacilla alba (M) konipas bílý 
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Latinský název Český název 

Parus caeruleus sýkora modřinka 

Parus major (M) sýkora koňadra 

Passer domesticus (M) vrabec domácí 

Phasianus colchicus bažant kolchický 

Phoenicurus ochruros rehek domácí 

Phylloscopus collybita (M) budníček menší 

Phylloscopus trochilus (M) budníček větší 

Pica pica (M) straka obecná 

Sitta europaea (M) brhlík lesní 

Streptopelia decaocto (M) hrdlička zahradní 

Streptopelia turtur hrdlička divoká 

Sturnus vulgaris (M) špaček obecný 

Sylvia atricapilla (M) pěnice černohlavá 

Sylvia borin pěnice slavíková 

Troglodytes troglodytes (M) střízlík obecný 

Turdus merula (M) kos černý 

Turdus philomelos (M) drozd zpěvný 

Savci (Mammalia) 

Apodemus sp. (M) myšice sp. 

Capreolus capreolus (M) srnec obecný 

Clethrionomys glareolus (M) norník rudý 

Lepus araneus zajíc polní 

Microtus arvalis hraboš polní 

Sorex araneus (M) rejsek obecný 

Sorex minutus (M) rejsek malý 

Sus scropha prase divoké 

Talpa europaea (M) krtek obecný 

Vulpes vulpes liška obecná 

 

Závěr 
   Při průzkumu jarního aspektu pískovny Sojovice II bylo zjištěno 111 druhů živočichů, 

z toho 86 druhů bezobratlých a  25 druhů obratlovců. Po zařazení údajů z podzimního aspektu roku 
2006 a z jarního aspektu roku 2007 zjištěných pracovníky firmy P-EKO z Ústí n. Labem zde bylo 
zjištěno celkem 175 druhů živočichů, z toho 132 druhů bezobratlých a 43 druhů obratlovců.  

V zájmovém území DP Sojovice II převládají běžné druhy živočichů vázané na borové lesy na 
písku s podrostem dubu. V území byl byl zjištěn výskyt 4 druhů patřících mezi zvláště chráněné podle 
vyhlášky č. 395/92 Sb., v platném znění. Jsou to ohrožené druhy: mravenec (Formica sanquinea), 
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střevlík (Carabus arcensis arcensis), při okraji lokality svižník polní (Cicindela campestris) a silně 
ohrožená ještěrka obecná (Lacerta agilis). Okraje pískovny rovněž hostí některé reliktní druhy hmyzu, 
např. střevlíci (Bembidion pygmaeum, Cymindis angularis, Licinus depressus) a drabčíci (Ocypus 
ophtalmicus, Ontolestes haroldi). Na porosty dubu jsou vázány některé druhy tesaříků (Pyrrhidium 
sanquineum, Clytus arcuatus), zástupce čeledi Bostrichidae (Bostrichus capucinus) a také chroust 
maďalový (Melolontha hippocastani), který se zde v dubnu 2007 vyskytoval v kalamitním množství. 
Na borové lesy jsou vázáni kovaříci (Cardiophorus gramineus či Paracardiophorus musculus), na 
otevřené plochy jsou vázány teplomilné druhy motýlů: bělásek hrachorový (Leptidea sinapis) a 
žluťásek jižní (Colias alfacariensis).   

Před zahájením prací na rozšíření těžby v rámci lokality Sojovice II bude zapotřebí zde 
provést přenos hnízda mravence Formica sanquinea na náhradní lokalitu. Pravděpodobně bude muset 
být proveden nový vyhledávací průzkum před zahájením kácení stromů a dalších prací, neboť je 
možné, že mravenci se samovolně přesunou na jinou lokalitu.  

Těžba písku zasáhne do lokálního biocentra a nadregionálního biokoridoru ekologické 
stability. Je zapotřebí, aby při obnově tohoto biocentra i biokoridoru byly v náhradní rekultivaci 
vysazovány nejen borovice lesní, ale rovněž duby, čímž bude zajištěno, že z lokality nezmizí druhy 
živočichů vázané na dubové porosty.  

8. Ekosystémy 
Dle katalogu biotopů České republiky (Chytrý, 2001) se zájmové území nachází v matrice 

acidofilních doubrav na písku. Původní stromové patro s dominancí dubu letního – Quercus petraea, 
k němuž se druží bříza bělokorá – Betula pendula je v dnešních porostech většinou nahrazeno 
borovými monokulturami (Pinus sylvestris). V bylinném patře se vyskytují četné suchomilné a málo 
náročné acidofyty. Význačný je i podíl psamofitů a teplomilných druhů. 

Převážná část zájmového území je tvořena lesním ekosystémem s převahou borovice lesní. 
Jedná se o vzrostlý borový porost s příměsí dubu letního a břízy bělokoré. V podrostu se vyskytují 
běžné druhy rostlin, které jsou typické pro suché písčité půdy. V jižní a severní části dobývacího 
prostoru Sojovice II se rozkládají pole, na kterých jsou pěstovány běžné zemědělské kultury.  

9. Krajina  
Vzhledem k rovinnému charakteru Polabské nížiny a místním klimatickým, pedologickým a 

geologickým poměrům je oblast využívána především k zemědělské výrobě a k těžební činnosti. 
Typicky agrární rovinatou krajinu oživuje tok řeky Jizery se zbytky lužních lesů v okolí. Lesy si zčásti 
udržují přirozenou druhovou skladbu, zčásti jsou přeměněny v lignikultury, zejména borové. Všechny 
tyto systémy plní především estetickou funkci a působí jako ekologicko stabilizační prvek v krajině. 

Reliéf zájmového území je rovinný, mírně se zvedající jihozápadním směrem. Samotná 
štěrkopískovna se rozkládá v nadmořské výšce 185 – 195 m n. m. Těžba navazuje na již vytěžený 
prostor pískovny Sojovice, která se nachází v porostu borové monokultury. Lesy se rozkládají i 
východně od záměru, jedná se o tzv. Hladký bor. Krajina západně směrem k řece Jizeře je převážně 
zemědělsky využívána. 
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Tab. č.  33: Druhy pozemků v rámci ZÚJ Sojovice 

Druhy pozemků (údaje z roku 2004) ZÚJ Travčice 
(výměra v ha) 

Celková výměra pozemku 755,4970 

Chmelnice 0,0000 

Lesní půda 199,2590 

Trvalé travní porosty 50,3657 

Orná půda 398,3516 

Ostatní plochy 68,7902 

Ovocné sady 0,5777 

Vinice 0,0000 

Vodní plochy 15,7645 

Zahrady 10,3115 

Zastavěné plochy 12,0768 

Zemědělská půda 459,6065 

Zdroj: ČSÚ 

10. Kulturní památky a hmotný majetek 
Obec Sojovice patří mezi menší obce bývalého okresu Mladá Boleslav. V průběhu 30leté 

války byla kompletně zničena a vypálena, takže žádná stavba v obci není ani teoreticky starší třiceti 
let. V obci navíc nikdy nestál kostel ani žádné  panské sídlo (prastará tvrz beze stopy zanikla více než 
před půl tisíciletím). Proto se v Sojovicích takřka žádné historicky cenné památky nedochovaly.  

Zástavba obce se rozvíjela kolem původní návsi, kde jsou soustředěny původní zděné statky, 
jejichž existence je doložena již v pozdně barokním období. Zástavba historického jádra Sojovic se 
postupně propojila s novější návsí - podélnou (ulicovou) a urbanistická struktura zástavby postupně 
získala charakter pravidelné uliční sítě. Dnes jsou Sojovice obec rekreačního charakteru, s novými 
vilami a rekreačními stavbami. 

Uprostřed návsi stávala dřevěná vidlicová zvonička, ze stran podepřená trámy. Když ji v r. 
1898 porazil volský potah, byla nahrazena zděnou zvoničkou (datum postavení r. 1905), která se 
zachovala až do současnosti a je přirozenou dominantou návsi. 

Na návsi stojí i další upravená a ošetřená památka - empirový křížek s kamenným pylonem a 
bohatě zdobeným kovovým krucifixem. 

V roce 1909 byl  v Sojovicích postaven most přes Jizeru, který měl nahradit stávající přívoz. 
Jednalo se o jeden z největších železobetonových mostů v Království Českém. Most má 5 pilířů a jeho 
délka 64 m. Později byl pojmenován jako most Tyršův. 

V rámci plánovaného rozšíření POPD č. 7 ani při budoucím uvažovaném dotěžování zásob 
v dobývacím prostoru Sojovice II nebude dotčen hmotný majetek. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti 
a významnosti 

1. Vlivy na zdraví obyvatel 
Vzhledem k charakteru oznámení zpracovaném dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. je 

provedeno stručné posouzení zdravotních rizik souvisejících s posuzovaným záměrem 
zpracovatelským týmem předkládaného oznámení. 

V souvislosti s uvažovaným záměrem, můžeme za potenciální zdroj zdravotních rizik pro 
obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky emitované do ovzduší.   

 

Hodnocení zdravotních rizik - hluk 
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 

funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči 
stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

K obecně nepříznivým zdravotním účinkům hluku patří např. poškození sluchového aparátu 
v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Obecně se 
předpokládá i možný negativní vliv hluku na imunitní a hormonální systém či mentální zdraví. 

Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně  vycházet 
z prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní době ve venkovním 
prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část 
populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je 
tedy třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách hluku nižších. 

 

Tab. č.  34: Prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku - den 

 dB  
Nepříznivý účinek 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 
Kardiovaskulární účinky        
Zhoršená komunikace řečí        
Pocit obtěžování hlukem        
Mírné obtěžování        

 
Z tabulky vyplývá, že při dodržení limitu 50 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

v denní době se nepředpokládá existence zdravotních rizik hluku pro exponované osoby.  Nelze ovšem 
vyloučit možnost určité míry obtěžování i úrovní hluku podlimitní v případě expozice osob se 
zvýšenou citlivostí vůči hluku nebo v případě hluku se zvýšeným rušivým vlivem, jako je hluk 
doprovázený vibracemi nebo hluk obsahující nízké frekvenční složky. Nepříjemnější je též hluk 
s kolísavou intenzitou nebo obsahující výrazné tónové složky.  
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Akustická studie, která je součástí tohoto oznámení v příloze č. 1, se zabývá hlukovou 
expozicí nejbližší zástavby v okolí pískovny Sojovice a hodnotí ve výpočtových bodech ekvivalentní 
hladinu akustického tlaku. Součástí předložené akustické studie je i hodnocení stávající a výhledové 
akustické situace. Výsledky akustické situace v území reprezentují nejexponovanější objekty ve 
vztahu k bodovým a liniovým zdrojům hluku. Výstupem hlukové studie jsou denní ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A pro jednotlivé výpočtové body.  

