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1. Obchodní firma
Kaolin Hlubany, a.s.

2. IČ:
482 88 195

3. Sídlo (bydliště):
Hlubany čp. 63
Podbořany
441 01

4. Jméno, příjmení,
oznamovatele:

bydliště

a

telefon

oprávněného

Ing. Karol Holub – prokurista
tel.: 415 237 777
e-mail: karol.holub@sibelco.com
Eva Vostárková – prokurista
tel.: 415 237 774
e-mail: eva.vostarkov@sibelco.com

na základě plné moci zastoupeni firmou EES s.r.o. (zmocnění viz str. 139).

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Karol Holub

zástupce
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ÚVOD
Předložená dokumentace záměru „Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany
(B3 111200) v DP Podbořany (60206)“ je zpracována ve smyslu § 8 zák. č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých dalších zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších změn a předpisů.
Dne 14. 2. 2019 bylo na úřední desce KÚÚK zveřejněno oznámení výše uvedeného
záměru (ULK1080), zpracované dle přílohy č. 3 výše uvedeného zákona. V závěru
zjišťovacího řízení k záměru ze dne 28. 3. 2019, č.j. KUUK/40571/2019/ZPZ, bylo
konstatováno, že předložený záměr bude dále posuzován dle výše uvedeného zákona.
Dokumentaci požadují dopracovat především s důrazem na následující oblasti:
§ Podrobněji vyhodnotit kumulativní vlivy navrhovaného záměru s okolními
provozovanými i připravovanými záměry.
§

Doplnit detailní zhodnocení navrhovaných variant těžby ve vztahu k nejbližší
obytné zástavbě jak pro fázi přípravy, tak pro fázi vlastního provozu, včetně návrhu
opatření (hluková studie, rozptylová studie, posouzení zdravotních rizik biologický
průzkum lokality, studie hydrogeologických poměrů, souhrnný plán sanace a
rekultivace lokality po dokončení těžby, posouzení vlivů na horninové prostředí.

§

Zpracovat vyhodnocení vlivů na krajinný ráz.

§

Ve vztahu k posuzování hlukových a zdravotních limitů záměrů doplnit provozní
dobu záměru.

§

Doplnit detailní zhodnocení vhodné dopravní cesty, která bude využívána k dopravě
suroviny z lomu do úpravny, a to zejména s ohledem na nejbližší obytnou zástavbu
(hluková a rozptylová studie).

§

Zpracovat biologický průzkum záměrem bezprostředně dotčeného území v rámci
celé vegetační sezóny s následným vyhodnocením, včetně návrhu záchranných či
kompenzačních opatření.

§

Zpracovat hodnocení vlivů na krajinný ráz z hlediska jednotlivých fází těžby i fází
předpokládané rekultivace, včetně vizualizace předpokládaného stavu území záměru
v těchto fázích těžby a předpokládané rekultivace.

§

Podrobně vypořádat všechny požadavky a připomínky, které jsou uvedeny
v doručených vyjádřeních. Tuto kapitolu zařadit na úvod dokumentace, kde bude
popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány a
vzešlá opatření řádně zapracovat do příslušné kapitoly dokumentace (D.IV.)

Na základě ZZŘ byla zpracována předkládaná Dokumentace, jejíž součástí jsou i odborné
studie (seznam uveden na str. 123). Do Dokumentace byly zapracovány i všechny relevantní
připomínky a požadavky na doplnění, které byly předány zpracovateli EIA společně se ZZŘ.
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Vypořádání připomínek v rámci zjišťovacího řízení:
25. 3 2019 byl vydán Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství, „Závěr zjišťovacího řízení“ k posuzovanému záměru. Na základě informací
uvedených v oznámení, písemných vyjádření a došlých připomínek k podanému oznámení
došel příslušný úřad k závěru, že předložený záměr může mít významný vliv na životní
prostředí a bude posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění, a to tak, aby v ní byly
zohledněny a vypořádány relevantní požadavky na doplnění a další připomínky v došlých
vyjádřeních.
a) Rada Ústeckého kraje
1. V rámci posuzování vlivů na životní prostředí je nutné doplnit detailní zhodnocení
navrhovaných variant těžby ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě jak pro fázi přípravy,
tak pro fázi vlastního provozu, včetně návrhu opatření (hluková studie, rozptylová
studie, posouzení zdravotních rizik, biologický průzkum lokality, studie
hydrogeologických poměrů, studie vlivů na krajinný ráz, souhrnný plán sanace a
rekultivace lokality po dokončení těžby).
Varianty těžby jsou zhodnoceny, a to z pohledu jednotlivých odborných studií. Návrh
opatření je součástí textu Dokumentace. Požadované studie jsou vypracovány, jsou součástí
Dokumentace jako přílohy H.3 – H.9.
b) Krajský úřad Ústeckého kraje
–

hledisko ochrany přírody, ochrany vod a odpadového hospodářství

2. Nepožadují další posuzování
Bez komentáře
– hledisko ochrany ovzduší
3. Preferují realizaci varianty 1.
Varianta I je dokumentací záměru vyhodnocena jako varianta nejvhodnější a je jako taková
doporučena k realizaci.
4. Požadují návrh konkrétních opatření k zamezení prašnosti.
Komunikace bude denně kropena v ranních hodinách (mimo období deště nebo když je
komunikace mokrá). V případě znečištění kusy suroviny se bude odstraňovat kartáčováním v
kombinaci s kropícím zařízením, které je instalováno na traktoru. Dále společnost připravuje
nákup tzv. „čistícího brodu“, kde bude každé vozidlo vyjíždějící z lomu čištěno v podvozkové
části. Zařízení bude pracovat s uzavřeným okruhem vody.
Ochranné valy budou ošetřeny tzv. „hydorosevem“, tento by měl výrazně omezit prašnost.
5. Požadují zpracování RS (bude hodnotit i kumulaci více záměrů – jistou dobu budou
v provozu oba záměry).
RS je součástí Dokumentace jako příloha H.3.
Záměr se stejným charakterem v dotčené lokalitě - jedná se o v současné době těžené ložisko
SZ směrem od DP Podbořany. Ukončení těžby se předpokládá v průběhu 4 – 6 let, kumulace
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budou tedy jen dočasné. Objem dopravy se nezmění: kapacita těžby zůstane stejná, což je
dáno kapacitou úpravny v Buškovicích. Těžba bude plynule přecházet z jednoho lomu do
druhého (např. v prvním roce těžby bude návoz na plavírnu v Buškovicích např. 160 tis. tun a
z druhého lomu 20 tis. tun apod., tedy počet TNA bude stále stejný jako v současné době,
nebude navýšen).
– hledisko ochrany ZPF
6. Z hlediska ochrany ZPF uvádí, že příslušných orgánem pro stanovisko k podanému
Oznámení je MŽP.
Bez komentáře
c) Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Louny
7. Požadují další posuzování a doplnění údajů: doplnit detailní zhodnocení variant těžby ve
vztahu k nejbližším chráněným venkovním prostorům pro fázi přípravy a provozu z
hlediska možného vliv na zdraví, včetně návrhu opatření (HS, RS, PVZ).
Je splněno, odborné studie jsou součástí Dokumentace jako přílohy H.3, H.4, H.5. Je
hodnocena varianta umístění varianta 1 a varianta dopravy Vd5. Navržená opatření jsou
součástí kapitoly D.IV.
d) ČIŽP OI Ústí nad Labem
– z hlediska ochrany přírody
8. Konstatují, že stavba bude mít vliv na KR, a že bude nezbytný souhlas OPP.
Je splněno (Příloha H.7). O souhlas bude požádáno v navazujících řízeních.
– z hlediska ochrany ovzduší
9. Požadují zpracování další posuzování a zpracování RS.
RS je součástí Dokumentace EIA jako příloha H.3
e) Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
Požadují:
10. Specifikovat pojem „6-ti denní pracovní cyklus“ (např. pondělí – sobota), a to zejména
ve vztahu k posuzování hlukových a zdravotních limitů záměru.
Standardní pracovní doba pro těžbu a dopravu suroviny bude Po-Pá (5-denní pracovní doba
v jedné směně). Výjimečně může těžba probíhat i v jednosměnném provozu v sobotu.
11. Doplnit/stanovit provozní dobu (např. 6 – 15 hodin), a to zejména ve vztahu k
posuzování hlukových a zdravotních limitů záměru.
Pracovní doba je stanovena od 6:00 do 14:00 hod.
12. Doplnit informaci o stanoveném/evidovaném CHLÚ 1112000 Podbořany I. – Krásný
Dvůr, které bylo stanoveno pro ochranu VL bentonitu, kaolinu, písků sklářských a
slévárenských, a také štěrkopísků.
CHLÚ Podbořany I, bylo stanovené Územním odborem MŽP Chomutov pod čj.
ÚOCH/1392/95 ze dne 6. 9. 1995. Pro ložisko Krásný Dvůr je stanoveno chráněné ložiskové
území Podbořany I, pokrývající veškeré vyhodnocené bloky zásob včetně tří oddělených
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dobývacích prostorů Podbořany, Podbořany I a Podbořany II, stanovených na převážnou část
bloků kaolinu keramického. Bloky kaolinu živcového zasahují v rámci CHLÚ do DP pouze
okrajově. Zásoby bentonitu zasahují do DP Podbořany I a Podbořany II. Zásoby písků
sklářských, písků slévárenských a štěrkopísků v CHLÚ jsou nulové, resp. neexistují.
13. Doplnit informaci o stanoveném/evidovaném VL B 3 11120003 Krásný Dvůr –
Podbořany (surovina: bentonit, kaolin, písky sklářské a slévárenské, štěrkopísky).
14. Doplnit informaci o stanoveném/evidovaném VL B 3 11120004 Krásný Dvůr –
Podbořany (surovina: bentonit, kaolin, písky sklářské a slévárenské, štěrkopísky).
Ad. 13 a 14: V obou bodech jde o jediné výhradní ložisko, a to Krásný Dvůr - Podbořany (B
3111200). Ve státní bilanci jsou na tomto ložisku vedeny zásoby kaolinu pro jemnou
keramiku, živcového kaolinu a bentonitu. Zásoby písků sklářských, písků slévárenských ani
štěrkopísky nejsou bilancovány.
15. Určit/stanovit které VL, uvedené výše v bodě 5.d) nebo v bodě 5.e) bude/je předmětem
záměru.
Předmětem plánu otvírky, přípravy a dobývání je návrh těžby kaolinu pro jemnou keramiku
na výhradním ložisku Krásný Dvůr - Podbořany (B 3111200) v dobývacím prostoru
Podbořany.
16. Specifikovat, které VL, resp. nerost (bentonit, kaolin, písky sklářské a slévárenské,
štěrkopísky), bude těženo, a které VL bude/nebude dočasně ukládáno nebo jinak využito,
a to s ohledem na jejich geologické umístění vůči uváděnému prioritnímu zájmovému VL
kaolinu.
Předmětem plánu otvírky, přípravy a dobývání je návrh těžby kaolinu pro jemnou keramiku
na výhradním ložisku Krásný Dvůr-Podbořany (B 3111200). V tomto výhradním ložisku
bude probíhat jen těžba této suroviny. Do části VL Krásný Dvůr-Podbořany (B 3111200)
dotčeného tímto POPD nezasahují zásoby bentonitu ani živcového kaolinu. Těžba pro jemnou
keramiku bude probíhat pouze v části B 311120003 výhradního ložiska B 31112000.
f) Rada města Podbořany
17. Požadují novou variantu, kde bude vytěžená surovina plavena z lomu potrubím do
zpracovatelského objektu.
Těžební organizace zvažovala i alternativní druh dopravy – pomocí kalovodu,
s rozplavováním surového kaolinu na místě těžby v DP Podbořany. Tato varianta však byla
zavržena jako nerentabilní a neproveditelná a to z následujících důvodů:
1. Pro zpracování surového kaolinu v místě těžby je zapotřebí obrovské množství
technologické vody (3800 – 4 000 m3 za den). Toto množství vody není možno získat
přímo v místě těžby, a to ani v pozdějších fázích těžby pod úrovní hranice spodní vody.
Část technologické vody by se na toto místo musela dopravovat z provozovny Hlubany a
část vody z provozovny Buškovice.
2. Pro zabezpečení rozplavovaní surového kaolinu a separace od písku by se musel zrušit celý
provoz v Buškovicích a vybudovat nový úpravárenský provoz na okraji nového DP
Podbořany. Náklady na výrobní halu a vybavení technologie by se pohybovaly na úrovni
55-60 milionů korun.

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

12/138
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

3. Dalším nákladem by bylo vybudování nového kalovodu z okraje DP Podbořany do
provozovny Hlubany v délce 1,7 -2,0 km. Náklady na kalovod by se pohybovaly v relaci
5 - 5,5 mil. korun.
4. Nutnost řešit střety zájmů s vlastníky pozemků v trase pokládky kalovodu (výkupy
pozemků nebo řešení věcného břemena). Další náklad ve výši 0,8 - 1,2 mil. korun.
5. Při těžbě v DP Podbořany se neuvažuje s využitím elektrické energie (využití elektrického
agregátu s příkonem 100 kVA). V případě úpravy surového kaolinu přímo v DP Podbořany
by bylo nutno přivést kabelové vedení o příkonu cca. 100 kVA (hlavní čerpací stanice,
čerpadla kalu, vody, dopravníky, hydromonitory). Investice by si vyžadovali dalších 2 - 3
mil. korun.
Pokud porovnáme klady a zápory této varianty zpracování suroviny přímo v DP Podbořany a
dopravy kalu kalovodem do úpravny v Hlubanech, vychází nám tato varianta oproti klasické
variantě s dopravou surového kaolinu do plavírny v Buškovicích výrazně dražší (náklady cca
62,8 - 69,7 mil. korun). Náklady při variantě s dopravou surového kaolinu a zpracováním v
Buškovicích (cca 12 - 12,5 mil korun zpevněná komunikace, resp. 8 - 8,5 mil. korun asfaltová
komunikace + nákup elektrocentrály cca. 1 mil. korun) zaručují ekonomickou návratnost.
18. Je nutno zamezit X-metrů vysokých hromad odpadní suroviny písku, které jsou
rozfoukávány do okolí.
V současné době je již halda písku v Buškovicích zakonzervována. Povrch haldy je překryt
skrývkovou hmotou a je postupně zatravňován. Na tuto haldu již není ukládán žádný objem
písku. Písek je expedován zákazníkům nebo je použit pro rekultivační účely. Pro likvidaci
haldy v Buškovicích se připravuje projekt úpravy, který umožní použití písku pro sklářské
účely a nahradí již téměř dočerpané zásoby sklářských písků v ČR. S dalším objemem se
počítá pro výrobce pórobetonu.
19. Požaduji dokumentaci doplnit o celou navrženou automobilovou dopravní trasu,
v oznámení chybí právě konfliktní část kolem domů v Buškovicích.
Dopravní komunikace pro přepravu suroviny z DP Podbořany je doplněná v POPD, a hodnotí
ji i tato dokumentace EIA (kapitola B.I.5, B.I.6.3 a obrázek č.4).
Proběhlo jednání o formě spolupráce mezi městem a investorem při výstavbě obchvatu
Buškovic. Město bude řešit majetko - právní vypořádání pozemků v trase plánovaného
obchvatu Buškovic. Investor Kaolin Hlubany, a.s. v současné době realizuje výběrové řízení
na zhotovitele projektové dokumentace pro ÚR a SP. Následně bude financovat vypracování
projektové dokumentaci a stavební práce.
20. Rada požaduje, aby se mohli obyvatelé výše uvedených domů k Dokumentaci adresně
vyjádřit.
V rámci posuzování EIA se k může k Dokumentaci vyjádřit v zákonných lhůtách kdokoliv.
21. Dopravní cestu suroviny vypracovat i ve variantě dle stávajícího ÚP, který předpokládá
vybudování účelové komunikace kolem Velkého Oprámu v Buškovicích (aby surovina
mohla být přepravena mimo obytnou část obce Buškovice).
Tato varianta dopravní cesty je již zapracována a posouzena v rámci této Dokumentace.
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e) Městský úřad Podbořany
Vyjadřují zásadní nesouhlas se záměrem:
–

z hlediska odpadového hospodářství

22. Není možné, aby odstraňování odpadů probíhalo jako doposud – odpadní písek tvoří
obrovskou hromadu viditelnou z velké vzdálenosti, kaolín ležící není odstraňován, ale
jen zkrápěn, a navíc nedostatečně. Toto je nutno vyřešit, jinak se záměrem nelze
souhlasit.
Řešení a stav uveden v bodě 19. Navíc komunikace je kropena denně v ranních hodinách
(mimo období deště nebo když je komunikace mokrá). V případě znečištění kusy suroviny se
odstraňuje kartáčováním v kombinaci s kropícím zařízením, které je instalováno na traktoru.
Dále společnost připravuje nákup tzv. „čistícího brodu“, kde bude každé vozidlo vyjíždějící z
lomu čištěno v podvozkové části. Zařízení bude pracovat s uzavřeným okruhem vody.
–

z hlediska ochrany ovzduší

23. Převoz kaolinu způsobuje znečištění komunikací – není odstraňován ležící kaolín, pouze
skrápěn. Stejným problémem je i velká hromada odpadního písku. Pokud nebude
vyřešeno, se záměrem nelze souhlasit.
Řešení a stav uveden v bodě 18 a 22.
–

z hlediska ochrany přírody a krajiny

24. Požadují zpracovat do hodnocení vliv záměru na KR nejen nové otvírky, ale i
připravovaných okolních hornických činností, neboť se záměry mohou překrývat.
Hornická činnost se bude překrývat se záměrem těžby v DP Podbořany I, kde bude postupně
těžba končit a dojde k přechodu na DP Podbořany. Celkový roční objem těžby obou DP bude
v součtu do 220 tisíc tun.
V okolí se rovněž nachází několik připravovaných hornických činností, jejichž záměry mohou
překrývat. K těmto činnostem však nebyly dodány dostatečně podrobné podklady k tomu, aby
bylo možné tento překryv vyhodnotit z hlediska vlivu na krajinný ráz. Případná kumulace
těchto vlivů tedy není předmětem tohoto hodnocení (Zímová, 2020).
Tedy teprve další investoři, pro později či v budoucnu realizované záměry, by následně měli
hodnotit ve svých studiích kumulace s tímto, námi v současné době hodnoceným záměrem.
25. Celkově požadují přehodnotit těžbu v tomto DP (vyhl. roku 1961), dříve se
nepředpokládal rozvoj obce, jak je tomu dnes děje. (především pak u varianty 1).
DP byl stanoven v roku 1966. Chráněné ložiskové území vyhrazeného nerostu bylo stanoveno
v roku 1995. Stanovení CHLÚ je obdobou stavební uzávěry, kde není možno provádět stavby,
které nesouvisí s dobýváním nerostů. Výjimky pro jiné stavby jsou možné po vydání
předběžného souhlasu OBÚ v Mostě. Těžař vychází z geologických průzkumů, které byly
provedeny v minulosti a zaručovaly dobrou kvalitu těžené suroviny s rentabilním množstvím
těchto zásob. Surovinový zdroj je bohužel nepřemístitelný a zatím co jiné stavby je možno
umístit po dohodě i jinde, ložisko suroviny bohužel ne.
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26. Upozorňují na zásah do LBC a LBK – naruší propojenost a návaznost jednotlivých
prvků systému ekologické stability.
Jedná se o:
a) LBK 7/A V zaoraném u Hluban; nefunkční
b) LBC 6/A Na černé; nefunkční
c) LBC 4/A Pod cihelnou, nefunkční
d) LBK 12/A Na kopci, oslabeně funkční
e) LBK 6/A V polích SV od Buškovic, nefunkční
Dne platného územního plánu města Podbořany (ZM Podbořany vydalo dne 1. 8. 2018
formou opatření obecné povahy změnu č. 5 ÚP Podbořany, která nabyla účinnosti dne 17. 8.
2018) jsou oba prvky ÚSES, které zasahují do záměru (a,b), nefunkční.
Odvoláváme se na Metodickou pomůcku zveřejněnou ve Věstníku MŽP 08/2012, která
vymezuje kompetence v problematice územních systémů ekologické stability vyplývá, že:
„Skladebné části ÚSES je nutno prioritně stanovovat mimo plochy zjištěných a
předpokládaných ložisek nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, kde to nebude
výjimečně možné, respektovat při vymezování částí ÚSES na ložiscích stanovené dobývací
prostory (DP), mimo DP pak např. dočasným stanovením části ÚSES a jeho finálním
vytvořením až po skončení těžby, stanovením podmínek rekultivace.
Vymezení skladebných částí ÚSES v území ložisek tudíž není překážkou k případnému
využití ložiska za podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska nerostů dočasně
omezeny, budou po ukončení těžby obnoveny v potřebném rozsahu. Při řešení střetů
(překryvů) ochrany nerostných surovin se skladebnými částmi ÚSES, tj. s obecnou ochranou
přírody a krajiny, zohlednit tuto podmínku: Akceptovat charakter částí ÚSES a podporovat
jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě, tak i při ukončování těžby a
rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch ÚSES.“ (Celý text v SPSaR, str. 22)
Kompenzační opatření:
V západní části řešené hornické činnosti je v rámci rekultivace projektován přibližně v
místech nefunkčních prvků ÚSES pás mimolesní zeleně, který bude v jinak převážně
zemědělské okolní krajině fungovat jako stabilizační prvek. Jako větrolam bude plnit
protierozní půdoochrannou a krajinotvornou funkci.
–

z hlediska ochrany ZPF

27. Nesouhlasí se zahájením hornické činnosti, jedná se o lokality v půdou v bonitě I. a II.
třídy ochrany (ty lze vyjmout jen výjimečně) – záměr je v rozporu se zákonem o ochraně
ZPF.
V ploše POPD je orná půda dle BPEJ v I. a III. třídě ochrany. Záměr počítá s 91 %
návratem půdy do ZPF, pouze 9 % bude vyjmuto trvale. Pro těžbu na bonitně hodnotných
půdách lze použít následující podpůrné argumenty:
-

Z hlediska zákonné ochrany a evidence jsou ložiska nerostných surovin, v našem případě
výhradní ložisko keramických kaolínů Krásný Dvůr - Podbořany (B 3111200) s DP
Podbořany významným, zákonným, nepřemístitelným a neobnovitelným zdrojem a
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limitem v území a proto při územně plánovací činnosti a potažmo při následném využití
území je nutno je respektovat podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanovením § 13, odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a
vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů.
-

Ochrana výhradního ložiska Krásný Dvůr - Podbořany (B 3111200) s DP Podbořany je
veřejným zájmem, z tohoto důvodu musí být nepřemístitelnost výhradního ložiska nadále
respektována i v jiných řízeních týkajících se území a jeho využití.

-

Záměr těžby výhradního ložiska Krásný Dvůr - Podbořany (B 3111200) s DP Podbořany
a vlastně veřejný zájem na hospodárném využívání nerostného bohatství je v souladu se
závazným, veřejně projednaným a schváleným celostátním dokumentem – tj.
Surovinovou politikou České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (dále
jen státní surovinová politika), která byla schválená na základě usnesení vlády ze dne 14.
června 2017 č. 441 o Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných surovin a
jejich zdrojů (podklad č. 2), zejména pak s kapitolou 3.1.1.2 Neenergetické suroviny
(podkapitola Nerudní suroviny), a s kapitolou 3.1.4.2. Neenergetické suroviny. Ve
zmíněných kapitolách se uvádí, že nerudné nerostné suroviny tvoří páteř českého
nerostného bohatství. Na jejich využívání byla a dosud jsou postavena tradiční česká
průmyslová odvětví, jako výroba porcelánu, sklářství, keramický průmysl, papírenský
průmysl, průmysl stavebních hmot atd.

-

Veřejný zájem na využívání výhradních ložisek nerostných surovin (kam se řadí i
výhradní ložisko Krásný Dvůr - Podbořany (B 3111200) s DP Podbořany), která jsou ve
vlastnictví státu, deklaruje i judikát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 6.
května 2009, čj. 4 As 68/2008 – 138, kde se formou právní věty mimo jiné uvádí:
„Koncepce horního zákona vychází z toho, že nerostné bohatství na území České
republiky, které je tvořeno ložisky vyhrazených nerostů, je ve vlastnictví státu (§ 5).
Zájem na řádném využívání nerostného bohatství, který je nepochybně zájmem
veřejným, je zabezpečen tím, že organizace, jimž je povoleno provádění hornické
činnosti, platí státu úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (§ 32a). Z
uvedeného vyplývá, že hornická činnost organizací, třebaže prováděná v rámci jejich
podnikatelské činnosti, je též naplněním veřejného zájmu státu na řádném využívání
nerostného bohatství“.

-

Navržená rekultivace, zejména pásy mimolesní zeleně, ochranný val, který postupem
času zaroste dřevinami, stromová alej a vodní plocha, jež se časem přemění v mokřad,
jsou stabilizačními prvky v jinak velmi jednotvárné zemědělské krajině. Pomohou udržet
vodu v krajině a plní protierozní funkci.
–

vodoprávní úřad

28. Vyspecifikovat a posoudit možné vlivy vypouštění důlních vod do Doláneckého potoka
(častý rozliv při vydatnějších srážkách, tání apod. ve VKP Rubín – jedná se o mělké
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koryto potoka, až po obec Dolánky, jež v případě navýšení průtoku může být ohrožena
zvláštní povodní.
V počáteční fáze těžby se neočekávají žádné potřeby vypouštění důlních vod. Na okraji
plochy těžby bude vybudovaná vsakovací nádrž, která bude řešit situaci v období větších
srážek s dostatečnou rezervou. Podle hydrogeologických výsledků nedojde ani v poslední fázi
těžby k zahloubení pod úroveň spodní vody.
– Orgán státní správy lesů
29. Bez připomínek

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

17/138
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

B.I Základní údaje
B.I.1

Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1

Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany
(60206).
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad: KÚ ÚK
Číslo a popis záměru: Záměr splňuje podmínky k bodu č. 79 vyžadující zjišťovací řízení
dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 79 –
stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová
těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (5 ha)
nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného
limitu (10 tis t/rok).

B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru

Stanovený prostor možné těžby zohledňuje současně podmínky pro těžbu v návaznosti na
ekonomiku provozu a střety zájmů. Těžba suroviny povrchovým způsobem a hornická
činnost bude probíhat na části území ve stanoveném dobývacím prostoru (dále jen DP)
Podbořany1.
V DP Podbořany na ložisku kaolínu Krásný Dvůr - Podbořany (dle předkládaného POPD) je
2 373 789 t vytěžitelných zásob surového kaolinu. Těžba je plánována na 11 - 13 let (2 374
kt vytěžitelných zásob při těžbě 220 kt, resp. 180 kt/rok).
V části ložiska Krásný Dvůr - Podbořany pokrytém DP Podbořany jsou bilancovány
geologické zásoby následujících surovinových druhů:
- KNKJ kaolin pro výrobu porcelánu,
- KNKZ kaolin živcový.
Hornická činnost (HČ) bude představovat roční těžbu o výši max. 220 tis. tun/rok.
Průměrná roční těžba se bude pohybovat na úrovni 180 tis. tun/rok. Při průměrné výši
těžby 180 tis t/rok je počítáno s dopravou v počtu 46 TNA/den při 5-denním pracovním
cyklu.
Související stavbou bude výstavba nové obslužné komunikace (obchvat Buškovic) v délce
cca 850 m a účelová komunikace začínající u vjezdu do DP Podbořany I a končící u ZÚ DP
Podbořany v délce cca 1500 m (obr. 4), ve stávající trase mezi DP Podbořany I a
křižovatkou se silnicí č. 221 bude doprava vedena v délce cca 2 150 m.
Celková dopravní trasa bude v délce cca 4 500 m.
1

stanoven 20.08.1961 83/66-ČKZ-20.8.66 pod č.j.: BÚ 7-ZO/67-8.2.67
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B.I.3

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký
Podbořany
Podbořany 723231, Hlubany 723282, Buškovice 616320

Obr. 1 – umístění záměru, širší vztahy

Obr. 2 – Zájmová plocha těžby v DP Podbořany (žlutě označeno)
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B.I.4

Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými
záměry

Posuzovaný záměr představuje provádění hornické činnosti v prostoru stanoveného
dobývacího prostoru Podbořany pro těžbu kaolinu povrchovým způsobem.
Možné kumulace vlivů jsou významné především v případě, že se v dotčeném území potkává
více záměrů s podobným zaměřením – v takovém případě by bylo nutno očekávat
a vyhodnotit i obdobné vlivy přímé i nepřímé.
Z pohledu možné kumulace vlivů je nutno zmínit existující provozy:
-

Záměr se stejným charakterem (těžba v dobývacím prostoru) v dotčené lokalitě jedná se o v současné době těžené ložisko SZ směrem od DP Podbořany . Ukončení
těžby se předpokládá v průběhu 4 – 6 let, kumulace budou tedy jen dočasné. Objem
dopravy se nezmění: kapacita těžby zůstane stejná, což je dáno kapacitou úpravny
v Buškovicích. Těžba bude plynule přecházet z jednoho lomu do druhého (např.
v prvním roce těžby bude návoz na plavírnu v Buškovicích např. 160 tis. tun a
z druhého lomu 20 tis. tun apod., tedy počet TNA bude stále stejný jako v současné
době, nebude navýšen),

-

Existenci průmyslového areálu J směrem, při silnici č. II/221.

-

Zemědělskou výrobu v okolí celého dobývacího prostoru.

Další záměry v přípravné fázi:
ULK 190

Rozšíření těžby kaolinu v lokalitě Skytaly, společnosti Kaolin Hlubany,
a.s., Podbořany (dne 21. 3. 2019 byla prodloužena platnost souhlasného
stanoviska k záměru, vydaného 22. 6. 2007).

UKL 1064

Průmyslový park Podbořany (v současné době je schváleno vyjmutí půdy ze
ZPF v 1/2019, pracuje se na PD).

OV 4089

Stanovení DP Buškovice a HČ na výhradním ložisku bentonitu Nepomyšl
(dne 14. 12. 2018 byla prodloužena platnost souhlasného stanovisko k záměru,
vydaného 4. 1. 2011).

Jediným kumulativním vlivem by mohla být navazující doprava (především v souběhu
s plánovaným záměrem OV 4089). Zde se část dopravního úseku na komunikaci k silnici
III/22113 střetává s dopravní trasou záměru námi posuzovaného. Z HS zpracované pro záměr
OV 4089 vyplývá, že se již počítalo s dopravou záměru již v současné době provozovaného
(těžba kaolinu v DP Podbořany I), a protože se doprava v souvislosti s realizací námi
posuzovaného záměru nenavyšuje, je možno konstatovat, že kumulativní vlivy námi
posuzovaného záměru s vlivy ostatních záměrů (existujících či se záměry ve stádiu přípravy)
nemohou způsobit takovou případnou kumulaci negativních vlivů, která by realizaci
záměru bránila.
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B.I.5
Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem
zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě
daného řešení, včetně srovnání vlivů na ŽP
Těžba, úprava a využívání kaolinu v Českých zemích je prováděna již po dobu více než 200
let, z toho na Podbořansku od roku cca 1830 (ložisko HARDMUTH západně
od Buškovic), má zde tedy mnohaletou historii a tradici.
Celý DP Podbořany je lokalizován severně od Podbořan, hranice DP je v západní části
vzdálená cca 600 m od obytné zástavby, v centrální části pak cca 100 – 200 m a ve východní
části do DP objekty zasahují. DP je umístěn na mírně sklonitých pozemcích, kdy DP od
západu klesá z kóty 355 m n. m. k nadmořské výšce 315 m n.m. na východě dobývacího
prostoru.
Umístění záměru vychází z (geologickým průzkumem a výpočtem zásob) ověřeného výskytu
ložiska kaolinu, jehož množství a kvalita splňuje předpoklad jeho ekonomicky hospodárného
využití dle horního zákona.
Hlavním důvodem k provádění těžby na ložisku Krásný Dvůr je stálá poptávka průmyslového
odvětví zpracování kaolinu pro výrobu keramiky a porcelánu na dodávku kvalitních druhů
plavených kaolinů.
Umístění je dále dáno také především lokalizací stávající těžby a vychází z dlouhodobého
průzkumu ploch, které by vyhovovaly nejen pro potřeby nutného těžebního zázemí, ale
zároveň by respektovalo zásady ochrany ŽP.

Variantní řešení
Záměr je uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav). V
studii „Screening DP Podbořany“ byly hodnoceny mimo nulové varianty ještě další tři
varianty možné těžby a dvě varianty dopravní. U každé z navržených variant se hodnotili
nejdůležitější střety zájmů.
Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech:
a)

Aktivní varianta

Tato spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů a
předložených dokumentů (obr. 1). Plocha pro tuto variantu je přesně vymezena souřadnicemi
na obr. 2 a v kapitole B.II.1. – Zábor půdy.
V rámci aktivní varianty se pak jedná o posouzení:
a) varianty umístění těžby
b) varianty dopravních cest
c) varianty technického rázu
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a) varianty umístění:

Obr. 3 – vymezení hodnocených variant těžby

Varianta č. 1 (VP1) – nejvhodnější varianta
Ložiskové vymezení: západní partie výhradního ložiska, prostor bloků zásob 17, 18, 34 a 37.
Na jihu je dále zohledněno poměrně široké pásmo od obytné zástavby. V úseku lze očekávat
2 637 kt bilančních geologických zásob kaolinu.
Střety:
-

zábor ZPF (zejména I. a III. třída ochrany) na ploše cca 23,7 ha;

-

pravděpodobný vliv na krajinný ráz (vzhledem k exponování lomu spíše do rovinatých
partií temene kopce bude vizuální uplatnění lomu a vnějších výsypek spíše nižší);
bude potvrzeno odbornou studií.

-

Možný vliv na veřejné zdraví - vzdálenost od obce Podbořany 500 m - relativní
blízkost obce – nutnost případných kompenzačních opatření (ochranné valy s
ozeleněním, izolační výsadby aj.) specifikuje kapitola D.IV, a to na základě výstupů
odborných studií.