 
Hodnocení expozice a charakterizace rizika 
 

Hluk z dopravy 
Počáteční akustická situace byla zjišťována měřením ve venkovním prostředí v obci Sojovice. 

Změřená hladina akustického tlaku z dopravy v chráněném venkovním prostoru byla LAeq = 59,9 dB. 
Při této hodnotě se objevuje pocit obtěžování hlukem a možnost zhoršené komunikace řečí. 

Z výsledků pro výhledový stav v roce 2010 vyplývá, že hodnota hladiny akustického tlaku 
LAeq vyvolaná dopravou se pohybuje v rozmezí 30,8 dB – 65,8 dB ve výpočtových bodech v obci 
Sojovice. V obci Dvorce se LAeq pohybuje v rozmezí 65,2 dB – 65,8 dB a v chatové oblasti II 
odpovídá LAeq hodnotám v rozmezí 34,0 dB – 38,7 dB. Všechny hodnoty splňují hygienický limit pro 
starou hlukovou zátěž daný Nařízením vlády č. 148/2006 Sb.  

Hygienický limit pro samotný záměr provoz pískovny je ve všech výpočtových bodech v obci 
Sojovice splněn. Hodnoty LAeq pro samotný záměr se pohybují v obci Dvorce v rozmezí 57,6 – 58,1 
dB, přičemž pouze jedna hodnota se nachází v pásmu nejistoty hygienického limitu.  

Je zřejmé, že obyvatelé obytné zástavby dotčených obcí jsou vystaveni úrovni hlukové zátěže, 
která vyvolává pocity obtěžování a ztěžuje běžnou komunikaci řečí. Stávající akustická situace i 
vypočtené výhledové hladiny akustického tlaku A se sice pohybují v hodnotách nepříznivých pro 
zdraví lidí, avšak vyvolaná doprava v souvislosti s plánovaným záměrem se na změně akustické 
situace nijak prokazatelně neprojeví. 

 

Hluk z provozu 
Počáteční akustická situace byla zjišťována měřením ve venkovním prostředí u chatové oblasti 

I. Změřená hladina akustického tlaku ve vzdálenosti cca 50 m od chatové oblasti byla LAeq = 50,9 dB a 
ve vzdálenosti cca 20 m od chatové oblasti byla LAeq = 45,0 dB. Při hodnotě LAeq = 45,0 dB nejsou 
prokazatelné nepříznivé účinky hluku na lidský organismus.  

Z výpočtů pro výhledový stav v roce 2010 vyplývá, že hodnota hladiny akustického tlaku LAeq 
vyvolaná těžbou suroviny se pohybuje v rozmezí 38,6 dB – 47,2 dB ve výpočtových bodech v chatové 
oblasti I. V obci Sojovice se LAeq pohybuje v rozmezí 33 dB – 40,5 dB, v chatové oblasti II odpovídá 
LAeq hodnotám v rozmezí 35,0 dB – 45 dB a v obci Čihadla se hodnota LAeq pohybuje v rozmezí 34,8 – 
36,8 dB. Všechny hodnoty splňují hygienický limit daný Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Při 
hodnotách LAeq do 50,0 dB nejsou prokazatelné nepříznivé účinky na lidský organismus.  

V chatové oblasti I, která je situována v těsné blízkosti hranice dobývacího prostoru, se 
hodnota LAeq při provádění skrývkových prací pohybuje v rozmezí 39,1 – 54,2 dB, což může způsobit 
mírné obtěžování hlukem 

V chatové oblasti II se hodnota LAeq při skrývkových pracích pohybuje v rozmezí 36,0 – 55,9 
dB, což jsou hodnoty vyvolávající pocit obtěžování hlukem.  
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Pro rekultivaci v severovýchodní části DP Sojovice II jsou hodnoty hladiny akustického tlaku do 4 dB 
nad požadovaným hygienickým limitem i při zkrácení pracovní doby. Vzhledem k možnému 
obtěžování hlukem doporučujeme nepoužívat rypadlo, které není ve fázi rekultivace nutné.  

Skrývkové práce a rekultivace budou navíc prováděny pouze několik dní v zimním období, a 
tedy riziko obtěžování obyvatel hlukem je nízké. 

 

Závěr 

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že při 
dodržení navrhovaných opatření nebude realizace předkládaného záměru představovat významné 
riziko pro zdraví obyvatel v okolí posuzovaného záměru. 

 

Hodnocení zdravotních rizik - znečištění ovzduší 
Z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo přichází u posuzovaného záměru do úvahy 

především působení imisí látek v ovzduší, jejichž zdrojem je zejména související nákladní doprava a 
těžba suroviny. 

V rámci rozptylové studie (příloha č. 2 oznámení) byl vytipován polutant PM10, který je 
charakteristický pro těžbu štěrkopísku a návaznou technologii a oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen a 
suspendované částice PM10  jsou znečišťující látky z provozu mechanizace a dopravy.  

Podkladem ke kvantitativnímu odhadu rizika akutních resp. subakutních účinků oxidu 
dusičitého a suspendovaných částic PM10 jsou nejvyšší vypočtené průměrné krátkodobé 1hodinové, 
resp. 24 hodinové koncentrace. Tyto imisní koncentrace však představují maximum, které může být 
v jednotlivých výpočtových bodech teoreticky dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek a reálně 
nemusí být dosaženy. Jde tedy o odhad zatížený vysokou nejistotou.  

Věrohodnější jsou průměrné roční koncentrace, na základě kterých se odhaduje riziko 
chronických toxických, event. pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. Avšak i v případě těchto 
hodnot je významnou nejistotou zatíženo modelování imisních koncentrací suspendovaných částic 
frakce PM10 vedoucí k významnému podhodnocení, neboť rozptylový model nezohledňuje sekundární 
prašnost vznikající pohybem automobilů, emise částic mimo výfukové plyny (opotřebování pneumatik 
a brzdových obložení) ani sekundární vznik jemné frakce částic z původně plynných látek v ovzduší.  

Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin 
v ovzduší nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních 
zdrojů. Obecně nejspolehlivější údaje o imisním pozadí poskytují dlouhodobá měření monitorovacích 
stanic, pokud je lze vztáhnout na zájmové území. V daném případě jsou k dispozici výsledky měření 
monitorovacích stanic v Mladé Boleslavi, Brandýse nad Labem a Ondřejově. Podle imisního 
posouzení záměru a podle imisních map ČHMÚ pro rok 2004 a 2005, leží lokalita v pásmu ročních 
koncentrací:  

• NO2 do 25 µg.m-3  
• PM10 do 30 µg.m-3  
• Benzen není na těchto monitorovacích stanicích měřen, ale lze předpokládat koncentrace      

do 1 µg.m-3  
• CO není na těchto monitorovacích stanicích měřen 
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Odhad imisního pozadí zájmového území je vzhledem k výběru a reprezentativnosti  situace 
zatížen značnou nejistotou.   

 
Hodnocení expozice a charakterizace rizika 
Příspěvek řešeného záměru k  imisní zátěži NO2 činí v referenčních bodech v obytné zástavbě 

max. 0,416 µg/m3. S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty 
s obstrukční chorobou plicní, je třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním 
plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3 NO2. 
Předpokládané maximální hodinové imise pozadí navýšené o příspěvek na úrovni do 0,5 µg/m3 jsou 
významně nižší než zmíněná koncentrace 400 µg/m3 NO2 spojená s nepříznivým ovlivněním plicních 
funkcí a reaktivity dýchacích cest i nižší než hodnota 1 hodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 NO2 

doporučená experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. Je možné 
konstatovat, že předpokládané nárůsty  průměrných imisních koncentrací oxidu dusičitého jsou o více 
než 4 řády nižší než imisní limity a lze tedy předpokládat, že realizací předkládaného záměru se 
významně nezvýší výskyt chronických respiračních symptomů u dětí ani výskyt astmatických 
syndromů u dětí. 

Vzhledem k vypočteným přírůstkům koncentrací NO2 je tedy možné konstatovat, že ani při 
velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na 
celou exponovanou populaci nelze předpokládat významné zvýšení rizika chronických zdravotních 
účinků oxidů dusíku v důsledku realizace předkládaného záměru.  

 
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že příspěvky CO k 8hodinovým imisním koncentracím 

se pohybují v místě obytné zástavby posuzovaným záměrem max. do 1,2772 µg.m-3. Podstatou 
zdravotního rizika oxidu uhelnatého při expozici imisím je akutní toxický účinek na základě 
krátkodobých expozic.   

Nelze předpokládat, že by vypočtené příspěvky na úrovni maximálně jednotek způsobily 
překročení imisního limitu, který je 10 000  µg.m-3 .  

 
Příspěvky k imisním zátěžím benzenu se pro řešený záměr pohybují do 0,00038 µg.m-3  pro 

průměrné roční koncentrace. Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem ani při 
konzervativním odhadu úrovně imisního pozadí a vlastního imisního příspěvku záměru nepřesahuje 
přijatelnou úroveň nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro benzen, ale i 
z podstatně přísnějšího pohledu zdravotních rizik a vlastní imisní příspěvky hodnoceného záměru 
tento stav významně neovlivní.  

 

Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární dohad 
z epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní průměrné 
koncentrace PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento nárůst denní průměrné 
koncentrace PM10 spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se 
zvýšením počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují 
neprodleně nebo se zpožděním 1-3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší 
lidé, kojenci a osoby s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního systému.  

Imisní příspěvek provozu plánovaného záměru k 24 hodinové koncentraci PM10 by dle 
rozptylové studie mohl za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat u nejbližší okolní 
obytné zástavby hodnoty  7,626 µg/m3.    
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Je tedy pravděpodobné, že za nepříznivých rozptylových podmínek mohou i v zájmovém 
území výkyvy denních koncentrací PM10 přechodně ovlivňovat respirační nemocnost a úmrtnost 
predisponovaných skupin obyvatel a určitý malý podíl na tomto vlivu zde bude mít i imisní příspěvek 
z provozu plánovaného záměru. Kvantitativní vyhodnocení tohoto vlivu není reálně možné, neboť při 
relativně malém počtu exponovaných obyvatel bude záviset především na konkrétním zdravotním 
stavu a eventuelní individuální predispozici k nepříznivým účinkům znečištěného ovzduší.   

 

Závěr 
Příspěvky k imisním zátěžím NO2, benzenu, CO a PM10 z provozu pískovny Sojovice lze 

považovat za akceptovatelné, předpokládané nárůsty jsou o několik řádů 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. 

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že realizace 
předkládaného záměru nepředstavuje významné riziko pro obyvatele v okolí posuzovaného záměru. 

2. Vlivy na ovzduší 
Studie hodnotící vliv záměru na ovzduší (Rozptylová studie) je součástí přílohy č. 2 tohoto 

oznámení. Imisní limity jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, resp. nařízením vlády 
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší s platností od 31.12.2006. 

 

Tab. č.  35: Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu 
Přípustná četnost 
překročení za rok 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m-3 24 
Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3 3 

Oxid uhelnatý 
maximální denní 

osmihodinový průměr
10 mg.m-3 - 

Suspendované částice 
PM10 

24 hodin 50 µg.m-3 35 

Suspendované částice 
PM10 

1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m-3 - 
 

Tab. č.  36: Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení 
s platností od 31. 12. 2009 

Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu  
Přípustná četnost 
překročení za rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3  18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 
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Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu  
Přípustná četnost 
překročení za rok 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 - 

 
3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu 

Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 
Oxid dusičitý 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 

Benzen 1 kalendářní rok 4 µg.m-3 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 

 
Předmětem Rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži související s provozem 

posuzovaného záměru. Výpočet znečištění byl proveden pro následující polutanty rozdělené dle 
původu na:  

- polutanty z technologických zdrojů, tedy z plošných zdrojů znečišťování ovzduší - 
suspendované částice PM10, 

- polutanty ze související dopravy a provozu mechanizace – oxid dusičitý, oxid uhelnatý a 
benzen - emise z liniových a plošných zdrojů definovaných v rozptylové studii. 
 

Tab. č.  37: Maximální příspěvky posuzovaného záměru  k imisní zátěži  

Polutant 
Maximální hodinové koncentrace 

[µg.m-3] 
Průměrné roční koncentrace 

[µg.m-3] 

NO2 0,416 2 – Sojovice střed 0,00756 2 – Sojovice střed 

CO 1,2772 2 – Sojovice střed 0,04946 2 – Sojovice střed 

benzen 0,020 7 – Skorkov 0,00038 3 - Podbrahy 

PM10 7,626 8 – Sojovice chaty 0,3471 10 – chatová kolonie 
 

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území 
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve 

vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k maximální 
hodinové koncentraci. 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 
překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány  ani 
limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. Dle modelu map uvedených 
v ročenkách se v zájmovém území pohybují vypočtené koncentrace ročního aritmetického průměru 
pod 26 µg.m-3. 

Pro referenční body se pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do 0,416 µg.m-3 pro 
maximální hodinové koncentrace. To představuje příspěvek ve výši maximálně 0,21 % imisního 
limitu. Pro roční koncentrace byl vyčíslen nejvyšší příspěvek k imisní zátěži ve výši 0,00756 µg.m-3. 
Vzhledem k imisním limitům se jedná o příspěvek 0,02% k ročnímu imisnímu limitu. 
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Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji 
imisní zátěž v zájmovém území a nezpůsobí překroční imisních limitů pro oxid dusičitý.  

Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území 
Pro CO je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro průměrnou 8-mi hodinovou 

koncentraci ve vztahu ke zdraví obyvatel na hodnotou 10 000 µg.m-3. Dle modelu map uvedených 
v ročenkách se v zájmovém území pohybují naměřené koncentrace 8-mi hodinovou klouzavé 
koncentrace hluboko pod tímto limitem. 

Pro referenční body se pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do 1,2772 µg.m-3 pro 
maximální 8-mi hodinové koncentrace. To představuje příspěvek ve výši maximálně 0,012 % imisního 
limitu.  

Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji 
imisní zátěž v zájmovém území a nezpůsobí překroční imisních limitů pro oxid uhelnatý. 

Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území 
Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr 

ve vztahu k ekosystémů na hodnotou 5 µg.m-3. Dle modelu map uvedených v ročenkách se 
v zájmovém území pohybují vypočtené koncentrace ročního aritmetického průměru pod 2 µg.m-3. 

Pro referenční body se pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do 0,00038 µg.m-3 pro 
průměrné roční koncentrace. To představuje příspěvek ve výši maximálně 0,008 % imisního limitu.  

Obecně lze vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji 
imisní zátěž v zájmovém území a nezpůsobí překročení imisních limitů pro benzen. 

 

Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území 
Pro suspendované částice PM10 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro 

denní aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 50 µg.m-3 a 40 µg.m-3 ve 
vztahu k roční průměrné koncentraci. 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 
překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány  ani 
limitní koncentrace ve vztahu k dennímu aritmetickému průměru. Dle modelu map uvedených 
v ročenkách se v zájmovém území pohybují vypočtené koncentrace ročního aritmetického průměru 
v rozpětí 30 až 40 µg.m-3.  

Pro referenční body se pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do 7,626 µg.m-3 pro 
průměrné denní hodinové koncentrace. To představuje příspěvek ve výši maximálně 15,3 % imisního 
limitu. Pro referenční body pohybuje příspěvek k imisní zátěži nejvýše do 0,3471µg.m-3 pro průměrné 
roční koncentrace. To představuje příspěvek ve výši maximálně 0,87 % imisního limitu.  

 

Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve vztahu 
k vlivům na ovzduší přípustná. Vliv posuzovaného záměru je malý a z hlediska ochrany ovzduší 
(z hlediska imisní zátěže) lze vyhodnotit tento záměr jako málo významný, který nezpůsobí 
během provozu zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokalitě. 
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3. Vlivy na akustickou situaci  
Zjištěný stav akustické situace v zadaném území (ať už na základě měření, výpočtů, či na 

základě obojího) se posuzuje dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Na základě nařízení vlády jsou stanovovány limity nejvýše přípustných hodnot 
hluku ve venkovním chráněném prostředí. 

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru 

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve 
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 
25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách, a pro hluk z leteckého 
provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou 
noční dobu (LAeq,8h). 

(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. 
Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se 
další korekce -5 dB. 

(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T 
stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č.3 
k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze 
stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem 
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

 

Tab. č.  38: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru 

Druh chráněného prostoru 
Korekce [dB]

1) 2) 3) 4) 
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní 
-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní 
venkovní prostor 

0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou 
hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 
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Vysvětlivky: 

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozem služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou 
letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční 
stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy 
vozů. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto 
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk 
z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou 
hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který 
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. 
Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě 
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, pro které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

 

Důsledky legislativy pro řešený záměr 

Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním 
prostředí ovlivňovaném hlukem vozidel na veřejné komunikaci (silnice II/331) uvažovány tyto 
nejvýše přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru: 

základní hladina ak. tlaku A                  LAeq,T  = 50 dB 

korekce na hluk z veřejných komunikací (pro komunikaci I. a II. třídy)       k =  10 dB 

stará hluková zátěž                                                                                                        k =  20 dB 

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity: 

Pro chráněný venkovní prostor v okolí komunikací I. a II. třídy: 

pro den: LAeq,T  = 60 dB 

Pro chráněný venkovní prostor v případě staré hlukové zátěže: 

pro den: LAeq,T  = 70 dB 
 

Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním 
prostředí ovlivňovaném hlukem vozidel na účelových komunikacích a v areálu pískovny uvažovány 
tyto nejvýše přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru: 

základní hladina ak. tlaku A                                                  LAeq,T  = 50 dB 

korekce na hluk z neveřejných komunikací                                         k = 0 dB 

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity: 

Pro chráněný venkovní prostor v okolí účelových komunikací: 

pro den  LAeq,T = 50 dB 
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Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním 
prostředí ovlivňovaném hlukem ze stacionárních zdrojů při provozu pískovny uvažovány tyto nejvýše 
přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru: 

základní hladina ak. tlaku A                    LAeq,T  = 50 dB 

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity: 

pro den (pro 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin):         LAeq,T = 50 dB 

 
Zdrojem hluku v zájmovém území bude těžební technika a následná nákladní doprava 

vytěžené suroviny. Počáteční akustická situace i vliv těžby a s ní spojené dopravy byl hodnocen 
v Akustické studii, která je přílohou č. 1 tohoto oznámení. 

Z hlediska vlivů skrývkových, těžebních a rekultivačních prací na akustickou situaci byla 
věnována pozornost nejbližší obytné zástavbě, kterou je zástavba obce Sojovice nacházející se jižně od 
řešeného záměru a zástavba obce Čihadla, která se nachází východně od pískovny. Dále byla 
věnována pozornost dvěma chatovým oblastem, přičemž chatová oblast I se nachází západně od 
pískovny Sojovice za stávajícím ochranným valem a chatová oblast II se nachází jižně od pískovny 
v úrovni obce Sojovice. 

Z hlediska vlivů dopravy suroviny na akustickou situaci byla věnována pozornost nejbližší 
obytné zástavbě poblíž dotčené komunikační sítě, kterou je zástavba obce Sojovice, zástavba obce 
Dvorce a chatová oblast II. 

 
Skrývka 
Pro výpočetní model programu Cadna/A, který byl použit pro akustickou studii byly pro fázi 

skrývání terénu definovány následující stavy: 
Stavy 1, 2, 3 a 4 byly modelovány pro pracovní nasazení strojů pro celou pracovní dobu  
Stav 1a, 2a a 3a byly modelovány pro poloviční pracovní dobu (5 hodin) 
Stav 1b, 2b a 3b předpokládá, že nakladač je v provozu 5 hodin a rypadlo pouze 2 hodiny  
Rozmístění strojů pro Stav 1 se týká navrhovaného POPD č. 7. Stav 2 se týká současného 

stavu (již schválených POPD). Stav 3 a 4 mapuje předpokládaný posun těžby do budoucna. Stav 3 
představuje uvažované dotěžení jihovýchodního okraje DP Sojovice II. Stav 4 představuje uvažované 
dotěžení severovýchodního okraje DP Sojovice II. 