Komentář: Zábor velmi kvalitních půd je nejvýznamnějším vlivem. Dalším vyznaným vlivem
je vliv na krajinný ráz, který však vzhledem k umístění provozu a vzdálenosti od obce možno
poměrně dobře kompenzovat. Je však třeba zpracovat studii hodnotící vliv na krajinný ráz.
Na základě výstupů odborných studií, především rozptylové a hlukové studie a posouzení
vlivů záměru na veřejné zdraví, lze konstatovat, že plánovaný provoz akustickou a imisní
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situaci v nejbližších chráněných prostorech v obci v době těžby, po provedení kompenzačních
opatření, nijak nezatíží a vyhoví legislativním limitům.
V rámci této varianty je také nutno brát v úvahu vzdálenost k úpravně, která je ze všech
řešených variant nejmenší. Relativně nejblíže je i těžený DP Podbořany I.
Varianta č. 2 (Vp2) – alternativa do budoucna, ovšem s nutností omezení v jižní časti
Ložiskové vymezení: Centrální partie výhradního ložiska, prostor bloků zásob 19, 20, 21, 26
(nebilanční), 34, 37, 38 a 41. Na jihu bylo přihlédnuto ke 200 m širokému pásmo od stávající
obytné zástavby, na východě k pilíři silnice. Linie vodovodu vedoucí západně od silnice a
nadzemní vedení 22 kV napříč ložiskem nebyly zohledněny. V úseku lze očekávat 4 143 kt
bilančních geologických zásob kaolinu.
Střety:
-

zábor ZPF (zejména I a II třída ochrany) na výměře cca 23,85 ha

-

pravděpodobný významný negativní vliv na krajinný ráz (vzhledem k exponování
lomu spíše do mírného svahu a rovinatých partií temene kopce bude vizuální uplatnění
lomu a vnějších výsypek zejména v partiích svahu přilehlého k Podbořanům velmi
výrazné).

-

poměrně malá vzdálenost od stávající obytné zástavby obce Podbořany 200 m
(blízkost obce – je pravděpodobné, že bude třeba přistoupit k významným
kompenzačním opatřením –ochranné valy s ozeleněním, izolační výsadby aj.).

-

ÚPD Podbořan počítá s rozvojem směrem v ploše BI 3 (individuální bydlení) k severu
tj. k ploše těžby ve variantě Vp2. Velmi malá vzdálenost (v řádu nižších desítek
metrů) Vp2 od BI 3. Kompenzační opatření pro plánovanou zástavbu budou muset být
ještě významnější než pro zástavbu stávající. Těžba by časově měla předcházet rozvoji
v ploše BI 3, jinak bude třeba upravit plochu Vp2 ve smyslu zvýšení vzdálenosti lomu
od budoucí obytné zástavby.

-

Možný vliv na akustickou situaci, vliv na imisní situaci

-

elektrické vedení VN (22 kV) s OP, vodovod s OP vodovodu, OP silnice II. třídy

Komentář: Zábor kvalitních půd spolu s vlivem na krajinný ráz - jednoznačně bude třeba
zpracovat studii hodnotící vliv na krajinný ráz a projednat ji s orgány státní správy na úseku
ŽP ještě před zahájením dalších prací.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je možným vlivem vliv na akustickou situaci v nejbližších,
poměrně blízkých chráněných prostorech v obci v době těžby, stejně jako možný vliv na
imisní situaci v době těžby.
Další otázkou je existence sítí (el. vedení, vodovod), jenž by bylo třeba k hospodárné těžbě
přeložit – zohlednit je třeba nákladnost těchto operací. Mnohem podstatnější je přeložka el.
vedení vysokého napětí než vodovodu.
Zásah do OP silnice II. třídy je třeba projednat s vlastníkem komunikace (Kraj Ústecký)
event. správcem komunikace (SÚS). V této variantě se předpokládá největší objem zásob.
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Varianta č. 3 (Vp3) – nevhodná varianta
Ložiskové vymezení: Severovýchodní část výhradního ložiska, prostor bloků zásob 35 a 39.
Na jihovýchodě bylo přihlédnuto ke 200 m širokému pásmu od obytné zástavby, na západě
k pilíři silnice II. třídy, na jihovýchodě k pilíři železniční trati. Nadzemní vedení 22 kV napříč
blokem zásob č. 35 ložiskem nebylo zohledněno. Ve variantě 3 lze očekávat 1 815 kt
bilančních geologických zásob kaolinu.
Střety:
-

zábor ZPF (I třída ochrany) na výměře cca 13,95 ha;

-

pravděpodobný významný negativní vliv na krajinný ráz (vzhledem k exponování
provozu spíše do mírného svahu od obce a rovinatých partií bude vizuální uplatnění
lomu a vnějších výsypek od Podbořan výrazné);

-

poměrně malá vzdálenost od obytné (chráněné) zástavby obce Podbořany 250 m
(blízkost obce – je pravděpodobné, že bude třeba přistoupit k významným
kompenzačním opatřením –ochranné valy s ozeleněním, izolační výsadby aj.);

-

vliv na akustickou situaci, vliv na imisní situaci;

-

elektrické vedení VN (22 kV) s OP.

Komentář: Zábor kvalitních půd výlučně I. třídy ochrany spolu s vlivem na krajinný ráz jsou
nejvýznamnějšími vlivy na složky životního prostředí. Vzhledem k umístění provozu a
vzdálenosti od obce je vliv na krajinný ráz kompenzovatelný pouze částečně. Jednoznačně je
třeba zpracovat studii hodnotící vliv na krajinný ráz a projednat ji s orgány státní správy na
úseku ŽP ještě před pokračováním dalších prací.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je významným vlivem vliv na akustickou situaci
v nejbližších, poměrně blízkých chráněných prostorech v obci v době těžby. Dalším
vyznaným vlivem je vliv na imisní situaci v době těžby.
Další otázkou je existence el. vedení, jenž by bylo třeba k hospodárné těžbě přeložit –
zohlednit je třeba nákladnost této operace. V této variantě je vzdálenost úpravny od místa
těžby největší.
V této variantě se předpokládá nejmenší objem zásob.

Varianty dopravy:
S ohledem na již schválenou změnu územního plánu města Podbořany (změna ÚP č. 5, která
nabyla účinnosti v 8/2018) se jako nejvhodnější řešení jeví varianta dopravy Vd5.
Obslužná doprava představuje nákladní dopravu při odvozu vytěženého materiálu - doprava
bude z lomu vedena účelovou komunikací (cca 1500 m) k silnici III/22113 a po této silnici
jižně ve směru na obec Buškovice. Zde překříží silnici II/221 a dále bude doprava svedena na
nově vybudovanou účelovou komunikaci (v délce cca 850 m) vedoucí okolo vodní nádrže
Velký Oprám na úpravnu Buškovice. Přeprava kaolinu z a do úpravny Buškovice bude
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prováděna soupravami TNA s nosností do 25 t po trase v délce cca 4 500 m . (obrázek
č.4).

Obr. 4 - Vymezení dopravní trasy dle platné ÚPD (zeleně vyznačená trasa)

Ostatní varianty zde neobsažené by procházely buď v těsné blízkosti obydlí obce Hlubany a města
Podbořany, nebo přímo přes tyto obydlené oblasti. Proto byly zamítnuty již ve fázi studie
realizovatelnosti.
Hornická činnost (HČ) bude představovat roční těžbu o výši max. 220 tis. tun/rok.
Průměrná roční těžba se bude pohybovat na úrovni 180 tis. tun/rok. Při průměrné výši
těžby 180 tis t/rok je počítáno s dopravou v počtu 46 TNA/den při 5-denním pracovním
cyklu.
Délka komunikace od stávající asfaltové komunikace u DP Podbořany I k navrhovanému ZÚ je
cca 1 500 m, délka nově plánované komunikace, která by vymístila dopravu mimo Buškovice
(tzv. Obchvat Buškovic), bude cca 850 m.
Celková délka dopravní trasy Buškovice (plavírna) – ZÚ (DP Podbořany) je cca 4 500 m.
Varianta, která byla předložena v Oznámení záměru (obrázek č. 5), byla na základě připomínek
přepracována tak, aby provoz byl vymístěn mimo Buškovice (obrázek č. 4,6).
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Obr. 5 – původní vymezení dopravní trasy v ortofotosnímku (Oznámení EIA)

Varianty technického rázu:
Za současných podmínek nejsou zamýšleny varianty technického rázu, týkajících se způsobu
těžby, volené mechanizace apod.

Dle pověřeného úřadu územního plánování (stavební úřad Podbořany) je předložený záměr
v souladu s cíli a úkoly územního plánování a v souladu s funkčním využitím ÚP
Podbořany a jeho následně vydanými změnami (Příloha H.1).
b)

Varianta nulová

Jako nulovou variantu je nutno brát stav posouzený procesem EIA v roce 2008 pro záměr
Pokračování těžby kaolinu na lomu Krásný Dvůr v dobývacím prostoru Podbořany I
(ULK367) s hranicemi těžby dle stávajícího platného POPD. Varianta nulová není variantou
záměru, ale popis a zhodnocení stavu ŽP v území v případě, že by nedošlo k další těžbě.
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B.I.6

Popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru,
v případě záměrů spadajících do režimu zákona o IPPC vč. porovnání
s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a
dalšími parametry.

§

Zákon o integrované prevenci:

Plánovaný záměr nespadá do režimu zákona o IPPC.
§

Požadavky na demolice:

Na území určeném pro záměr se nenachází žádné původní stavby, které by vyžadovaly
odstranění před realizací samotného záměru. Nebude třeba provádět bourací práce.
Na zájmovém území se nenachází vzrostlá zeleň, nejedná se o lesní porosty – v prostoru
budoucí těžby nebude nutno provádět kácení zeleně.
§

Technologické řešení záměru:

Konkrétně se jedná o zajištění dobývání, přepravy a zakládání skrývkových zemin, hornin a
výklizu a dobývání, přepravu a úpravu těženého přírodního zdroje – kaolinu. Otvírka lomu
začne v severozápadní části DP Podbořany. Skrývkové poměry jsou příznivější právě na
severní straně lomu. Postup těžby bude dál probíhat směrem k jihu až jihozápadu, kde narůstá
skrývkový poměr.
Těžba suroviny bude probíhat uvnitř výše specifikované plochy a kromě vlastního záměru je
počítáno se vybudováním účelové komunikace a obchvatu Buškovic (obrázek č. 4).
B.I.6.1. Postup skrývkových a těžebních prací

Surovina je těžitelná bez použití trhacích prací, je volně rýpatelná. Těžba bude prováděna
povrchovým způsobem po lávkách (etážích). Zvolená dobývací metoda zajistí těžbu suroviny
s maximální výší ztrát do 5%. Vzhledem ke zvýšené variabilitě úložních poměrů ložiska bude
praktikována selektivní těžba suroviny podle jednotlivých technologických typů. Generální
postup těžby bude kombinovaný, bude ovlivněn nutností provádět selektivní těžbu.
Generální úhel skrývky a lomu byl stanoven na hodnotu 22,6°, což odpovídá sklonu 1:2,4.
Sklon jednotlivých skrývkových a těžebních řezů bude mít úhel 45°, což odpovídá sklonu 1:1.
Sklon svahů dočasné deponie ornice a podorničí může být maximálně 1:2 při výšce deponie
v jedné etáži 2,5 až 4,5 m, nebo sklon 1:1,5 při výšce etáže 4,5 až 6 m (ČSN 73 3050).
Deponie ornice a podorničí se uvažuje o maximální výšce 6 m při jedné etáži. Deponie bude
zřízena na předem určeném místě a bude ošetřována tak, aby nedocházelo k jejich
znehodnocování erozí a zcizováním.
Po vytěžení severní části lomu se začne s postupným budováním vnitřní výsypky. Bude
umístěná na severovýchodní až východní straně lomu. Důvodem je ponechání hlavní lomové
cesty v provozu co nejdéle. Budování je součástí plánu sanace a rekultivace. Svah vnitřní
výsypky nepřesáhne sklon 1:1,5, to odpovídá stupni bezpečnosti 1,5.
Odtěžení bude prováděno postupně, až v šesti skrývkových řezech – ornice a ostatní skrývka.
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Ornice je na ložisku tvořena kvartérními hlinitými zeminami a ornicí o průměrné mocnosti
0,4 m a půjde cca o 95 000 m3. Kulturní vrstva ornice a podorničí bude shrnována na
evidované deponie. Z nich se vytvoří ochranný val na jihozápadní části a val na vnější
výsypce. Ornice pak bude znovu použita při rekultivacích.
Další skrývkové vrstvy a výklizy nevhodných materiálů (kvalitativně nevyhovující
jílovitopísčité terciérní sedimenty) budou ukládány nejprve na vnější výsypku v jihozápadní
části zájmové oblasti a po uvolnění místa bude materiál deponován na vnitřní výsypce uvnitř
lomu.
Skrývkové hmoty budou deponovány na vnitřní výsypky, situované zpočátku ve
vydobytém prostoru stávajícího lomu Krásný Dvůr, resp. na dočasné vnější výsypce nově
otevíraného lomu, později ve vlastní otvírce. Sypání vnitřních výsypek bude prováděno v
lávkách mocných cca 10 m. Lávky budou zhutňovány provozem automobilů a buldozeru,
který vysypanou zeminu shrnuje a povrch lávky urovnává do nivelety, stanovené plánem
sanace a rekultivace, tj. tak, aby vnitřní výsypka byla napojena na okolní terén.
Vnější výsypka pro skrývkové hmoty bude vybudovaná v jižní části zájmové oblasti. Objem
výsypky bude 750 000 m3 se dvěma etážemi o celkové maximální výšce 12 m. Svah vnitřní
výsypky nepřesáhne sklon 1:1,5. Odpovídá to stupni bezpečnosti 1,5.
Skrývka se bude přímo ukládat na místo probíhající sanace a rekultivace. Surovina bude
ukládána na deponiích, kde bude docházet k jejímu samovolnému odvodnění a bude
připravena k expedici.
B.I.6.2. Strojní technologie

Těžba suroviny bude probíhat separátně, podle jednotlivých surovinových typů, postupně
na jednotlivých etážích. Maximální těžba surového kaolinu bude 220 000 tun/ročně. Průměrná
těžba surového kaolinu bude 180 000 tun/ ročně.
Těžba kaolinu na lomu bude prováděna stejnou technologií a postupem jako je v současné
době prováděna na lomu Krásný Dvůr (DP Podbořany I), tj. pouze malostrojovou
technologií při použití kolových nakladačů, rypadel, buldozerů a autodopravy.
Ložisko bude otevřeno jámovým lomem. Těžba suroviny se předpokládá v lávkách o výšce
max. 6 m, v závislosti na variabilitě suroviny a požadavku úpravny. Jako optimální se jeví
výška lávky 4-5 m, která s rezervou splňuje maximální dosah rypadla, aniž by se vytvářely
převisy. Jednotlivé těžební lávky budou přístupné po vybudovaných lomových komunikacích.
Těžba a nakládání suroviny bude prováděna lžícovými rypadly, která mají dostatečnou
rypnou sílu. Rozpojování hornin bude prováděno strojově bez použití trhacích prací. Surovina
bude těžena lopatovým rypadlem na pásovém nebo kolovém podvozku s podkopovou lžící,
kterým bude zajištěna i nakládka.
Následná doprava suroviny na deponie bude prováděna nákladními automobily. Pro úpravu
ploch deponie suroviny a těžebních řezů může být použit buldozer, kolový nakladač nebo
rypadlo.
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Mechanizace:
- Rypadlo na pásovém nebo kolovém podvozku – skrývka, těžba a nakládka
z expedičních deponií
- Nákladní automobily – skrývka, těžba a rekultivační práce
- Kolový nakladač, buldozér – skrývka, rekultivační práce, úprava deponií, úprava
lomových cest
- Pomocné mechanizmy – cisterna pro skrápění lomových cest vodou, zařízení pro mytí
kol a podvozků nákladních aut a těžebních strojů s uzavřeným okruhem vody
B.I.6.3. Doprava, úprava a zušlechťování suroviny

Vnitroareálová doprava bude probíhat pouze v DP a bude zajištěna nákladními automobily.
Bude se jednat především o odvoz suroviny z jednotlivých těžebních řezů. Přístup na
jednotlivé těžební etáže bude zajištěn po vnitřních komunikacích, které budou napojeny na
hlavní lomovou komunikaci (příjezdovou). Vnitřní komunikace budou budovány dle potřeby
po obvodu právě těžené části tak, aby místo těžby (nakládky) bylo vždy co nejjednodušeji
napojeno na komunikaci, po které bude probíhat odvoz vytěženého materiálu
k jeho dočasnému deponování. Cesty budou upraveny a odvodněny tak, aby vyhovovaly
tonáži a rozměrům používaných mechanizmů. Všechny vnitroareálové komunikace budou mít
dodržen sklon maximálně 10 % a šířku minimálně 10 m.
Pro dopravu uvnitř těžebny bude zpracován a schválen dopravní řád, který bude dle potřeby
aktualizován.
Úprava surovin v lomu bude prováděna pouze homogenizací uvnitř dobývacího prostoru.
Jednotlivé typy suroviny budou deponovány separátně na dočasných deponiích. K případné
další úpravě bude docházet až ve zpracovatelském závodě v Buškovicích resp.
v Hlubanech, kam bude vytěžená surovina podle potřeby odvážena NA, a kde bude
upravována mechanicky dle zavedené technologie (plavení, oddělení písčitého podílu
na hydrocyklónech, vysrážení, lisování kaolinu a jeho sušení a mletí).
B.I.6.4. Výstavba souvisejících staveb – komunikace

Výstavba komunikace (obrázek č. 6) - dle navržené varianty Vd5 (viz kap. B.I.5) by délka
nově vybudované účelové komunikace (od stávající asfaltové komunikace k zájmovému
území) byla 1 500 m (štěrková obslužná účelová komunikace v šíři 4 m), celková délka nově
zbudované komunikace (obchvatu Bušovic) k plavírně Buškovice pak 850 m (asfaltová
komunikace v šířce 10 m).

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

29/138
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Obr. 6 – délky dopravní trasy po jednotlivých úsecích

B.I.6.5. Rekultivace

Pro potřeby předkládaného oznámení a v souvislosti s přípravou nového POPD v DP
Podbořany na ložisku Krásný Dvůr je vypracován Souhrnný plán sanace a rekultivace (dále
jen SPSaR), který je následně nezbytnou součástí žádosti o povolení hornické činnosti pro
pokračování těžby kaolinu na tomto ložisku.
Současná koncepce rekultivace zvýrazňuje ekologické prvky a snaží se realizovat takové
způsoby, které umožňují nenásilné včlenění rekultivovaných ploch do okolního území.
Rekultivace uvažuje s těmito plochami:
Tabulka 1 – uvažované typy rekultivací
Plocha
Vodní plocha

Rekultivace
hydrická

Rovina s trvalým
travním porostem

zemědělská

Bloky orné půdy

zemědělská

Pásy mimolesní
zeleně

lesnická

Stromová alej

lesnická

Hlavní prováděné rekultivační práce
Vodní plocha – sukcese
Zemědělská
rekultivace
bez
osevního
postupu
s následným možným využitím na trvalý travní porost.
Přímý výsev travino-bylinné směsky ve svahu okolo vodní
plochy.
Zemědělská rekultivace (osevní postup) s následným
možným využitím na ornou půdu
Lesnická rekultivace – skupinová a soliterní výsadba
dřevin stromového a keřového patra.
Lesnická rekultivace – skupinová a soliterní výsadba
dřevin stromového a keřového patra.
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Ochranný val, in-line
dráha
Plocha pro zázemí
lomu

Sukcese,
částečně bez
rekultivace
Zemědělská

Zemědělská rekultivace (osevní postup) s následným
možným využitím na ornou půdu nebo TTP.

Vnitřní výsypka bude budována od severu k jihu, vnější výsypka pro skrývkové hmoty bude
budována v jižní části se dvěma etážemi o celkové maximální výšce 12 m. Úprava suroviny v
lomu bude prováděna homogenizací uvnittř dobývacího prostoru. Jednotlivé typy suroviny
budou deponovány na dočasných deponiích. K případné další úpravě bude docházet až ve
zpracovatelských závodech, kam bude vytěžená surovina podle potřeby dovážena TNA.
Snahou sanace bude vytvořit co možná nejpozvolnější svahy, které by umožnily zemědělské
využívání rekultivovaných ploch. V lomové jámě se předpokládá uložení celkem 3 283 000
m³ skrývky, která bude na povrchu překryta 95 000 m³ ornice. Na jihu je dále zohledněno
poměrně široké pásmo od obytné zástavby (500 m).
Po základní sanaci lomové jámy a základním urovnání ostatními skrývkami a výklizy na
projektovanou niveletu se předpokládá technická rekultivace povrchu, která spočívá v
navezení a urovnání zúrodnění schopných vrstev podorničí a ornice.

B.I.6.6. Technologická opatření

Co se týče opatření která budou uplatněna v souvislosti s posuzovaným záměrem, jsou na
základě doporučení odborných studií doporučena opatření, jejichž seznam je uveden
v kapitole D.IV.
•

následná doprava suroviny na deponie bude prováděna nákladními automobily,

•

možný vliv na veřejné zdraví - vzdálenost od obce Podbořany 500 m - relativní
blízkost obce – nutnost kompenzačních opatření (ochranné valy s ozeleněním, izolační
výsadby aj.) dle výstupů jednotlivých studií,

•

skrývka bude opatřena hydroosevem,

•

při provozu záměru budou průběžně prováděna opatření proti prašnosti (kropení
prašných míst a lomových komunikací),

•

pro dopravu uvnitř těžebny bude zpracován a schválen dopravní řád, který bude dle
potřeby aktualizován.

•

záměr bude provozován jen v denní době, a to v Po – Pá,

•

vozidla vyjíždějící na veřejné komunikace budou v případě nevhodných
meteorologických podmínek před výjezdem očištěna v tzv. „čistícím brodu“.

•

vozidla budou nakládána tak, aby nedocházelo k úsypům materiálů při provozu na
veřejných komunikacích,
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•

kulturní vrstvy zemin ze skrývaných pozemků budou využity v souladu s podmínkami
stanovenými orgánem ochrany půdy v blízkosti lokality těžby, před využitím nebo
expedicí bude uložena zvlášť ornice a podornice a podle potřeby bude ošetřena proti
plevelům,

•

závadné látky (pohonné hmoty, mazadla aj.) používané v lomu v mechanizačních
prostředcích a vozidlech nebudou v lomu skladovány,

•

před realizací záměru bude aktualizován a předložen příslušným správním úřadům
havarijní plán a provozní řád z hlediska ochrany ovzduší,

•

sanace a rekultivace dílčích vytěžených partií ložiska bude prováděna v souladu s
nově navrženým plánem rekultivace předloženým jako součást POPD, odsouhlaseným
orgánem ochrany přírody,

•

nebezpečí kontaminace půdy, povrchových a podzemních vod bude v případě úkapů
ropných látek minimalizováno trvalou kontrolou technického stavu mechanizmů a
nákladních aut,

§

lom bude trvale zajištěn proti vstupu a pohybu nepovolaných osob.

B.I.7
Zahájení
Dokončení

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
2022
2031/33

B.I.8 Výčet dotčených územních samosprávných celků
Na základě znění §3 odst. c, d2 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, a na základě
požadavku vzneseného v rámci ZZŘ jsme mezi dotčené územní samosprávné celky zařadili:
VÚSC:
ORP:
ÚSC:
2

Ústecký kraj
Louny
Podbořany

Dotčeným územím je území, jehož ŽP a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením, dotčeným
záměru nebo koncepce. Územním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří
dotčené území.
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí dle §9 odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu (OBÚ) v Mostě, jako věcně a místně příslušného
orgánu státní správy, o povolení k hornické činnosti v DP (dle §10 odst. 1 zákona 44/1988
Sb., horní zákon, v platném znění).
K žádosti o povolení hornické činnosti dle §6 odst. 3 pím. a) a f) vyhl.č.104/1988 Sb., v
platném znění, musí být doloženy doklady o vyřešení střetů zájmů, jestliže jsou hornickou
činností ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a přiložena
stanoviska vydaná podle zvl. předpisu, pokud dle tohoto předpisu musí být zpracována.
Přicházejí v úvahu:
-

souhlas s odnětím pozemků ze ZPF (MŽP - KÚÚK);

-

závazné stanovisko s umístěním zdroje znečišťování ovzduší a povolení k jeho
provozu a schválení provozního řádu, bude-li zdroj spadat mezi zdroje, pro které je
zpracování provozního řádu povinné (KÚÚK);

-

souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zák. č. 114/1992Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v pl. znění (Městský úřad Podbořany, Louny);

-

stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových (KÚÚK);
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B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda (např. druh, třída ochrany, velikost záboru)
Těžba kaolinu povrchovým způsobem předpokládá zábor dalšího území s dosud nedotčeným
půdním pokryvem, a to v dobývacím prostoru Podbořany.
B.II.1.1 Zábor půdy

V souvislosti s realizací záměru se předpokládají zábory nového území ve velikosti 23,72 ha
(z toho 23,69 ha půdy v ochraně ZPF a 228 m2 ostatní plocha). Bude se jednat především o
zemědělské pozemky (ZPF) – před samotnou realizací bude nutné dočasné vyjmutí těchto
pozemků ze ZPF.
Tabulka 2 – seznam pozemků pro záměr (pouze doporučená varianta Vp1)

Podbořany

Hlubany

Buškovice

k. ú.

č.
parcely
333/23
333/43
484/2
623/67
254/94
255/2
253/1
254/74
254/76
255/1
252/9
254/25
254/27
254/71
254/73
254/26
254/54
254/56
254/70
254/72
254/75
254/77
254/55
254/52
254/53
1533/64
1533/66
1533/70
1533/65
1533/72
1533/73
1533/67
1533/74
1533/71
1533/104
1533/102
1533/69

Druh pozemku
orná půda
orná půda
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

Výměra dle KN
(m2)
1 950
2 876
352
15 650
29 990
638
5 541
629
4 061
2 921
169
130 070
27 035
26 180
17 023
22 546
29 865
5 990
7 496
23 439
33 193
24 069
436
1 481
8 612
24 988
165
7 197
1 115
182
248
61
593
3 420
27 905
26 667
10 331

Varianta těžby
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
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B.II.1.2 Charakteristika území záboru

Dle mapy průběhu hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále též BPEJ) do
plochy DP Podbořany zasahují následující půdně ekologické jednotky s kódy: 4.11.00;
4.42.00; 4.42.10; 4.28.11; 4.28.04; 4.20.14; 1.10.00; 1.01.00; 1.10.10.

Obr. 7 - Mapa BPEJ v ploše hornické činnosti v DP Podbořany (zdroj SPSaR)

Půdy s těmito kódy BPEJ náleží dle Metodického pokynu MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996
č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb. do následujících
tříd ochrany ZPF:
Tabulka 3 - Půdy dle BPEJ v ploše hornické činnosti v DP Podbořany

BPEJ
1.10.10
4.11.00
4.28.04
4.28.11

výměra (m2)
53 964
131 655
22 735
28 543
Celkem

třída ochrany
I.
I.
III.
III.

výměra dle třídy ochrany (m2)
185 619
51 278
236 897
(zdroj: SPSaR)

Velikost předpokládaného záboru ZPF bude dle jednotlivých variant:
VP1 – 23,69 ha (uvažovaná varianta)
VP2 – 23,85 ha
VP3 – 13,95 ha
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B.II.2 Voda (například zdroj vody, spotřeba)
B.II.2.1 Pitná voda

Pitná voda není pro provoz zařízení (ve smyslu těžební techniky) potřebná. Pitná voda bude
využívána za účelem dodržování pitného režimu (tzv. ochranné nápoje dle NV č. 361/2007
Sb.).
B.II.2.2 Technologická a požární voda

Veškerá povrchová a podzemní voda vniklá do důlních prostor, dle §40 zákona 44/1988 Sb.,
(horní zákon), je voda důlní.
Vlastní těžba nebude znamenat odběr vody. Technologická voda bude využívána pro činnost
protiprašných opatření (skrápění příjezdových komunikací, ploch areálu aj). Tato voda bude
dovážena v cisternách z externích zdrojů, v pozdější fázi těžby se bude jako technologická
používat voda čerpaná do sedimentačních (akumulačních nádrží).
Čerpaná voda z prostoru lomu bude využívána i jako voda požární. Dalším zdrojem požární
vody budou sedimentační nádrže vedle DP Podbořany I, popř. nádrže u plavírny
v Buškovicích.

B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (např. surovinové zdroje)
B.II.3.1 Surovinová základna

Základním předpokladem pro povrchovou těžbu je surovinová základna s dostatečnou
zásobou kaolinu.
V případě doporučené varianty těžby VP1 se jedná o zhruba 2 637 kt geologických zásob
suroviny, množství zásob využitelných je cca 2 374 kt.
Průměrná mocnost bilanční suroviny v rámci všech bloků zásob obsažených v DP je 7 m,
průměrná mocnost skrývky je 19 m. Plošné i hloubkové omezení jednotlivých ložiskových
těles je z větší části technologické.
Zatímco severozápadní úseky ložiska Krásný Dvůr-Podbořany byly v minulosti
přehodnocovány v rámci několika geologických úkolů, pro východní úsek pokrytý řešeným
DP Podbořany zůstává nezměněno vyhodnocení podle původní závěrečné zprávy z roku 1965
(Křelina a kol., 1965). Surovina byla vyhodnocena s ohledem na použití v průmyslu jemné
keramiky. Je řazena do čtyř tříd, přičemž K1 až K3 jsou hodnoceny jako bilanční a K4 jako
nebilanční. Za nebilanční je považován i živcový kaolin.
Tabulka 4 - Jakostní třídy kaolinu pro keramickou výrobu
Třída
K1

Výplav

K2O + Na2O

Fe2O3

TiO2

Fe2O3 + TiO2

Al2O3

min. %

max. %

max. %

max. %

max. %

min. %

15

– (1,5)

– (0,7)

0,5

1,2 (1,1)

32 (32,5)
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K2

15

– (1,7)

–

– (0,6)

1,8 (1,4)

32 (31)

K3

15

– (2,5)

–

–

– (2,0)

– (30)

K4

15

– (3,0)

–

–

– (3,0)

– (28)

Poznámka:

V závorce jsou uvedeny dnes aplikované limity. Je zřejmé, že nynější hodnocení je přísnější. Původně se
nesledoval obsah alkálií, u bilančních druhů se naopak požadovala bělost přes 79 % a žáruvzdornost přes
32 Sž (Křelina a kol., 1965).

B.II.4 Energetické zdroje (např. druh, zdroj, spotřeba)
B.II.4.1 Elektrická energie

Pro těžbu bude potřeba elektrická energie pro chod čerpací stanice (čerpání důlních vod)
a zároveň pro startování strojů v zimním období. Osvětlení lomu ani přístupových komunikací
není zapotřebí s ohledem na to, že všechny stroje a mechanismy jsou opatřeny svítidly a těžba
bude probíhat pouze v ranní resp. prodloužené směně.
S ohledem na charakter provozu se nepředpokládá. V případě potřeby bude elektrická energie
zabezpečována mobilním generátorem.

B.II.4.2 Jiné energetické zdroje

Při skrývkových pracích, při těžbě, při úpravě a manipulaci se surovinou a dalšími materiály
bude využívána mechanizace vybavená spalovacími motory, tudíž budou spotřebovávány
pohonné hmoty. Pohonné hmoty a maziva jsou dovážena externí firmou, která bude zajišťovat
i ekologickou likvidaci.
Jiné energetické zdroje (zemní plyn, stlačený vzduch, LTO resp. TTO apod.) nejsou
v provozu dobývacího prostoru využívány a není s nimi uvažováno ani v souvislosti s budoucí
těžbou.

B.II.5 Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost3 (biodiverzita) byla v předkládané dokumentaci hodnocena
dlouhodobě na území, které bude záměrem investora dotčeno. Minimálně roční průzkum
dovoluje posoudit kvalitu druhového složení zjištěných organismů žijících na daném území i
vazby mezi významnými prvky v rámci biologické rozmanitosti území. Podrobné výsledky
botanických a zoologických průzkumů jsou uvedeny v Příloze H.7 (Biologický inventarizační
průzkum území) této dokumentace.

3

uvedený text je sestaven podle požadavků Metodického výkladu vybraných nových pojmů a požadavků zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP ze dne 20. října 2017, č. j. MZP/2017/710/1985.
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Vliv realizace záměru investora na území bude zásadní a dlouhodobý (desetiletí). V zásadě
půjde o kompletní zábor území (skrývka a sypání nové výsypky).
Pro předmětné území vzhledem k charakteru záměru nelze dlouhodobě aplikovat obecná
opatření v zájmu ochrany a trvale udržitelného využívání dle Úmluvy o biologické
rozmanitosti (dále jen Úmluva). Z tohoto důvodu není řešeno udržitelné využívání přírodních
zdrojů bioty na popisovaném území, protože se jedná o zemědělsky využívanou plochu,
nicméně jsou navrhována opatření, která v důsledku povedou ke zpomalení působení,
omezení vlivu postupu těžby a ochraně a trvale udržitelnému užívání po ukončení zásahu.
Předpokladem je, že stávající stanoviště budou zabírána postupně s postupem skrývky
a současně kompenzována v odpovídající úrovni budoucího krajinného rozsahu tak,
aby stávající úroveň biologické rozmanitosti prostředí byla restaurována v rozsahu plném či
mírně přesahujícím stávající úroveň, což vyplývá z bodu 2.4.2 Strategie ochrany biologické
rozmanitosti ČR 2016 – 2025 (dále jen Strategie).
Rekultivovaná území jsou projektována tak, že sama o sobě budou obsahovat prvky
náhradních stanovišť navržené způsobem zajišťujícím uchování biodiverzity a biologických
zdrojů a jejich trvale udržitelné využití a přispěje se tak k rozvíjení tzv. zelené i modré
infrastruktury nových rekultivovaných ploch (vznik nových zemědělských a lesnických
rekultivací i vodních). Preferována bude co nejvyšší variabilita rekultivovaného území na
úrovni jemné krajinné matrix.
Podrobné popisy přírodních stanovišť a informace o zastižených rostlinných a živočišných
druzích i vazbách mezi nimi, jsou obsahem přílohy č. 7 této dokumentace, a to včetně zjištění
územních souvislostí a identifikace a popisu přítomnosti nepůvodních invazních druhů, které
se vyskytují.
Hlavním závěrem, který z realizovaných zkoumání vyplynul je, že žádný ze zjištěných zvláště
chráněných nebo jinak významných biologických druhů není výskytem v zájmovém území
unikátní, a to ani na lokální či regionální úrovni, nehrozí tedy významná ztráta genetických
zdrojů ani v případě místní stanovištní extinkce (Úmluva). V blízkém okolí záměru investora
se rovněž nenacházejí žádné zvláště chráněné části životního prostředí (přírodní parky,
evropsky významné ptačí lokality, území Natura 2000 apod.), které by byly dotčeny.