 
Z výše uvedených tabulek je vidět, že v obci Sojovice je limit dle Nařízení vlády 148/2006 Sb. 

splněn. Hodnoty hladiny akustického tlaku se pohybují pod pásmem nejistoty výpočtu. 
V chatové oblasti I, která je situována v těsné blízkosti hranice dobývacího prostoru, je limit 

překročen i při zkrácení pracovní doby jednotlivých strojů. Doporučujeme tedy používat rypadlo ve 
větší vzdálenosti od chatové oblasti I. Jedná se o skrývkové práce, které budou probíhat v blízkosti 
chatové oblasti pouze několik dní v zimním období. Celkově se bude těžba do budoucna přesouvat od 
chatové oblasti I směrem severně a dále na východ.  

V chatové oblasti II je doporučeno pro Stav 1 (navrhované POPD č.7) a Stav 3 (skrývka 
v jihovýchodní části DP Sojovice II) zkrátit dobu nasazení rypadla na cca 2 hodiny a využívat ho ve 
větší vzdálenosti od chatové osady a dobu nakladače zkrátit na cca 5 hodin. Je nutno konstatovat, že se 
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jedná o skrývkové práce, které budou probíhat jen několik dní v roce v zimním období, kdy se dá 
předpokládat, že se v chatové oblasti bude nacházet méně lidí. 

Pro plánovaný Stav 4 (přesun těžby severním směrem) bude hygienický limit ve výpočtovém 
bodě v obci Čihadla při fázi skrývání objektivně splněn. 

 

Těžba 
Těžba bude probíhat na dvou pracovištích zhruba od poloviny dubna do poloviny prosince. Na 

pracovišti 1 již těžba probíhá a bude se dále přesouvat na sever, na pracovišti 2 se nejprve bude těžba 
přesouvat na jihovýchod a potom se stočí směrem na sever. Pro výpočetní model programu Cadna/A, 
který byl použit pro akustickou studii byly pro fázi těžby definovány následující stavy: 

Rozmístění strojů pro Stav 1 se týká navrhovaného POPD č. 7 a současného provozu na 
pracovišti č. 1 a 2. Stav 2 a 3 mapuje předpokládaný posun těžby do budoucna. Pro tyto stavy se 
předpokládá využití 2 třídicích linek, elektrického rypadla a 2 nakladačů.   

Ve všech výpočtových bodech umístěných v obci Sojovice je limit daný Nařízením vlády 
148/2006 Sb. s rezervou vždy u obytné zástavby splněn.  

V chatové oblasti I je limit daný Nařízením vlády 148/2006 Sb. splněn. Na okraji dobývacího 
prostoru Sojovice III směrem k chatové oblasti již byl postaven val, se kterým je ve výpočtu počítáno. 
V chatové oblasti II je limit daný nařízením vlády 148/2006 Sb. splněn. Přesto doporučujeme, aby se 
stroje nacházely co nejdále od hrany dobývacího prostoru a tím i co nejdále od chatové oblasti.  

V případě přesunu těžby do pozice 3 (přesun severním směrem) se předpokládá využití pouze 
dvou třídicích linek, dvou nakladačů a elektrického rypadla. Při předpokládaném rozmístění strojů dle 
akustické studie bude limit pro chráněný venkovní prostor staveb v obci Čihadla splněn.  

 

Rekultivace  
Pro výpočetní model programu Cadna/A, který byl použit pro akustickou studii byly pro fázi 

těžby definovány následující stavy: 
Stav 1, 2, 3 a 4 – jsou pro celou pracovní dobu  
Stav 1a, 2a a 3a  – uvažovány pro poloviční pracovní dobu (5 hodin) 
Stav 2b a 3b – uvažovány pro poloviční pracovní dobu nakladače a 2 hodinovou práci rypadla  
Rozmístění strojů pro Stav 1 se týká navrhovaného POPD č. 7. Stav  2 se týká současného 

stavu (již schválených POPD). Stav 3 a 4 mapuje předpokládaný posun těžby do budoucna. Stav 3 
představuje uvažované dotěžení jihovýchodního okraje DP Sojovice II. Stav 4 představuje uvažované 
dotěžení severovýchodního okraje DP Sojovice II. 

 
V obci Sojovice je limit dle Nařízení vlády 148/2006 Sb. pro stávající stav splněn. Limit bude 

dodržen i při uvažované rekultivaci severovýchodního okraje DP Sojovice II. Pro navrhované POPD 
č. 7 a pro uvažovanou rekultivaci v severovýchodní části DP Sojovice II se hodnoty budou pohybovat 
v pásmu nejistoty výpočtu.  

V chatové oblasti I jsou hodnoty hladiny akustického tlaku pro Stav 2 (současný stav - 
pracoviště 1) splněny. Čím blíže budou stroje u lomové hrany, tím budou hodnoty nižší, a naopak, čím 
více se budou zdroje od chatové oblasti vzdalovat, tím se budou opět hodnoty snižovat. Rekultivace 
bude prováděná pouze několik dní v zimním období. Stejně jako při fázi skrývání se jedná o zimní 
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období, kdy se předpokládá, že se v chatové oblasti bude nacházet méně lidí zejména o víkendech, kdy 
není pískovna v provozu.  

V chatové oblasti II se hodnoty hladiny akustického tlaku pro navrhované POPD č. 7  
pohybují v pásmu nejistoty. Je tedy vhodné omezit pracovní dobu obou strojů.  

Pro uvažovanou rekultivaci v severovýchodní části DP Sojovice II jsou hodnoty hladiny 
akustického tlaku překročeny i při zkrácení pracovní doby. Doporučujeme tedy v tomto případě 
nepoužívat rypadlo, které není ve fázi rekultivace nutné.  

Ve výpočtovém bodě v obci Čihadla bude limit dle Nařízení vlády 148/2006 Sb. dodržen. 

 
Doprava 

Výpočty hluku byly provedeny pro následující varianty: 

• PAS:  počáteční akustická situace v roce 2007 (stávající stav pískovny 
s maximálním ročním objemem těžby 200 tis.t) 

• VÝHLED: stav v roce 2010 (uvažován výhledový stav pískovny 
s maximálním ročním objemem těžby 200 tis.t) 

• ZAM:  vyhodnocení samostatného příspěvku z dopravy způsobené záměrem  
s maximálním ročním objemem těžby 200 tis.t 

 
Z výsledků akustické studie vyplývá, že hodnoty ve výpočtových bodech pro stávající 

akustickou situaci (PAS) a pro výhled v roce 2010 (VÝHLED) splňují limit pro starou hlukovou zátěž 
daný Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Snížení hladiny akustického tlaku  v roce 2010 i přes nárůst 
dopravy je způsobený uvažovanou obměnou vozového parku. 

Samotný záměr způsobený provozem pískovny (ZAM) je ve všech výpočtových bodech 
v obci Sojovice pro maximální roční objem těžby splněn. V obci Dvorce se hodnota spočítaná ve 
výpočtovém bodě 1 nachází v pásmu nejistoty. V ostatních bodech je limit splněn. 

 
Protihluková opatření 

Těžbu na pracovišti 2 v rámci POPD č. 7 není nutné vzhledem k vypočteným hodnotám 
omezovat. Přesto doporučujeme, aby se stroje nacházely co nejdále od okraje dobývacího prostoru a 
tím i od chatové oblasti II. 

Při fázi skrývání a rekultivace jsou navržena opatření týkající se zkrácení pracovní doby nebo 
omezení provozu jednotlivých strojů na pracovišti č. 2. Doporučujeme v těchto fázích omezit 
využívání rypadla pouze na nezbytně nutnou dobu. Jak již bylo uvedeno, jedná se navíc o zimní 
období, kdy se dá předpokládat, že se v chatových oblastech bude nacházet méně lidí. Skrývkové a 
rekultivační práce se předpokládají jen několik dní v zimním období. 

 
Dle informací investora bylo v červnu roku 2007 zakoupeno nové rypadlo Komatsu PC 210 

LC-8. Předpokládá se, že akustické parametry rypadla budou z hlediska vznikajícího hluku příznivější 
než akustické paramety dosud používaného rypadla, které bylo uvažováno ve výpočtu. 
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Závěr 
Na základě výsledků provedené akustické studie lze konstatovat, že předložený záměr nebude 

mít při realizaci navržených protihlukových opatření výrazný negativní vliv na akustickou situaci 
v zájmovém území. 

 

4. Vlivy na vodu 

Spotřeba vody pro provoz pískovny 

Dobývací prostory Sojovice I, II a III náleží do povodí Jizery, od jejíhož toku je těžebna 
vzdálena přibližně 500 m. Těžba zde probíhá pvrchovým způsobem za sucha, pouze část suroviny je 
upravována praním, při kterém je využívána  voda z lomu. Čerpání této vody představuje spotřebu cca 
14 416 m3 za rok. Veškerá voda použitá při praní suroviny je shromažďována v odkalovací jímce a 
následně zpětně zasakována do podzemí ve vsakovací jímce. Pro hodnocení vlivu zasakování vod 
z praní písku písku bylo v roce 1997 zpracováno znalecké hydrogeologické posouzení (Kněžek, 1997), 
ze kterého vzešly následující závěry: 

„Vyjdeme-li ze zdejších přírodních poměrů a zejména pak z hydrogeologických podmínek, pak 
může být ohrožena podzemní voda mělkého oběhu, vázaná na terasové štěrkopísky. 

Při projektované technologii bude k praní štěrkopísku využívána právě podzemní voda této 
terasy, čerpaná z vhodného jímacího objektu. To znamená, že použité prací médium bude zcela 
nezávadné, bez přidání jakýchkoliv (např. flotačních) přísad. Při praní přijde prací voda do styku 
pouze se stejným materiálem, který tvoří hydrogeologické prostředí (kolektor), obsahující zvodeň, o 
jejíž eventuelní poškození se jedná. 

Prací voda po průchodu pračkou bude obohacena pouze o jemné minerální částice, vyplavené 
ze štěrkopísku. Tyto částice budou z maximální míry z vody vyloučeny v odkalovací jímce, takže voda 
určená k zasáknutí zpět do zvodněného prostředí pomocí filtrační vany, bude mechanicky téměř čistá. 
Z hlediska cizorodého znečištění bude zřejmě mírně oživena bakteriologicky a biologicky v rozsahu 
běžného pozadí, odpovídajícího nesterilnímu prostředí. 