B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba
souvisejících staveb)
Jedná se o nový záměr, který vyvolá potřebu zpevnění a vybudování obslužných účelových
komunikací. Pro záměr není uvažovaná výstavba parkovacích míst.
S ohledem na již schválenou změnu územního plánu města Podbořany (změna ÚP č.5), která
nabyla účinnosti 17. 8. 2018, se jako nejvhodnější řešení jeví varianta dopravy č.5 – Vd5.
Dopravní řešení v širších souvislostech:
Zájmové území je situováno v blízkosti stávajícího lomu Krásný Dvůr (DP Podbořany I),
a proto se pro dopravu suroviny do plavírny v Buškovicích budou využívat částečně stávající
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dopravní trasy, využívané pro dopravu materiálu v rámci současné schválené těžby a zároveň
dojde k vybudování nové komunikace, díky níž bude vymístěna doprava mimo část
Buškovice.
Obslužná doprava představuje nákladní dopravu při odvozu vytěženého materiálu - doprava
bude z lomu vedena účelovou komunikací (cca 1500 m) k silnici III/221 a po této silnici jižně
ve směru na obec Buškovice. Poté bude doprava svedena na nově vybudovanou účelovou
komunikaci (v délce cca 850 m) vedoucí okolo vodní nádrže Velký Oprám na úpravnu
Buškovice. Přeprava kaolinu z a do úpravny Buškovice bude prováděna soupravami
TNA s nosností do 25 t po trase v délce cca 4 500 m. (obrázek č.4).
Komunikační napojení - areál lomu bude spojen se státní silniční sítí prostřednictvím
vybudované štěrkové zpevněné komunikace. Komunikace bude dostatečně široká, s
výhybnými místy pro možnost vyhnutí vozidel jedoucích v protisměru.
Doprava a její frekvence –Při průměrné výši těžby 180 tis t/rok je počítáno s dopravou
Celková délka Buškovice (plavírna) – zájmové území (DP Podbořany) je tedy 4 500 m.

Inženýrské sítě:
Elektrické vedení VN s OP
Přes centrální část uvažované plochy pro záměr (varianta Vp2 i Vp3) vede elektrické vedení
VN a jeho OP. Tato skutečnost však není promítnuta do kategorizace zásob, zásoby nejsou
uváděny jako vázané.
Vodovod
Podél silnice II. třídy č. 224, cca 30 m západně od komunikace, vede rozvod pitné vody (pro
Vp2).
Elektronické komunikace
Přes plochu uvažované těžby (VP1, VP2 i VP3) vede trasa radioreléových spojů s vysílačem
(T-mobile). Existence tras neznamená významné omezení pro plánovanou těžbu.
Pro ověření existence inženýrských sítí v zájmovém území požádala společnost Kaolin
Hlubany, a. s., příslušné správce inženýrských sítí o vyjádření, zda na pozemcích dotčených
těžbou se nenacházejí podzemní inženýrské sítě. Žádosti o vyjádření byly zaslány
Severočeské plynárenské, a. s. (dále jen SČP) a Severočeským vodovodům a kanalizacím
(dále jen SčVK).
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B.III Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (např. přehled
zdrojů
znečišťování,
druh
a
množství
emitovaných
znečišťujících látek, způsoby a účinnost zachycování
znečišťujících látek)
Ovzduší

ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na ovzduší
bylo zadáno vypracování odborné rozptylové studie (Talavašek, příloha H.3).
(ze studie):
Hlavní bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, se bude jednat zejména o
bodové zdroje – mechanismy, které se pohybují v liniích respektive v rámci plochy lomu.
Jako plošný zdroj byla ve výpočtu zohledněna plocha předmětné těžební lokality, jako liniový
zdroj doprava suroviny na úpravárenský provoz.
Mechanizace není zatím blíže konkretizována, a tak lze emise pouze odhadnout. Podkladem
jsou materiály:
§

Sborník technických řešení povrchových dolů SHD z hlediska ŽP - III. etapa a
pozdější dodatky, zpracovatel Ing. Josef Talavašek, leden 2010,

§

Pískovna Chudeřín I, Chudeřín II – Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.Rozptylové studie, zpracovatel: Ing. Josef Talavašek, březen 2013.
,

Pro mechanismy typu rýpadlo na pásovém podvozku JCB 240, respektive rýpadlo na
kolovém podvozku JCB 175, nakladače a buldozery Cat a Komatsu, nákladní automobily
T 148, Kerax apod. jsou uvažovány tyto znečišťující látky: SO2, NOx, CO, uhlovodíky CxHy,
benzen, benzo(a)pyren (BaP) a TZL. Frekvence dopravy bude nepravidelná.
Základem modelu pro stanovení emisního faktoru TZL je skutečnost, že prašné částice jsou
schopny dostávat se do vznosu pouze v tenké povrchové vrstvě, jejíž tloušťka je maximálně
5 mm. Níže jsou již prachové částice kryty hrubším podílem, který zabraňuje jejich úletu
a udržuje je ve vlhkém stavu přilnuté k větším částicím.
Vytěžený materiál má přirozenou vlhkost, a tak je tloušťka vrstvy, ze které dochází
k uvolňování prachových částic menší – maximálně 0,1 mm a k emisi dochází pouze ze
svchní proschlé vrstvy.
Údaj uvedený v tabulce 5 pro TZL je součtem primární prašnosti podle emisních faktorů
a sekundární prašnosti, která je určující. Ve výpočtu, kde má být posouzena příslušná frakce
prachu, je nutno zadat přímo emise PM10. Z hlediska výpočtu je dále důležitá skutečnost, že
podíl částic prachu menších než 10 µm je uvažován pro danou technologii 50 %. Výpočet je
proveden pro výškovou úroveň při a po provedení skrývky nadloží.
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Tabulka 5 – emise při činnosti mechanizace

Znečišťující látka
Emise

SO2

NOx

CO

CxHy

benzen

19,2 g/h 318,4 g/h 398,4 g/h 216,0 g/h 3,6 g/h

BaP

PM10

4.10-4 g/h

54,0 g/h

Výduchy odpadních vzdušin
Výduchy z výfuků pomocné a doplňkové mechanizace, nákladních automobilů jsou voleny
podle uvedených typů.
Celkové roční emisní bilance látek
Uvažován je kampaňovitý celoroční provoz, kde celkové roční emisní bilance jsou uvedeny
následovně:
- SO2 ...................... 38,4 kg/rok,
- NOx ..................... 636,8 kg/rok,
- CO ....................... 796,8 kg/rok,
- CxH y .................... 432,0 kg/rok,
- benzen ............... ..... 7,2 kg/rok,
- BaP .......................... 0,8 kg/rok,
- PM10 .................... 108,0 kg/rok
S výjimkou TZL se jedná o bodové zdroje, které produkuje mechanizace v rámci otvírky,
těžby a dolování v rámci plochy lomu. Jsou zde uvedeny předpokládané maximální hodnoty,
které odpovídají zejména těžbě. Při výpočtu je nutno u TZL uvažovat s tím, že jsou v
maximální míře respektována protiprašná opatření a že se do výpočtu zadávají hodnoty
prachu jako PM10, jak již bylo uvedeno.
Specifikace výduchů
U mechanismů se jedná o činnost na ploše lomu, kde jsou voleny v rámci DP celkem
3 plošné zdroje.

Emise z mobilních zdrojů a intenzity dopravy
Pro výpočet emisí z dopravy (tj. liniových zdrojů) je použit materiál EMEP/EEP air pollutant
emission inventory guidebook 2013 – 1.A.3.b Road transport GB 2014 update Sept 2014 s
tím, že emise vyvolané dopravou na komunikacích jsou uvedené v tabulce 6. Určené
hodnoty platí pro relevantní značišťující látky při pohybu 46 těžkých nákladních vozidel po
trase cca 4 500 m z lomu na úpravárenský provoz a zpět pro relevantní znečišťující látky.
Tabulka 6 – primární emise vyvolané dopravou v souvislosti se záměrem
Znečišťující látka
g/km.den

NOx
8,0

CO
9,5

CxHy
3,5

Benzen
0,05

BaP

PM10
-5

1,5.10

1,0

Výstupy výpočtů emisí v souvislosti se záměrem podle vstupních údajů z tabulky 6 jsou
uvedeny souhrnně v tabulce 7.
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Tabulka 7 – Výpočet emisí znečišťujících látek z dopravy v souvislosti se záměrem
Znečišťující látka

Množství zneč. látky
v kg/rok

Množství zneč. látky v
g/den

Množství zneč. látky
v g/h

NO2 – oxid dusičitý

92

252

10,5

CO – oxid uhelnatý

116

318

13,3

Cx Hy – uhlovodíky

34

93

3,9

Benzen

2

6

3

0,007

0,02

0,001

7

20

0,8

Benzo(a)pyren
Frakce prachu PM10
Znečištění vody

Charakter záměru vylučuje možnosti znečištění vod. Více viz kapitola B.III.2 (Odpadní
vody).
Znečištění půdy a půdního podloží

Charakter záměru vylučuje možnosti znečištění půdy a půdního podloží. Před samotnou
těžbou je nutné úrodné půdy skrýt. Více viz kapitola D.I.5 (Vliv na půdu).

B.III.2 Odpadní vody (např. přehled zdrojů odpadních vod, jejich množství a
místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost).

Důlní vody
Důsledkem hornické činnosti v dotčeném dobývacím prostoru bude i produkce odpadních vod
a vypouštění důlních vod ve smyslu ust. § 40 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon)
v platném znění. Tyto budou používány k provozním účelům těžby.
Důlní vody budou pocházet:
a) z dešťových vod – jejich množství bude záviset na srážkové činnosti v zájmové
oblasti. Roční úhrn dešťových srážek zde tvoří cca 450 mm/rok v dlouhodobějším
průměru. Srážkové vody z prostoru lomu budou odváděny mělkými rýhami po
spádu terénu do jímky vybudované v nejnižším místě těžebního prostoru.
Zachycená voda bude dál přečerpávána do vsakovací nádrže mimo prostor ložiska.
Vsakovací nádrž byla dimenzována výpočtem podle plochy povodí oblasti v
jednotlivých letech. Její objem bude 6 900 m3.
b) z průniku podzemní vody v lokalitě lomu - podzemní vody souvisí s
hydrogeologickými poměry na ložisku kaolinu Krásný Dvůr. Z hydrogeologického
hlediska se jedná o oblast s poměrně malými zásobami podzemní vody jednak s
mělkou podzemní vodou v písčitých nadložních sedimentech, dále s hlubším
horizontem podzemní vody v méně propustných partiích.
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Na hranicích DP Podbořany bude vybudována akumulační (sedimentační) jímka, do které se
budou čerpat důlní vody z prostoru těžby. Zpočátku se bude jednat především o vody
srážkové (povrchové), později po zahloubení jámového lomu, i vody podzemní.
Kvalita vypouštěných vod a jejich množství bude sledováno.
Odpadní vody splaškové
Hygienické zázemí pro zaměstnance v prostoru samotného lomu bude řešeno instalací TOI
TOI. Likvidace těchto vod bude prováděna odbornou firmou mimo prostor a provoz lomu.
Odpadní vody technologické
Na hranici DP Podbořany I bude instalována „čistící stanice“, a to tak, aby NA, která opustí
prostor těžby, neznečistila veřejnou silniční síť. Tyto stanice nemají vysoké nároky na kvalitu
vody. K dosažení požadovaného mycího účinku postačuje i mírně zakalená voda. Cílem je
čistá silnice a ne lesklé vozidlo. K dosažení potřebné kvality vody se používá inteligentně
kombinované recyklační nádrže s přepážkami a přepady. Po mytí se voda v těchto nádržích
upravuje sedimentací.
Jiné odpadní vody nebudou záměrem produkovány.

Obr. 8 – čistící zařízení pro NA – ilustrační foto

B.III.3 Odpady
Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění, a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.
Při samotné hornické činnosti nebudou vznikat odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, s vytěženým materiálem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb.,
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o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré
hmoty vytěžené v rámci prováděné hornické činnosti budou využity buď jako suroviny pro
výrobu finálních produktů, nebo jako hmoty při sanaci a rekultivaci a to především pro
výstavbu vnitřní výsypky.
Odstraňování odpadů souvisejících s provozem lomu Krásný Dvůr je a bude nadále
prováděno komplexně v rámci nakládání s odpady společnosti Kaolin Hlubany, a. s.,
Podbořany.
V základním závodu v Hlubanech je zajištěno nakládání s odpady v souladu s příslušnými
právními předpisy, tj. se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a s příslušnými prováděcími vyhláškami, zejména vyhláškou MŽP č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Tyto odpady budou
předány k recyklaci nebo zpětnému odběru, případně budou odstraňovány uložením na
skládku příslušné kategorie prostřednictvím firmy s příslušným oprávněním.
Stroje a zařízení budou opravovány a repasovány, po dosloužení budou reprezentovat kovový
šrot. U dobývacích a dopravních strojů je předpokládána životnost po celou dobu realizace
záměru. Odpady jako mazadla, oleje, čistící prostředky apod. budou vznikat při opravách a
údržbě technologií.
Odpady budou shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích odděleně, budou
předepsaným způsobem označeny a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Evidence odpadů bude vedena předepsaným způsobem, bude plněna
ohlašovací povinnost v rozsahu § 39, odst.(2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Tabulka 8 - Přehled předpokládaných odpadů vznikající při činnostech souvisejících s těžbou

Název odpadu
Odpady z těžby nerudných nerostů
Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky
Odpad rostlinných pletiv
Jiné motorové, převod. nebo mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak běžně neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí
tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
č. 150202
Pneumatiky
Olejové filtry

Kategorie

Kód

O
N
O
N
O
O
O
O
O

010102
010305
020103
130208
150101
150102
150103
150104
150106

N

150110

N

150202

O

150203

O
N

160103
160107

Poznámka
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Železné kovy
Neželezné kovy
Odpadní vody neuvedené pod č. 161001
Dřevo
Kabely neuvedené pod č. 170410
Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich
vzniku neuvedené pod č. 191105
Papír a lepenka
Dřevo neuvedené pod č. 200137
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump

O
O
O
O
O
O

160117
160118
161002
170201
170411
170504

O

191106

O
O
O
O
O

200101
200138
200201
200301
200304

odkalovací
nádrže

Způsoby nakládání s odpady
Odpady kategorie ostatní odpad budou předávány externím firmám, které se zabývají
nakládáním s těmito odpady.
Odpady železného a neželezného šrotu jsou vykupovány externími firmami, které se zabývají
nakládáním se šrotem.
Komunální odpad bude předáván ve smyslu § 12, odst.(3) zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech a změně některých dalších zákonů, oprávněné právnické nebo fyzické osobě k jeho
odstranění.
Případně vzniklé nebezpečné odpady budou shromažďovány ve skladech, které zabezpečují
tyto odpady před nežádoucím únikem do životního prostředí a jeho znečištění. Nebezpečné
odpady budou následně předávány externím specializovaným firmám.

B.III.4 Ostatní emise a rezidua (např. hluk, vibrace, záření, zápach a jiné –
přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
B.III.4.1

Hluk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk

Ø Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení bylo zadáno vypracování
odborného posudku – hlukové studie. Ing Josef Talavašek (příloha H.4)

Ze studie:
V rámci posuzovaného záměru se řeší především tyto zdroje hluku:
- technologické – těžební stroje, pomocná a doplňková mechanizace,
- dopravní – vnitroareálová a další doprava.
Pro hodnocení akustické situace spojené s provozem lomu se jedná o tyto zdroje hluku:
§ Doprava vnitroareálová (pohyb nákladních vozů v areálu, aj.)
§ Technologie související s těžbou a přesunem materiálu (těžební stroje).
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Pro určení situace otvírky, přípravy a dobývání ložiska kaolinu není zatím k dispozici
technická specifikace zdrojů, proto je nutné předpokládat relevantní zdroje z podkladů, jak
jsou zde uvedeny.
Tabulka 9 – přehled mechanizace
Strojní zařízení

Hlučnost (dB)

Rýpadla JCB

81

Nakladač Komatsu

71

Buldozer JCB

84

Cisterna Mercedes Benz

82

Nákladní automobil Kerax

88

Základem výpočtu je určitý odhad doby nasazení mechanizace, který odpovídá
kampaňovitému charakteru těžby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému
pracovnímu a dopravnímu ruchu v těžebně. Pro dopravní intenzity se předpokládá, že
ovlivnění okolí při dopravě bude maximální pro těžebnu a její okolí, na veřejných
komunikacích bude relativně nižší.
Činnost bude v denní době. Vzhledem k odstupu okrajů nejbližších sídelních útvarů se jedná
o akceptovatelné imisní hodnoty.
Bodové a plošné zdroje
Na ploše se postupně v rámci otvírky, přípravy a dobývání budou vyskytovat
jednotlivé bodové zdroje. Poloha a hodnota akustického tlaku každého zdroje bude nahodilá.
Liniové zdroje
V dopravním proudu jsou určující těžké nákladní automobily, kde se pro výpočet
uvažuje intenzita 46 příjezdů a odjezdů vozidel. Další okolnosti ovlivňující výpočet jsou
určeny podle podkladů (povrch komunikací pro dopravu z lomu a na státní siliční síti apod.).
Pozadí
Pro pozadí v Podbořanech a okolí jsou relevantní hlavně komunikace III/224, III/226,
kde jsou určené celoroční průměrné intenzity dopravy za 24 hodin na základě posledního
celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti (Ředitelství silnic a dálnic, Praha 2016).
Pro silnici západně od Podbořan intenzita dopravy na silnici III/221 není v úseku 4-3048
stanovena. Z intenzit okolních komunikací by její hodnota po přepočtu podle materiálu ŘSD
Vývoj dopravních výkonů a výhledové koeficienty pro dálnice, rychlostní komunikace,
silnice I., II. a III. třídy“ pro rok 2025 mohla být, jak je uvedeno v tabulce 10.
Tabulka 10 – předpokládaná intenzita dopravy po komunikaci 221 v úseku 4-3048
Označení Sčítací úsek
III/221

4-3048

Intenzita ∑
658

Z toho NA
132
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B.III.4.2 Vibrace

Vibrace jsou mechanické pohyby o určitém kmitočtu, které jsou přenášeny pevnými tělesy na
lidské tělo. Mohou být zdraví škodlivé a jejich hygienický limit stanoví prováděcí právní
předpis k NV č. 272/2011 Sb., v platném znění.
Provoz lomu nebude zdrojem významných vibrací, které by mohly negativně ovlivňovat okolí
lomu. Veškerá zařízení, která jsou na lom Podbořany dodávána a následně provozována, musí
splňovat příslušné hygienické limity. Součástí přejímacího řízení každého zařízení je
předložení dokladu výrobce nebo dodavatele, že jeho zařízení uvedené limit splňuje.
Trhací práce nebudou využívány.
B.III.4.3 Záření

V technologickém procesu těžby nebudou používány zdroje ionizujícího záření (dle SÚJB).

B.III.4.4 Zápach

S ohledem na charakter záměru lze konstatovat, že posuzovaný záměr není zdrojem
pachových látek.

B.III.5 Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do
krajiny)
Charakter záměru vyvolá významné terénní úpravy a zásahy do krajiny. Více viz kap. B.I.6,
C.1.1.
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C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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C.1 Přehled nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Následující kapitola podává konkrétní informace ohledně stavu jednotlivých složek ŽP
v okolí plochy posuzovaného záměru. Pro potřebu údajů o vzdálenostech bylo postupováno
tak, že jako výchozí parametr pro srovnání vzdáleností byla v úvahu brána vždy vzdálenost
nejbližší hranice záměru od konkrétně posuzované lokality (jednotky, chráněného území,
hranice obce, atd.).
Okolní krajina území budoucí těžby je v současnosti intenzivně využívaná a již v minulosti
byla silně narušena a změněna antropogenními vlivy z činností člověka – těžba zde probíhala
již v minulosti. Jedná se také o významnou zemědělskou oblast poznamenanou tak všemi
možnými negativními důsledky z toho vyplývajícími.
Plánovaný záměr nenaruší hydrologický systém oblasti.
Dotčené území neleží v NP či CHKO. V ploše uvažovaného záměru nejsou vyhlášena
maloplošná zvláště chráněná území. Posuzovaná lokalita není součástí žádného přírodního
parku.
Plocha záměru není součástí soustavy NATURA 2000.
V širším dotčeném území se nacházejí prvky ÚSES, a to na lokální, regionální i nadregionální
úrovni.
Plocha budoucího záměru se nachází v neobydlené lokalitě, k územím obydleným se ale
přibližuje. V širším dotčeném území se nacházejí registrované kulturní či historické památky.
Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
proveditelnost záměru.

C.1.1. Krajina
Ø Z důvodu objektivního zhodnocení vlivů uvažovaného záměru na krajinný ráz byl
zpracován odborný posudek Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz (příloha H.6).

Pod termínem krajina rozumíme část zemského povrchu s charakteristickými rysy, které ji
odlišují od okolních částí. Za krajinu se považuje přirozeně nebo účelově vymezená část
zemského povrchu, v níž je ustálený tok energie, oběh látek a výměna informací.
Dnešní kulturní krajiny se výrazně odlišují od původních krajin před příchodem člověka.
Původní krajiny (označované také termínem přírodní) sestávají ze vzájemně působících
přírodních složek a vytvářejí se pod vlivem přírodních, krajinotvorných pochodů. Přírodní
krajina je krajina v původní, člověkem neovlivněné a nezměněné podobě, která vznikla
výhradně působením přírodních krajinotvorných procesů. Dnes je přírodní krajina omezena
pouze na nevelké plochy zemského povrchu těžko přístupných oblastech, ale ani tam není
zcela uchráněna před vlivem člověka. Kulturní krajina je výsledkem působení člověka na
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krajinu přírodní. Vliv člověka na krajinu je natolik mnohostranný, že se jednotlivé činnosti v
krajině prolínají a doplňují.
Dle různého stupně intenzity antropogenního ovlivnění rozlišujeme v současnosti
5 základních krajinných typů (Forman a Godron, 1993):
§ krajina přírodní - bez výraznějších lidských vlivů
§ krajina (extenzívně) obhospodařovaná – krajina lesní, pastevní
§ krajina (intenzívně) obdělávaná (kultivovaná) – převaha zemědělsky obdělávaných
geometrických ploch
§ příměstská krajina – hustě osídlená krajina s heterogenní mozaikou zastavěných ploch
§ městská krajina – kompaktní městská zástavba s převahou nepropustných povrchů,
původní reliéf, půda i biota jsou zcela potlačeny.
Lokalita se nachází v intenzivně využívané zemědělské krajině. Přímo na lokalitě záměru se
nachází blok orné půdy, na nějž navazuje polní cesta a prvek liniové zeleně. Další prvky
zeleně se nacházejí v návaznosti na sloupy vysokého napětí. V širším okolí umístění záměru
se nacházejí prvky mimolesní zeleně, především ve formě doprovodné vegetace polních cest
a také zeleň obklopující stávající těžební prostor západně od záměru. Z biologického hlediska
je území významné především jako potravní biotop pro volně žijící živočichy a také jako
migrační trasa ptačích druhů. Obce v okolí posuzovaného záměru se vyznačují částečně
zachovalou původní zástavbou. Významnou krajinnou dominantou je zámek v Krásném
Dvoře, přírodní dominantou přilehlý zámecký park a alej stromů podél silnice spojující obce
Buškovice a Krásný Dvůr. Zámek v Krásném Dvoře je národní kulturní památkou a má
vymezeno ochranné pásmo a je zde i navazující krajinná památková zóna.
Širší území je velmi intenzivně zemědělsky využívané jako orná půda. Oblast má v České
republice prvenství ve velikosti bloků orné půdy, které mají negativní vliv na klima i retenci
v krajině. Je zde minimální podíl prvků mimolesní zeleně a dalších krajinotvorných prvků.
Z hlediska hodnot krajinného rázu jsou v širším okolí záměru významné pozitivní kulturní
a historické hodnoty, spočívající především v přítomnosti blízkého zámku a parku Krásný
Dvůr. Na tuto dominantu jsou pak navázány i další historické krajinné struktury v okolí.
Dalšími znaky jsou novodobé kulturní dominanty v podobě stávajících těžebních prostor
a industriálních lokalit. Jedná se především o prvky související s těžbou kaolinu. Kaolin je na
Podbořansku těžen v mimořádné kvalitě nepřetržitě téměř 200 let.
Specifickým rysem zdejší oblasti je i pěstování chmele a ovocnářství. Chmelnice i ovocné
sady byly v minulosti mnohem rozšířenější než dnes.
Z estetického hlediska má krajina ráz intenzivně využívané zemědělské výrobní krajiny
s jednotvárnými bloky orné půdy na plošinách nebo velmi mírných svazích.
Východní část má ráz členité pahorkatiny s mnohem pestřejším reliéfem i krajinným
pokryvem. Krajina je mozaikou orné půdy, chmelnic, smíšených lesíků, zbytků opuštěné
půdy, trvalých travních porostů (nově vzniklé pastevní areály), zbytků ovocných sadů,
křovinatých porostů nové divočiny na příkrých svazích a v erozních stržích.
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Lokalita uvažovaná pro záměr se nachází ve svahu blízko k pohledovému horizontu. Z tohoto
horizontu se nabízejí daleké výhledy směrem na severozápad – Doupovské hory, Krušné hory
a pánev řeky Ohře.
Dominanty jsou v krajině tvořeny především přírodními a morfologickými znaky
a novodobými antropogenními dominantami, spojenými s historickými a kulturními
charakteristikami.
V hodnocení krajinného rázu lze očekávat především vizuální dopad záměru a vliv na znaky
kulturní charakteristiky krajiny. (Zímová, 2020)

Obr. 9 – celkový pohled na zájmové území – pohled z jihu (zdroj: Zímová 2020, příloha H.6)

C.1.2. Geomorfologie a hydrologie
ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na
hydrogeologické poměry územ bylo zadáno vypracování odborné studie. Tato byla
zpracována HGG spol. s r.o. (příloha H.8):
C.1.2.1 Geologické poměry zájmové oblasti

Geologie širšího okolí
Z pohledu regionální geologie náleží zájmové území plzeňsko-trutnovské permokarbonské
vnitroorogenní pánvi (Cháb et al. 2008). Ložisko Krásný Dvůr - Podbořany (B3 111200) je
situováno v západní části středočeského permokarbonu, tzv. rakovnické pánvi.
Nadloží ložiska tvoří bazální klastika a písčito-jílovité sedimenty, krásnodvorského
(starosedelského) souvrství mostecké pánve, na severozápadě pak vulkanoklastika
střezovského souvrství komplexu Doupovských hor a na severu neogenní jezerně-deltovými
sedimenty mosteckého souvrství neproduktivní části žatecké delty mostecké pánve. Nejvýše
je ložisko kompletně překryto pleistocenními sprašemi a sprašovými hlínami.
Podloží ložiska tvoří dílčí souvrství středočeského permokarbonu rakovnické pánve kladenské, týnské, slánské a líňské. Ložisko je vázáno na svrchní část líňského souvrství,
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které se dělí na spodní rudohnědé arkózové pískovce a svrchní podbořanské arkózové
pískovce, které tvoří ložiskový horizont.
Geologie ložiska
Ložisko Krásný Dvůr - Podbořany (B3 111200) je situováno severně od Podbořan, jv. od
obce Krásný Dvůr. Ložisko je vázáno na tektonickou depresi směru SV-JZ. Matečnou
horninou je svrchně karbonský podbořanský arkózový pískovec líňského souvrství.
Podle stupně zvětrání arkózových pískovců lze ložisko technologicky stratifikovat na svrchní
a spodní zónu. Svrchní zóna, definovaná výplavem kaolínu nad 15% je mocná až 30 metrů,
spodní zóna s výplavem do 15% je mocná až 100 metrů. V nadloží svrchní zóny jsou
deponovány sekundární kaolínové jíly až písky v metrových mocnostech. Svrchní zónu
produktivního souvrství tvoří jílové minerály s převahou triklinického kaolinitu nad illitem,
montmorillonit a chlorit jsou podružné. Do hloubky ubývá kaolinitu, podíl ostatních jílových
minerálů se zvyšuje. Distribuce Fe a přítomnost pseudomorfóz kaolinitu po živci svědčí o
vzniku ložiska zvětráváním „in situ“ (Křelina et al. 1965, Kraus a Kužvart 1983).

C.1.2.2 Hydrologické poměry zájmové oblasti

Z hlediska hydrogeologického začlenění (Olmer et al. 2006) leží zájmové území v poměrně
úzkém jihozápadním výběžku hydrogeologického rajonu 2132 Mostecká pánev - jižní část,
omezeného ze SZ rajonem 6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň a z JV rajonem
5131 Rakovnická pánev. S ohledem na geologické podmínky lokality náleží do
hydrogeologického rajonu 2132 pouze svrchní část horninového profilu (nadloží ložiska)
budovaná písčito jílovitými sedimenty, řazená ke krásnodvorskému (starosedelskému) a
střezovskému (vulkanogennímu) souvrství a severně od lokality i neogenními jezerně
deltovými sedimenty mosteckého souvrství neproduktivní části žatecké delty mostecké pánve.
Tento nadložní sedimentární komplex (včetně kvartérního profilu) reprezentuje na lokalitě
mělký zvodnělý obzor, jeho detailní charakteristiky jsou uvedeny níže. Kompaktní skalní
podloží, náležející k pohřbenému okraji rajonu 5131 budují arkózové pískovce (svrchní šedé
kaolinizované podbořanské a spodní rudohnědé) líňského souvrství, dále do podloží jsou pak
rozlišeny slánské, týnské a kladenské vrstvy středočeského permokarbonu, vyplňujícího
rakovnickou pánev. Vody vázané na komplex permokarbonských psefitů až psamitů mají
autonomní oběh a tvoří hlubší zvodnělý horizont zájmového území, jeho charakteristika je
uvedena níže. Kvartérní pokryv budují deluviální svahové a splachové jílovité a písčitojílovité
hlíny a eolické sedimenty (spraše a sprašové hlíny). Dle podkladů investora je na základě
výsledků ložiskového průzkumu očekávána mocnost pánevní výplně mostecké pánve včetně
kvartérního pokryvu (celkově vedeno jako technologické skrývky – výkliz) průměrně 19 m. V
permském podloží bude z technologických důvodů průměrně dobývána pouze cca 7 m mocná
nejsvrchnější vrstva šedých kaolinizovaných podbořanských pískovců s vysokým podílem
kaolínového výplavu a minimálním znečištěním.
Dle obecných charakteristik je komplex žatecké delty mostecké pánve (rajon 2132)
charakterizován v přirozeném stavu systémem samostatných izolovaných zvodní ve
vertikálním členění, vázaných na propustné písčité partie sedimentární výplně, které jsou
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odděleny izolátory jílů, při bázi zjílovatěných pyroklastik. Zvodně nemají regionální průběh,
vytvářejí plošně i komunikačně omezená lokální tělesa s relativně omezenými zásobami
podzemních vod, u kterých dochází k jejich častému vykliňování a nasazování, čočkovitému
omezení a vzájemným průsakům vod přes hydraulické poloizolátory. Hladina je volná až
mírně napjatá. Rozsah koeficientu filtrace je udáván od 10-3 po 10-7 m/s (v závislosti na
podílu jílové složky), vydatnosti zdrojů se pohybují v 0,0X po prvé X,0 l/s, hladina je volná
až mírně napjatá. Směr proudění podzemních vod je v přirozeném stavu konformní k erozní
bázi, reprezentovanou místní vodotečí, v generelu pak k S až SV do centra pánve. K infiltraci
vod dochází v ploše lokality přes poloizolátory kvartérního pokryvu a písčito jílovité polohy s
výhradní závislostí na atmosférických srážkách v zájmovém území.
Permokarbonské sedimenty náležející na lokalitě k pohřbené SZ okrajové části rajonu 5131
obecně vykazují v úvodní části horninového profilu průlinově puklinový charakter
propustnosti psefitů (pískovce, arkózy), směrem do hloubky průlinový charakter propustnosti
klesá. Současně je stupeň propustnosti závislý na tektonickém postižení, v zájmovém území
se uplatňuje tektonická stavba poklesového charakteru, postiženého zlomy krušnohorského
(ZJZ-VSV) a sudetského (SZ-JV) směru, hlavní význam mají zlomy mladší tektonické linie
krušnohorského směru, k nejvýznamnějším patří struktura podbořanského zlomu (uváděná
výška poklesu severní kry činí 120 až 150 m). Permokarbonská pánevní výplň dle obecných
charakteristik vykazuje směrem do hloubky několik samostatných více méně hydraulicky
izolovaných zvodní (vyjma vzájemného přetékání vod po tektonických systémech), vázaných
na psefiticko-psamitické vrstvy vzájemně oddělené aleuropelitickými polohami s
izolátorskými vlastnostmi. Dle údajů z dosavadní těžby na sousedním ložisku (DP Podbořany
I., cca 1 km západně) svrchní zvodnělý permský horizont dosahuje mocnosti cca 80 m,
hladina je volná až mírně napjatá a pohybuje se v rozmezí 300 až 315 m n. m. s uváděnou
nejbližší erozní bázi 282 m n. m v oblasti Leskovského potoka v Krásném Dvoře. V
zájmovém území se uplatňuje vysoký stupeň kaolinizace svrchních vrstev, který výrazně
ovlivňuje jejich průlinovou propustnost a ty vystupují ve vztahu k nadloží v pozici
hydraulického izolátoru (poloizolátoru), oddělujícího mělký vodonosný horizont výplně
mostecké pánve od hlubší zvodně permokarbonského podloží. Pro permské sedimenty je
uváděn koeficient filtrace řádově n×10-5 m/s a specifická vydatnost cca 0,03 l/s/m. Vody jsou
hydrochemicky hodnoceny jako slabě mineralizované, Mg-HCO3, popř. Ca-HCO3 typu,
alkalické, s vyšší tvrdostí.
Kvartérní pokryv vykazuje vlastnosti hydrogeologického izolátoru až poloizolátoru. Kvartérní
zvodeň je v zájmovém území významněji vyvinuta pouze v terasových stupních údolních niv
vodotečí, v prostoru lokality lze předpokládat přítoky kvartérního profilu max. v 0,0X l/s, s
volným režimem hladiny, koeficient filtrace dosahuje max. 10-7 m/s. (Příloha H.7)

C.1.3. Určující složky fauny a flory, části území a druhy chráněné dle
zákona
Detailní popis a přehled včetně podrobných tabulek podává kapitola C.2.5 Biologická
rozmanitost.
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C.1.4 Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy.
Dále jsou jako VKP charakterizovány i jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6
orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně
historických zahrad a parků.
Bezprostřední okolí lokality a samotná plocha určená pro záměr je tvořena převážně ornou
půdou, s roztroušenými remízky a stromořadími podél cest. Přímo v území plánovaného
rozšíření těžebního prostoru se nenachází žádný remízek či stromořadí, které by bylo
třeba v souvislosti s těžbou zlikvidovat.
Přibližně 2,5 km severozápadně od hranice plánované těžby (pro variantu VP1) se nachází
registrovaný VKP – zámecký park Krásný Dvůr (obr. 9) .
Tento VKP je registrovaný od roku 1994 z rozhodnutí pověřeného MěÚ v Lounech (č.j.
769/94),
z důvodu
výskytu významných
rostlin a dřevin. Jedná
se o zámecký park
anglického
typu
s porostem původních
teplomilných doubrav,
za pozornost stojí zdejší
solitérní dřeviny. Volné
plochy oživují různé
drobné
romantické
stavby
(gloriet,
poustevna s hrobkou,
obelisk,
gotická
rozhledna,
čínský
pavilon,
červená
holandská hájovna, voliéra atd.). Areálem protékají dva vodní toky (Leskovský potok a jeho
bezejmenný přítok) a jsou zde dvě menší vodní plochy (tzv. Velký rybník a Snílek). Plocha
VKP činí 95,3 ha. Tento registrovaný VKP nebude realizací záměru dotčen.
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C.1.5 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části
krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů. Ochrana ÚSES je povinností všech
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.
Dle charakteru rozeznáváme dva druhy ÚSES – biocentra a biokoridory. Oba prvky slouží pro
zachování a trvalou existenci přirozeného ekosystému, což v podstatě znamená původních
(hodnotných) živočišných a rostlinných společenstev. Biocentra jsou území určená pro plošný
rozvoj a existenci vegetace a živočichů, biokoridory jsou liniové prvky určené pro možnost
migrace vegetace a živočichů. Dle rozměrů rozlišujeme lokální, regionální a nadregionální
úrovně.
Prvky lokálního ÚSES:
-

LBK 7/A V zaoraném u Hluban; nefunkční

Umístění: k.ú. Buškovice a v k.ú. Hlubany
Cílová společenstva: společenstva teplomilných doubrav
Návrh opatření: Vytvoření rozvolněného hájového společenstva teplomilných doubrav v šíři 15 m
(plocha SN9). Dosadba dřevin. Min. 50 % plochy ponechat trvale zatravněné pro bylinná
společenstva, 2× ročně sekat, nehnojit. Protierozní funkce – větrolam. Část LBK se nachází v DP
Podbořany, realizace v rámci rekultivace po těžbě.
-

LBC 6/A Na černé; nefunkční

Min. rozloha: 3 ha v k.ú. Hlubany
Cílová společenstva: lada s dřevinami, bylinná společenstva
Návrh opatření: Biocentrum založit zatravněním a dosadbami (plocha PP10), rekonstrukce
společenstva habrových doubrav hájového typu s vysokým podílem travnatých ploch. Výsadby
dřevin do předem zatravněné plochy. Výsadba v nepravidelném sponu, keřové patro – pouze
domácí druhy. Min. 50 % plochy ponechat trvale zatravněné pro bylinná společenstva, 2× ročně
sekat, nehnojit. LBC lze realizovat jako rekultivaci po těžbě.
-

LBC 4/A Pod cihelnou; nefunkční

Min. rozloha: min. 3 ha v k.ú. Buškovice.
Cílová společenstva: lesní, lada s dřevinami.
Návrh opatření: Biocentrum založit zatravněním a dosadbami (plocha PP11), rekonstrukce
společenstva habrových doubrav hájového typu s vysokým podílem travnatých ploch.
Výsadby dřevin do předem zatravněné plochy. Výsadba v nepravidelném sponu, keřové patro
– pouze domácí druhy. Min. 50 % plochy ponechat trvale zatravněné pro bylinná
společenstva, 2x ročně sekat, nehnojit.
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-

LBK 12/A Na kopci; oslabeně funkční

Cílová společenstva: rozvolněné hájové společenstvo chudých doubrav; lada s dřevinami –
mez s keři, bylinné patro
Návrh opatření: Vytvoření rozvolněného hájového společenstva chudých doubrav v šíři 15 m
(plocha SN14). Řídká dosadba. Tráva nebo nepravidelné skupiny keřů. Min. 50 % plochy
ponechat trvale zatravněné pro bylinná společenstva, 2× ročně sekat, nehnojit.
-

LBK 6/A V polích SV od Buškovic; nefunkční

Cílová společenstva: rozvolněná hájová společenstva teplomilných doubrav
Návrh opatření: Vytvoření rozvolněného hájového společenstva teplomilných doubrav v šíři 5
m. Dosadba dřevin. Min 40 % nechat trvale zatravněné pro bylinná společenstva. Protierozní
funkce větrolam – cesta.
V zájmovém území jsou dále vymezeny větrolamy – prvek Ev 2 a významná zeleň plošná –
stávající remízky jižně od vymezeného prvku větrolamu Ev 2. V případě této plošné zeleně se
jedná o fragmenty náletových dřevin a lemů polních cest.
Uvedené prvky ÚSES existují jen v územně plánovací dokumentaci a nejsou v terénu
fyzicky zřetelné, z toho důvodu se nejedná o migrační, ani ekostabilizační prvky v krajině.
Prvky neplní svou funkci a území lze obecně hodnotit jako nestabilní. Velké bloky orné
půdy tvoří migrační bariéru pro malé a střední savce a migrace zde prakticky neprobíhá.
Prvky ÚSES regionální a nadregionální úrovně jsou v postavení a vzdálenosti, kdy nedojde
k možným střetům s plánovaným záměrem.

Obr. 10 - ÚSES v okolí záměru (Lagner-Zímová, 2020, Příloha H.6)
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C.1.6 Zvláště chráněná území
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do
kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
V širším dotčeném území záměru byla vyhlášena ochrana státu nad těmito územními celky
zvláště chráněných území:
a) Velkoplošná ZCHÚ
Řešené území nespadá do žádného velkoplošně chráněného území, žádné se ani v okruhu 15
km nenachází.
b) Maloplošná ZCHÚ:
Plocha uvažovaného záměru se ani přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Nejbližšími vyhlášenými jsou:
1) Přírodní památka Krásný Dvůr, ve vzdálenosti cca 1,6 km SZ směrem od plochy
uvažované pro záměr,
2) přírodní rezervace Dětanský Chlum – ve vzdálenosti cca 6,5 km JZ od plochy
uvažované pro záměr,
c) Chráněná ložisková území (CHLÚ) - Chráněné ložiskové území znamená ochranu
ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. V zájmu ochrany nerostného bohatství
se nesmí v CHLÚ zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska
(§16 - §19 horního zákona č.44/1988). Plocha uvažovaného záměru se nachází v ploše
chráněného ložiskového území ID 111200000 Podbořany I – Krásný Dvůr, pro ochranu
suroviny bentonitu, kaolinu, štěrkopísků a písků sklářských a slévárenských
d) Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV) jsou ustanovením
§ 28 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou
akumulaci vod.
Plocha uvažovaného záměru není součástí vyhlášené Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod. Nejbližší oblasti jsou ve vzdálenosti větší než 20 km.

C.1.7 Území přírodních parků
Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků. Nejbližším je a Přírodní
park Doupovská pahorkatina ve vzdálenosti cca 6 km Z - SZ směrem.
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C.1.8 NATURA 2000
Dle zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů byla v souladu s právem
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava NATURA 2000, která
na území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které používají smluvní
ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
Na posuzovaném území se nenachází území NATURY 2000.
Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 16. 1. 2019 č.j. KUUK/3674/2019/ZPZ/N-2939
záměr nebude mít, s ohledem na svůj charakter samostatně ani ve spojení s jinými
významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).
Připravovaná dokumentace EIA se netýká plochy, která by byla součástí vymezených ploch
NATURA 2000.
Nejbližšími vyhlášenými jsou:
- Ptačí oblast Doupovské hory cca 2,3 km Z směrem
- EVL Krásný Dvůr cca 1,6 km SZ směrem od plochy uvažovaného záměru.

Obr. 11 – území systému NATURA 2000 v okolí plochy záměru

C.1.9 Ložiska nerostů
Jedná se zde suroviny bentonitu, kaolinu, štěrkopísků a písků sklářských a slévárenských.
Více viz kapitola C.2.4 Přírodní zdroje.
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C.1.10 Území historického, kulturního nebo archeolog. významu
Místo, kde se dnes rozkládají Podbořany, bylo obýváno Lučany a je pravděpodobné, že
vzhledem ke své poloze bylo spravováno buď třetí, nebo pátou lučanskou krajinou. Mezi
kmenem Lučanů a Čechy vládlo stálé nepřátelství. Kníže Lučanů Vlastislav častým
vražděním po kraji plenil území obývané Čechy, kteří je na Turském poli nakonec porazili, do
jednoho pobili a ovládli jejich území.
Založení Podbořan i jejich název se podle některých historiků, například i Václava Hájka z
Libočan, datuje na konec I. tisíciletí. Václav Hájek uvá-dí, že kolem roku 804 musel jeden z
feudálů středních Čech - Rohovoc z Vršoviců - přenechat své loviště nad střední Vltavou
Přemyslovcům a urychleně je opustit. I obrátil se na sever, kde hodlal nenadálým nočním
útokem překvapit bohaté a mocné město Žatec.
Žatečtí však velmi dobře čelili nenadálým přepadům. Na vrchu Rubín měli důkladnou
pevnůstku, jejíž posádka složená z nebojácných ozbrojenců dávala ihned znamení do Žatce
buď rychlým poslem, nebo kou-řem, blížil-li se nějaký neznámý houfec. Ozbrojenci z
pevnůstky na Rubínu mnohdy sami zahnali menší loupeživé houfce a lapky.
V té době, tedy na začátku 9. století, se také v okolí pevnosti na Rubínu začaly budovat
podhradní domy. Začalo vznikat sídliště Pod horou, dobře chráněné posádkou pevnosti. Takto
tedy podle Václava Hájka z Libočan vznikly Podhořany - dnešní Podbořany.
Když bylo kolem roku 1108 založeno benediktinské opatství v Postoloprtech (Porta
apostolorum), stala se vesnička Podbořany spolu se sousední vískou Vroutkem majetkem
tohoto kláštera, v jehož držení byly obě obce až do roku 1426, kdy přešly do držení šlechtice
Buriána z Gutštejna.
Začátkem 15. století (1436) prodal císař Zikmund Podbořany a některé další obce v okolí
pánům Buriánovi a Janovi z Gutštejna za 1 261 kop grošů českých. Ti podporovali
zemědělskou výrobu na Podbořansku a poučeni selským hnutím v dobách husitských neměli
odvahu utužovat poddanská pouta.
Protože přes Podbořany vedla kupecká cesta Přísečnickým průsmykem do Saska, povolil Jan
z Gutštejna obyvatelům Podbořan překupovat a prodávat sůl. Současně dal Podbořanským
základní tržní práva, povolil kaž-dou středu trh a dovolil užívat městského znaku.
Paroží v městském znaku pochází právě ze šlechtického erbu pánů z Gut-štejna. Tím se staly
Podbořany poddanským městečkem i obchodním střediskem a jeho obyvatelé částečně
svobodnými obchodníky a měšťany.
Městečko v dalších letech mění své majitele, avšak částečná městská práva, které jim dal Jan
z Gutštejna, přetrvávají až do roku 1575. Tehdy, 11. listopadu, jim tato práva Kryštof Šlik dále
rozšířil. Zvláštním privilegi-em bylo i to, že jednání před městským soudem probíhalo pouze
v čes-kém jazyce. Také samotná listina privilegia je psána česky, jako i ostatní písemné
dokumenty z té doby.
Období husitské revoluce bylo i obdobím vítězného odražení pronikajícího germanismu do
českých zemí. Po husitské revoluci se postupně znovu stává království České cílem
německých kupců a řemeslníků, šlechty a dobrodružných rytířů. Podbořany stály na jazykové
hranici a dlouho této germanizaci odolávaly.
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Třicetiletá válka pak z velké části potlačuje český živel ve městě. Poněmčení se prohlubuje
natolik, že například začátkem 20. století se ve městě hlásí k české národnosti již jen 35
občanů. Celé období první republiky od 1918 do roku 1938 je poznamenáno národnostním
bojem Čechů s Němci o upevňování pozic českého živlu, který zde musel svádět tvrdé boje za
svá národnostní práva.
Státní svátek 28. říjen - Den vzniku samostatného Českého státu byl poprvé v Podbořanech
veřejně oslavován až v roce 1928. Roku 1923 byla otevřena v domě čp. 278 měšťanská škola
a poté, 28. října 1926, byla vybudována českou menšinou na Podbořansku zcela nová
měšťanská škola (dnešní škola T. G. Masaryka). Gymnázium bylo v Podbořanech otevřeno v
roce 1937.
Všeobecný nástup fašismu mění politickou situaci i v Podbořanech. Fašistické organizace a
ordneři zde šíří strach. Teror českého a německého antifašistického obyvatelstva je součástí
jejich programu. Mnichovský diktát uzavírá krátkou, ale slavnou kapitolu dějin českých
hraničářů v Podbořanech i na Podbořansku. Přes noc se z nich stávají běženci, lidé bez
domovů, lidé, jimž byla ukradena vlast. Poslední vlak s českými občany opouštějícími město
je vypraven v říjnu ze stanice Vroutek. Vliv 2. světové války byl v Podbořanech stejný jako na
většině území Sudet. Dne 9. května 1945 v odpoledních hodinách osvobodila vojska 117.
gardové střelecké divize - 333. gardový střelecký pluk, vyznamenaný řády Kutuzova a B.
Chmelnického, pod velením pplk. Jakova Alexejeviče Baběnka město, které před několika
dny opustili štábní důstojníci maršála Schornera. Skuteční rozbíječi první republiky a vedoucí
činitelé páté ko-lony však většinou již před osvobozením prchli na Západ.
Ihned po osvobození města se sem začali vracet všichni ti, kteří jej museli spěšně opustit na
základě mnichovského diktátu v roce 1938. S nimi přicházeli i další, kteří se zde hodlali trvale
usadit. Již v té době bylo známo, že novými obyvateli okresu se stanou i Volyňští Češi, kteří v
řadách 1. čs. armádního sboru bojovali za osvobození Českosloven-ska a po válce sem byli
vysláni, aby chránili životy nových obyvatel pohraničí i majetek čs. státu.
https://www.podborany.net/mesto-1/historie/podborany/

C.1.11 Území hustě zalidněná
V širším okolí plochy budoucího záměru je situováno území několika obcí, správně náleží
pod město Podbořany.
Dle posledního sčítání obyvatel ze dne 31. 12. 2019 je zde trvale hlášeno 6 386 obyvatel.
(128 745 v roce 2015 a 129 085 v roce 2014) obyvatel.
Z pohledu minulých let tak lze zaznamenat jen velmi nepatrné výkyvy v počtu, obecně se dá
tedy konstatovat, že se jedná o poměrně setrvalý stav
Z informací a dat uvedených na stránkách ČSÚ je evidentní, že počet obyvatel Ústeckého
krajde v posledních 5 letech (2014 – 2019) stále klesá a je tedy i předpoklad, že tento trend
bude pokračovat - je předpoklad, že Ústecký kraj bude mít v roce 2050 o desetinu méně
obyvatel než dnes, ale zůstane pátým nejlidnatějším krajem České republiky. Bude nepřetržitě
vzrůstat počet obyvatel ve věku 65 a více let a jejich podíl na celkové populaci kraje vzroste
ze současných necelých 16 % na téměř třetinu v roce 2050.
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Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 navazuje na Projekci obyvatelstva České
republiky do roku 2100 (dostupná na: /csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-doroku-2100-n-fu4s64b8h4), vydanou v červenci 2013. Podle této projekce se počet obyvatel
Ústeckého kraje během období 2013 – 2050 sníží ze současných 827 tis. obyvatel na méně
než 720 tis., což představuje pokles o více než 100 tis. obyvatel, tj. o 13 %. Ústecký kraj
zůstane i nadále pátým nejlidnatějším krajem ČR.
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xu/projekce_obyvatelstva_v_usteckem_kraji_ceske_republiky_do_roku_2050

C.1.12 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Širší okolí v minulosti bylo a je zatěžováno projevy zemědělské a i těžební činnosti. Těžba
kaolinu stejně jako zemědělské obhospodařování krajiny má v této oblasti dlouholetou tradici.
Posuzované území je tak pod antropogenním vlivem a antropickou zátěží z těchto
činností.
Z pohledu úrovně znečištění ovzduší – kvality ovzduší se jedná o území, které patří
dlouhodobě k méně zatíženým územím České republiky. V zájmové oblasti posuzovaného
záměru dochází dlouhodobě a opakovaně k překračování imisních limitů k ochraně zdraví a to
konkrétně limitu pro 24-hodinové průměrné hmotnostní koncentrace PM10 a limitu pro
benzo(a)pyren.
Dominantním zdrojem hluku celého zájmového území je v současné době především
nákladní a osobní automobilová doprava po přilehlých silničních komunikacích, dále pak
hluk z povrchové těžby kaolinu a také hluk ze zemědělské činnosti na okolních plochách.
Bližší údaje o imisní a hlukové situaci v bližším i širším zájmovém území jsou uvedeny
v Rozptylové studii (příloha H.3) a Hlukové studii (příloha H.4).

C.1.13 Staré ekologické zátěže
Někdejší průmyslová i jiná činnost (například vojenské objekty) po sobě zanechala
nesmazatelné a obvykle jen náročně odstranitelné stopy v podobě znečištění různých složek
životního prostředí. Nejrizikovější je znečištění půdního, resp. horninového prostředí a
podzemní vody, neboť zde staré ekologické zátěže (SEZ) mohou přetrvávat i po dlouhé
desítky let. Nejde tedy o produkt současných činností ani současných havarijních stavů.
Vesměs jsou to pozůstatky z doby, která vlivům na životní prostředí věnovala pozornost jen
okrajově nebo vůbec ne, tzn. zhruba do konce 80. let minulého století, ale i podstatně dřívější.
Záleží samozřejmě na koncentraci daných látek v prostředí. Nejběžnější kontaminanty, které
se v podmínkách ČR (ale často i ve světě) v současnosti vyskytují jako hlavní součásti starých
ekologických zátěží, jsou:
-

ropné uhlovodíky (používané označení NEL nebo RU),
chlorované uhlovodíky (používané označení ClU - dichloretheny, trichlorethen,
tetrachlorethen, popř. vinylchlorid) - původem z ředidel a odmašťovacích procesů,
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-

uhlovodíky benzenové skupiny (používané označení BTEX - benzen, toluen,
ethylbenzen, xyleny) - původ z dehtů, nátěrů a konzervačních prostředků,
polyaromatické uhlovodíky (používané označení PAU) - původ z dehtů, koksárenství
a ropných produktů,
polychlorované bifenyly (používané označení PCB) - původ z náplní kondenzátorů a
transformátorů; již se nepoužívají a indikují tak stáří zátěže,
dioxiny - původ z chemické výroby a spalování odpadů,
těžké kovy (především As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) - původ z pokovování,
zpracování kovů a chemické výroby.

Počátečním stupněm znalostí o starých ekologických zátěžích (i z hlediska historického
vývoje) je ekologický audit, který pořizovali nabyvatelé v rámci privatizace průmyslových
objektů. Ten určoval, zda je v privatizovaném podniku SEZ přítomna, jakého je druhu a jaké
velikosti a intenzity. Podrobnější údaje poskytuje analýza rizika, zpracovaná už na základě
cíleného průzkumu, která má vyhodnotit škodlivost zátěže, riziko jejího šíření a stanovit
nejvyšší přípustné koncentrace kontaminantů v daném prostředí. Ty pak bývají stanoveny
jako sanační limity a děje se tak na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí,
které ukládá povinnost starou ekologickou zátěž odstranit.
Nastupuje stádium sanace, jemuž může předcházet ještě další podrobný průzkum a poté je
zvolena optimální sanační technologie. Po ukončení sanace ještě následuje postsanační
monitoring, který ověřuje trvalé vyčištění lokality. Sanačních technologií je celá řada, ne
všechny se ovšem v našich podmínkách stejně uplatní. Některé zůstávají stále ještě ve fázi
experimentálního ověřování.
Mezi základní sanační technologie patří především:
-

-

Při sanaci půd a horninového prostředí: odtěžení kontaminovaných vrstev a zasypání
inertním materiálem. Kontaminovaný materiál se pak může na povrchu dále čistit
(např. biodegradací ropných látek) nebo zůstat trvale uložen na skládce nebezpečných
odpadů.
Při sanaci podzemních vod: sanační čerpání, při němž se čerpaná voda různým
způsobem čistí na povrchu (gravitační separací, stripováním, na aktivních filtrech
apod.) a již jako nezávadná vypouští zpět do horninového prostředí, popř. do toku
nebo kanalizace.

Z pokročilých sanačních technologií se preferují tzv. metody in situ. Spočívají v tom, že se
aktivní chemická látka aplikuje přímo do horninového prostředí a podzemní vody, kde reaguje
s kontaminantem za vzniku neškodných sloučenin. Nejběžnější je chemická oxidace s
obvyklým využitím manganistanu draselného nebo směsí peroxidu vodíku (Fentonovo
činidlo), popř. reduktivní metody s převažující aplikací kyseliny mléčné. Specifickou odnož
představují nanotechnologie, při nichž se do země aplikuje suspenze kovového železa.
Jsou ovšem i případy, kdy je výhodnější kontaminovaný prostor nečistit, ale jen izolovat od
okolí nebo stabilizovat na místě. Přicházejí ke slovu techniky enkapsulace (zapouzdření) nebo
solidifikace (zpevnění). Hlavně z pohledu dočišťování zbytků znečištění je pak perspektivní
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přirozená nebo podporovaná atenuace, tzn. odstraňování kontaminantů s využitím přírodních
procesů4.
V ploše budoucího záměru se registrované staré zátěže nevyskytují. V okolí se nacházejí
registrovaná kontaminovaná místa (údaje z roku 2010) nejblíže:
-

Skládka TKO Podbořany - Pod Rumplákem, cca 1,7 km V směrem – mimo plochu
záměru,
Bývalý Důl Antonín - cca 2,5 km ZJz směrem – mimo plochu záměru

(Zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/ )

C.1.14 Extrémní poměry v dotčeném území
Plánovaná těžba kaolinu na ložisku Krásný Dvůr je situována do oblasti, která v rámci naší
republiky nepatří mezi extrémně zatížené, ale stejně jako značná část našeho území prošla
v minulosti výraznými proměnami, v tomto konkrétním místě především vlivem intenzivního
zemědělského hospodaření. Důsledkem tohoto je relativně nízká ekologická stabilita území.
Území Podbořanska je navíc tradičně spjato nejen se zemědělskou činností, ale také s těžbou a
zpracováním kaolinů a tato činnost, stejně jako každá jiná hornická činnost, znamená
negativní zásah do krajiny a jejích stabilizačních a autoregulačních funkcí.
Pro dané území nejsou známé takové extrémní poměry, který by případnou realizaci
pokračování povrchového dobývání vylučovaly.

4

zdroj: http://www.enviweb.cz/clanek/sanace/91587/stare-ekologicke-zateze

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

63/138
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

C.2 Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp.
krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být
záměrem ovlivněny

C.2.1 Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší)
C.2.1.1 Ovzduší

Posuzovaná lokalita nepatří z hlediska znečištění ovzduší mezi nejvíce zatížené oblasti v ČR.
Mezi hlavní zdroje znečišťování ovzduší Ústeckého kraje patří především tepelné elektrárny
(Prunéřov, Prunéřov 2, Počerady, Tušimice) a další průmyslové závody (AGC , a.s. – závod
Řetenice)5.
Mimo tyto velké zdroje přispívají k znečištění i další znečišťovatelé – probíhající povrchová
těžba, činnost průmyslových podniků a existence průmyslových zón v okolí měst, centrální
výtopny, střední i malé zdroje (lokální topeniště) atd.
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících lokalit. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům.
ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na ovzduší
bylo zadáno vypracování odborné studie. Tato byla zpracována Ing. Josefem
Talavaškem. (příloha H.3).
Imisní limity
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně ovzduší“), příloha č. 1, platí pro hodnocené znečišťující látky (relevantní
znečišťující látky, které by byly při realizaci záměru emitovány) imisní limity vyhlášené pro
ochranu zdraví a ochranu ekosystémů a vegetace a maximální počet jejich překročení
za kalendářní rok. Tyto imisní limity jsou uvedeny v tabulkách č. 7 a 8.
Podmínky pro vyhodnocení úrovní znečištění stanovuje vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu
posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti úrovni
znečištění a při smogových situacích následovně:

5

•

pro plynné znečišťující látky se vyhodnocení vztahuje na standardní podmínky, tedy
objem odběru vzorků přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa;

•

u částic PM10, PM2,5 a znečišťujících látek, které se analyzují v částicích PM10, se objem
odběru vzorků vztahuje k vnějším podmínkám v den měření;

•

při vyhodnocení úrovní znečištění se používá aritmetický průměr zjištěných hodnot.

zdroj: Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, str. 25.
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Imisní limity pro ochranu zdraví lidí
Tabulka 11 - Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné doby překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý

Doba průměrování
1 hodina
24 hodin

Imisní limit
350 μg·m-3
125 μg·m-3

Max. počet překročení
24
3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 μg·m-3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg·m-3

0

-3

Oxid uhelnatý
Benzen
Částice PM10
Částice PM10

Max. denní osmihodinový průměr

10 mg·m

0

1 kalendářní rok

5 μg·m-3

0

24 hodin

-3

35

-3

40 μg·m

0

20 μg·m-3
1 ng·m-3

0
0

50 μg·m

1 kalendářní rok

Částice PM2,51)
1 kalendářní rok
Benzo(a)pyren2)
1 kalendářní rok
Zdroj: Příloha č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší
Pozn.: 1) Platí od 1. ledna 2020, do té doby platí 25 μg·m-3;

2)

Pro celkový obsah v částicích PM10

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Tabulka 12 - Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid siřičitý

kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)

20 μg.m-3

Oxidy dusíku

1 kalendářní rok

30 μg.m-3

Zdroj: Příloha č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší

Úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území
Při hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší se vychází, v souladu s vyhláškou
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, z map úrovní
znečištění ovzduší konstruovaných v síti 1x1 km ve formátu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy
obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací znečišťujících
látek. Každoročně je zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím ČHMÚ
na internetových stránkách.
Posuzovaný záměr se nachází na území Ústeckého kraje, který patří, z hlediska kvality
ovzduší, dlouhodobě k nejvíce zatíženým územím České republiky.
Stávající, resp. střednědobou (pětiletý průměr 2014 - 2018) úroveň znečištění ovzduší
v zájmovém území dokládá níže uvedený přehled:
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace:
10,1 - 11,1 μg/m3
- částice PM10 - 36. hodnota nejvyšší denní koncentrace:
36,5 – 37,8 μg/m3
- částice PM10 – průměrná roční koncentrace :
16,6
μg/m3
- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace :
13,9 – 14,6 μg/m3
- benzen (BZN) – průměrná roční koncentrace:
0,5 – 0,61 μg/m3
- benzo(a)pyren (BaP) – průměrná roční koncentrace:
0,5 – 0,6 ng/m3
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Hodnoty dalších znečišťujících látek nejsou uváděny, neboť vypočtené hodnoty pětiletých
průměrů příslušných charakteristik se pohybují hluboko pod hodnotami imisních limitů.
Dále byly pro posouzení stávající úrovně znečištění ovzduší vyhodnoceny dostupné relevantní
údaje ze stacionárního měření. Z těchto údajů je možné činit závěry, zda v daném území
dochází nebo nedochází k překračování imisních limitů.
Posuzování úrovně znečištění ovzduší provádí v ČR v souladu s § 5 odst. 3 zákona o ochraně
ovzduší, na celém území ČR MŽP. Touto činností pověřilo MŽP, v souladu s § 35 zákona
o ochraně ovzduší, ČHMÚ. Ten provozuje státní síť imisního monitoringu, která je
doplňována stacionárním měřením dalších autorizovaných subjektů. Na základě údajů
získaných prostřednictvím posuzování úrovně znečištění ovzduší je každoročně
vyhodnocována kvalita ovzduší (naměřené hodnoty koncentrací v ovzduší jsou porovnávány
s imisními limity).
Na území Ústeckého kraje bylo nebo stále je prováděno posuzování úrovně znečištění
stacionárním měřením v cca 40 měřicích lokalitách (z nichž velká část již byla zrušena).
Většinu stacionárního měření provozoval a provozuje ČHMÚ.
V tabulce je pro porovnání uveden příslušný imisní limit hodinový, denní a roční (IHh, IHd a
IHr) podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Tabulka 13 - Naměřené imisní koncentrace částic PM10 (μg/m3)
Imisní stanice

UCECM Čeradice

Rok

Nejvyšší denní
imise PM10

36. nejvyšší denní imise
IHd = 50

Průměrná roční imise PM10
IHr = 40

2018

955

40

21,3

Zdroj: ČHMÚ

C.2.1.2 Klima

Zájmové území se nachází (Quitt, 1971) v klimatické oblasti T2, s dlouhým teplým létem,
s velmi krátkými přechodovými obdobími a krátkou mírně teplou zimou. Podnebí je značně
ovlivněno členitým reliéfem a srážkovým stínem Krušných hor. Množství atmosférických
srážek je podmíněno nadmořskou výškou a místní expozicí vůči převládajícím směrům větru.
Tabulka 14 - Přehled klimatických údajů
Veličina

Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Srážky ve vegetačním období
Srážky v zimním období
Počet letních dnů
Počet mrazových dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Převládající směr větru

Jednotky

Hodnota

°C
°C
°C
°C
mm
mm

-2 až -3
18 - 19
8-9
7-9
350 - 400
200 - 300
50 - 60
100 - 110
40 - 50
Z, JZ

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

66/138
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Řešené území spadá do oblastí s dobrými rozptylovými podmínkami typu pahorkatina.
Rozptyl příměsí je vysoký až velmi vysoký, četnost inverzních situací nízká až velmi nízká.
Případné inverze jsou krátké a málo intenzivní.
Vlivy na klima hodnotí kapitoly D.I.2.3.

C.2.2 Voda
Oblast uvažovaného záměru neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Nejbližší vyhlášenou CHOPAV je oblast Krušné hory, jejíž hranice leží cca 21 km S směrem a
CHOPAV Slavkovský les, ležící cca 21 km Z směrem.
Zájmové území se podle průběhu hydrologické rozvodnice nachází na samém jižním okraji
hydrogeologického povodí Doláneckého potoka (dílčí povodí č. h. p. 1-13-03-0250-0-00, při
hranici s č. h. p. 1-13-03-0230-0-00), který tvoří lokální erozní bázi terénu. Lokalita se
nachází v levobřežní části povodí v ploché vrcholové partii s přirozeným směrem odtoku
povrchových vod a mělkých podzemních vod v generelu k V do uvedené vodoteče, odváděny
jsou mělkou morfologickou depresí ZSZ - VJV směru v ose ložiska. Zájmové území je
situováno na mírně svažitém terénu, kdy navrhovaný prostor těžby od západu klesá z kóty 353
m n. m. k nadmořské výšce 335 m n. m. na severovýchodě. V území se nevyskytují žádné
stálé povrchové toky ani útvary stojatých vod, srážkové vody jsou odváděny po terénu a
výraznější přívaly uvedenou mělkou morfologickou depresí.
Zdroje hromadného zásobování vodou se v prostoru lokality ani jejím bezprostředním okolí
nenacházejí.
Ochranná pásma podzemních či povrchových vod, lázní a zřídel či další jejich ochrana dle
zvláštních předpisů není v zájmovém území stanovena.
Zátopová území nejsou na lokalitě vyhlášena.
Nejblíže se projektovaná těžba v DP Podbořany přiblíží svým jižním okrajem na vzdálenost
cca 500 m k severnímu okraji občanské zástavby obce Podbořany (místní část Hlubany), kde
nelze vyloučit místní zdroje individuálního zásobování podzemní vodou. Jejich negativní
ovlivnění plánovaným těžebním záměrem s ohledem na geologické a hydrogeologické
podmínky lokality je dle dosavadních poznatků o zájmovém území málo pravděpodobné,
nelze je však striktně vyloučit.