Odběr podzemní vody ze štěrkopískové terasy a její opětovné zasakování nemůže ohrozit ani 
množství a jakost podzemní vody jímané Sojovickým jímacím řadem. Zůstatkové mechanické znečištění 
a  zřejmě i převaha bekteriologického a biologického oživení budou zachyceny v povrchové vrstvě 
infiltrační vany, na jejímž povrchu se velmi rychle vytvoří kolmatační blána. 

Lze tudíž konstatovat, že při záměru praní štěrkopísku těženém v pískovně Sojovice 
plánovanou technologi, nedojde k ohrožení jakosti podzemní vody obsažené v terasových štěrkopíscích 
zdejšího území. Nemůže dojít ani k omezení jejího množství.“ 

 
Další nároky na vodu vznikají v pískovně Sojovice při čerpání vody z vybudovaného vrtu za 

účelem zkrápění a čištění komunikací v obci Sojovice. Spotřeba vody pro údržbu komunikací 
představuje cca 24 m3 za rok.  

Z vrtu je rovněž čerpána voda pro účely sociálního zařízení v zázemí pískovny. Objem takto 
spotřebované vody představuje cca 180 m3 za rok. 
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Pro provoz v pískovně je roční spotřeba vody vyčíslena na cca 14 620 m3/rok. 
Navrhované rozšíření těžby nebude představovat navýšení stávající spotřeby vody v pískovně 
Sojovice. 

 
Při těžební činnosti v pískovně Sojovice vznikají odpadní vody z praní suroviny, 

zkrápění a čištění komunikací a ze sociálního zařízení. Jejich objem činí cca 14 443,5 m3/rok. 
Tento objem nebude plánovaným záměrem navýšen. 

Vliv na povrchové vody 

Pískovna Sojovice náleží do povodí Jizery. Atmosférické srážky, které se v pískovně zasakují  
díky dobré průlinové prospustnosti štěrkopísků, se stávají součástí podzemní vody, jejíž směr odtoku 
je z dostupných údajů jihozápadním směrem, tzn. k řece Jizeře.  

Při těžbě nad hladinou podzemní vody hrozí u hodnoceného ložiska nebezpečí kontaminace: 
• úniky pohonných a mazacích médií z dopravních a těžebních mechanizmů, skladů 

těchto látek, opravárenských a parkovacích prostor, dílen atd., 
• úniky splaškových vod ze sociálního zařízení těžebny, 
• znečištěnými srážkovými vodami (kyselé deště s obsahy toxických látek). 

V případě těžebny 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. Potenciální drobné úniky jiných látek (čistící 
prostředky, provozní chemikálie) pokládáme z hlediska vlivu na jakost podzemních vod za 
bezvýznamné a snadno přirozenou cestou biologicky odbouratelné. 

Při zachování běžných technologických opatření lze vliv na jakost povrchových i podzemních 
vod minimalizovat.  

Vliv na podzemní vody 

Předmětné ložisko štěrkopísku se nachází v CHOPAV a zároveň v pásmu hygienické ochrany 
vodárenského zdroje vodárny Káraný. Ve vzdálenosti cca 300 m prochází Sojovický jímací řad, který 
odebírá přirozeně infiltrovanou vodu z břehů Jizery a vodu ze štěrkopískových teras. K zajištění 
ochrany podzemní vody je těžební báze stanovena na 179 m n. m. Pro zvážení možnosti lokálního 
ovlivnění vodního zdroje Káraný byly zpracovány následující studie: „Sojovice - Zpráva o 
hydrogeologických poměrech na ložisku“ (Hrubeš, 1997), „Závěrečná zpráva, Sojovice – pískovna, 
posouzení hydrogeologických poměrů“ (EKOHYDROGEO, 1995) a „Sojovice – pískovna 
(EKOHYDROGEO, 1994). 

Z těchto studií vyplývá, že podzemní voda není podle ukazatelů znečištění zasažena 
kontaminanty z těžební činnosti. Potencionálním kontaminantem podzemních vod by mohly být při 
stávající těžební činnosti pohonné hmoty a mazací oleje, proto je nutno důsledně zabraňovat úkapům 
nafty a olejů z motorových vozidel (viz. kapitola D. IV oznámení). 

Hladina podzemní vody je v pískovně odkryta pouze v jezírku, které vzniklo za účelem praní 
suroviny. Z vrtů K1 a K2, které se nachází na bázi těžebny je patrné, že hladina podzemní vody se 
nachází 2,3 a 2,4 m pod úrovní terénu. V roce 2007 byla hladina podzemní vody v obou vrtech 
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změřena na úrovni 2 m pod stávajícím terénem. Vzhledem k vodohospodářským zájmům nesmí báze 
těžby překročit 1 m nad hladinou podzemní vody. Při dodržování preventivních opatření nebude 
docházet k negativnímu ovlivnění podzemních vod.  

 

5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Navrhovaný postup těžby v rámci POPD č. 7 bude zasahovat na zemědělské  a lesní pozemky. 
Plocha pozemků určených k těžbě a k následné rekultivaci činí celkem cca 3,86 ha. Zábor zemědělské 
půdy bude v rozsahu cca 2,91 ha. Zemědělská půda (kód BPEJ: 2.21.10) dotčená záměrem spadá do 
IV. třídy ochrany. Jedná se o méně kvalitní půdu, která je vhodná i pro výstabu. Dočasné vynětí ze 
ZPF je potřeba řešit s příslušnými orgány. Plánovanou rekultivací bude stejná plocha vytěžené 
pískovny (2,91 ha) vrácena zpět na ZPF. Po vytěžení zásob štěrkopísku mohou podél okraje pískovny 
(mimo hranici dobývacího prostoru) zůstat terénní nerovnosti bránící napojení okolních zemědělských 
pozemků na rekultivované pozemky. Tyto nerovnosti bude vhodné zarovnat do výšky okolního terénu. 

Plánované rozšíření těžby v rámci POPD č. 7 zasahuje na lesní pozemky o rozloze cca 0,95 
ha. Po dotěžení proběhne jejich rekultivace zpět na pozemky určené k plnění lesa. Dočasné vynětí 
z PUPFL je potřeba řešit s příslušnými orgány. 

V budoucnu je uvažováno pokračování těžby a dotěžení zásob štěrkopísku v rámci dobývacího 
prostoru Sojovice II. Bude se jednat o dočasný zábor zemědělské a lesní půdy o rozloze cca 21 ha, z 
čehož výměra ZPF by činila 12,44 ha a výměra PUPFL 8,56 ha. Dočasné odnětí dotčených pozemků 
ze ZPF  a z PUPFL bude řešeno s příslušnými orgány až ve fázi návrhů nových POPD.  

Znečištění půdy 

Ke 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 

Těžbou v pískovně Sojovice dochází k lokální změně topografie, neboť zde dochází 
k odstranění nadložních vrstev o mocnosti cca 0,8 m a k odtěžení suroviny o průměrné mocnosti cca 
11 - 15 m. Při rekultivaci jsou do vytěženého prostoru navráceny původní mocnosti zemin a ornice 
schopné zúrodnění a území je tak rekultivováno na sníženou úroveň. 

Navrhovaný DP se nachází v území s velkým erozním potenciálem. Štěrkopísky jsou jako 
svahový materiál velmi sypké a nestabilní.  V rámci technické rekultivace proto dojde ke sesvahování 
lomových stěn do sklonu cca 34°- 45°. Účelem následně prováděné biologické lesnické rekultivace 
bude zalesnění závěrných svahů pískovny dřevinami, které se přizpůsobí daným podmínkám a budou 
přispívat ke stabilitě svahů. 

V území může přechodně docházet k erozi projevující se odnosem částic písku na plochách 
průběžně otevřených při těžbě. Vzhledem k tomu, pískovna je prakticky ze všech stran obklopena 
vzrostlým lesním porostem a lesní porost zde vzniká i v rámci rekultivačních prací, předpokládá se 
účinek větrné eroze zanedbatelný. Rovněž vodní eroze  v pískovně není významná, neboť štěrkopísky 
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mají velmi vysokou průlinovou propustnost  a veškerá dešťová voda se okamžitě zasakuje do podloží. 
K vodní erozi na svazích lomu může docházet pouze v případě výjimečných přívalových dešťů. Pro 
tyto případy je třeba dodržovat bezpečnostní opatření pro práci v těžebně.  

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje  

V rámci činnosti investora bude vytěžen štěrkopísek, který bude použit pro stavební účely 
Předpokládá se, že maximální roční objem vytěženého štěrkopísku bude představovat cca 200 tis. t.  

Ke znečištění horninového prostředí by mohlo dojít  při případných haváriích těžební 
mechanizace či vozů zajišťujících obslužnou dopravu pískovny. Jednalo by se zejména o látky 
ropného původu. Znečištěnou horninu by bylo nutné sanovat a uložit na příslušnou skládku. 

 

6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na faunu 

Převážná část plochy zájmového území (POPD č. 7 a ostatních ploch DP Sojovice II) je 
tvořena lesním porostem a tomu odpovídá i zastoupení živočišných druhů, které se v území vyskytují. 
Převládají běžné druhy vázané na borové lesy na písku s podrostem dubu. Z toho 4 druhy patří mezi 
zvláště chráněné podle vyhlášky č. 395/92 Sb., v platném znění. Jsou to ohrožené druhy: mravenec 
(Formica sanquinea), střevlík (Carabus arcensis arcensis), při okraji lokality svižník polní (Cicindela 
campestris) a silně ohrožená ještěrka obecná (Lacerta agilis).  

Před zahájením prací na rozšíření těžby v rámci lokality Sojovice II bude zapotřebí zde 
provést přenos hnízda mravence Formica sanquinea na náhradní lokalitu. Pravděpodobně bude muset 
být proveden nový vyhledávací průzkum před zahájením kácení stromů a dalších prací, neboť je 
možné, že mravenci se samovolně přesunou na jinou lokalitu.  

Lze předpokládat, že pro ostatní druhy, které budou těžbou dotčeny, bude v okolí dostatek 
vhodných stanovišť pro jejich přesídlení. Zásah do stanoviště zvláště chráněných druh a opatření 
k jeho minimalizaci je třeba řešit s příslušným orgánem ochrany přírody. Je třeba požádat OOP o 
vyjímku ze zásahu do biotopu zvláště chráněných živočichů ve smyslu §56 vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
v platném znění. 

 
Těžební činností vznikají v území nové prvky (např. okraje lomu), které jsou z hlediska 

osídlení různými druhy živočichů velmi pestré. Těžba písku zasáhne do lokálního biocentra a 
nadregionálního biokoridoru ekologické stability. Je zapotřebí, aby při obnově tohoto biocentra i 
biokoridoru, která bude probíhat v rámci rekultivačních prací, byly vysazovány nejen borovice lesní, 
ale rovněž duby, čímž bude zajištěno, že z lokality nezmizí druhy vázané na dubové porosty. 

Vlivy na flóru 

V zájmovém území převažuje monokultura borovice lesní s příměsí dubu a dalších 
teplomilných dřevin. Na sledované lokalitě (POPD č. 7 a na ostatních plochách DP Sojovice II) nebyly 
nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin ve smyslu Vyhlášky č. 359/1992 Sb. Nebyla zjištěna ani 
přítomnost ohrožených druhů rostlin  uvedených v Černém a Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR 
(ed. Procházka, 2001). 
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V území plánované těžby (POPD č. 7) bude nutné provést kácení lesních dřevin na ploše o 
rozloze cca 2,91 ha. Povolení k zásahu do významného krajinného prvku – lesa a opatření, za kterých 
lze zásah akceptovat, je součástí tohoto oznámení jako příloha č. 5. Kácení dřevin bude provedeno tak, 
aby nedošlo k nevynucenému usmrcení živočišných druhů. Kácení je nutné provádět mimo hnízdní 
období ptactva. 

Uvažované dotěžení zásob v DP Sojovice II bude vyžadovat zásah do lesních porostů o 
celkové rozloze cca 8,56 ha. Dočasné odnětí dotčených lesních pozemků z PUPFL bude řešeno 
s příslušným orgánem ochrany přírody až v rámci návrhů dalších POPD. 

Škody vzniklé zásahem do lesního porostu budou dostatečně nahrazeny výsadbou dřevin 
v rámci rekultivačních prací. Cílová skladba dřevin bude upřesněna v podrobném plánu rekultivace 
pro dobývací prostor. 

Vlivy na ekosystémy 

Dobývací prostor Sojovice II se nachází v silně antropogenně ovlivněné krajině. Většinu 
zájmového území tvoří borové lesní porosty, popř. agrocenózy. Těžba bude mít významný vliv na 
lesní ekosystém, neboť bude nutné kácení dřevin. Předpokládá se, že živočichové dotčení tímto 
zásahem najdou v okolí dostatek vhodných stanovišť pro přesídlení. Vliv na ekosystémy bude 
kompenzován následnou rekultivací vytěžených ploch. 

 

7. Vlivy na ÚSES 
Stávající těžba v pískovně Sojovice zasahuje na území nadregionálního biokoridoru NRBK 

25. Jedná se o částečně funkční biokoridor, který je navržený k založení. Předpokládá se, že po 
dokončení těžby, provedení rekultivačních prací v území a po zapojení porostu, začne biokoridor plnit 
svou ekologicko stabilizační funkci v krajině.  

Navrhované rozšíření těžby v rámci POPD č. 7 bude zasahovat do částečně funkčního 
lokálního biocentra LBC 396, které je vložené v trase výše zmiňovaného nadregionálního biokoridoru. 
Dotčená lokalita je součástí stanoveného DP Sojovice II, zároveň je však ze zákona i významným 
krajinným prvkem. Je zde zastoupen převážně borový porost, místy se vtroušeným akátem a břízou. 
Během těžební činnosti  dojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce tohoto prvku. 
Jedná se však o  omezení přechodné, neboť po ukončení těžby dojde v rámci rekultivačních prací 
k postupné obnově lesního biotopu. Z hlediska návrhu opatření v rámci územního plánu obce Sojovice 
bude toto biocentrum zahrnuto do plánu rekultivace pro dobývací prostor (společně s nadregionálním 
biokoridorem 25 a LBC 395, ve kterém již těžba probíhá). 

Uvažované pokračování těžby severním směrem v rámci DP Sojovice II bude rovněž 
zasahovat do lokálního biocentra (LBC 396) a zároveň bude zasahovat do nadregionálního 
biokoridoru (NRBK 25), jehož osa K 67 protíná DP Sojovice II v severojižním směru. V území 
dotčeného nadregionálního biokoridoru a biocentra bylo na podzim 2006 a na jaře 2007 provedeno 
odborné biologické hodnocení firmou P-EKO s.r.o. Na základě tohoto biologického hodnocení a 
dalších průzkumů provedených na jaře 2007 lze konstatovat, že v zájmovém území nebyl zjištěn 
výskyt zvláště chráněných rostlin či živočichů.  

Při doplňujícím zoologickém průzkumu, který byl proveden na celé ploše dobývacího prostoru 
Sojovice II byl zjištěn výskyt 4 zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu vyhlášky č. 359/1992 
Sb. Vzhledem k této skutečnosti byl navržen přenos hnízda mravence (Formica sanquinea). 
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Předpokládá se, že pro ostatní zvláště druhy živočichů se v okolí nachází dostek stanovišť vhodných 
pro jejich přesídlení. 

Těžba štěrkopísku probíhá v současnosti dle stanovených POPD č. 5, 6 a doplňku č. 2 k POPD 
č. 6 a zasahuje do severní části zmiňovaného biokoridoru, funkční tedy zůstává pouze jižní část 
biokoridoru, která prochází přes DP Sojovice II. Při uvažovaném odtěžování zásob v tomto dobývacím 
prostoru bude v jižní části ekologicko-stabilizační funkce biokoridoru znemožněna, avšak severní část 
bude v té době již zrekultivována a začne plnit svou funkci. Řešený nadregionální biokoridor tak 
zůstane pouze částečně funkční. V odtěžených částech dobývacího prostoru Sojovice II, kde bude 
biokoridor přerušen, bude nutné provést lesnickou rekultivaci, která v dostatečné míře nahradí 
stávající lesní porost. Postup plánovaného dotěžování zásob těžby v DP Sojovice II bude plánován až 
v rámci dalších POPD. Při rekultivačních pracích bude nutné dbát na jejich průběžné provádění za 
postupem těžby.  

V současnosti je základním porostem v trase biokoridoru acidofilní doubrava, která se sestává 
ze světlých lesní porostů s dominancí dubu letního (Quercus robur)  a borovice lesní (Pinus sylvestris) 
ve stromovém i keřovém patře. Původní stromové patro je v dnešních porostech většinou nahrazeno 
borovými kuturami. Při vytváření plánu rekultivace pro tyto plochy bude nutné zohlednit stávající 
složení lesního porostu a  náhradní výsadby navrhnout tak, aby v co největší míře odpovídaly 
původnímu zastoupení dřevin.  

 

8. Vlivy na systém NATURA 2000 
V souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění lze vyloučit 

významný vliv navrhovaného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené 
příslušnými vládními nařízeními. Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí 
a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je uvedeno v oznámení v příloze č. 4. 

 

9. Vlivy na zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP 
V blízkosti pískovny Sojovice se nenachází žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky. 

Těžba je realizována v lesním porostu a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny tím dochází k zásahu do významného krajinného prvku definovaného ze zákona. K tomuto 
zásahu byl vydán souhlas, který je součástí tohoto oznámení v příloze č. 5. Povolení o zásahu do 
významného krajinného prvku udělil Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí 
rozhodnutím č. j. ŽP – 246.4-24738/2006. Záměrem nebude dotčen žádný registrovaný významný 
krajinný prvek. 

Zásah do významného krajinného prvku (lesa) je povolen pro pozemky navrhovaného POPD 
č. 7. Pro uvažované dotěžení zásob v DP Sojovice II bude nutné požádat příslušný orgán o dočasné 
odnětí z PUPFL. 

 

10. Vlivy na krajinu a krajinný ráz 
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či oblasti, 

je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
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významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,  kulturních dominant krajiny, harmonické 
měřítko a vztahy v krajině. 

Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem rekultivace dotčených 
prostor, podpora a ochrana stávajících přírodních prvků, např. v rámci ÚSES a tvorba nových 
stabilizujících prvků. 

Navrhovaný záměr nebude představovat výraznou změnu krajinného rázu oproti stávajícímu 
stavu. Celá těžebna se nachází ve vzrostlém lesním porostu, který ji pohledově odcloňuje od okolních 
obcí. Po dokončení těžby a následné rekultivaci vytěžených prostor by měl nepříznivý vliv na krajinný 
ráz postupně vymizet.  

 

11. Vliv na území historického, kulturního nebo 
archeologického významu 

Řešené území se nachází v archeologické zóně typu 2 a 3 (dle údajú Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů), z čehož vyplývá, že již od přípravy stavby jsou stavebníci povinni tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném 
území záchranný archeologický výzkum. 

Typ archeologické zóny 2: Území, na němž jsou stavebníci již od přípravy stavby povinni 
tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV). Je-li stavebníkem 
právnická nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického 
výzkumu, hradí náklady ZAV tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící 
archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět činnost, kterou by 
mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. 

Typ archeologické zóny 3: Území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu 
archeologických nálezů, území lze využít ke stavebním a jiným záměrům. Veškerá vytěžená území 
(doly, lomy, cihelny, pískovny apod., kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny nad geologickým 
podložím), jejichž rozsah byl prověřen z hlediska výskytu archeologických nálezů organizací 
oprávněnou k provádění archeologického výzkumu dle § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči v platném znění. 

 

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Uváděné vlivy mají lokální charakter, a to jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. 

Přesnější definování rozsahu vlivů je předmětem předchozích kapitol. Záměrem mohou být ovlivněni 
obyvatelé okolních obcí Sojovice, Skorkov, Podbrahy, Dvorce, Čihadla, Stará Lysá a Lysá nad 
Labem. Konkrétní nepříznivé vlivy (hluk, znečištění ovzduší) řeší podrobné studie (Akustická a 
Rozptylová), které jsou součástí oznámení v příloze č. 1 a 2. 

 

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 
státní hranice 

Předkládaný záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Voda 

1. V rámci plánovaného rozšíření těžby  (POPD č. 7) a dalšího dotěžování zásob v DP Sojovice II je 
nutné dodržet stanovenou bázi těžby 179 m n. m. a vyvarovat se zásahu do podzemní vody. 