C.2.3 Půda
Půdy v území, které bude dotčeno těžbou, jsou evidovány v rámci bonitačního systému do
hlavní půdní jednotky HPJ 28. Ta je charakterizována jako kambizemě modální eubazické,
kambizemě modální eutrofní na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech,
převážně středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, s příznivými vlhkostními poměry,
středně hluboké.
Dle Metodického pokynu MŽP k odnímání půdy ze ZPF ze dne 12. 6. 1996 (č.j.
OOLP/1076/96) spadají půdy s BPEJ v místě záměru do I, II., III. a IV. třídy ochrany ZPF.
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K odnětí půdy ze ZPF je třeba dle § 9 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu orgánu ochrany ZPF.
Konkrétní podmínky pro odnětí půdy ze ZPF jsou stanoveny ve výše citovaném Metodickém
pokynu MŽP.
Půdní poměry
V následujících tabulkách jsou uvedeny charakteristiky přítomné BPEJ (dle VÚMOP, Mašát
a kol. 2002).
Tabulka 15 - Charakteristika BPEJ 4.28.11
Kód BPEJ

4.28.11

Klimatický region:

Kód regionu „4“, region MT1: mírně teplý, suchý region, suma
teplot nad 10°C v intervalu 2600–2800, průměrná roční teplota
4 7–8,5 °C, průměrný roční úhrn srážek 450-5500 mm,
pravděpodobnost suchých vegetačních období 30–40 %, vláhová
jistota 0–4.

Hlavní půdní jednotka:

Kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní
na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech, převážně
28
středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, s příznivými
vlhkostními poměry, středně hluboké.

Sklonitost a expozice terénu:

1

Kód sklonitosti a expozice „1“: rovina (1–3°), expozice směrem
na jih (jihozápad až jihovýchod).

Kód skeletovitosti a hloubky půdy „1“: slabě skeletovitá,
Skeletovitost a hloubka půdy: 1 s celkovým obsahem skeletu do 10–25 % - kód „1“, půda středně
hluboká 30–60 cm.
Třída ochrany

III. třída ochrany

Tabulka 16 - Charakteristika BPEJ 4.28.04
Kód BPEJ

4.28.04

Klimatický region:

Kód regionu „4“, region MT1: mírně teplý, suchý region, suma
teplot nad 10°C v intervalu 2600–2800, průměrná roční teplota
4 7–8,5 °C, průměrný roční úhrn srážek 450-5500 mm,
pravděpodobnost suchých vegetačních období 30–40 %, vláhová
jistota 0–4.

Hlavní půdní jednotka:

Kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní
na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech, převážně
28
středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, s příznivými
vlhkostními poměry, středně hluboké.

Sklonitost a expozice terénu:

0

Kód sklonitosti a expozice „0“: úplná rovina (0–1°), expozice
všesměrná.

Kód skeletovitosti a hloubky půdy „2“: středně skeletovitá,
Skeletovitost a hloubka půdy: 4 s celkovým obsahem skeletu do 25–50 % - kód „0-1“, půda
středně hluboká 30–60 cm.
Třída ochrany

III. třída ochrany
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Tabulka 17 - Charakteristika BPEJ 4.11.00
Kód BPEJ

4.11.00

Klimatický region:

Kód regionu „4“, region MT1: mírně teplý, suchý region, suma
teplot nad 10°C v intervalu 2600–2800, průměrná roční teplota
4 7–8,5 °C, průměrný roční úhrn srážek 450-5500 mm,
pravděpodobnost suchých vegetačních období 30–40 %, vláhová
jistota 0–4.

Hlavní půdní jednotka:

Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a
11 soliflukčních hlínách (prachovicích), středně těžké s těžší
spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry.

Sklonitost a expozice terénu:

0

Kód sklonitosti a expozice „0“: úplná rovina (0–1°), expozice
všesměrná.

Kód skeletovitosti a hloubky půdy „0“: bezskeletovitá, s příměsí,
Skeletovitost a hloubka půdy: 0 s celkovým obsahem skeletu do 10 % - kód „0“, půda hluboká >
60 cm.
Třída ochrany

I. třída ochrany

Tabulka 18 - Charakteristika BPEJ 1.10.10
Kód BPEJ

1.10.10

Klimatický region:

Kód regionu „1“, region T1: teplý, suchý region, suma teplot nad
10°C v intervalu 2600–2800, průměrná roční teplota
1
8–9 °C, průměrný roční úhrn srážek <500 mm, pravděpodobnost
suchých vegetačních období 40–60 %, vláhová jistota 0–2.

Hlavní půdní jednotka:

Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně
10 těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými
poměry až sušší.

Sklonitost a expozice terénu:

1

Kód sklonitosti a expozice „1“: rovina (1–3°), expozice směrem
k jihu (jihozápad až jihovýchod).

Kód skeletovitosti a hloubky půdy „0“: bezskeletovitá, s příměsí,
Skeletovitost a hloubka půdy: 0 s celkovým obsahem skeletu do 10 % - kód „0“, půda hluboká >
60 cm.
Třída ochrany

I. třída ochrany

Třídy ochrany jsou definovány takto:
Třída I

bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu, chráněné, jen podmínečně odnímatelné, a to i pro účely
územního plánování.

Třída III půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů průměrnou produkční
schopnost a střední stupeň ochrany. V územním plánováním je tyto půdy možno
využít pro eventuální výstavbu.
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Dotčeného území je dosud jakýmikoli skrývkovými či těžebními pracemi nedotknuto a půdní
pokryv je zachován. Pozemky náležející do ZPF jsou v současnosti využívané zejména jako
orná půda.
Ornice je na ložisku tvořena kvartérními hlinitými zeminami a ornicí o průměrné mocnosti
0,4 m a půjde cca o 95 000 m3. Kulturní vrstva ornice a podorničí bude shrnována na deponie.
Z nich se vytvoří ochranný val na jihozápadní části a val na vnější výsypce. Ornice pak bude
znovu použita při rekultivacích. Další skrývkové vrstvy a výklizy nevhodných materiálů
(kvalitativně nevyhovující jílovitopísčité terciérní sedimenty) budou ukládány nejprve na
vnější výsypku v jihozápadní části zájmové oblasti a po uvolnění místa bude materiál
deponován na vnitřní výsypce uvnitř lomu. (zdroj: SPSaR)

C.2.4 Přírodní zdroje
Ve státní bilanci jsou na tomto ložisku vedeny zásoby kaolinu pro jemnou keramiku,
živcového kaolinu a bentonitu. Zásoby písků sklářských, písků slévárenských ani štěrkopísky
nejsou bilancovány.

C.2.5 Biologická rozmanitost
ü

Z důvodu odborného a kvalifikovaného posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl
proveden biologický inventarizační průzkum a zpracován odborný posudek Ing.
Kateřinou Lagner - Zímovou (příloha H.5).

Ze studie:
Biologický průzkum prováděný před realizací projektů má za cíl zjistit hodnotu stávajícího
stavu předmětné lokality z jejího ekologického hlediska. Dalším cílem je navrhnout opatření
k eliminaci případných negativních vlivů stavby na zjištěnou biotu.
Toto hodnocení je zaměřeno na výskyt převážně zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů a zjištění charakteristik prvků obecné ochrany přírody dle zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
C.2.5.1

Botanický průzkum

Terénní průzkum výskytu cévnatých rostlin byl proveden v sedmi návštěvách v průběhu říjen
2018–září 2019. Vzhledem k malému počtu biotopů byla podrobně prozkoumána veškerá
vyskytující se vegetace.
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C.2.5.2

Zoologický průzkum

Průzkum zaměřený na živočichy byl proveden v sedmi návštěvách v průběhu říjen 2018 –
duben 2020 a bylo prozkoumáno i navazující prostředí, zejména možné biokoridory.
Jelikož se jedná o poměrně přehledné území, byly zde při jednotlivých návštěvách přímo
sledovány všechny druhy živočichů na území se vyskytující, a to včetně pobytových stop.
Průběžně byly sledovány i veškeré zjištěné druhy bezobratlých živočichů.
C.2.5.3

Výskyt zvláště chráněných druhů

Mezi rostlinnými druhy nebyly nalezeny žádné druhy, spadající do kategorie ochrany dle
Vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.
Mezi živočišnými druhy byly nalezeny tyto druhy, spadající do kategorie ochrany dle
Vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.
-

Bombus terrestris

Čmelák zemní, ohrožený

-

Hirundo rustica

Vlaštovka obecná, ohrožený

Druh čmelák zemní je hojný v celém širším zájmovém území a je patrné, že se do zájmového
území dostalo jen několik jedinců hledajících potravu. Čmeláci zde nemají hnízdo a během
všech pozorování zde bylo nalezeno cca 6 jedinců, z nichž 3 byli uhynulí. Výskyt čmeláka
není z hlediska ochrany přírody v zájmovém území nijak pozoruhodný, nejedná se o vhodný
biotop pro tento druh.
Druh vlaštovka obecná přelétá nad lokalitou a obstarává zde potravu. Nejedná se o hnízdní
biotop, ani o důležitý potravní biotop vzhledem k velmi malému zastoupení bezobratlých
živočichů. Vlaštovky hnízdí v blízkých obcích Hlubany a Buškovice. Výskyt vlaštovky není z
hlediska ochrany přírody v zájmovém území nijak pozoruhodný, nejedná se o vhodný biotop
pro tento druh.

C.2.6 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V blízkosti posuzovaného záměru se nalézají zastavěné obytné lokality – záměr je umístěn na
katastru města Podbořany, v blízkosti (do cca 10 km) se pak nacházejí obce Blšany, Vroutek,
Mašťov.
Obytná zástavba zahrnuje vzhledem k jejich počtu a charakteru široké spektrum obydlí, které
představují rodinné domy venkovského typu, příměstskou zástavbu typu vilových čtvrtí i
nájemní domy a jejich shluky typu cihlové i panelové zástavby s vyšší hustotou obyvatel.
Vzhledem k charakteru záměru a charakteru dopravy materiálu, může být potenciálně
ovlivněno především města Podbořany, konkrétně část Buškovice. Míru jejich ovlivnění
posuzují odborné studie (RS, HS, Vliv na veřejné zdraví.).
ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na veřejné
zdraví bylo zadáno vypracování odborné studie HIA (Zambojová, příloha H.5).
(ze studie):
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Nejbližší obytná zástavba je situována jižním směrem v Podbořanech Hlubanech
ve vzdálenosti cca 500 m od jižního okraje ložiska. Jedná se o zástavbu převážně rodinných
domů reprezentovanou referenčními body č. 2, 3 a 4 v hlukové i rozptylové studii. V této
zástavbě je umístěno cca 18 bytových jednotek. Při uvažovaném průměrném počtu 2,5
obyvatel na jednu bytovou jednotku se jedná o 450 obyvatel exponovaných navýšeným
imisním koncentracím škodlivin v ovzduší.
Další obytná zástavba (Podbořany – část Buškovice) se nachází v již větší vzdálenosti cca 1,4
km a více. Zde byl v rámci rozptylové studie a hlukové studie umístěn referenční bod č. 1
z důvodu vedení generované dopravy právě po východním okraji Buškovic směrem k silnici
II/221.
V případě hluku je vzhledem k vlastnostem této noxy exponované obyvatelstvo omezeno na
nejbližší zástavbu a případně zástavbu podél příjezdových komunikací. Vzdálenější zástavba
bývá již hlukově odstíněna.
Jedná se o následující referenční body:
RB 1 – rodinný dům č.p. 269, Buškovice
RB 2 – rodinný dům č.p. 165, Hlubany
RB 3 – rodinný dům č.p. 106, Hlubany
RB 4 – rodinný dům č.p. 402, Podbořany

C.2.7 Hmotný majetek
Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení různých právních
subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty apod.). Na
plochách pro umístění a výstavbu záměru se nenachází žádný hmotný nemovitý majetek
(domy resp. jiné objekty) třetích stran, který by byl se záměrem v prostorovém konfliktu.
Nacházejí se zde pouze některé dopravní a infrastrukturní sítě ve vlastnictví resp. správě
různých právnických osob - železniční trať a rychlostní silniční komunikace, a to v širším
území.

C.2.8 Kulturní dědictví
Kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní
památkové péči, se v zájmovém území nevyskytují. Památky, nalézající se v širším dotčeném
území v stávajících sídelních útvarech v blízkosti lomu, vzhledem ke svému umístění,
nebudou těžbou lomu nijak ohroženy.
Na území města Podbořany se nacházejí kulturní památky Ministerstva kultury i památky
zapsané ve státním seznamu (zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/uskp/podlerelevance/1/seznam/?h=PODBOŘANY&chranenoTed=1&hlObj=1&fulltext) .
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho
pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území :
Souhrnem:
• V dotčeném území se nacházejí prvky ÚSES, a to na lokální, regionální i nadregionální
úrovni.
• V ploše záměru se nacházejí VKP ze zákona, v dotčeném území se pak nacházejí
i registrované VKP.
• Dotčené území neleží v NP či CHKO.
• V dotčeném území jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území.
• Plocha záměru není součástí žádného přírodního parku.
• Plocha záměru není součástí soustavy NATURA 2000.
• Plocha samotného záměru se nachází v neobydlené lokalitě.
• V ploše záměru se nenacházejí registrované kulturní či historické památky.
• Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné.
• V území v současné době probíhá povrchová těžba kaolinu.
Jako základní měřítko pro zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
v souvislosti s hodnoceným záměr zvolil zpracovatel:
– Vlivy ovlivňující zdraví obyvatel
a) faktor pohody
Proces povrchového dobývání se všemi obecně známými riziky (hlučnost a prašnost) a
související dopravyou k nejbližším obcím nutně vede k subjektivním obavám části
obyvatelstva v okolí. Tato problematika spadá do oblasti vnímání rizika a je do značné míry
ovlivnitelná otevřeným přístupem investora a provozovatele technologie a transparentností
jeho vztahu k orgánům státní správy a komunikací s veřejností. V každém případě však tento
vliv bude v určité části populace působit ve formě subjektivního pocitu zvýšeného rizika
v místě bydliště a zhoršení pocitu pohody, klidu a bezpečí v obytném prostředí.
b) hluk
Hluk je jedním z fyzikálních faktorů, které mohou nepříznivě ovlivňovat lidské zdraví. Je
definován jako každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak
nebezpečný.
Dominantním zdrojem hluku celého zájmového území je dopravní hluk z provozu po
silničních komunikacích II. třídy a po železničních tratích ČD, které rámují zájmové území
dotčené obce.
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c) znečištění ovzduší
Území záměru spadá do oblasti s dobrými rozptylovými podmínkami typu pahorkatina,
rozptyl atmosférických příměsí je vysoký až velmi vysoký, četnost inverzních situací nízká až
velmi nízká, případné inverze jsou krátké a málo intenzivní.
Vlivem realizace záměru se ve srovnání se současnou situací nebudou uvolňovat
znečišťující látky, které by se v hodnocené oblasti doposud nevyskytovaly.
Modelový výpočet rozptylové studie nepredikuje v žádném z hodnocených výstupů v žádné
z obytných zón (ani při zohlednění stávající úrovně znečištění ovzduší) překročení imisních
limitů pro žádnou z hodnocených (pro záměr relevantních) znečišťujících látek.
Realizace záměru v posuzovaném zájmovém území tedy nepředstavuje kvalitativně nové
riziko pro veřejné zdraví z hlediska znečištění ovzduší.
–

Posouzení kvality ekosystémů
a) flora
Předmětné lze charakterizovat, pokud jde o vegetaci (zejména o druhovou skladbu), jako dosti
chudé a tudíž méně botanicky zajímavé, s výrazným zastoupením ruderálních druhových
taxonů, občas až devastované. Především se jedná o území s podstatným antropogenním
působením - lokalita je využívaná jako obhospodařovaná zemědělská půda.
b) fauna
V rámci monitoringu zájmového území pro dokumentaci EIA nebyl v území nově zjištěn
žádný další chráněný druh, který by nebyl znám nebo předpokládán. V zájmovém území byl
potvrzen výskyt 2 druhů chráněných. Výskyt vlaštovky obecné i čmeláka zemního není
z hlediska ochrany přírody v zájmovém území nijak pozoruhodný, nejedná se o vhodný
biotop pro tento druh.
Vzhledem k rozloze území, dynamice šíření organismů a dalším faktorům lze vyloučit nálezy
dalších druhů.
c) Obnova krajiny
Je zpracován Souhrnný plán sanace a rekultivace (SPSaR, příloha H.9),který řeší rekultivaci
všech pozemků dotčených hornickou činností, nejenom pozemků odňatých ze ZPF.
V rámci provádění hornické činnosti (HČ) dojde k průběžnému zavážení vytěženého prostoru
(lomové jámy) skrývkovými a výklizovými materiály, jež jsou neprodejné. Žádné cizorodé
materiály nepůvodní z lomu k zavážce používány nebudou. V ploše po základní technické
rekultivaci tzn. po navezení a modelaci nehumózních materiálů (skrývky, výklizy) dojde
k navezení a urovnání povrchové vrstvy zemin (podorničí a ornice). Ve fázi ukončení těžby
budou provedeny práce vedoucí k odstranění technologie, strojů nebo jejich částí. Odstraněny
budou i lomové komunikace, inženýrské sítě zabezpečující provoz v lomu a zázemí lomu
(unimobuňky). Severovýchodní část zbytkové jámy bude zaplavena vodou na ploše cca 0,82 ha.
Plán sanace a rekultivace počítá s navrácením převážné plochy DP po těžbě svému původnímu
využití tj. do ZPF k následnému zemědělskému využívání. Pouze v severovýchodní části bude
ponechána vodní plocha.
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Sanace a rekultivace bude probíhat v místech, kde to podmínky dovolí průběžně, a to již
v době těžby. V místech, kde průběžná sanace nebude technicky možná, proběhne sanace
a rekultivace až v závěrečné fázi exploatace ložiska a po ukončení těžby.
Měřítko úrovně zpracování Souhrnného plánu sanace a rekultivace umožňuje pouze stanovit
základní koncepční zásady obnovy těžbou dotčeného území. Souhrnný plán se nezabývá
detailním návrhem jednotlivých rekultivačních ploch, které je řešeno až v konkrétních
projektových dokumentacích.
–

Hodnocení kritické úrovně

Podrobnější hodnocení kritické úrovně (tzv. environmentální limit), pro zájmové území a
zachování jeho biologické rozmanitosti je v daném případě nerelevantní. Z hlediska srovnání
biodiverzity zabíraného území s územím okolí lze konstatovat, že biodiverzita území nijak
nevybočuje nad okolní krajinou a zjištěné druhy se vyskytují i v širším okolí. Indexy
biodiverzity nebylo možno vzhledem ke komplexnosti problematiky celkového území
podrobně stanovit, tyto by nepostihly všechny složky.
Srovnání fauny i flóry potvrzuje závěr, že není ohroženo území s výrazně odlišnou
biodiverzitou oproti okolí. Za environmentální limit ve směru udržení biodiverzity tak
doporučujeme vzít:
1) podmínku uchování všech zjištěných zvláště chráněných druhů na regionální úrovni,
2) náhradu stávajících krajinných prvků minimálně ve stejném nebo příznivějším rozsahu
a zastoupení po ukončení zásahu v rámci provedené rekultivace.
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A
HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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D.I

Charakteristika a hodnocení velikosti
významnosti
předpokládaných vlivů (přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních,
přeshraničních, krátko – středně - dlouhodobých, trvalých i dočasných,
pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence
záměru, použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání
s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se
zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu ŽP).

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
D.I.1.1 Vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel

Ø Z důvodu objektivního posouzení možných zdravotních rizik po realizaci záměru bylo
vypracováno autorizované posouzení a hodnocení zdravotních rizik (RNDr. Marcela
Zambojová, příloha H.5).
V hodnocení zdravotních rizik provozu projektovaného záměru byly posuzovány fyzikální
škodliviny (hluk) a chemické polutanty (imise škodlivin). Z posouzení zdravotních rizik
vyplývají následující závěry:
Znečištění ovzduší: (citace, H.5, str. 23)
V rámci řešené akce byl posouzen vliv provozu řešeného záměru „Hornická činnost na
ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (1112000) v DP Podbořany“ v Ústeckém kraji na hlukovou
a imisní situaci v řešené lokalitě.
Pro posouzení míry vlivu nových zdrojů znečišťování ovzduší byly hlavním podkladem
rozptylová studie zpracovaná Ing. Josefem Talavaškem pro řešený záměr v květnu 2020.
Posuzovány byly imisní koncentrace polétavého prachu PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu
uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu.
Na pozaďové imisní hodnoty řešených škodlivin v řešené lokalitě je usuzováno především z
výsledků modelového mapování klouzavých pětiletých průměrů zpracovaného ČHMÚ. Pouze
v případě maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého a maximálních
osmihodinových koncentrací oxidu uhelnatého, jejichž hodnoty uvedená mapa znečištění
ovzduší neobsahuje, byly tyto hodnoty odhadnuty na základě výsledků imisních měření na
stanicích imisního monitoringu v ČR.
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko
toxických akutních i chronických účinků. Hodnoty imisních příspěvků k maximálním
hodinovým imisím NO2 spolu s hodnotami imisního pozadí slouží pro posouzení rizik
krátkodobých akutních účinků na zdraví, naopak hodnoty naměřených a odvozených
průměrných ročních imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto hodnotám mají vztah k riziku
chronických účinků na zdraví.
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
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plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci nad
400 µg/m3.
V řešené lokalitě lze očekávat hodinová maxima pod 150 μg/m3. Imisní příspěvek provozu
záměru k maximálním hodinovým imisím NO2 vypočítaný pro současný provoz všech zdrojů
na maximální výkon se pohybuje u nejexponovanější obytné zástavby na úrovni maximálně
35,9 μg/m3. Stávající maximální hodinové imise v pozadí na úrovni pod 150 μg/m3 navýšené
o příspěvek na úrovni maximálně 35,9 µg/m3 jsou významně nižší než výše zmíněná
koncentrace 400 µg/m3 spojená s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity
dýchacích cest i nižší než hodnota 1 hodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučená
experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %.
Pro posouzení chronických účinků oxidu dusičitého stanovila Světová zdravotnická organice
směrnou hodnotu 40 µg/m3. V imisním pozadí se pohybují průměrné roční koncentrace NO2
na úrovni nejvýše 11,2 µg/m3. Kumulativní imisní příspěvek provozu záměru na řádové
úrovni desetin µg/m3 spolu s imisním pozadím nezpůsobí překročení doporučené průměrné
roční koncentrace stanovené WHO. Podle současných názorů WHO navíc nejsou v minulosti
odvozené vztahy expozice a účinku pro NO2 spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo
být kvantitativně hodnoceno komplexně na základě vztahů pro suspendované částice, ve
kterých je zahrnut i vliv dalších komponent znečištěného ovzduší.
Prachové částice PM10 a PM2,5 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska
běžně se vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů, ale
především k výši doporučených koncentrací na ochranu zdraví stanovených ve směrnici
WHO.
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění úmrtnosti a nemocnosti
(respirační a kardiovaskulární onemocnění) prokázané v epidemiologických studiích.
K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 byly použity vztahy odvozené
pro nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních symptomů publikované v materiálu
„Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project, Recommendations for
concentration-response functions for cost-benefit analysis of particulate matter, ozone and
nitrogen dioxide, WHO Regional Office for Europe, 2013“. Dle výsledků těchto výpočtů
nedojde k takovému navýšení ročních imisí, které by způsobilo u exponované populace
takové zhoršení průběhu nemocí, které by si vyžádalo hospitalizace v rámci celého roku či
incidenci nových případů bronchitis. Navýšení průměrných ročních imisí PM10 i PM2,5 není
spojeno ani s významným nárůstem nemocnosti vyjádřeným v počtu dní s omezenou aktivitou
v důsledku nemocí u celé populace, ani s významným nárůstem chronické respirační
nemocnosti u dětí.
Z hlediska karcinogenních účinků byly posouzeny dále imisní příspěvky ke koncentracím
benzenu a benzo(a)pyrenu. K vyjádření míry karcinogenního rizika byl použit výpočet
pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci
vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Realizací řešené stavby se stávající
riziko významně nezmění a zůstane prakticky na stávající úrovni. Změny karcinogenního
rizika spojené s imisemi benzenu a benzo(a)pyrenu lze označit za teoretické, které odpovídají
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hodnotám imisních příspěvků ke koncentracím benzenu na řádové úrovni nejvýše desetin
nanogramů a k hodnotám imisních příspěvků ke koncentracím benzo(a)pyrenu na úrovni
maximálně desetin pikogramů.
Hluk: (citace H.5, str. 24,25)
Při posouzení nové hlukové situace byla hlavním podkladem hluková studie zpracovaná Ing.
Josefem Talavaškem pro řešený záměr v květnu 2020. Cílem vypracované hlukové studie je
posouzení výhledové hlukové situace v dané lokalitě a porovnání výsledných ekvivalentních
hladin akustického tlaku A s příslušnými hygienickými limity dle Nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci tohoto posouzení
vlivu na veřejné zdraví jsou zhodnoceny výsledné hlukové hladiny z hlediska zdravotních
účinků včetně míry pocitů obtěžování hlukem.
Toto posouzení vlivů na veřejné zdraví využívá standardně výsledné hlukové hladiny
z hlukové studie vypočítané z provozu u trvale obytné zástavby vzhledem k tomu, že vychází
ze vztahů odvozených pro dlouhodobou expozici.
V rámci hlukové studie i tohoto posouzení byla věnována pozornost výsledným hlukovým
hladinám způsobeným areálovými zdroji hluku včetně stacionárních. Doprava bude vedena
v nové trase kolem Velkého Oprámu, což bude zásadním přínosem pro snížení emisí
a následných imisí u řady objektů v Buškovicích.
Vzhledem k celkové úrovni hlukových hladin byla v rámci posouzení věnována pozornost
případnému nárůstu pocitů obtěžování, které jsou prokázány u hluku ze stacionárních zdrojů
od celodenních hladin Ldvn 35 dB. Z výpočtu vyplývá, že počet osob silně obtěžovaných
hlukem z areálových zdrojů je nejvyšší v období otvírky. Při vlastním provozu klesne počet
silně obtěžovaných z 24 při otvírce na 15. Výsledek odpovídá výsledným hlukovým hladinám
z provozu areálu, které mj. bezpečně plní hygienické hlukové limity. Světová zdravotnická
organizace se však v současnosti přiklonila k názoru, že obtěžování je spíše otázkou komfortu
než zdravotní ukazatel, a proto se již považuje obtěžování pouze za pomocný doplňkový
faktor.
Závěr:
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Hornická činnost na ložisku Krásný
Dvůr – Podbořany (1112000) v DP Podbořany (60206)“ označit za přijatelný.

D.I.1.2 Vlivy sociálně – ekonomické

Sociální a ekonomické vlivy v mnoha ohledech zacházejí za oblast posouzení vlivů na životní
prostředí, která se primárně zabývá posouzením environmentálního pilíře udržitelného
rozvoje společnosti, tedy vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a jejich vzájemných
vztahů. Je nutno podotknout, že mezi pilířem environmentálním a pilíři sociálním a
ekonomickým nevede ostrá hranice a ochranu životního prostředí nelze chápat izolovaně
pouze jako ochranu přírodního prostředí resp. ekosystémů. Předmětem ochrany veřejného
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zdraví tak není (ve smyslu definice WHO) pouze ochrana před nemocemi, ale zajištění
celkové fyzické, psychické, sociální resp. estetické pohody.
Při hodnocení sociálních a ekonomických vlivů jsme se zabývali posouzením vlivů na lidské
zdroje (demografickou strukturu a migrační vztahy), trh práce, podmínky pro život, dopady na
správu území, cenu nemovitostí a bytovou výstavbu a také rekreační potenciál území.
Základním přínosem záměru je zajištění celospolečenské potřeby v oblasti zásobování
suroviny pro keramický průmysl. Tyto zdroje jsou rozhodujícím zdrojem pro výrobu v ČR a
v dohledné době není možno očekávat jejich nahrazení jiným způsobem
Záměr nevyžaduje žádné změny v sídelní struktuře území (demolice obytných objektů,
rušení obcí apod.). Nejsou proto vyvolány žádné sociální vlivy v důsledku nuceného
přesídlování obyvatel. Záměr nepředstavuje novou (doposud neexistující) činnost v
území, jde v podstatě o pokračování činnosti stávající, nelze proto očekávat ani
významnou změnu existující vlastnické struktury nemovitostí nebo jejich ceny.
Záměr vytváří určitý počet pracovních příležitostí, a to jak pro kvalifikované odborníky, tak i
pro méně kvalifikované profese. U zaměstnanosti je přitom významný nejen přímý počet
pracovních míst (počet zaměstnanců), ale i nepřímý počet pracovníků kooperujících firem a
živnostníků a dále počet pracovních míst terciární sféry (tj. obchodu a služeb), které využívají
kupní síly zaměstnanců a pracovníků.
V rámci realizace záměru tak kvalita života v dotčeném území zůstane ze sociálního
a ekonomického hlediska zachována minimálně na stávající úrovni.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na ovzduší
bylo zadáno vypracování odborné studie. Tato byla zpracována Ing. Josefem Talavaškem
(příloha H.3).
Rozptylová studie posuzuje vliv provozu na kvalitu ovzduší v dotčeném území pro současný
stav a pro budoucí stavy.
(rešerše ze studie):
Pro výpočet je nezbytná větrná růžice. Určení vlivu na okolí je prezentováno v referenčních
bodech. Ve všech bodech byl výpočet proveden ve výšce 3,0 m nad terénem. Referenční body
představují nejbližší objekty k bydlení. Jejich charakteristika je uvedena níže:
Tabulka 19 – charakteristika referenčních bodů

r.b. x (m) y (m) Charakteristika
1

685

2

TV/TS

1107 č.p. 269 – Buškovice

1/1

2389

1552 č.p. 165 (č.p. 159) – Hlubany

1/1

3

3510

1495 č.p. 106 (č.p. 105, č.p. 104) – Hlubany

1/1

4

3754

1543 č.p. 402 (č.p. 423) – Podbořany

1/1
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Výsledky rozptylové studie
Pro každý výpočtový bod je pro každou znečišťující látku určena:
- maximální možná krátkodobá (pro dobu průměrování 1/2 hodiny – půlhodinová pro
uhlovodíky, benzen, benzo(a)pyren, pro dobu průměrování 1 hodina – hodinová pro
NOx vyjádřené jako NO2, pro dobu průměrování 8 hodin – osmihodinová pro CO, pro
dobu průměrování 24 hodin – denní pro TZL vyjádřené jako frakce prachu PM10)
hodnota koncentrace, která se může vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší,
- aritmetický průměr koncentrace za kalendářní rok (průměrná roční koncentrace).
Podle vypočítaných imisních koncentrací u nejbližších objektů k bydlení se jedná vzhledem k
imisním limitům o akceptovatelný vliv, a to zejména hodnot průměrných ročních koncentrací.
Všechny určené koncentrace splňují imisní limity.
Výstupy výpočtů jsou uvedeny v tabulce 12 až tabulce 14. Nedochází k překročení limitů, a
tak je doba překročení pro všechny referenční body nulová.
S ohledem na nízké hodnoty imisí je možné konstatovat, že nedochází k ovlivnění
pozaďových hodnot v nejbližších obydlených lokalitách. Třída větru/třída stability, ve které
byla zjištěna maximální koncentrace, je pro NO2, CO, CxHy, benzen BaP a frakci prachu PM10
.......... TV/TS = 1/1 (tabulka 11).
V tabulce 12 jsou uvedeny hodnoty imisí pro případ, kdy se provádí otvírka lomu v DP
Podbořany a těžebna DP Podbořany I je v plném provozu.
Posouzení počátku dobývání řeší tabulka 13, kdy je těžba v DP Podbořany I (160 tisíc
tun ročně) postupně nahrazována těžbou v DP Podbořany (20 tisíc tun ročně).
V tabulce 14 se řeší pouze provoz v DP Podbořany s tím, že vliv záměru je nutné porovnávat
pouze s imisními limity, neboť ostatní činnosti zde posuzované jsou zahrnuty mapách
znečištění, jak jsou průběžně inovovány.
K tabulkám je možné doložit, že hodnoty se příliš neliší, neboť rozptylová studie je schopná
řešit pouze modelové stavy.
Tabulka 20 – posouzení otvírky záměru
NO2

CO

CxHy

Benzen

BaP

PM10

1 h – 1 rok

8 h – 1 rok

1/2 h– 1 rok

1/2 h – 1 rok

1/2 h – 1 rok

24 h – 1 rok

(µg/m³)

(µg/m³)

(µg/m³)

(ng/m³)

(µg/m³)

13,4-0,10

15,6-0,10

9,3-0,07

(µg/m³)

0,03-0,002

0,003-0,0002

1,8-0,15

28,9-0,23

33,0-0,30

19,6-0,16

0,07-0,005

0,007-0,0005

4,2-0,36

23,9-0,20

27,3-0,20

16,2-0,14

0,05-0,005

0,005-0,0005

3,5-0,30

25,3-0,20

29,0-0,20

17,2-0,14

0,06-0,005

0,006-0,0005

3,6-0,31
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Tabulka 21 - posouzení přípravy dobývání
NO2
1 h – 1 rok
(µg/m³)

CO
8 h – 1 rok
(µg/m³)

CxHy
1/2 h – 1 rok
(µg/m³)

Benzen
1/2 h – rok
(µg/m³)

BaP
1/2 h – rok
(µg/m³)

PM10
24 h – 1 rok
(µg/m³)

23,5-0,20

22,0-0,25

19,6-0,16

0,04-0,003

0,004-0,0003

3,2- 0,26

35,9-0,34

40,0-0,39

28,3-0,24

0,07-0,005

0,007-0,0005

5,3-0,49

29,9-0,30

35,0-0,31

22,3-0,20

0,06-0,005

0,006-0,0005

4,4-0,42

33,0-0,31

38,0-0,33

24,9-0,22

0,06-0,006

0,006-0,0006

4,8-0,44

Tabulka 22 – posouzení dobývání pouze v DP Podbořany
NO2
1 h – rok
(µg/m³)

CO
8 h – 1 rok
(µg/m³)