2. Je třeba ponechat vrstvu suroviny nad hladinou podzemní vody v tloušťce minimálně 1 m. 
3. Je nutné zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění 

podzemních vod těžebním a dopravním provozem. 
4. Je třeba zabezpečit stroje proti úniku ropných látek, provádět preventivní a pravidelnou údržbu 

veškeré mechanizace a dodržovat bezpečnostní opatření při manipulaci s ropnými látkami. 
5. 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. 

6. Nutnou manipulaci s ropnými látkami v prostoru těžebny mimo zabezpečený prostor omezit 
na minimum. 

7. V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou 
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 

8. Pokud to bude možné, používat místo maziv a paliv z ropných látek ekvivalentní snáze 
odbouratelné produkty. 

9. Pro případ úniku ropných derivátů je potřeba zpracovat havarijní plán, který bude předložen 
k posouzení vodohospodářskému orgánu. 

Půda 

10. Omezit zábor zemědělské a lesní půdy na nezbytně nutnou míru. 
11. Dočasné vynětí ze ZPF a PUPFL bude řešeno s příslušnými orgány. 
12. Skrývku použít pro následnou rekultivaci těžební jámy.  
13. Jednotlivé skrývkové vrstvy ukládat odděleně na mezideponie. 
14. Zajistit vhodné napojení okolních zemědělských pozemků na pozemky rekultivované po těžbě. 

ÚSES 

15. Navrhované rozšíření těžby v rámci POPD č. 7 bude zasahovat do částečně funkčního lokálního 
biocentra LBC 396. Toto biocentrum bude zahrnuto do plánu rekultivace pro dobývací prostor, 
který bude předložen příslušnému orgánu ke schválení. 

16. Uvažované dotěžení zásob v DP Sojovice II bude zasahovat do částečně funkčního 
nadregionálního biokoridoru NRBK 25 a do částečně funkčního lokálního biocentra LBC 396. 
Funkce biocentra a biokoridoru bude obnovena v rámci rekultivačních prací. Plánu rekultivace pro 
dobývací prostor bude předložen příslušnému orgánu ke schválení. 
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Flóra 

17. Pro biologickou lesnickou rekultivaci použít pouze druhy vhodné pro stabilizaci svahů a druhy 
blízké původním rostlinným společenstvům. 

18. Při rekultivaci vysazovat nejen borovice lesní, ale rovněž duby, čímž bude zajištěno, že z lokality 
nezmizí živočišné druhy vázané na dubové porosty.  

Fauna 

19. Je třeba požádat OOP o vyjímku ze zásahu do biotopu zvláště chráněných živočichů ve smyslu 
§56 vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. 

20. V průběhu kácení bude zabezpečeno, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování živočichů či 
ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky. 

21. Kácení dřevin bude prováděno pokud možno v období vegetačního klidu (tzn. období 1. listopad – 
31. březen), v každém případě však mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva – tzn. mimo období        
1. květen – 15. červenec. 

VKP 

22. Zásah do významného krajinného prvku provádět dle povolení, které udělil Magistrát města Mladá 
Boleslav – odbor životního prostředí rozhodnutím č. j. ŽP – 246.4-24738/2006 (příloha č. 5). 

23. Pro zásah do významného krajinného prvku (les) ve zbývající části DP Sojovice II požádat 
příslušný orgán ochrany přírody. 

Rekultivace 

24. Plochy dotčené těžbou rekultivovat dle schváleného plánu rekultivace. 
25. Rekultivace provádět návaznosti na postup těžby. 
26. Zajistit případná protierozní opatření.  
27. V souvislosti s lesnickou rekultivací je třeba zajistit péči o nově založený porost. 

Odpady 

28. V případě, že bude vyprodukováno více jak 50 kg nebezpečných odpadů a 50 t ostatního odpadu 
za kalendářní rok, je investor podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, povinen 
zasílat každoročně hlášení o druzích odpadů, jejich množství a způsobech nakládání s nimi 
příslušnému okresnímu úřadu dle § 39 odst. 2 zákona. 

29. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle 
§ 39, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

Ovzduší 

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

31. V závislosti na klimatických podmínkách (sucho a teplo) provádět skrápění účelové komunikace, 
aby bylo zabráněno vzniku nadměrné sekundární prašnosti. 
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32. Pro minimalizaci prašnosti zajistit výjezd na veřejné komunikace pouze čistým vozidlům 
v dobrém technickém stavu, se zaplachtováním drobných frakcí materiálu, utěsněnými korbami 
apod. 

Hluk 

33. V rámci minimalizace hluku použít kvalitní těžební techniku a automobily, které budou  splňovat 
platné předpisy.  

34. Při provádění skrývkových prací zkrátit pracovní dobu používaných strojů na polovinu  a rypadlo 
používat pouze ve větší vzdálenosti od chatových oblastí (platí pro pracoviště č. 1 a 2). Dobu 
nasazení rypadla zkrátit na cca 2 hodiny denně (platí pouze pro pracoviště č. 2). Dobu nasazení 
nakladače zkrátit na cca 5 hodin denně (platí pouze pro pracoviště č. 2). 

35. Při provádění rekultivačních prací zkrátit pracovní dobu používaných strojů na polovinu (platí 
pouze pro pracoviště č. 2). Při rekultivaci SV části DP Sojovice II nepoužívat rypadlo, které není 
ve fázi rekultivace  nutné (platí pouze pro pracoviště č. 2).  

Ostatní 

36. Provoz pískovny se bude řídit zpracovaným havarijním plánem. 
37. Oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 

provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 
 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů 

Akustická studie 

Výpočetní model je založen na metodice výpočtu hluku ze silniční dopravy, která byla 
novelizována v roce 2004. Mezi nejistoty výpočtu patří vstupní údaje, neurčitosti výpočtu – 
zaokrouhlení mezivýpočtů, stupeň projektové dokumentace, apod.  

Další nejistota výpočtu je způsobena kalibrací výpočtového modelu. Vypočtené hodnoty 
hladiny akustického tlaku A jsou uváděny s nejistotou výsledků výpočtu ± 2dB. 

Výpočty byly provedeny pouze pro denní dobu. V noci se s provozem pískovny nepočítá. 

Rozptylová studie 

Pro interpretaci vypočtených hodnot jednotlivých polutantů je nutno zdůraznit, že se jedná o 
modelové hodnoty škodlivin. Tyto hodnoty byly vyčísleny pro nejhorší rozptylové podmínky, tzn. pro 
třídu stability ovzduší 1 a pro rychlost větru 1,5 m/s při směru větru daném v tabulce uvedené 
v kapitole č. 7 Rozptylové studie (příloha č. 2).  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Záměr předpokládá návrh nového plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD č. 7) 

v dobývacím prostoru Sojovice II k současné těžbě, která probíhá dle povolení POPD č. 5, POPD č. 6 
a dodatku č. 2 k POPD č. 6. Těžba v rámci navrhovaného POPD č. 7 bude pokračovat na pozemcích o 
celkové rozloze 3,86 ha. Předpokládaný maximální roční objem těžby štěrkopísku bude cca 200 000 t. 
K navýšení stávajícího ročního objemu těžby, který je v pískovně Sojovice realizován nedojde. Roční 
objem těžené suroviny bude kolísat  v závislosti na poptávce po surovině. Předpokládá se, že roční 
objem těžené suroviny bude překročen pouze výjimečně při nečekaném zvýšení poptávky po surovině. 
Nepředpokládá se, že by tento případný výkyv měl významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo. 

Záměr bude realizován v letech 2008 – 2013. Vytěžená plocha POPD č. 7 bude zrekultivována 
částečně na lesní pozemky (0,95) a částečně na zemědělský půdní fond (2,91 ha). 

V dalším výhledu se předpokládá dotěžení zásob štěrkopísku v dobývacím prostoru Sojovice 
II. Tyto zásoby jsou uloženy na ploše cca 21 ha, přičemž 43 000 m3 zásob je vázáno v OP energovodu. 
Těžba v tomto území bude probíhat ve stejném ročním objemu těžby jako stávající těžba. Technologie 
těžby bude shodná jako stávající těžba v POPD č. 5 a 6. 35 % suroviny z celkového množství 
štěrkopísku dobývaného v pískovně Sojovice bude upravováno praním. V současnosti není 
připravován žádný návrh POPD na dotěžení těchto zásob štěrkopísku, ale na žádost oznamovatele je 
případný vliv těžby v tomto území na životní prostředí zahrnut do posouzení. Zásoby v tomto území 
jsou při stávajícím ročním objemu těžby odhadovány na cca 27 let. 
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ZÁVĚR 

 

Ze zpracování oznámení záměru vyplynuly následující závěry: 

• Rozšíření těžby v rámci POPD č. 7 bude probíhat v již stanoveném dobývacím prostoru 
Sojovice II. Oznámení hodnotí rovněž uvažované rozšíření těžby do celého DP Sojovice II. 

• Plánovaná těžba se uskuteční na pozemcích v k. ú. Sojovice. 

• Maximální roční objem těžby bude cca 200 tis. t štěrkopísku za rok. 

• Zahájení rozšíření těžby v DP Sojovice II se plánuje v roce 2008, dokončení pak v roce 2013. 
Dotěžení celého DP Sojovice II se předpokládá do roku 2040. Na ukončení těžby plynule 
naváže technická a biologická rekultivace. 

• Realizací navrhovaného záměru bude dotčen ZPF (orná půda IV. třídy ochrany ZPF) a 
PUPFL. Dočasné vynětí těchto pozemků bude řešeno s příslušnými orgány.  

• Předpokládá se, že těžba nebude představovat významné riziko pro zdraví obyvatel. Tento fakt 
dokládá dokládá studie akustická a rozptylová, které jsou součástí tohoto oznámení (příloha č. 
1 a 2). 

• Těžba v DP Sojovice II se dostane do střetu se zájmy ochrany přírody zásahem do částečně 
vymezeného a částečně funkčního lokálního biocentra LBC 396 a do nadregionálního 
biokoridoru NRBK 25. Obnova funkčnosti těchto interakčních prvků bude řešena v plánu 
rekultivací pro dobývací prostor. 

• Záměr předpokládá zásah do významného krajinného prvku – lesa. Souhlas s tímto zásahem 
v rámci POPD č. 7 je přílohou oznámení č. 5. Pro zásah do VKP (les) ve zbývající části DP 
Sojovice II je třeba požádat příslušný orgán ochrany přírody. 