CxHy
1/2 h – 1 rok
(µg/m³)

Benzen
1/2 h – 1 rok
(µg/m³)

BaP
1/2 h – 1 rok
(µg/m³)

PM10
24 h – 1 rok
(µg/m³)

10,8-0,08

12,3-0,09

8,7-0,06

0,03-0,002

0,003-0,0002

1,5-0,12

25,9-0,19

30,0-0,27

16,9-0,12

0,06-0,005

0,006-0,0005

4,0-0,28

20,3-0,15

23,6-0,14

13,2-0,15

0,05-0,004

0,005-0,0004

3,3-0,25

23,1-0,17

24,9-015

14,6-0,15

0,06-0,005

0,006-0,0005

3,4-0,27

Závěr studie:
Maximální (půlhodinové, hodinové, osmihodinové, denní) koncentrace jsou pro otvírku,
těžbu záměru včetně těžby záměru spolu s činností v současné době těženého ložiska SZ
směrem od DP Podbořany dosaženy ve třídě stability 1, tj. za podmínek, kdy jsou rozptylové
podmínky velmi nepříznivé. Hodnoty krátkodobé jsou uvedené podle podkladů, které
předpokládají eliminaci prášení, jak je zde komentována.
Emisní charakteristiky dopravy jsou počítány podle metodiky aktualizované v 09/2014
(EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 – 1.A.3.b Road transport GB
2013 update sept 2014).
Emise závisí zejména na volbě vstupních parametrů (kategorie EURO). V této rozptylové
studii neuváděné imisní hodnoty SO2 jsou řádově srovnatelné s hodnotami určenými pro
benzen. Vliv liniových zdrojů a její imise odpovídají plánované intenzitě dopravy 46
TNA/den.
Pro hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě vzhledem k mapám klouzavých
pětiletých průměrů imisních koncentrací je nutno zdůraznit, že se v podstatě jedná
o pokračování stávající těžby v jiné lokalitě. Výsledky uvedené v této rozptylové studii je
nutné porovnat pouze s určenými hodnotami imisních limitů, těžba a doprava suroviny
a jejich úprava je již v lokalitě realizována a v mapách znečištění zahrnuta.
V tabulce 14 a v příloze 2 (Příloha H.3) je určen celkový repezentativní vliv uvedeného
záměru pro roční těžbu maximálně 180 tisíc tun a s dopravou 46 TNA/den při 5-ti denním
pracovním cyklu.
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Maximální krátkodobá hodnota znečišťující látky, která má určenou průměrnou roční
koncentraci, tj. oxidů dusíku vyjádřených jako NO2 je u r.b. 1 o hodnotě 25,9 µg/m³, a to
je cca 13 % limitu hodinové koncentrace (200 µg/m³). Uvedená hodnota nejlépe zobrazuje
vliv těžby a dopravy na plavírnu v Buškovicích. Imisní hodnota průměrné roční koncentrace
dosahuje maxima v r.b. 2 o hodnotě 0,19 µg/m³, a to je cca 0,5 % limitu (40 µg/m³).
Podobně pro TZL vyjádřené jako PM10 je možno konstatovat hodnotu 4,0 µg/m³ v r.b. 2, a to
je 8 % limitu (50 µg/m³) pro maximální 24 hodinovou koncentraci a hodnotu 0,28 µg/m³, kdy
se jedná o 0,7 % limitu (40 µg/m³) pro průměrnou roční koncentraci. Zde je nutné
připomenout skutečnost, a to že je zohledněna sekundární prašnost. Eliminace sekundární
prašnosti má zásadní vliv na snížení emisí a následně i imisí.
Hodnoty dalších relevantních látek znečišťujících ovzduší jsou vzhledem ke svým imisním
limitů ještě nižší. Uhlovodíky nemají určený žádný imisní limit. Z hlediska posouzení jsou
relevantní zejména průměrné roční koncentrace, které zohledňují vliv větrné růžice.
Z pohledu kumulace vlivů je zohledněna varianta (tabulka 13), kdy se akceptuje záměr se
stejným charakterem (těžba v dobývacím prostoru) v dotčené lokalitě, kde se jedná
v součesné době těžené ložisko SZ směrem od DP Podbořany. Ukončení těžby se zde
předpokládá v průběho 4 až 6 let, kumulace budou tedy pouze dočasné.
Objem dopravy se nezmění, kapacita těžby zůstane stejná. Ta je dána kapacitou úpravny v
Buškovicích. Těžba bude plynule přecházet z jednoho lomu do druhého (například v prvním
roce těžby bude návoz na plavírnu v Buškovicích z DP Podbořany I 160 tisíc tun a z druhého
lomu, který je předmětem záměru, 20 tisíc tun, tedy počet TNA bude stále stejný jako v
současné době, nebude navýšen.
Činnost při otvírce lomové jámy je významná (tabulka 13), z hlediska činností se jedná o
časově proměnný vliv výstavby, kdy pouze dočasně je možno očekávat zvýšené emise
zejména pomocné a doplňkové mechanizace pracující od a těsně pod kótou terénu, a to
zejména v souvislosti s budováním protihlukového valu na jižní hranici DP Podbořany, který
je zejména nutný pro eliminaci šíření hladin akustického tlaku. Současně je těženo ložisko SZ
směrem od DP Podbořany.
Z hlediska vyhodnocení příspěvků ke stávající úrovni znečištění nedochází v rámci
daného záměru vzhledem ke klouzavým aritmetickým průměrům za kalendářní rok u
zvolených referenčních bodů k vlivu. Vliv dobývání suroviny a její doprava na plavírnu v
Buškovicích je již v mapách znečištění zahrnuta, a tak je možno vypočítané hodnoty
(tabulka 10) pouze porovnat s imisními limity. (Talavašek, Příloha H.3)

D.I.2.3

Vlivy na klima

Realizace záměru nebude mít zásadní vliv na změny klimatu daného území, protože jde
z hlediska definice významu termínu „klima“ o územně omezený zásah do krajiny.
Navrhovaná kompenzační opatření navíc zmenší i tyto lokální vlivy - jsou to opatření ke
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snížení nepříznivých vlivů a současně jsou to opatření k podpoře druhů klíčových pro
zachování biologické rozmanitosti.
Pro hodnocení vlivů záměru na globální klima jsou všeobecně užity metodické postupy,
doporučované v dokumentu Pokyny k začlenění klimatických změn a biologické rozmanitosti
do posouzení vlivů na životní prostředí (EU, 2013). Ty všeobecně požadují zohlednit:
- vlivy záměru na klimatickou změnu (v důsledku přímých a nepřímých emisí
skleníkových plynů),
- zranitelnosti záměru vůči změně klimatu (v důsledku změn teploty (vlny veder,
studené vlny), dlouhodobé změny srážek (sucho nebo naopak extrémní srážky), záplav
a povodní, bouřek a větrů, sesuvů půdy, stoupající hladiny moří a obdobných faktorů).
Soulad s Pařížskou úmluvou o změně klimatu, s Politikou ochrany klimatu ČR:
Posuzovaný záměr není zdrojem emisí látek majících vliv na změnu klimatu, tj.
způsobujících skleníkový efekt, samotná realizace záměru proto nemůže být v kolizi s
Pařížskou úmluvou o změně klimatu nebo Politikou ochrany klimatu ČR.
Lze konstarovat, že vlivy záměru na klima jsou zcela minimální.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
D.I.3.1

Hluk

Zvuk je změna tlaku rozeznatelná lidským sluchem. Hygienické limity jsou stanoveny
nařízením vlády č. vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.“
Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku, 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
době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení.
Ø Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení bylo zadáno vypracování
odborného posudku. Tento byl zpracován Ing. Josefem Talavaškem (příloha H.4).

Imisní hodnoty hluku jsou určeny v referenčních bodech, které jsou zvoleny v okolí u okrajů
nejbližších sídelních útvarů. Terén je určen jako pohltivý s tím, že pro referenční body se vliv
terénu již podstatně neuplatňuje od výšky 3 m nad rovinou určenou linovými zdroji, tedy nad
základní rovinou.
Jsou zvoleny celkem 4 referenční body (r.b.), s tím, že vhledem ke vzdálenosti r.b. od
jižního okraje lomu k okrajům obytné zóny obce Podbořany cca 500 m již není respektování
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požadavku na určení imisních hodnot ve vzdálenosti 2 m od fasád posuzovaných objektů
relevantní. Význam má i uplatnění pohltivého terénu, jehož volba ve vztahu k zohlednění
výšky posouzení imisí 3 m nad terénem znamená podle manuálu k programu optimální
zohlednění odrazivosti a pohltivosti reálného terénu.
Tabulka 23 – charakteristika referenčních bodů
r.b. x (m)

y (m) Charakteristika

1

685

1107 č.p. 269 – Buškovice

2

2389

1552 č.p. 165, (č.p. 159) – Hlubany

3

3510

1495 č.p. 106 (č.p. 105, č.p. 104) – Hlubany

4

3754

1543 č.p. 402 (č.p. 423) – Podbořany

Pro určení situace otvírky, přípravy a dobývání ložiska kaolinu není zatím k dispozici
technická specifikace zdrojů, proto je nutné předpokládat relevantní zdroje z podkladů, jak
jsou zde uvedeny.
Bodové a plošné zdroje
Na ploše se postupně v rámci otvírky, přípravy a dobývání budou vyskytovat jednotlivé
bodové zdroje. Poloha a hodnota akustického tlaku každého zdroje bude nahodilá. Pro tyto
případy je nutné hodnoty akustického tlaku LT převést na hodnoty akustického výkonu LV
pomocí vztahu: LV = LT + 10 log S, kde S (m²) je měřící plocha zdroje (motoru). Pro zdroje
jedná zpravidla o rozdíl 15 až 20 dB.
Hladiny akustického výkonu je možné sčítat. Tak je možno pro jednotlivé situace určit
předpokládaný vliv na okolí. Jako příklad ověřených emisí zde uvádíme hodnoty celkového
akustického výkonu zdrojů při:
-

otvírce
dobývání ložiska
dobývání ložiska SZ od DP Podbořany

akustický výkon 115 dB,
akustický výkon 108 dB,
akustický výkon 108 dB.

Tyto hodnoty, které představují i určitou rezervu výpočtu pro kampaňovitý způsob
dobývání, uvažujeme v rámci plochy dobývacího prostoru. Podle zkušeností se rozděluje
v tomto případě uvedený celkový akustický výkon minimálně na 2 zdroje, které jsou
o hodnotě akustického výkonu minimálně 105 dB. Z toho důvodu se zde použily standardní
postupy podle vlastních zkušeností z minulých prací i měření akustického tlaku v rámci
bývalého SHD.
Liniové zdroje
V dopravním proudu jsou určující těžké nákladní automobily, kde se pro výpočet uvažuje
intenzita 46 příjezdů a odjezdů vozidel. Další okolnosti ovlivňující výpočet jsou určeny podle
podkladů (povrch komunikací pro dopravu z lomu a na státní siliční síti apod.).
Pozadí
Pro pozadí v Podbořanech a okolí jsou relevantní hlavně komunikace III/224, III/226, kde
jsou určené celoroční průměrné intenzity dopravy za 24 hodin na základě ¨posledního
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celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti (Ředitelství silnic a dálnic, Praha 2016).
Pro silnici západně od Podbořan intenzita dopravy na silnici III/221 není v úseku 4-3048
stanovena. Z intenzit okolních komunikací by její hodnota po přepočtu podle materiálu ŘSD
Vývoj dopravních výkonů a výhledové koeficienty pro dálnice, rychlostní komunikace,
silnice I., II. a III. třídy“ pro rok 2025 mohla být, jak je uvedeno v tabulce 2.
Tabulka 24 – předpokládaná intenzita dopravy po komunikaci 221 v úseku 4-3048

Označení Sčítací úsek Intenzita ∑ Z toho NA
III/221

4-3048

658

132

Imisní hodnoty hluku jsou určeny v referenčních bodech, které jsou zvoleny v okolí u okrajů
nejbližších sídelních útvarů. Terén je určen jako pohltivý s tím, že pro referenční body se vliv
terénu již podstatně neuplatňuje od výšky 3 m nad rovinou určenou linovými zdroji, tedy nad
základní rovinou.
Referenční body jsou v tabulce 3 uvedeny v souřadnicích platných také v rámci rozptylové
studie. V tabulce je určen vliv provozu otvírky, synergie s lomem SZ od DP Podbořany, který
je předmětem záměru a vliv dobývání pouze v DP Podbořany.
Tabulka 25 – vliv otvírky, synergie se stávající těžbou a vliv dobývání v DP Podbořany

r.b.
1
2
3
4

otvírka
LAeq (dB)
44,2
49,6
49,0
48,0

synergie
LAeq (dB)
44,5
44,6
43,4
43,2

dobývání
LAeq (dB)
43,5
44,0
43,2
43,1

Vliv provozu nedosahuje s rezervou hodnot základního limitu 50 dB, který platí pro denní
charakter provozu.
Když bude vliv otvírky jako výstavby akceptován vzhledem
k limitu (65 dB) bude při předpokládané době výstavby v intervalu od 8:00 do 16:00 hodin
s rezervou pod limitem. Stanovisko zde přísluší hygienické službě.
Při provozu jsou ve výpočtu zohledněny:
-

všechny stacionární zdroje hluku v lokalitě záměru,
doprava v lomu a na plavírnu v Buškovicích,
všechny předpokládané zdroje hluku v lomu SZ od DP Podbořany.

Ve výstupech hlukové studie je k dispozici pole izofon, ze kterého je zřejmý útlum šíření
imisí hluku.
Závěr:
Podle výpočtů v referenčních bodech je doloženo, že záměr a související doprava neovlivní
negativně okolí.
Pro výstupy modelových výpočtů podle programu HLUK+, pro které se uvádí obvykle
nejistota vypočtených imisí ± 2 dB, platí, že budou pro provoz těžby v DP Podbořany
dodrženy limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním prostoru u
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nejbližších objektů k bydlení. Uvedené limity budou dodrženy s rezervou, a to i s při
respektování určené nejistoty výpočtu, kdy všechny imisní hodnoty leží pod limitem a mimo
pásmo nejistoty. (Příloha H.4, str. 8)

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na
hydrogeologické poměry územ bylo zadáno vypracování odborné studie. Tato byla
zpracována HGG spol. s r.o. (příloha H.8):
Na základě v textu výše uvedené studie lze očekávat níže uvedené vlivy záměru na
hydrogeologické podmínky a s nimi související složky životního prostředí v zájmovém území
a k nim přijmout opatření:
V souvislosti s dobýváním surovin budou provedeny skrývky terciérního i kvartérního
pokryvu vnadloží ložiska, na které je vázána mělká zvodeň sedimentární výplně
jihozápadního výběžku mostecké pánve. Tento kolektor bude v průběhu skrývek
obnažen přes celou jeho mocnost - cca 15 m na severovýchodní hraně lomu až po cca 35 m
na jeho jihozápadním okraji. V souvislosti s tímto zásahem lze očekávat hydraulické vlivy
na okolí, projevující se snížením hladiny v této zvodni.
Zóna reálného ovlivnění (efektivní poloměr deprese) v tomto mělkém kolektoru byla
stanovena6 na cca 100 m, obecně s dostatečnou rezervou lze uvažovat s maximální zónou
vlivu v prvých stovkách metrů. V této vzdálenosti se od hrany těžebního záměru nenacházejí
žádné objekty, které by mohly být snížením hladiny v důsledku těžby ohroženy.
Potenciálně by se mohly nacházet zdroje individuálního zásobování podzemní vodou
využívající tento mělký kolektor na severním okraji obce Podbořany ve vzdálenosti cca 500
m, tedy mimo stanovenou zónu potenciálních vlivů a jejich ovlivnění je tak nepravděpodobné.
Ve fázi rekultivace pak lze s ohledem na izolaci dna a svahů jílovitým matriálem skrývek
očekávat částečné až úplné obnovení hydraulických poměrů v mělkém kolektoru
(minimalizace depresního kužele za okraj lomu) v závislosti na lokálních podmínkách.
Dobývání surovin bude probíhat od úrovně 320 m n.m. a až po projektovanou těžební bázi
lomu 290 m n.m. tak bude těžba zasahovat do svrchní permské zvodně, tím bude obnažena
její volná hladina na očekávané úrovni 315 - 320 m n.m. Vody tohoto kolektou budou (spolu s
dalšími důlními vodami) odčerpávány mimo lom a v důsledku toho lze očekávat maximální
snížení hladiny v kolektoru (až po těžební bázi) až 30 m. Zóna reálného ovlivnění
(efektivní poloměr deprese) v tomto hlubším kolektoru tak byla stanovena7 na cca 600 900 m, obecně s dostatečnou rezervou lze uvažovat s maximální zónou vlivu cca 1 km.
Nejblíže evidované hlubší objekty (nad 30 m) orientované do permské zvodně se nacházejí v
obci Podbořany ve vzdálenosti cca 1 km (vrt H-1, hl. 35 m, p.p.č. 247/2 k.ú. Hlubany, vrt HV6

na základě Sichardtova vztahu ref = s.3000.√ kf /kde s = hodnota snížení (max. 35 m) a kf = hodnota koeficientu
-6

filtrace dotčeného kolektoru (max. 10 m/s)/
7
na základě Sichardtova vztahu ref = s.3000.√ kf /kde s = hodnota snížení (max. 30 m) a kf = hodnota koeficientu
-5

-4

filtrace dotčeného kolektoru (prům. 5x10 m/s, max 10 m/s)
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1, hl. 30 m, p.p.č. 2218 k.ú. Podbořany), tedy na výpočtem stanovené hranici potenciálních
vlivů a lze tak u nich očekávat pouze nevýznamné ovlivnění hladiny.
Vlastní těžba surovin bude zasahovat do svrchní permské zvodně a v souvislosti s tím bude
obnažena i její volná hladina, která bude uměle snižována až po bázi lomu. Současně budou
do této části kolektoru sváděny veškeré další důlní vody vniklé do prostoru lomu, mající
genetický původ ve srážkové činnosti či v přítocích podzemních vod z mělké zvodně v
nadloží. Jejich celkový objem lze odhadovat na 150 tis. m3/rok (srážkové vody cca 118 tis m3
z plochy 237124 m2 při srážkovém úhrnu 500 mm/m2/rok a podzemní vody mělkého
kolektoru cca 31 tis m3 při max. celkovém přítoku 1 l/s), průměrně 411 m3/den, 4,8 l/s. Tyto
přítoky budou saturovány do obnažené části permské zvodně, nelze však stanovit rychlost
tohoto procesu, závislého zejména na velikosti, četnosti a intenzitě srážek, stupni zajílování
obnaženého permského podloží ložiska a snížení hladiny v permské zvodni. Ve smyslu toho
může docházet i k dočasné kumulaci důlních vod v lomu a zatápění jeho spodních partií.
Dle POPD budou všechny důlní vody jímány na bázi lomu a likvidovány přečerpáváním do
vsakovací nádrže mimo ložisko, kde dojde k jejich saturaci do horninového prostředí.
Část důlních vod bude užívána pro provoz lomu (zkrápění cest v rámci opatření proti
nadměrné prašnosti. apod.). Očekávané přítoky permské zvodně jsou odhadovány na X,0 l/s,
max. 10 l/s (864 m3/den), spolu s dalšími přítoky (viz výše v textu) tak může průměrný
celkový přítok důlních vod dosahovat až 15 l/s, avšak vzhledem k výše uvedeným
podmínkám jej lze reálně očekávat výrazně nižší. Plánovaným procesem zasakování
důlních vod zpět do horninového prostředí bude pokryt deficit podzemních vod,
vyvolaný záměrem a současně budou eliminovány všechny negativní vlivy na vodoteče
(Dolánecký potok), které by mohlo vypouštění důlních vod do recipientu způsobit.
Rekultivace:
V procesu sanace a rekultivace území dotčeného záměrem dojde k opětovnému zakrytí a
izolaci svrchní permské zvodně (obnažené v průběhu těžby) až nad její volnou hladinu a
budou obnoveny původní hydrogeologické poměry v zájmovém území.
V rámci rekultivace je plánováno část plochy zanechat hydrické rekultivaci. S ohledem na
vysoký výpar se předpokládá, že vodní plocha se postupem času přemění v mokřad. Při vhodném
hospodaření mokřad zaroste rychle mokřadní příp. litorální vegetací (vysoké ostřice, sítiny, rákos,
orobince, zblochan, skřípinec atd.), které poskytují prostor pro hnízdění vodních
a mokřadních ptačích druhů, kryt pro larvy obojživelníků apod.
Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že při respektování navržených
doporučení nebude mít záměr „Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr - Podbořany
(B3111200) v DP Podbořany (60206)“ významný negativní vliv na hydrogeologické
podmínky lokality a dopady v této oblasti na životní prostředí.
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D.I.5 Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu charakterizovány především velikostí záboru plochy půd řazených
do zemědělského půdního fondu (ZPF), dále pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
konečně i celkovým ovlivněním její kvality.
V souvislosti s realizací záměru se předpokládají zábory nového území ve velikosti 23,72 ha
(z toho 23,69 ha půdy v ochraně ZPF a 228 m2 ostatní plocha). Před samotnou realizací
bude nutné dočasné vyjmutí těchto pozemků ze ZPF.
Vlastní zábor se bude dotýkat převážně na pozemků ZPF řazených k půdám I. a III. třídy
ochrany, tzn. na půdách klasifikovaných v daném regionu jako půdy s převážně
nadprůměrnou až průměrnou produkční schopností.
Rekultivace:
Z důvodu dočasného vyjmutí ploch ze ZPF před těžbou a předpokladu jejich navrácení
v převážné ploše původnímu zemědělskému užívání po provedení sanace a rekultivace
dojde v rámci zemědělské rekultivace k osevnímu postupu, jež znovu umožní následné
pěstování běžných polních plodin. Následné využití pozemků po ukončení technické a
biologické rekultivace bude záležet na vlastnících daných pozemků.
Cílem zemědělské rekultivace je znovunavrácení úrodnosti deponované ornice tak, aby
mohla být opětovně využívána jako plnohodnotná „živá“ půda. Důležité je propojení
podložních zemin s povrchovou vrstvou ornice z hlediska vláhového - podpora kapilární
vzlínavosti – což může trvat i několik let. Základem pro obnovu kvality půdy s dostatečným
množstvím humusu je nezbytné provedení melioračního zemědělského osevního postupu,
jehož součástí je i optimální hnojení zeminy (ornice) organickými hnojivy. (Příloha H.9).
Je nutno konstatovat, že s ohledem na velikost plánovaného záboru ZPF lze vliv na půdu
považovat významný, s přihlédnutím k navrženým kompenzačním opatřením a k jeho
dočasnosti za vliv akceptovatelný.

D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
V DP Podbořany na ložisku kaolínu Krásný Dvůr - Podbořany (dle předkládaného POPD) je
2 373 789 t vytěžitelných zásob surového kaolinu. Těžba je plánována na 11 - 13 let (2 374
kt vytěžitelných zásob při těžbě 220 kt, resp. 180 kt/rok).
V části ložiska Krásný Dvůr - Podbořany pokrytém DP Podbořany jsou bilancovány
geologické zásoby následujících surovinových druhů:
- KNKJ kaolin pro výrobu porcelánu,
- KNKZ kaolin živcový.
Konečný stav geologických zásob po ukončení hornické činnosti podle tohoto předkládaného
plánu otvírky, přípravy je:
Geologické zásoby celkem:
Úbytek těžbou :
Ztráty v těžbě 5 %:

94 433 000 t
2 373 798 t
118 690 t
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Zůstatkové zásoby:
Skrývka celkem:
z toho ornice:
z toho ostatní skrývka:
z toho kaolín ve skrývce:

91 940 521 t
3 283 250 m3
85 000 m3
3 198 250 m3
0 m3

Výpočet tonáže v blocích je součinem zjištěné kubatury suroviny podle jednotlivých typů
a objemové hmotnosti 2,1 g.cm-3. Výsledky výpočtu jsou zaokrouhleny na celá čísla. Po
ukončení těžby celého výhradního ložiska bude v rámci likvidace lomu proveden závěrečný
výpočet zásob a případné zbytkové zásoby budou odepsány.
Vlivy na podzemní vody, zdroje léčivých vod, povrchové vody a na půdu (rostlinný pokryv)
jsou popsány v kapitolách a D.I.4, D.I.5.

D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy)
ü Z důvodu odborného a kvalifikovaného posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl
proveden biologický inventarizační průzkum (Ing. Kateřina Lagner – Zímová, příloha
H.7).
Předmětné lokality jsou příkladem velmi intenzivně využívané zemědělské krajiny, často
označované jako kulturní poušť. Jedná se o celistvý blok orné půdy s absencí zeleně a dalších
stabilizačních prvků. Z toho důvodu zde nenacházejí vhodné biotopy k hnízdění žádné
významnější druhy živočichů. Společenstva rostlin jsou také výrazně ochuzena. Atraktivní
biotopy se nacházejí dále v okolí obcí, stávajícího dobývacího prostoru a okolních polních
cest se zelení.
Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny se jedná o výrazně podprůměrnou lokalitu, v níž
nejsou výrazně koncentrovány chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona 114/1992
Sb. v platném znění.
Oba přelétající zvláště chráněné druhy – vlaštovka obecná a čmelák zemní zde nenacházejí
vhodné biotopy a území je pro ně pouze koridorem.
Vliv záměru v době jeho realizace na přítomnou biotu spočívá především projevu nepřímých
vlivů. Jedná se o vliv hluku, vibrací, prašnosti, pohybu techniky a vozidel apod. V zájmovém
území se však nenacházejí takové zájmy ochrany přírody a krajiny, s nimiž by byly tyto
aktivity v rozporu.
V zájmovém území se nacházejí prvky ÚSES, ty jsou však vymezeny jen územně plánovací
dokumentací a nejsou v krajině fyzicky přítomny. Z uvedeného důvodu tyto prvky neplní
svou zákonem deklarovanou funkci. Z toho důvodu je vliv záměru na tyto prvky nerelevantní.
Z dlouhodobého hlediska je v rámci záměru plánována rekultivace, v rámci které na lokalitě
vznikne řada nových biotopů. Tyto biotopy budou v době jejich uskutečnění novým důležitým
prvkem krajině, díky kterému vzniknou oproti současnému stavu nové biotopy vhodné pro
migraci i trvalou existenci rostlinných i živočišných druhů, včetně zvláště chráněných.
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Realizace záměru má jen nepřímé negativní vlivy na zjištěnou biotu. Na vymezené prvky
ÚSES záměr vliv nemá. Z dlouhodobého hlediska, především s přihlédnutím k plánované
rekultivaci, lze vlivy záměru na biotu hodnotit pozitivně. Pro eliminaci výše popsaných vlivů
a další rozvoj biodiverzity jsou doporučena navržená opatření (kap. D.IV).

Vlivy na systém NATURA 2000
Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 16. 1. 2019 č.j. KUUK/3674/2019/ZPZ/N-2939
záměr nebude mít, s ohledem na svůj charakter samostatně ani ve spojení s jinými
významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).
Předložený záměr v současnosti ani ve výhledu přímo nezasáhne do žádné EVL ani PO.
Během realizace záměru nedojde k žádnému prokazatelnému ovlivnění předmětů ochrany v
EVL/PO, a to ani v nejbližších EVL a PO. Nebyly též zjištěny žádné možné kumulativní
negativní vlivy.

D.I.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Vzhled krajiny je odnepaměti podrobován změnám vyvolaným člověkem. Rozsah zásahů
do vzhledu krajiny zůstává však subjektivním dojmem člověka.
S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Pojem krajinný ráz zavádí zákon
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz zde definuje jako přírodní, kulturní
a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. Krajinný ráz 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 významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického
měřítka a vztahů v krajině.
Ø Podrobným vyhodnocením vlivů předkládaného záměru na krajinu se zabývá samostatná
studie Hodnocení vlivu stavby „Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany
(B3111200) v DP Podbořany (60206)“ na krajinný ráz – (příloha H.6).
Ze studie:
Tabulka 26 - celkové hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz:
Tabulka vlivu záměru na zákonná kritéria krajinného rázu (§12)

Vliv záměru

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

Slabý

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky

Středně silný

Vliv na VKP

Žádný

Vliv na ZCHÚ

Žádný

Vliv na kulturní dominanty

Středně silný

Vliv na estetické hodnoty

Slabý

Vliv na harmonické měřítko krajiny

Středně silný

Vliv na harmonické vztahy v krajině

Slabý

Více než stupněm 3 byl záměr hodnocen v případě vlivů na tyto znaky:
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Park Krásný Dvůr, Pozitivní znak 3 – slabý zásah
Park Krásný Dvůr se nachází ve vzdálenosti cca 1Km od záměru, avšak kvůli morfologii
terénu a vegetaci není z většiny prostoru parku záměr zřetelný. Zásah je hodnocen jako slabý,
kvůli blízkosti záměru k tomuto znaku a zároveň kvůli výjimečnosti tohoto znaku.
Zámek v Krásném Dvoře, Pozitivní znak 3 - slabý zásah
Park Krásný Dvůr se nachází ve vzdálenosti cca 1Km od záměru, avšak kvůli morfologii
terénu a vegetaci není z většiny prostoru parku záměr zřetelný. Zásah je hodnocen jako slabý,
kvůli blízkosti záměru k tomuto znaku a zároveň kvůli výjimečnosti tohoto znaku.
Zachovalá krajinná kompozice v návaznosti na krajinářský park Krásný Dvůr,
Pozitivní znak 3 - slabý zásah
Park Krásný Dvůr se nachází ve vzdálenosti cca 1Km od záměru, avšak kvůli morfologii
terénu a vegetaci není z většiny prostoru parku záměr zřetelný. Okolo parku je vyhlášena
krajinná památková zóna a na ni jsou navázány prvky komponované krajiny. Ani tyto prvky
však nejsou záměrem ovlivněny. Zásah je hodnocen jako slabý, kvůli blízkosti záměru
k tomuto znaku a zároveň kvůli výjimečnosti tohoto znaku.
Náhorní rovina ohraničená svahy, Neutrální znak, 3 - slabý zásah
Záměr se nachází pod hranou uvedené roviny a částečně naruší její celistvost. Záměr však
nevytváří novou vertikální dominantu v krajině a nenachází se přímo na pohledově
exponované hraně této roviny. Vzhledem k celkové velké rozloze této roviny je vliv hodnocen
jako slabý.
Velkoplošná struktura krajiny, Negativní znak, 4 - středně silný zásah
Záměr se nachází v rámci velkého celku bloku orné půdy. Takto velké bloky jsou negativním
prvkem v krajině. Záměr tento blok rozdělí a tato velká plocha se tak zbaví své celistvosti.
V celkovém měřítku této plochy se nejedná o významný zásah. Proto je zásah hodnocen jako
středně silný. Jedná se však o zásah do negativního znaku krajinného rázu, tudíž není
v rozporu s ochranou tohoto znaku.
Vizuální dominanty jsou tvořeny morfologií krajiny, Neutrální znak, 4 středně silný
zásah
Záměr se nachází v rámci velkého celku bloku orné půdy a v rámci rozlehlé roviny. Samotná
tato velká plocha je v daném DoKP dominanto a záměr částečně naruší její celistvost. Záměr
však nevytváří novou vertikální dominantu v krajině a nenachází se přímo na pohledově
exponované hraně této roviny. Přesto vizuálně ovlivní některé pohledy na tuto rovinu, a to
především ze vzdáleností od 1 km dále. Záměr se tak vizuálně uplatní v oblasti slabé
viditelnosti, zároveň ostatní dominanty krajinného rázu se nacházejí mimo tuto viditelnou
oblast. Z toho důvodu je vliv záměru na tento znak hodnocen jako středně silný.
Daleké výhledy, Neutrální, 3 - slabý zásah
Záměr se nachází pod hranou vyvýšené roviny z jejíž hrany jsou možné velmi daleké výhledy
s panoramatickým vnímáním krajiny. Z toho důvodu je potenciální viditelnost záměru možní

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

92/138
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

do velkých vzdáleností. Vzhledem k tomu, že DoKP se vyznačuje extrémně velkým
měřítkem ploch a zároveň samotný záměr je oproti těmto plochám velmi malý, není jeho
uplatnění v poli viditelnosti příliš významné. Lze tedy konstatovat, že záměr je sice
potenciálně viditelný z velké dálky, zároveň však z této vzdálenosti nebude zřetelný. Z toho
důvodu je zásah hodnocen jako slabý.
Oblast vlivu záměru na krajinný ráz se nachází pouze v rámci Ústeckého kraje a na území
České republiky. Vliv tedy zůstává na území jediného kraje.
Záměr je jednoznačně definován svými parametry dle projektové dokumentace
a zároveň svou polohou v krajině s jednoznačně identifikovanými charakteristikami.
Zpracované hodnocení krajinného rázu vychází jednak z parametrů záměru a jednak
parametrů krajiny, do níž je zasazen. Hodnocení je doplněno o analýzy viditelnosti, které jsou
zpracovány na precizním modelu terénu, vycházejícího z výškopisu poskytnutého ČÚZaK a
doplněného vlastním měřením a zpracováním dat.
V analýzách viditelnosti jsou přesně vymezeny prostory, z nichž je záměr viditelný. Tato
místa jsou nazvána dotčený krajinný prostor a jsou průnikem mezi kvalitami krajiny a
podobou záměru. Tyto vstupní údaje – tedy charakter záměru a krajiny a především dotčený
krajinný prostor – jsou exaktní a jsou vytvořeny na míru konkrétnímu záměru. Zároveň jsou
jednotné pro jakýkoli způsob hodnocení vlivů na krajinný ráz.
Jelikož z analýz viditelnosti vyplývá omezená viditelnost záměru, nejsou dominantní znaky
krajinného rázu ovlivněny více, než hodnotou 3 – slabý zásah. U silnějšího zásahu se nejedná
o dominantní znak dotčeného krajinného prostoru. Umístění záměru nezasahuje do územně
vymezených zájmů dle Zákona o ochraně přírody a krajiny.
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální,
sluchové nebo čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (DoKP).
Vizuálně je DoKP v silné viditelnosti do 2 km, slabá viditelnost je v daném terénu cca do 5
km.
Na základě zpracovaného hodnocení vlivu záměru Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr
– Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206) na krajinný ráz dle uvedené metodiky je
možno konstatovat, že tento záměr představuje středně silný zásah do zákonných kritérií
krajinného rázu a je hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

D.I.9
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví, včetně
architektonických a archeologických aspektů
Co se týče kulturních památek - kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči, se v zájmovém území nevyskytují.
Památky, nalézající se v stávajících sídelních útvarech v bezprostřední blízkosti lomu,
vzhledem ke svému umístění, nebudou těžbou povrchovým způsobem ohroženy.
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D.II Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a ŽP

při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných vlivů
z nich plynoucích

Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění. Při uvedení do provozu je
nutné, aby investor důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní předpisy zejména
s důrazem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí.
Možná rizika je možno rozdělit dle několika základních oblastí:
a) Řešení požární bezpečnosti se provádí dle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb
a dalších navazujících norem. Technické řešení vznik havárie eliminuje. Pro případ, že by
k havárii došlo, budou navržena provozně - technická opatření, jejichž účelem je vliv havárie
minimalizovat.
b) Z hlediska ochrany ovzduší musí být zdroje znečištění ovzduší provozovány v souladu se
zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, jeho prováděcími předpisy
a rozhodnutími příslušných orgánů ochrany ovzduší. Pro případ výskytu mimořádné
meteorologické situace (extrémně silné poryvy větru aj.), které mohou mít za následek náhlé
znečištění ovzduší prachovými částicemi způsobené jejich vznosem, je nutno dodržovat
technologické postupy uvedené v havarijních plánech.
c) V oblasti provozu vodního hospodářství areálu se nepředpokládá vznik takových
významných havarijních rizik, které by mohly ohrozit tuto složku životního prostředí.
Havarijní stavy na tomto úseku nelze předpokládat, spíše by se mohlo jednat o nestandardní
stavy způsobené porušením příslušných provozních a bezpečnostních předpisů. Tuto
problematiku budou řešit schválené Havarijní řády.
d) Z hlediska živelních pohrom a terorismu
- Zemětřesení – vzhledem k umístění v oblasti, kde se toto s ohledem na tektonické
charakteristiky nepředpokládá, není nutno přijímat žádná zvláštní opatření.
- Povodně – problematika je řešena provedením protipovodňových opatření (retenční
nádrže a jejich zkapacitnění, stanovení únikových tras pro techniku aj.).
- Pro případ neoprávněného vstupu do prostoru lomu je zpracován havarijní plán, který
nařizuje postup jednotlivým zaměstnancům. V případě neoprávněného vstupu je
rovněž kontaktována Policie ČR. Riziko způsobení environmentálních škod z tohoto
důvodu je proto minimální.
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D.III Komplexní charakteristika vlivů záměru dle části D bodů I a II
z hlediska jejich velikosti a významnosti vč. jejich vzájemného
působení, se zvl. zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Posuzovaný záměr zpracovatel zhodnotil ze všech podstatných hledisek problematiky
možného ohrožení ŽP.
Objem dopravy se nezmění, kapacita těžby zůstane stejná. Ta je dána kapacitou úpravny v
Buškovicích. Těžba bude plynule přecházet z jednoho lomu do druhého (například v prvním
roce těžby bude návoz na plavírnu v Buškovicích z DP Podbořany I 160 tisíc tun a z druhého
lomu, který je předmětem záměru, 20 tisíc tun, tedy počet TNA bude stále stejný jako v
současné době, nebude navýšen.
Na základě výstupů jednotlivých podkladových odborných studií, jak je detailněji popsáno v
předcházející kapitole D.I, je patrné, že určité možné vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti:
a) Vlivů na imisní situaci – na základě výsledků rozptylové studie (Příloha H.3) lze
konstatovat, že z hlediska vyhodnocení příspěvků ke stávající úrovni znečištění
nedochází v rámci daného záměru vzhledem ke klouzavým aritmetickým průměrům za
kalendářní rok u zvolených referenčních bodů k negativnímu vlivu. Vliv dobývání
suroviny a její doprava na plavírnu v Buškovicích je již v mapách znečištění zahrnuta, a
tak je možno vypočítané hodnoty (tabulka 10) pouze porovnat s imisními limity.
b) Vlivu na hlukovou situaci - na základě závěru autora Hlukové studie (Příloha H.4) lze
konstatovat, že ze závěrů zpracované expertizy je patrné, že budou pro provoz těžby v DP
Podbořany dodrženy limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním
prostoru u nejbližších objektů k bydlení. Uvedené limity budou dodrženy s rezervou, a
to i s při respektování určené nejistoty výpočtu, kdy všechny imisní hodnoty leží pod
limitem a mimo pásmo nejistoty.
c) Vlivu na lidské zdraví - na základě závěrů autora studie Posouzení vlivů na lidské zdraví
– hodnocení zdravotních rizik (příloha H.5) lze konstatovat, že na základě vyhodnocení
výstupů rozptylové studie a akustické expertizy lze i přes všechny uvedené nejistoty
konstatovat, že realizace záměru nebude představovat významné riziko
nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí a lze jej považovat za
přijatelný.
d) Vlivy na ostatní složky ŽP – ve všech ostatních složkách ŽP se vlivy záměru uplatňují
s různou intenzitou – od nevýznamných vlivů až po významně negativní vliv.
- vlivy na faunu a floru - vliv záměru v době jeho realizace na přítomnou biotu spočívá
především projevu nepřímých vlivů. Jedná se o vliv hluku, vibrací, prašnosti,
pohybu techniky a vozidel apod. V zájmovém území se však nenacházejí takové
zájmy ochrany přírody a krajiny, s nimiž by byly tyto aktivity v rozporu.
V zájmovém území se nacházejí prvky ÚSES, ty jsou však vymezeny jen územně
plánovací dokumentací a nejsou v krajině fyzicky přítomny. Z uvedeného důvodu
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tyto prvky neplní svou zákonem deklarovanou funkci. Z toho důvodu je vliv záměru
na tyto prvky nerelevantní. Z dlouhodobého hlediska je v rámci záměru plánována
rekultivace, v rámci které na lokalitě vznikne řada nových biotopů. Tyto biotopy
budou v době jejich uskutečnění novým důležitým prvkem krajině, díky kterému
vzniknou oproti současnému stavu nové biotopy vhodné pro migraci i trvalou
existenci rostlinných i živočišných druhů, včetně zvláště chráněných.
Realizace záměru má jen nepřímé negativní vlivy na zjištěnou biotu. Na
vymezené prvky ÚSES záměr vliv nemá. Z dlouhodobého hlediska, především s
přihlédnutím k plánované rekultivaci, lze vlivy záměru na biotu hodnotit
pozitivně. Pro eliminaci výše popsaných vlivů a další rozvoj biodiverzity doporučuji
následovat opatření, uvedená ve studii (Příloha H.7).
- vlivy na vody - Zdroje hromadného zásobování se v prostoru lokality ani jejím
bezprostředním okolí nenacházejí.
Ochranná pásma podzemních či povrchových vod, lázní a zřídel či další jejich
ochrana dle zvláštních předpisů není v zájmovém území stanovena.
Nejblíže evidovaným zdrojem podzemní vody hromadného zásobování je vrt PO-1
hloubky 80 m (kóta ústí 322,7 m n.m.), situovaný na jihovýchodním okraji obce
Podbořany, vzdálený 2 km od nejbližšího jižního okraje plochy těžebního záměru.
Objektem je jímána svrchní permská zvodeň pro letní koupaliště v Podbořanech a
současně je určen jako záložní zdroj pitné vody pro zásobování veřejné vodovodní
sítě obce Podbořany. K ochraně tohoto zdroje bylo rozhodnutím MěÚ Podbořany č.j.
OŽP/41099/2011-231/1/2012/La ze dne 5.1.2012 stanoveno ochranné pásmo 2.
stupně kruhového tvaru o poloměru 250 m.
Zátopová území nejsou v ploše záměru vyhlášena. Nejblíže jsou zátopové plochy
Q5, Q20 a Q100 stanoveny na Doláneckém potoce na úseku od obce Buškovice (1,2
km jihozápadně), přes obec Podbořany (0,8 - 1,3 km jižně až jihovýchodně) a samotu
„Rumpulák“ (1,4 - 1,6 km východně) po obec Dolánky (2 km severovýchodně). Dle
stanoviska MěÚ Podbořany, odboru ŽP - vodoprávního úřadu č.j. ŽP/3776/2019/Jan
z 5.3.2019 dochází v prostoru VKP Rubín u obce Dolánky k rozlivu toku při
přívalových či větších srážkách a rychlém tání. Tok je zde charakterizován mělkým
korytem až po obec Dolánky, které při navýšení průtoku ve vodním toku mohou být
přímo ohroženy povodní. Požadavkem citovaného orgánu je posoudit i toto riziko s
ohledem na vypouštění důlních vod v průběhu těžebního záměru.
Z hlediska možných vlivů na zdroje podzemní vody individuálního zásobování
se nejblíže projektovaná těžba přiblíží svým jižním okrajem na vzdálenost cca 500 m
k severnímu okraji občanské zástavby obce Podbořany (místní část Hlubany), kde
nelze tyto objekty vyloučit. Dle archivních podkladů ČGS (Geofond ČR) se zde
žádné hlubší objekty (nad 30 m) však nenacházejí a lze tak očekávat pouze
starší zdroje, orientované na podchycení mělké zvodně pokryvných vrstev,
řazených k výplni mostecké pánve. Hlubší objekty (nad 30 m) orientované do
hlubší permské zvodně jsou evidovány až od vzdálenosti cca 1 km. (Příloha H.8)
- vlivy na půdu – Po prozkoumání sledovaného území lze konstatovat, že se na něm
nacházejí půdy, které je možno považovat za kvalitní. Je tedy nutné důsledně
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provést skrývku zemin zejména z humusových horizontů. Tuto bude nutné uložit na
příslušných deponiích, a tím ji uchránit pro účely pozdějších rekultivačních prací.
- vlivy na NATURU 2000 – na základě stanoviska KÚ ÚK záměr nebude mít, s ohledem
na charakter záměru, samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na území
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).
- vlivy na krajinu – s ohledem na závěry vyplývající z odborné studie Hodnocení
krajinného rázu (příloha H.6) lze celkově konstatovat, že vliv navrhovaného záměru
na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují bezprostřední fyzické
vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové nebo
čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (DoKP). Vizuálně je
DoKP v silné viditelnosti do 2 km, slabá viditelnost je v daném terénu cca do 5 km.
Na základě zpracovaného hodnocení vlivu záměru Hornická činnost na ložisku
Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206) na krajinný ráz
dle uvedené metodiky je možno konstatovat, že tento záměr představuje středně silný
zásah do zákonných kritérií krajinného rázu a je hodnocen jako únosný zásah do
krajinného rázu, chráněného dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
e) vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a území historického významu - Posuzovaný
záměr bude realizován ve vzdálenosti od obcí, kdy nelze předpokládat, že by těžba
měla vliv na budovy v okolních obcích. K ohrožení zastavěného intravilánu okolních
obcí či likvidací hmotného majetku či kulturních památek nedojde - kulturní
památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní
památkové péči, se v zájmovém území nevyskytují. Památky, nalézající se
v stávajících sídelních útvarech v bezprostřední blízkosti lomu, vzhledem ke svému
umístění, nebudou povrchovým dobýváním ohroženy.
f) možnost přeshraničních vlivů
Charakter tohoto záměru přeshraniční vlivy vylučuje.
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D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních
vlivů na ŽP a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem
k záměru možné, popř. opatření k monitorování možných negativních vlivů na ŽP,
které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, vč. opatření týkajících se
připravenosti na mimořádné situace dle kap. II a reakcí na ně.

D.IV.1 Opatření základní a již prováděná
V rámci přípravy realizace záměru byla do současné doby již celá řada opatření technického a
organizačního řádu provedena (průzkumy, měření – viz přílohy).
Základní opatření (ve smyslu opatření technologická a ta, která vychází z legislativy) jsou
tedy již součástí záměru, jsou uvedena v kapitole B.I.6.3 a s jejich plněním se již automaticky
počítá.
V této kapitole uváděná opatření je nutno chápat jako podmínky konkrétní, relevantní
a splnitelné. Dodržování zákonných předpisů vyplývá ze zákonného rámce a je
automatické. Je třeba zdůraznit, že navržená opatření vycházejí ze současného stavu situace a
dostupných technik a technologií. Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada
předběžné opatrnosti.

D.IV.2 Technická a technologická opatření
a) všeobecná
Technická a technologická opatření jsou bezprostředně vztažena k projektovému řešení
záměru. Jsou doporučena jako podmínky závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí a jsou následující:
§

Technické a technologické řešení záměru zajistí, že nebudou překročeny
(v dokumentaci uvedené) technické i environmentální parametry (kapacita záměru,
vstupy a výstupy).

§

Technické a technologické řešení zajistí, že budou použity BAT technologie.

§

Technické a technologické řešení zajistí řešení pro mimořádné stavy a havárie.

§

Technické a technologické řešení zajistí minimalizaci nároků na environmentální
zdroje a výstupy do ŽP.

§

Podrobné rozpracování výše uvedených opatření je součástí kapitoly B.I.6.3 –
technologická opatření.

b) specifická
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na ovzduší

§

Otvírka bude omezena na nezbytně nutný rozsah, aby surovina před vlastním
odtěžením nepozbyla přirozenou vlhkost.
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§

Na vytěžené ploše budou průběžně prováděny rekultivační práce, aby byla
minimalizována doba odkryté plochy náchylné k erozi, bude proveden hydroosev
skrývky.

§

Při provozu záměru budou průběžně prováděna opatření proti prašnosti (úklid úsypů
podél komunikací, úklid prašných míst a kropení dopravních tras včetně lomových
komunikací v případě nepříznivých klimatických podmínek).

§

Komunikace bude denně kropena v ranních hodinách (mimo období deště nebo když
je komunikace mokrá).

§

V případě znečištění kusy suroviny se bude odstraňovat kartáčováním v kombinaci s
kropícím zařízením, které je instalováno na traktoru.

§

Společnost připravuje nákup tzv. „čistícího brodu“, kde bude každé vozidlo vyjíždějící
z lomu čištěno v podvozkové části. Zařízení bude pracovat s uzavřeným okruhem
vody.

§

Ochranné valy budou ošetřeny tzv. „hydorosevem“, tento by měl výrazně omezit
prašnost.

§

Vytěžený materiál bude sypán na deponie z minimální výšky, vozidla budou
nakládána tak, aby nedocházelo k úsypům materiálu při provozu na veřejných
komunikacích,

§

Komunikace na úpravnu v Buškovicích bude vedena mimo intravilán obce kolem
Velkého Olprámu.

§

Před realizací záměru bude aktualizován a předložen příslušným správním úřadům
havarijní a provozní řád řešící hlediska ochrany ovzduší.

Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na hluk

Jsou navrženy ochranné valy o výšce 2 m v jihozápadní části ložiska, dále pak valy na vnější
výsypce a izolační výsadby.
Z hodnocení hlukové situace a možných negativních vlivů záměru na hlukovou situaci žádná
speciální opatření nevyplývají.
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na lidské zdraví

§

Lze konstatovat, že všechna navržená opatření ve své podstatě budou v konečném
důsledku mít zmírňující vliv na případné negativní vlivy na veřejné zdraví.

Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na vodu

§

Vzhledem k tomu, že jde pouze o teoretické výpočty, doporučujeme v jižním předpolí
lomu vybudovat monitorovací objekty (vrty), orientované do permské zvodně, které
by umožnily sledovat šíření hydraulických vlivů v tomto kolektoru do okolí a v
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předstihu přijmout příslušná preventivní opatření z hlediska řešení střetů zájmů a
případných důlních škod (včetně tvorby příslušných finančních rezerv).
§

Vybudování monitorovacího systému doporučujeme řešit formou samostatného
hydrogeologického průzkumu, pro který bude zpracována příslušná dokumentace,
včetně návrhu jeho provozu se začleněním dalších sledovaných objektů (minimálně
uvedené vrty H-1 a HV-1).

§

V souvislosti s tím je nezbytné vhodně dimenzovat odvodňovací systém a čerpací
techniku a stanovit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření.

§

Ve vztahu k provozu lomu s obnaženou volnou hladinou svrchní permské zvodně je
nezbytné stanovit provozní bezpečnostní opatření s ohledem na riziko její
kontaminace provozními kapalinami těžební mechanizace a případně dalšími
kontaminanty, používanými při těžbě.

§

V souladu s tím doporučujeme provádět monitoring kvality důlních vod, jímaných
v lomu na obsah ropných, případně i dalších v provozu používaných organických látek
(např. rozpouštědla, apod.) a to v intervalu alespoň 1x měsíčně a tyto údaje
vyhodnocovat a promítnout do příslušných provozně bezpečnostních opatření.
Nezbytné je zpracovat i plán zdolávání ropných havárií pro případ kontaminace
důlních vod v lomu.

§

Podmínkou funkčnosti záměru zasakování důlních vod do horninového prostředí je:
- zasakovací objekt (nádrž, popř. studny, vrty, atd.) bude zahlouben až do
permské zvodně, neboť zasakování do sedimentů výplně mostecké pánve v
nadloží by pro jejich izolátorské vlastnosti bylo nefunkční
- zasakovací objekt bude situován mimo výše stanovenou zónu vlivů v
permské zvodni, aby byla eliminována přímá recirkulace jímaných a
zasakovaných vod
- vypouštěné vody budou před zasakování přečištěny v sedimentačních
jímkách tak, aby bylo zabráněno kolmataci zasakovacího objektu

§

Důlní vody nebudou vypouštěny do vodoteče Doláneckého potoka a je tak zcela
vyloučeno riziko ohrožení obce Dolánky povodní v souvislosti se záměrem
(požadavek posouzení tohoto rizika - viz stanovisko MěÚ Podbořany, odboru ŽP vodoprávního úřadu č.j. ŽP/3776/2019/Jan z 5.3.2019)

Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na půdu

§

Je nutné provést skrývku zemin zejména z humusových horizontů. Bude nutné tuto
uložit na příslušných deponiích, a tím ji uchránit pro účely pozdějších rekultivačních
prací. V potřebném předstihu bude zpracována projektová dokumentace, která bude
obsahovat bilanci skrývky ornice a dalších vhodných zemin na dotčených pozemcích,
návrh způsobu jejich hospodárného využití, a také návrh vhodné trasy pro odvoz
ornice z předpolí.
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§

Skrývkové práce budou prováděné pomocí rypadla na pasovém nebo kolovém
podvozku a za pomocí buldozéru. Skrývka bude následně přepravovaná nákladními
automobily a bude se přímo ukládat na místo probíhající sanace
a rekultivace.

§

Správně tvarovat deponie, aby byly odstraněny, případně minimalizovány negativní
vlivy, kterým jsou tyto kvalitní zeminy na složištích vystaveny (vodní a větrná eroze,
rozježdění, zhutnění mechanizací).

§

Při skrývání ornice a popř. hlouběji uložené zúrodnění-schopné zeminy nesmí dojít
k promísení s neúrodnými vrstvami půdy.

§

Po dobu těžby bude ornice, popř. zúrodnění schopná zemina, uložena mimo dosah
těžebních prací.

§

Osázení mimolesní zelení bude plnit funkci větrolamu s protierozní a půdo-ochrannou
funkcí.

Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na faunu a floru

§

Provést případné kácení dřevin a pěstební zásahy v období mimo hnízdění ptáků, tedy
kácet v období od října do února.

§

V následné rekultivaci dodržet podíl všech navržených ploch – tedy zastoupení
i mimoprodukčních ploch.

§

Při volbě sortimentu dřevin k potenciální výsadbě doporučuji následovat aktuální
doporučení, která v důsledku klimatické změny počítají s potenciálním oteplením a
srážkovými výkyvy. Tato opatření navrhují výsadby dle potenciální přirozené
vegetace doplnit navíc o druhy, charakteristické o 1–2 biochory z hlediska většího
sucha a tepla, případně o původní druhy z panonské oblasti.

§

Dodržet ochranná opatření během realizace záměru – především dodržet všechny
navržená opatření z hlediska ochrany proti hluku, prašnosti a opatření pro ochranu
ovzduší

§

V západní části řešené hornické činnosti je v rámci rekultivace projektován přibližně v
místech nefunkčních prvků ÚSES pás mimolesní zeleně, který bude v jinak převážně
zemědělské okolní krajině fungovat jako stabilizační prvek. Jako větrolam bude plnit
protierozní půdoochrannou a krajinotvornou funkci.

§

Opatření pro ÚSES:
o LBK 7/A - Vytvoření rozvolněného hájového společenstva teplomilných
doubrav v šíři 15 m (plocha SN9). Dosadba dřevin. Min. 50 % plochy ponechat
trvale zatravněné pro bylinná společenstva, 2× ročně sekat, nehnojit. Protierozní
funkce – větrolam. Část LBK se nachází v DP Podbořany, realizace v rámci
rekultivace po těžbě.
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o LBC 6/A - Biocentrum založit zatravněním a dosadbami (plocha PP10),
rekonstrukce společenstva habrových doubrav hájového typu s vysokým
podílem travnatých ploch. Výsadby dřevin do předem zatravněné plochy.
Výsadba v nepravidelném sponu, keřové patro – pouze domácí druhy. Min. 50
% plochy ponechat trvale zatravněné pro bylinná společenstva, 2x ročně sekat,
nehnojit. LBC lze realizovat jako rekultivaci po těžbě.
o LBC 4/A - Biocentrum založit zatravněním a dosadbami (plocha PP11),
rekonstrukce společenstva habrových doubrav hájového typu s vysokým
podílem travnatých ploch. Výsadby dřevin do předem zatravněné plochy.
Výsadba v nepravidelném sponu, keřové patro – pouze domácí druhy. Min. 50
% plochy ponechat trvale zatravněné pro bylinná společenstva, 2x ročně sekat,
nehnojit.
o LBK 12/A - Vytvoření rozvolněného hájového společenstva chudých doubrav v
šíři 15 m (plocha SN14). Řídká dosadba. Tráva nebo nepravidelné skupiny keřů.
Min. 50 % plochy ponechat trvale zatravněné pro bylinná společenstva, 2x ročně
sekat, nehnojit.
o LBK 6/A - Vytvoření rozvolněného hájového společenstva teplomilných
doubrav v šíři 5 m. Dosadba dřevin. Min 40% nechat trvale zatravněné pro
bylinná společenstva. Protierozní funkce větrolam – cesta.
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na krajinu

Doporučení pro obnovu krajinného rázu:
§

Pro obnovu krajinného rázu je stěžejní stávající souhrnný plán sanací a rekultivací,
který do území navrací krajinotvorné prvky. Proto je důležité, aby byl v budoucnu
realizován minimálně ve stávajícím rozsahu.

§

Do stávajícího souhrnného plánu sanací a rekultivací doporučuji zanést ponechání
členitých nerekultivovaných ploch pro přirozenou sukcesi.

§

Pro obnovu krajinného rázu i pro následnou resocializaci území je vhodné podporovat
extenzivní zemědělské hospodaření na plochách se zemědělskou rekultivací.

Doporučení pro resocializaci území:
§

Průběžně informovat veřejnost o stavu těžby a socializovat okolí těžebního prostoru
již během realizace záměru.

§

Rekultivovaná území co nejdříve otevřít veřejnosti vybudováním přístupové cesty.

§

Rekultivace a doprovodná opatření provádět v úzké spolupráci s obcemi a místními
iniciativami.
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D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na ŽP
Dokumentace je zpracována dle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění (tedy ve znění zákona č. 225/2017 Sb., s platností od 1.1.2018).
Metodika zpracování dokumentace a hodnocení vlivů je důsledně podřízena konzervativnímu
přístupu. Všechny vlivy jsou hodnoceny:
- v jejich maximálních hodnotách
- ve spolupůsobícím (kumulativním/synergickém) účinku s ostatními zařízeními
resp. záměry v lokalitě a s environmentálním pozadím.
Přehled základních použitých metodik při hodnocení jednotlivých vlivů:
Znečištění ovzduší:
Výpočet rozptylu znečištění ovzduší byl proveden referenční metodou SYMOS’97, která je
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně
znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve
znění pozdějších předpisů referenční metodou sledování kvality ovzduší v městských
oblastech nad úrovní střech budov a venkovských oblastech.
Metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměry koncentrací znečišťujících
látek v síti referenčních bodů, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na průměrné
roční koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné krátkodobé koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat.
Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením směru a
zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení
hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru.
Výpočty se provádějí podle klasifikace Bubník - Koldovský pro 5 tříd stability atmosféry
(tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru. Výpočet
rozptylu byl proveden pro znečišťující látky, které budou v případě realizace záměru
emitovány a zároveň mají stanoveny imisní limity dle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší.
Jmenovitě se jedná o oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, benzen, částice
PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren.
Pro vypočtené hodnoty imisních koncentrací se uvádí nejistota výpočtů 30 %, která
nezahrnuje nepřesnost stanoveni vstupních údajů.
Rozptylová studie je zpracována podle verifikovaného výpočetního modelu podle metodiky
Ministerstva životního prostředí. Uvedená studie zahrnuje ve výstupech sekundární prašnost a
pozaďové hodnoty.
Jako vstupní údaje jsou akceptovány údaje v uvedených materiálech, a to včetně šíření
sekundární prašnosti z plochy těžeben pro předpokládanou výškovou úroveň na i pod okolním
terénem po provedení skrývky nadloží.
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Nově je zohledněn podíl částic menších než 10 µm jako 50 % z celkové emise tuhých
znečišťujících látek, který podle skutečností uvedených v inovovaném sborníku technických
řešení bývalého FMPE Charakteristika technologického řešení povrchových lomů z hlediska
životního prostředí – III. etapa nejlépe vyjadřuje množství posuzované frakce prachu z
celkové emise tuhých znečišťujících látek při šíření z těžebny (Talavašek, 2020).
Hluk:
Problematika vlivu dopravy a průmyslových zdrojů hluku se určí podle programového
produktu HLUK+, verze 8.09, firem JP Soft a Enviroconsult Praha, který byl schválen do
užívání hlavním hygienikem České republiky. Uvedený produkt zahrnuje novely metodiky
pro výpočet hluku ze silniční dopravy od roku 2005.
Pro podrobné hodnocení akustické situace ve všech zájmových bodech bylo použito
modelových výpočtů (Talavašek, 2020)

Posouzení vlivů na veřejné zdraví:
Zpracování tohoto posouzení vlivů na veřejné zdraví zadal zpracovatel dokumentace podle
zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, společnost Environmentální a
ekologické služby s.r.o., Litvínov. Posouzení je zpracováno jako samostatná příloha
dokumentace pro záměr „Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (1112000) v
DP Podbořany (60206)“. Pro ložisko Krásný Dvůr je stanoveno chráněné ložiskové území
Podbořany I pokrývající veškeré vyhodnocené bloky zásob keramického kaolinu budoucího
lomu a tři oddělené dobývací prostory (DP) Podbořany, Podbořany I a Podbořany II.
Předmětem posuzovaného záměru je, jak již názvu vyplývá, těžba, která bude navazovat na
sousední dobývací prostor, konkrétně DP Podbořany I, kde se bude objem těžby postupně
snižovat a přesouvat na DP Podbořany.
Posouzení vlivu na veřejné zdraví (Health impact assessment – HIA) v rámci posouzení vlivů
na životní prostředí EIA je kombinace postupů a metod, kterými mohou být posouzeny
dopady předkládaných záměrů na zdraví populace. Vlastní hodnocení zdravotního rizika
obecně zahrnuje čtyři základní kroky:
1) Identifikace nebezpečnosti – popis nepříznivých účinků sledovaného faktoru na
zdraví.
2) Charakterizace nebezpečnosti – zahrnuje charakterizaci vztahu dávky a účinku.
3) Hodnocení expozice – popis velikosti, četnosti a doby trvání expozice, cesty vstupu
do organismu, odhad velikosti a složení exponované populace.
4) Charakterizace rizika – kvantitativní či kvalitativní vyhodnocení velikosti rizika
vlivu na zdraví na základě dat z předchozích kroků .
Nezbytnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, se kterými každý odhad rizika
nevyhnutelně pracuje. Jejich přehled a rozbor napomáhá objektivnějšímu pohledu na
zhodnocení rizika při jeho řízení. (Zambojová, 2020).
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Biologické zhodnocení lokalit:
Průzkum byl zaměřen na zjištění stavu území a jeho ekologické hodnoty a zjištění výskytu
vzácnějších druhů rostlin a živočichů. Vzhledem k charakteru lokality bylo šetření zaměřeno
na zjištění vzácnějších druhů vyšších rostlin, ptáků, indikačních skupin hmyzu a na výskyt a
plazů.
Terénní průzkum výskytu cévnatých rostlin byl proveden v sedmi návštěvách v průběhu říjen
2018 - duben 2020. Vzhledem k malému počtu biotopů byla podrobně prozkoumána veškerá
vyskytující se vegetace. Průzkum zaměřený na živočichy byl proveden v sedmi návštěvách v
průběhu říjen 2018 – duben 2020 a bylo prozkoumáno i navazující prostředí, zejména možné
biokoridory.
Jelikož se jedná o poměrně přehledné území, byly zde při jednotlivých návštěvách přímo
sledovány všechny druhy živočichů na území se vyskytující, a to včetně pobytových stop.
Průběžně byly sledovány i veškeré zjištěné druhy bezobratlých živočichů.
V tabulkách ve studii jsou uvedeny jen taxony, které byly nalezeny přímo na pozemcích
dotčených plánovaným záměrem.
Hydrogeologie:
Zhodnocení HG poměrů zájmové lokality bylo realizováno na základě rešeršního šetření,
které bylo doplněno o terénní rekognoskaci a místní šetření.
Krajinný ráz:
Pro účely hodnocení byl použit Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby,
činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz od kolektivu autorů Vorel, Bukáček,
Matějka, Culek a Sklenička z roku 2006. Tato metodika postupuje ve smyslu §12 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Princip metodiky spočívá v
rozložení procesu hodnocení a posuzování do dílčích, samostatně řešitelných kroků. Postup
hodnocení má tyto na sebe navazující etapy:
§ Etapa A: Vymezení hodnoceného území
§ Etapa B: Hodnocení krajinného rázu dané oblasti a místa
§ Etapa C: Posuzování zásahu do krajinného rázu
Podklady pro toto hodnocení jsou:
§
§

§
§

Vlastní terénní šetření, které proběhlo v termínu říjen 2018–září 2019.
V rámci terénního šetření byly zjišťovány dominantní znaky a charakteristiky
krajinného rázu a pořizována fotodokumentace lokality a exponovaných obrazů
krajinné scény.
Opakované konzultace s investorem, zpracovatelem plánu otvírky, zpracovatelkou
plánu sanace a rekultivace a zpracovatelem dokumentace EIA
Data z vlastního přírodovědného průzkumu
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§

§
§
§

Geodata z WMS služeb AOPK ČR a CENIA, sloužící k vypracování podkladových
map
a zjištění identifikátorů krajinných charakteristik.
Vrstevnice zakoupené ze systému ZABAGED o hustotě 5 m sloužící k vytvoření
digitálního modelu terénu a zpracování vizualizací a analýz viditelnosti.
Digitální model povrchu terénu zakoupený od ČÚZK
Vlastní data, vytvořená v software ArcGIS. Data poskytují informace
o podrobném povrchu terénu, vycházející ze skutečných atributů dotčeného krajinného
prostoru, zjištěných terénním šetřením a měřením výškopisu území.

Interní podklady:
Jako nutný podklad pro zpracování dokumentace byla vypracováno několik odborných zpráv
a studií, které se zabývaly se jednotlivými okruhy a tématy vyplývajícími ze ZZŘ či z procesu
samotného posuzování. Další podklady, jejichž seznam uvádíme v kapitole H - Odborná
literatura a podkladové materiály, nejsou v rámci udržení přehlednosti a rozumného rozsahu
přikládány jako přílohy této dokumentace.
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D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích.
Předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostí:
a) Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě podkladů získaných od
oznamovatele, na základě vlastních zkušeností s obdobnými záměry a také na základě
výstupů a závěrů zpracovaných odborných studií.
b) Pojmy, názvosloví a místopis – některé studie byly zadány v rané fázi procesu EIA a
podkladové materiály, na jejichž základě byly tvořeny, byly v průběhu procesu
postupně upřesňovány, a to jak technicky, tak i terminologicky. Proto se může dojít
k určitému „nesouladu“ mezi názvoslovími či terminologií.
c) Vyjádření úřadu územního plánování k souladu s platnou ÚPD - v souvislosti
s novelou zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP (platná od 1/1 2018), došlo
ke změně formulace při požadavku na informaci o souladu posuzovaného záměru
s ÚPD. V novele zákona se již v příloze části H požaduje tato informace od
příslušného úřadu územního plánování.
d) Hodnocení imisní situace (příloha H.3) bylo provedeno modelovým výpočtem podle
metodiky referenčního modelu SYMOS. V případě modelování imisní situace jsou
referenční modely zatíženy určitou chybou - nejistotou. Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.
330/2012 Sb. se nejistota referenčních modelů pohybuje od 30 - 60 % (v případě
znečišťujících látek SO2, NO2, CO a NOx je to 30 – 50%, v případě benzenu a částic
PM2,5 a PM10 – 50%, v případě B(a)P – 60%). Rozptylové modely mají větší úspěšnost
při odhadu dlouhodobých průměrů koncentrací oproti predikci krátkodobých
koncentrací. Modelové výstupy samy o sobě nelze považovat za absolutně přesnou
predikci skutečného stavu ovzduší v dané lokalitě.
e) Hodnocení vlivu hluku (příloha H.4) – Jsou zvoleny celkem 4 referenční body s tím, že
vhledem k jejich vzdálenosti od jižního okraje lomu k okrajům obytné zóny obce
Podbořany cca 500 m již není respektování požadavku na určení imisních hodnot ve
vzdálenosti 2 m od fasád posuzovaných objektů (ve smyslu ČSN 73 0532 Ochrana proti
hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky)
relevantní. Význam má i uplatnění pohltivého terénu, jehož volba ve vztahu k
zohlednění výšky posouzení imisí 3 m nad terénem znamená podle manuálu k programu
optimální zohlednění odrazivosti a pohltivosti reálného terénu. tedy nad základní
rovinou.
f) Všechny nejistoty při hodnocení zdravotních rizik (příloha H.5) - hodnocení zdravotního
rizika je vždy spojeno s určitými nejistotami, danými použitými daty, expozičními
faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z
neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s
hodnocením spojeny.
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V případě tohoto hodnocení se jedná o:
1. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací a hlukových hladin použitým
rozptylovým a hlukovým modelem.
2. Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované
populaci (přesné počty lidí, složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v
místě bydliště apod.)
3. Nejistota vyplývající ze stupně lidského poznání vpřípadě stanovených
doporučených referenčních hodnot zahraničních institucí včetně WHO a závěrů
epidemiologických studií
4. Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit
konzervativní způsob, který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje.
g) Rozpory v počtech obyvatel - v jednotlivých studiích se může objevit rozpor u počtů
obyvatel v obcích. Je to dáno zdrojem jednotlivých dat v jednotlivých dílčích studiích
(ČSÚ, MV ČR, evidence obyvatel OÚ atd.) Z hlediska výstupů jsou tyto rozdíly pro
potřeby samotného posuzování nepodstatné.
h) Vzdálenosti uvedené v textu (především v kap. C) je nutno brát jako přibližné. Podobné to
může být i v rámci jiných kapitol potažmo i odborných studií.
Zpracovatel dokumentace se však domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro
objektivní vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další
zpřesňující údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se
nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Míru
takovýchto neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako
přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným
hodnocením záměrů.