• Navrhovaný záměr nebude představovat výraznou změnu krajinného rázu oproti stávajícímu 
stavu. Po dokončení těžby a následné rekultivaci vytěžených prostor by měl nepříznivý vliv na 
krajinný ráz postupně vymizet.  

• Záměrem nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky. 
• V předmětném území (POPD č. 7 a na ostatních plochách DP Sojovice II) byly zjištěny 4 

zvláště chráněné druhy živočichů dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Navržen je 
přenos hnízda mravence (Formica sanquinea). Ostatní druhy mají v okolí dostatek vhodných 
stanovišť pro přesídlení. Pro zásah do biotopu zvláště chráněných živočichů je třeba požádat 
příslušný orgán ochrany přírody. 

• V předmětném území (POPD č. 7 a na ostatních plochách DP Sojovice II) nebyly zjištěny 
žádné zvláště chráněné druhy rostlin dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Zájmové 
území je z botanického hlediska nepříliš hodnotné a realizací záměru nebude ohrožena 
rostlinná diverzita. 

• Záměrem nebudou ohroženy žádné kulturní památky a nebude dotčena  ani významná 
historická lokalita. Záměr bude oznámen Archeologickému ústavu AV ČR a případně jemu 
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nebo oprávněné organizaci bude umožněno provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. 

• Záměr je v souladu s územním plánem obce Sojovice. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 

Mapové přílohy:   
• Mapa č. 1: Hornická činnost dle DP (1 : 5 000) 
• Mapa č. 2: Plánovaný postup těžby písku (1 : 5 000) 
• Mapa č. 3: Pískovna Sojovice - ÚSES v řešeném území (1: 10 000) 
 
Fotodokumentace 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Předmětem záměru je vydobytí zásob štěrkopísku v rámci plánu otvírky, přípravy a dobývání 

č. 7 (POPD č. 7) v dobývacím prostoru Sojovice II. V oznámení je zároveň hodnoceno uvažované 
pokračování těžby do celého prostoru DP Sojovice II.  

V rámci navrhovaného POPD č. 7 bude probíhat těžba na pozemcích o celkové rozloze 3,86 
ha. Záměr bude realizován v letech 2008 – 2013. Dobývání suroviny je plánováno provádět 
povrchovým způsobem za sucha pomocí kolových nakladačů v jednom až dvou těžebních řezech. 
Surovina bude upravována pouze na semimobilním třídiči. Technologie těžby a úpravy suroviny 
navrhovaného záměru se nezmění. Rekultivace bude provedena z části zpět na zemědělskou půdu a 
zčásti na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

V dalším výhledu se předpokládá dotěžení veškerých zásob štěrkopísku v dobývacím prostoru 
Sojovice II. Tyto zásoby jsou uloženy na ploše cca 21 ha. Těžba v tomto území by probíhala stejným 
technologickým způsobem a ve stejném ročním objemu těžby jako stávající těžba. V severní části DP 
Sojovice II bude realizována úprava suroviny praním. Zásoby v DP Sojovice II jsou při stávajícím 
ročním objemu těžby odhadovány na 27 let. 

Předpokládaný maximální roční objem těžby štěrkopísku bude cca 200 000 t. K navýšení 
stávajícího objemu těžby, který je v pískovně Sojovice realizován nedojde. Předpokládá se, že roční 
objem těžené suroviny bude překročen pouze výjimečně při nahodilém zvýšení poptávky po surovině 
a to maximálně o cca 10 %. Tento případný výkyv v objemu těžby nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí a obyvatelstvo. 

Hluk, ovzduší 

Zdroje hluku v zájmovém území jsou bodové a liniové, přičemž bodové zdroje tvoří stabilní 
technologická zařízení (třídiče, podavače) a mobilní zařízení (důlní mechanizace). Liniové zdroje 
hluku tvoří obslužná doprava pískovny, zejména nákladní vozidla projíždějící areálem pískovny a po 
veřejných komunikacích. 

Na základě výsledků provedené akustické studie (příloha č. 1) lze konstatovat, že při dodržení 
navrhovaných opatření nebude mít předložený záměr výrazný negativní vliv na akustickou situaci 
v zájmovém území.  

Nepříznivé účinky na zdraví obyvatel by mohla způsobit zejména zvýšená prašnost při těžbě a 
výfukové plyny spalovacích motorů nákladních automobilů, které budou k navrhovanému 
dobývacímu prostoru dojíždět. 

Pro hodnocení vlivu na ovzduší byla zpracována Rozptylová studie (příloha č. 2). Z jejích 
výpočtů lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve vztahu k vlivům na ovzduší přípustná. Vliv 
posuzovaného záměru nezpůsobí během provozu zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokalitě. 

Voda 

Těžba suroviny bude probíhat za sucha v jednom až dvou těžebních řezech (v závislosti na 
mocnosti suroviny a použité technologii) minimálně 1 m nad hladinou podzemní vody. Stanovená 
báze těžby je 179 m n. m. Záměr se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská 
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křída a v pásmu hygienické ochrany vodárenského zdroje Káraný. Při dodržení bezpečnostních 
opatření nedojde k ohrožení množství ani jakosti podzemních vod. 

Uvažované pokračování těžby v severní části DP Sojovice II bude využívat úpravu suroviny 
praním. Technologie bude shodná se současnou úpravou suroviny v rámci schválených POPD č. 5 a 6. 

Půda 

Těžbou bude dotčena orná půda náležející do IV. třídy ochrany ZPF. V rámci návrhu POPD č. 
7 se bude jednat o 2,91 ha orné půdy a při dotěžování zásob v DP Sojovice II se bude jednat o 12,44 
ha orné půdy. Dočasné odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu bude řešeno s příslušnými 
orgány ochrany ZPF.  

Záměr bude z  části zasahovat na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Dočasné vynětí 
pozemků z PUPFL k návrhu POPD č. 7 bylo povoleno rozhodnutím orgánu ochrany přírody 
Magistrátu města Mladá Boleslav, které je přílohou č. 5 tohoto oznámení. Ostatní lesní pozemky, na 
kterých se v budoucnosti předpokládá těžba mají rozlohu cca 8,56 ha. Žádost o jejich dočasné odnětí 
bude uplatněna na příslušný orgán ochrany PUPFL až během příprav nových návrhů POPD. 

Fauna, flóra, ekosystémy 

Pískovna Sojovice se nachází v rovinatém terénu, který je součástí terasového stupně řeky 
Jizery. Okolí řešeného DP Sojovice II je značně ovlivněno těžební činností, neboť prostor navazuje na 
již vytěžené a částečně zrekultivované plochy dobývacího prostoru Sojovice I a III. Těžba značně 
ovlivňuje lesní a polní ekosystémy, které jsou dočasně rušeny a následně nahrazovány zemědělskou či 
lesnickou rekultivací.  

Zájmové území DP Sojovice II je tvořeno převážně agrárními a lesními ekosystémy. Při 
průzkumech zde byl zjištěn výskyt běžných druhů rostlin, které jsou pro tento typ území typické. Na 
dotčeném území nebyly zjištěny žádné druhy rostlin podléhající zvláštní ochraně dle Vyhlášky č. 
395/1992 Sb., v platném znění. Z živočišných druhů převládají běžné druhy vázané na borové lesy na 
písku s podrostem dubu. Z toho 4 druhy patří mezi zvláště chráněné podle Vyhlášky 395/92 MŽP ČR. 
Zásah do stanoviště těchto druhů a opatření k jeho minimalizaci budou řešena s příslušným orgánem 
ochrany přírody. 

ÚSES 

Těžbou dojde k ovlivnění stávajícího územního systému ekologické stability. Zásah do 
částečně funkčního lokálního biocentra 396 a částečně funkčního nadregionálního biokoridoru 25 
bude přechodného charakteru a bude kompenzován v rámci rekultivačních prací prováděných 
průběžně za postupem těžby dle odsouhlaseného plánu rekultivace.  

NATURA 2000 

Dle stanoviska orgánu ochrany přírody lze vyloučit významný vliv navrhovaného záměru na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Stanovisko je přílohou č. 4 tohoto oznámení. 
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Krajina a krajinný ráz 

Řešený záměr se nachází v antropogenně ovlivněné krajině, která je využívána především 
k zemědělskému a lesnickému obhospodařování. Nachází se zde značné zásoby štěrkopísků, které jsou 
těženy a využívány jako základní stavební materiál. 

Těžba představuje negativní ovlivnění krajinného rázu, které je následně kompenzováno 
rekultivačními pracemi a obnovou původních forem kulturní krajiny. Navrhovaný záměr nebude 
představovat výraznou změnu krajinného rázu oproti stávajícímu stavu. Po dokončení těžby a následné 
rekultivaci vytěžených prostor by měl nepříznivý vliv na krajinný ráz postupně vymizet.  

Významný krajinný prvek 

Těžba předpokládá zásah do lesního porostu, čímž dojde k zásahu do VKP definovaného dle 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Souhlas s tímto zásahem byl pro POPD č. 7 udělen 
rozhodnutím orgánu ochrany přírody Magistrátu města Mladá Boleslav a je přílohou č. 5 tohoto 
oznámení. 

Zásah do VKP (les) v rámci zbývajících částí DP Sojovice II je třeba řešit s příslušným 
orgánem ochrany přírody. 

Kulturní památky 

Záměrem nebudou ohroženy žádné kulturní památky a nebude dotčena  ani významná 
historická lokalita. Záměr bude oznámen Archeologickému ústavu AV ČR a případně jemu nebo 
oprávněné organizaci bude umožněno provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Územní plán 

Z hlediska územního plánování není návrh na rozšíření těžby v dobývacím prostoru Sojovice 
II v rozporu s jeho hlavními cíli a úkoly. (Vyjádření obecního úřadu Sojovice je součástí oznámení 
v příloze č. 4). 
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H. PŘÍLOHA 

Dokladová část 
 
• Příloha č. 1: Akustická studie 
• Příloha č. 2: Rozptylová studie 
• Příloha č. 3: Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska ÚPD. 
• Příloha č. 4: Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, zda může mít 

navrhovaný záměr významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast dle 
zákona č. 114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

• Příloha č. 5: Souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného 
prvku 

• Příloha č. 6: Biologické hodnocení, P-EKO s.r.o. 
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