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

108/138
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
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Varianty
Záměr je uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav). V
studii „Screening DP Podbořany“ byly hodnoceny mimo nulové varianty ještě další tři
varianty možné těžby a dvě varianty dopravní. U každé z navržených variant se hodnotili
nejdůležitější střety zájmů.
Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech:
a) Varianta aktivní

Tato spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů a
předložených dokumentů (obr. 1). Plocha pro tuto variantu je přesně vymezena souřadnicemi
na obr. 2 a v kapitole B.II.1. – Zábor půdy.
V rámci aktivní varianty se pak jedná o posouzení:
a) variant umístění těžby
b) variant dopravních cest
c) variant technického rázu

a) varianty umístění:

Obr. 3 – vymezení hodnocených variant těžby
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Varianta č. 1 (VP1) – nejvhodnější varianta
Ložiskové vymezení: západní partie výhradního ložiska, prostor bloků zásob 17, 18, 34 a 37.
Na jihu je dále zohledněno poměrně široké pásmo od obytné zástavby. V úseku lze očekávat
2 637 kt bilančních geologických zásob kaolinu.
Střety:
-

zábor ZPF (zejména I. a III. třída ochrany) na ploše cca 23,7 ha;

-

pravděpodobný vliv na krajinný ráz (vzhledem k exponování lomu spíše do rovinatých
partií temene kopce bude vizuální uplatnění lomu a vnějších výsypek spíše nižší);
bude potvrzeno odbornou studií.

-

Možný vliv na veřejné zdraví - vzdálenost od obce Podbořany 500 m - relativní
blízkost obce – nutnost realizace kompenzačních opatření (ochranné valy s
ozeleněním, izolační výsadby aj.) potvrdily závěry odborných studií (HS, RS, HIA).

Komentář: Zábor velmi kvalitních půd je nejvýznamnějším vlivem. Dalším vyznaným vlivem
je vliv na krajinný ráz, který je však vzhledem k umístění provozu a vzdálenosti od obce
možno poměrně dobře kompenzovat. Je však třeba zpracovat studii hodnotící vliv na krajinný
ráz.
Otázkou je akustická a imisní situace v nejbližších chráněných prostorech v obci v době
těžby, po provedení kompenzačních opatření by provoz zřejmě legislativním limitům
vyhověl. Tento předpoklad je však třeba potvrdit zpracováním hlukové a rozptylové studie
event. studie ovlivnění veřejného zdraví (HIA).
V rámci této varianty je nutno také brát v úvahu vzdálenost k úpravně, která je ze všech
řešených variant nejmenší. Relativně nejblíže je i těžený DP Podbořany I.
Varianta č. 2 (Vp2) – alternativa do budoucna, ovšem s nutností omezení v jižní časti
Ložiskové vymezení: Centrální partie výhradního ložiska, prostor bloků zásob 19, 20, 21, 26
(nebilanční), 34, 37, 38 a 41. Na jihu bylo přihlédnuto ke 200 m širokému pásmo od stávající
obytné zástavby, na východě k pilíři silnice. Linie vodovodu vedoucí západně od silnice a
nadzemní vedení 22 kV napříč ložiskem nebyly zohledněny. V úseku lze očekávat 4 143 kt
bilančních geologických zásob kaolinu.
Střety:
-

zábor ZPF (zejména I a II třída ochrany) na výměře cca 23,85 ha

-

pravděpodobný významný negativní vliv na krajinný ráz (vzhledem k exponování
lomu spíše do mírného svahu a rovinatých partií temene kopce bude vizuální uplatnění
lomu a vnějších výsypek zejména v partiích svahu přilehlého k Podbořanům velmi
výrazné).

-

poměrně malá vzdálenost od stávající obytné zástavby obce Podbořany 200 m
(blízkost obce – je pravděpodobné, že bude třeba přistoupit k významným
kompenzačním opatřením –ochranné valy s ozeleněním, izolační výsadby aj.).
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-

ÚPD Podbořan počítá s rozvojem směrem v ploše BI 3 (individuální bydlení) k severu
tj. k ploše těžby ve variantě Vp2. Velmi malá vzdálenost (v řádu nižších desítek
metrů) Vp2 od BI 3. Kompenzační opatření pro plánovanou zástavbu budou muset být
ještě významnější než pro zástavbu stávající. Těžba by časově měla předcházet rozvoji
v ploše BI 3, jinak bude třeba upravit plochu Vp2 ve smyslu zvýšení vzdálenosti lomu
od budoucí obytné zástavby.

-

Možný vliv na akustickou situaci, vliv na imisní situaci

-

elektrické vedení VN (22 kV) s OP, vodovod s OP vodovodu, OP silnice II. třídy

Komentář: Zábor kvalitních půd spolu s vlivem na krajinný ráz - jednoznačně bude třeba
zpracovat studii hodnotící vliv na krajinný ráz a projednat ji s orgány státní správy na úseku
ŽP ještě před zahájením dalších prací.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je možným vlivem vliv na akustickou situaci v nejbližších,
poměrně blízkých chráněných prostorech v obci v době těžby, stejně jako možný vliv na
imisní situaci v době těžby. Bezpodmínečně nutné je potvrdit reálnost plnění platných
legislativních limitů pro stávající obytnou zástavbu i plánovanou obytnou zástavbu dle ÚPD
v ploše BI 3 zpracováním hlukové, rozptylové studie a studie ovlivnění veřejného zdraví (HIA).
Další otázkou je existence sítí (el. vedení, vodovod), jenž by bylo třeba k hospodárné těžbě
přeložit – zohlednit je třeba nákladnost těchto operací. Mnohem podstatnější je přeložka el.
vedení vysokého napětí než vodovodu.
Zásah do OP silnice II. třídy je třeba projednat s vlastníkem komunikace (Kraj Ústecký)
event. správcem komunikace (SÚS). V této variantě se předpokládá největší objem zásob.
Varianta č. 3 (Vp3) – nevhodná varianta
Ložiskové vymezení: Severovýchodní část výhradního ložiska, prostor bloků zásob 35 a 39.
Na jihovýchodě bylo přihlédnuto ke 200 m širokému pásmu od obytné zástavby, na západě
k pilíři silnice II. třídy, na jihovýchodě k pilíři železniční trati. Nadzemní vedení 22 kV napříč
blokem zásob č. 35 ložiskem nebylo zohledněno. Ve variantě 3 lze očekávat 1 815 kt
bilančních geologických zásob kaolinu.
Střety:
-

zábor ZPF (I třída ochrany) na výměře cca 13,95 ha;

-

pravděpodobný významný negativní vliv na krajinný ráz (vzhledem k exponování
provozu spíše do mírného svahu od obce a rovinatých partií bude vizuální uplatnění
lomu a vnějších výsypek od Podbořan výrazné);

-

poměrně malá vzdálenost od obytné (chráněné) zástavby obce Podbořany 250 m
(blízkost obce – je pravděpodobné, že bude třeba přistoupit k významným
kompenzačním opatřením –ochranné valy s ozeleněním, izolační výsadby aj.);

-

vliv na akustickou situaci, vliv na imisní situaci;

-

elektrické vedení VN (22 kV) s OP.
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Komentář: Zábor kvalitních půd výlučně I. třídy ochrany spolu s vlivem na krajinný ráz jsou
nejvýznamnějšími vlivy na složky životního prostředí. Vzhledem k umístění provozu a
vzdálenosti od obce je vliv na krajinný ráz kompenzovatelný pouze částečně. Jednoznačně je
třeba zpracovat studii hodnotící vliv na krajinný ráz a projednat ji s orgány státní správy na
úseku ŽP ještě před pokračováním dalších prací.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je významným vlivem vliv na akustickou situaci
v nejbližších, poměrně blízkých chráněných prostorech v obci v době těžby. Dalším
vyznaným vlivem je vliv na imisní situaci v době těžby. Bezpodmínečně nutné je potvrdit
reálnost plnění platných legislativních limitů zpracováním hlukové, rozptylové studie a studie
ovlivnění veřejného zdraví (HIA).
Další otázkou je existence el. vedení, jenž by bylo třeba k hospodárné těžbě přeložit –
zohlednit je třeba nákladnost této operace. V této variantě je vzdálenost úpravny od místa
těžby největší.
V této variantě se předpokládá nejmenší objem zásob.

Varianty dopravy:
S ohledem na již schválenou změnu územního plánu města Podbořany (změna ÚP č. 5, která
nabyla účinnosti v 8/2018) se jako nejvhodnější řešení jeví varianta dopravy Vd5.
Obslužná doprava představuje nákladní dopravu při odvozu vytěženého materiálu - doprava
bude z lomu vedena účelovou komunikací (cca 1500 m) k silnici III/22113 a po této silnici
jižně ve směru na obec Buškovice. Zde překříží silnici II/221 a dále bude doprava svedena na
nově vybudovanou účelovou komunikaci (v délce cca 850 m) vedoucí okolo vodní nádrže
Velký Oprám na úpravnu Buškovice. Přeprava kaolinu z a do úpravny Buškovice bude
prováděna soupravami TNA s nosností do 25 t po trase v délce cca 4 500 m . (obrázek
č.4).
Ostatní varianty zde neobsažené by procházely buď v těsné blízkosti obydlí obce Hlubany a města
Podbořany, nebo přímo přes tyto obydlené oblasti. Proto byly zamítnuty již ve fázi studie
realizovatelnosti.
Hornická činnost (HČ) bude představovat roční těžbu o výši max. 220 tis. tun/rok.
Průměrná roční těžba se bude pohybovat na úrovni 180 tis. tun/rok. Při průměrné výši
těžby 180 tis t/rok je počítáno s dopravou v počtu 46 TNA/den při 5-denním pracovním
cyklu.
Délka komunikace od stávající asfaltové komunikace u DP Podbořany I k navrhovanému ZÚ je
cca 1 500 m, délka nově plánované komunikace, která by vymístila dopravu mimo Buškovice
(tzv. Obchvat Buškovic), bude cca 850 m.
Celková délka dopravní trasy Buškovice (plavírna) – ZÚ (DP Podbořany) je cca 4 500 m.
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Obr. 4 - Vymezení dopravní trasy dle platné ÚPD (zeleně vyznačená trasa)

Varianta, která byla předložena v Oznámení záměru (obrázek č. 5), byla na základě připomínek
vzešlých ze ZZŘ přepracována tak, aby provoz byl vymístěn mimo Buškovice.

Obr. 5 – původní vymezení dopravní trasy v ortofotosnímku (Oznámení EIA)
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Varianty technického rázu:
Za současných podmínek nejsou zamýšleny varianty technického rázu, týkajících se způsobu
těžby, volené mechanizace apod.
Dle pověřeného úřadu územního plánování (stavební úřad Podbořany) je předložený záměr
v souladu s cíli a úkoly územního plánování a v souladu s funkčním využitím ÚP
Podbořany a jeho následně vydanými změnami (Příloha H.1).
b) Varianta nulová

Jako nulovou variantu je nutno brát stav posouzený procesem EIA v roce 2008 pro záměr
Pokračování těžby kaolinu na lomu Krásný Dvůr v dobývacím prostoru Podbořany I
(ULK367) s hranicemi těžby dle stávajícího platného POPD. Varianta nulová není variantou
záměru, ale popis a zhodnocení stavu ŽP v území v případě, že by nedošlo k další těžbě.

Na základě provedených zjištění a závěrů je jednoznačně doporučeno realizovat záměr
ve variantě č. 1 (VP1) s dopravní trasou vedoucí nákladní dopravu mimo obydlenou část
Buškovic, tedy ve variantě Vd5, která je v souladu s již schválenou změnu územního plánu
města Podbořany (změna ÚP č. 5, která nabyla účinnosti v 8/2018) se jako nejvhodnější
řešení jeví varianta dopravy Vd5.
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F. ZÁVĚR
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Předkládané hodnocení zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení
předpokládaných přímých a nepřímých environmentálních vlivů provedení
i neprovedení záměru na životní prostředí - hodnoceny jsou tedy jak vlivy samotného
provozu, tak i jeho přípravy. Technické ukončení je řešeno v SPSaR.
Dokumentace obsahuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům na životní
prostředí a k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů (včetně opatření
k monitorování možných významných vlivů). V průběhu zpracování dokumentace nebyly
identifikovány skutečnosti, které by z environmentálního hlediska bránily přípravě,
provádění, provozu resp. následnému ukončení provozu posuzovaného záměru.
Výstupem předložené Dokumentace EIA je konstatování, že na základě charakteru
samotného záměru, závěrů jednotlivých odborných studií a na základě souhrnného posouzení
možných negativních vlivů posuzovaného záměru na ŽP,
je záměr v dané lokalitě,
v případě
dodržení
všech
navržených
a
doporučených
minimalizačních
a kompenzačních patření, realizovatelný, a to ve variantě umístění č.1 (VP1) a variantě
dopravy Vd5.
realizovatelný.
Předpokládané vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí ve všech jeho složkách,
a to i s uvažováním spolupůsobícího účinku ostatních zařízení v lokalitě a environmentálního
pozadí, nepřekračují při zohlednění opatření, navrhovaných pro vyloučení
a minimalizaci vlivů, akceptovatelnou míru.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
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Předmětem posuzování je plánovaná povrchová těžba kaolinu, která se realizuje v
katastrálním území Podbořany 723231, Hlubany 723282 a Buškovice 616320, a která bude
navazovat na sousední dobývací prostor (DP), konkrétně DP Podbořany I, kde se bude
objem těžby postupně snižovat a přesouvat na DP Podbořany. Správcem dobývacích
prostorů je společnost Kaolin Hlubany, a.s.
Kumulace - z pohledu možné kumulace je nutno zmínit záměr stejného charakteru (těžba v
dobývacím prostoru), kde se jedná v současné době těžené ložisko keramické suroviny SZ
směrem. Ukončení těžby se předpokládá v průběhu 4 až 6 let, souběžný provoz bude pouze
dočasný - objem dopravy se nezmění, kapacita těžby zůstane stejná, neboť je dána
kapacitou úpravny v Buškovicích. Těžba bude plynule přecházet z jednoho lomu na druhý,
například v prvním roce bude návoz na plavírnu v Buškovicích 160 tisíc tun/rok a z druhého
lomu (DP Podbořany) 20 tisíc tun/rok, tedy počet TNA bude stále stejný jako v současné
době a nebude navýšen.
Umístění záměru - v rámci projektových příprav byly průběžně vyhodnoceny tři varianty
umístění záměru a také varianty dopravních cest. Na základě připomínek vzešlých ze ZZŘ a
především výstupů odborných studií lze konstatovat, že jako jediná realizovatelná připadá
v úvahu varianta umístění č. 1 (obrázek č.3) a dopravní trasa dle schválené změny ÚPD
okolo Velkého Oprámu v Buškovicích (obrázek č.4), tedy Vd5.
Kapacita těžby - hornická činnost bude představovat těžbu o výši maximálně 220 tisíc
tun/rok. Průměrná těžba se bude pohybovat na úrovni 180 tisíc tun/rok. Těžba je plánována
na 11 až 13 let. Při průměrné roční těžbě se počítá s 46 TNA/den při pětidenním pracovním
cyklu (pondělí až pátek). Záměr bude provozován v denní době.
Přeprava kaolinu z a do úpravny v Buškovicích bude prováděna soupravami TNA o
nosnosti 25 tun po trase v délce cca 4500 m. Prostor lomu bude spojen se státní silniční sítí
(silnicí III/221) prostřednictvím vybudované účelové komunikace o délce cca 1500 m.
Komunikace bude vedena západním směrem k DP Podbořany I a dále od DP Podbořany I po
uvedené státní silnici směrem jižně na obec Buškovice. Poté bude doprava nově
vybudovanou účelovou komunikací (v délce cca 850 m) vedena v okolí vodní nádrže
Velký Oprám na úpravnu v Buškovicích.
Technologie těžby: Těžba kaolinu na lomu bude prováděna stejnou technologií a postupem
jako je v současné době prováděna na lomu Krásný Dvůr (DP Podbořany I), tj. pouze
malostrojovou technologií při použití kolových nakladačů, rypadel, buldozerů a
autodopravy.
Skrývka je na ložisku o průměrné mocnosti 0,4 m, celkový objem je 95 000 m³. Vrstva
ornice a podorničí bude shrnována na deponie. Z nich se vytvoří ochranný val o výšce 2 m v
jihozápadní části a val na vnější výsypce.
Otvírka lomu bude provedena v severozápadní části DP Podbořany, postup těžby bude
probíhat směrem k jihu až jihozápadu, kde narůstá skrývkový poměr. Těžba bude probíhat
separátně podle jednotlivých surovinových typů, postupně na jednotlivých etážích.
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Vnitřní výsypka bude budována od severu k jihu, vnější výsypka bude budována v jižní části
se dvěma etážemi o celkové maximální výšce 12 m.
Úprava surovin v lomu bude prováděna homogenizací uvnitř dobývacího prostoru.
Jednotlivé typy suroviny budou deponovány separátně na dočasných deponiích. K případné
další úpravě bude docházet až ve zpracovatelském závodě, kam bude vytěžená surovina podle
potřeby dovážena TNA.
Snahou základní sanace bude vytvořit co možná nejpozvolnější svahy, které by
umožnily zemědělské využívání rekultivovaných ploch. Po základní sanaci lomové jámy a
základním urovnání ostatními skrývkami a výklizy na projektovanou niveletu se předpokládá
technická rekultivace povrchu, která spočívá v navezení a urovnání schopných vrstev
podorničí a ornice. Finálně bude plocha na povrchu ohumusována vrstvou ornice a podorničí
cca 0,4 m. K ohumusování budou použity humózní zeminy z vnější výsypky.

Vlivy na jednotlivé složky ŽP
§

Vliv na ovzduší

Z hlediska vyhodnocení příspěvků ke stávající úrovni znečištění nedochází v rámci
daného záměru vzhledem ke klouzavým aritmetickým průměrům za kalendářní rok u
zvolených referenčních bodů k negativnímu vlivu. Vliv dobývání suroviny a její doprava na
plavírnu v Buškovicích je již v mapách znečištění zahrnuta, a tak je možno vypočítané
hodnoty pouze porovnat s imisními limity.
§

Vliv na krajinný ráz

Na základě zpracovaného hodnocení vlivu záměru Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr
– Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206) na krajinný ráz dle uvedené metodiky je
možno konstatovat, že tento záměr představuje středně silný zásah do zákonných kritérií
krajinného rázu a je hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Tabulka 26 - Míra vlivu záměru na zákonná kritéria krajinného rázu dle §12 zák. 114/1992 Sb.
zákonná kritéria krajinného rázu (§12)

Vliv záměru

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

Slabý

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky

Středně silný

Vliv na VKP

Žádný

Vliv na ZCHÚ

Žádný

Vliv na kulturní dominanty

Středně silný

Vliv na estetické hodnoty

Slabý

Vliv na harmonické měřítko krajiny

Středně silný

Vliv na harmonické vztahy v krajině

Slabý

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

120/138
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

§

Vliv na faunu a floru a ekosystémy

Realizace záměru má jen nepřímé negativní vlivy na zjištěnou biotu. Na vymezené prvky
ÚSES záměr vliv nemá. Z dlouhodobého hlediska, především s přihlédnutím k plánované
rekultivaci, lze vlivy záměru na biotu hodnotit pozitivně. Pro eliminaci výše popsaných vlivů
a další rozvoj biodiverzity doporučujeme realizaci opatření, uvedená v kapitole D.IV.

§

Vlivy na půdu

V souvislosti s realizací záměru se předpokládají zábory nového území ve velikosti 23,72 ha
(z toho 23,69 ha půdy v ochraně ZPF a 228 m2 ostatní plocha). Před samotnou realizací
bude nutné dočasné vyjmutí těchto pozemků ze ZPF. Vlastní zábor se bude dotýkat převážně
na pozemků ZPF řazených k půdám I. a III. třídy ochrany, tzn. na půdách klasifikovaných v
daném regionu jako půdy s převážně nadprůměrnou až průměrnou produkční schopností.
Cílem zemědělské rekultivace je znovunavrácení úrodnosti deponované ornice tak, aby
mohla být opětovně využívána jako plnohodnotná „živá“ půda.
Je nutno konstatovat, že s ohledem na velikost plánovaného záboru ZPF lze vliv na půdu
považovat významný, s přihlédnutím k navrženým kompenzačním opatřením a k jeho
dočasnosti za vliv akceptovatelný.

§

Vlivy na zvláště chráněná území

Předložený záměr v současnosti ani ve výhledu přímo nezasáhne do žádné EVL ani PO.
Během realizace záměru nedojde k žádnému prokazatelnému ovlivnění předmětů ochrany v
EVL/PO, a to ani v nejbližších EVL a PO. Nebyly též zjištěny žádné možné kumulativní
negativní vlivy na systém ochrany NATURA 2000. Řešené území nespadá do žádného
velkoplošně či maloplošně chráněného území.
Z charakteru záměru nelze předpokládat negativní vlivy na zvláště chráněná území.
§

Vlivy na vodu

Plánovaným procesem zasakování důlních vod zpět do horninového prostředí bude pokryt
deficit podzemních vod, vyvolaný záměrem a současně budou eliminovány všechny negativní
vlivy na vodoteče (Dolánecký potok), které by mohlo vypouštění důlních vod do recipientu
způsobit.
V procesu sanace a rekultivace území dotčeného záměrem dojde k opětovnému zakrytí a
izolaci svrchní permské zvodně (obnažené v průběhu těžby) až nad její volnou hladinu a
budou obnoveny původní hydrogeologické poměry v zájmovém území.
V rámci rekultivace je plánováno část plochy zanechat hydrické rekultivaci. S ohledem na
vysoký výpar se předpokládá, že vodní plocha se postupem času přemění v mokřad. Při vhodném
hospodaření mokřad zaroste rychle mokřadní příp. litorální vegetací (vysoké ostřice, sítiny, rákos,
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orobince, zblochan, skřípinec atd.), které poskytují prostor
a mokřadních ptačích druhů, kryt pro larvy obojživelníků apod.

pro

hnízdění

vodních

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že při respektování navržených
doporučení nebude mít záměr významný negativní vliv na hydrogeologické podmínky
lokality a dopady v této oblasti na životní prostředí.

Vlivy na antropogenní systémy a obyvatelstvo:
§

Vlivy na hlukovou situaci

Pro vyhodnocení očekávané hlukové situace v hodnocené lokalitě byla zpracována Hluková
expertíza (příloha H.4).
Ze závěrů zpracované expertizy je patrné, že pro provoz těžby v DP Podbořany budou
dodrženy limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním prostoru u
nejbližších objektů k bydlení.
§

Vlivy na veřejné zdraví

Pro posouzení zdravotních rizik bylo vypracováno autorizované posouzení vlivů záměru na
veřejné zdraví. (RNDr. Marcela Zambojová, příloha H.5).
Ze závěru studie vyplývá konstatování, že z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený
záměr „Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (1112000) v DP Podbořany
(60206)“ označit za přijatelný.
§

Vlivy na hmotný majetek a budovy

Posuzovaný záměr bude realizován ve vzdálenosti od obcí, kdy nelze předpokládat, že by
těžba měla vliv na budovy v okolních obcích. K ohrožení zastavěného intravilánu okolních
obcí či likvidací hmotného majetku či kulturních památek nedojde - kulturní památky
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči, se v
zájmovém území nevyskytují. Památky, nalézající se v stávajících sídelních útvarech v
bezprostřední blízkosti lomu, vzhledem ke svému umístění, nebudou povrchovou těžbou
ohroženy.
Plánovaná je výstavba nové komunikace kolem Velkého Oprámu v Buškovicích (obchvat),
jejíž výstavbu bude investor financovat.
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H.0

Vypořádání připomínek vzešlých ze závěru zjišťovacího řízení

H.1.

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace.

H.2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody dle §45i odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/ 2004 Sb.

H.3

Rozptylová studie (Ing. Josef Talavašek, 2020)

H.4

Hluková studie (Ing. Josef Talavašek, 2020

H.5

Hodnocení zdravotních rizik (RNDr. Marcela zambojová, 2020)

H.6

Vliv záměru na krajinný ráz (Ing. Kateřina Lagner – Zímová, 20220)

H.7

Přírodovědný průzkum lokality (Ing. Kateřina Lagner – Zímová, 2020)

H.8

Hydrogeologická studie (Ing. Jiří Záruba, 2020)

H.9

Souhrnný plán sanací a rekultivací (Mgr. Lucie Vravníková, 2020)
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H.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru hlediska ÚPD
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Odborná literatura a podkladové materiály
1.

Anrysík, A., Míček, M.: Zpráva o zhodnocení hydrogeologické situace a posouzení
dčerpávání kuřavek a důlních vod na Dole Kohinoor, HaE Projekt s.r.o., Ostrava,
05/2003.

2.

Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)

3.

Culek M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Praha 1996

4.

Demek J., Balatka B., Geomorfologie českých zemí. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1965.

5.

Gremlica a kol: Právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou,
Novela Bohemica, Praha 2013.

6.

Havránek J.a kol: Hluk a zdraví. Avicenum 1990

7.

Klemens, M.: Klimatologie, meteoreologie, hydrologie, ČVUT, Praha, 1996.

8.

Low J., Míchal I. 2003: Krajinný ráz. Lesnická práce, s.r.o.

9.

Mikyška R. et al. (1969): Geobotanická mapa, Academia a Kartografické nakladatelství.

10. Neuhauzlová Z., Moravec J.: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, 1:500 000. Bot.
Ústav AVČR Průhonice, 997
11. Rajchl, M., Uličný, D., Mach, K.: nterplay between tectonics and compaction in a riftmargin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic.
Sedimentology 55, 1419 – 1447. 2008.
12. Sine nomine, International Classification of in-Seam Coals. – Energy/1998/19, 41 pp;
United Nations, Geneve. 1998.
13. Quitt E.: Klimatické oblasti Československa. GÚ ČSAV Brno 1971.
14. Tomášek M.: Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000.
15. Technické výkresy, technická zpráva, mapové přílohy zadání stavby.
16. vlastní blíže neidentifikovatelné materiály
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INTERNET:
§ Český statistický úřad. Dostupné z: http:// www.czso.cz
§ Mapový portál CENIA. Dostupné z: http://geoportal.cenia.cz.
§ Ministerstvo životního prostředí. Dostupné z http://www.env.cz.
§ Krajský úřad ústeckého kraje. Dostupné z http://kr-ustecky.cz
§ Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z http://www.chmu.cz.
§ Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z http://nahlizenidokz.cz.
§ Regionální internetový magazín. Dostupné z : http://www.e-region.cz
§ Česká geolog. služba. Dostupné z: http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online
§ Český statistický úřad. Dostupné z https://vdb.czso.cz/mos/
§ Natura 2000. Dostupné z http://natura2000.eea.europa.eu/#
§ Národní památkový ústav. Dostupné z http://www.pamatkovykatalog.cz
Právní předpisy a normy:
§

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a ve
znění pozdějších změn a předpisů.

§

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a předpisů.

§

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a ve
znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

§

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.

nerostného bohatství (horní zákon),
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Přehled zkratek
BPEJ
B(a)P
č.p.
ČBÚ
ČD
ČGS
ČHMÚ
ČIZP OI
ČSÚ
DP
EIA
EVL
EVSK
HS
CHLÚ
CHOPAV
k.ú
KR
KOD (SOD, OD)
KÚÚK
MŽP
NA
NRBC,
NRBK
RBC
RBK
OOP
OSS
PO
PD
POPD
PHO
PUPFL
SPSaR
SÚ
TTP
ÚEL
ÚPD
ÚSC
ÚSES
VÚSC
VKP
VÚHU
ZPF
ZCHÚ
ŽP

bonitovaná půdně ekologická jednotka
benzopyren
číslo parcelní
Český báňský úřad
České dráhy
Česká geologická služba
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
Český statistický úřad
dobývací prostor
posuzování vlivů na životní prostředí
evropsky významná lokality
ekologicky významné segmenty krajiny,
hluková studie
chráněné ložiskové území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
krajinný ráz
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
Krajský úřad Ústeckého kraje
ministerstvo životního prostředí
nákladní automobily
nadregionální biocentrum
nadregionální biokoridor
regionální biocentrum
regionální biokoridor
orgány ochrany přírody
orgány státní správy
ptačí oblast
projektová dokumentace
plán otvírky, přípravy, dobývání
protihluková opatření
pozemek určený k plnění funkce lesa
souhrnný plán sanací a rekultivací
stavební úřad
trvalý travní porost
územně ekologické limity
územně plánovací dokumentace
územně samosprávné celky,
územní systém ekologické stability
vyšší územně samosprávné celky
významné krajinné prvky
výzkumný ústav hnědého uhlí
zemědělský půdní fond
zvláště chráněná území
životní prostředí
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Zpracovatel
Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
Fax.: 476 731 517
E-mail: info@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99.

30. června 2020

____________________________
Mgr. Luboš Motl
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_

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 27.

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Č-

jn

června

2016
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o

vlivů

posuzování

dalších

5

let.

Odůvodnění

Ministerstvo

23.5.2016

o

životního

prodloužení

Ministerstva

životního

a

rozhodnutím

prodloužené

platné
a
a

prostředí

autorizace
prostředí
o

podmínky

odst.5zákona

pro

č. j.:

prodloužení

do 31. 12. 2016.

splnil

obdrželo

pana

č.100/2001

Sb.,

27. 5. 2016

Luboše

Motla,

1522/243/OPVŽP/99
autorizace

Žadatel
prodloužení

dne

Mgr.

č.

j.:

oposuzování

ze

ze

ze

dne

15.

vlivů

souladu
na

s

životní

§

19

9.

4.

o prodloužení
v

dne

osvědčením

dne

6741/ENV/11

požádal
autorizace

žádost

udělené

2.

1999
2011,

autorizace

odst.

prostředí

3,
a

odst.

4

ozměně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva životního
prostředí

č. 457/2001 Sb.,

oodborné

způsobilosti

a

o úpravě

některých

dalších

souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Ministerstvo

zivotniho

prostředí,

Vršovická

65,

100

10

Praha

10,

(+420)

26712-1111,

www.mzp.cz,

lnfo@mzp.cz

otázek
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Ministerstvo životního prostředí

Ukončené

Wsokoškolské

vzdělání

bylo

v souladu

s ustanovením

§ 19

odst. 4 Emma) doložena dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vykonaná zkouška

odborné zpusobilosti

písm. b) doložena

osvedčenlm
s

(č. j.:

ustanovením

§

byla

v souladu

s ustanovením

1522/243/OPVŽP/99
19

odst.

5

ze

dne

doložena

15. 9.

výpisem

§ 19

1999).
z

odst. 4

Bezúhonnost

rejstříku

trestů

byla

v souladu

(datum

vydání

1;. 5;2016). Dále bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o plné způsobilosti k právním
u

onum.

Vzhledem
náležitosti

a

ktomu,

jsou

že

předložené

žádost

všechny

zákonné

splněny

ke zpracování dokumentace

a

posudku,

obsahuje

všechny

podmínky

rozhodlo

pro

zákonem

požadované

prodloužení

Ministerstvo životního

autorizace

prostředí tak, jak

je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení
o

správních

o vydání

tohoto

poplatcích,

ve

rozhodnutí

znění

podléhá

pozdějších

ve

předpisů,

smyslu

zákona

správnímu

č. 634/2004 Sb.,

poplatku

ve

výši

50

Kč

(položka 22 písm. d) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení
Proti tomuto
zákona
ode

rozhodnutí

č.500/2004 Sb.,

dne

oznámení

Vršovická 65,

lze

správní

o

opravném

podat
řád,

rozhodnutí,

rozklad
ve

znění

prostředku

ministrovi životního
pozdějších

prostřednictvím

prostředí,

předpisů,

Ministerstva

ve

podle

lhůtě

životního

do

§ 152
15 dnů

prostředí,

100 10 Praha 10.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru

posuzování vlivů na životní prostředí
a

integrované

prevence

zástupce ředitel

posuzování vlivů na ž'
a

integrované

odboru

otní prostředí
revence

Toto rozhodnutí obdrží:

a)
b)

žadatel- Mgr. Luboš Motl- účastník správního řízení
po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence Ministerstva životního prostředí
2/2

Ministerstvo životního prostředí,

Vršovická 65,

100

10

Praha

10,

(+420) 26712-1111. www.mzp.cz,

lnío@mzp.u
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