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O Z N Á M E N Í    

 

záměru kategorie II / bod 2.5 

 

 

podle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění 

v rozsahu přílohy č. 3 

 

 

 

„Těţba písku a rekultivace vytěţeného území  

v dobývacím prostoru Kostelec u Heřmanova Městce“ 

 
 

   

 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí se v České republice řídí zákonem  

č. 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr patří do kategorie II přílohy č. 1 – bod 2.5 „Těžba nerostných 

surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok, těžba rašeliny na ploše do 150 ha“.  

Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje. 

 

 

 

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková  

    Slezská 549, 537 05 Chrudim 

    tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : 

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR dne 16.9.1998 pod 

č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06  

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR dne 26.1.2005 pod  

č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005) 

 

Datum zpracování :  říjen 2008 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

BSK5  Biologická spotřeba kyslíku 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČGÚ  Český geologický ústav 

ČSÚ  Český statistický úřad 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

č.h.p.  Číslo hydrologické pořadí 

č.j.  Číslo jednací 

DP  Dobývací prostor 

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku 

JZD  Jednotné zemědělské druţstvo 

k.ú.  Katastrální území 

kat.č.  Katalogové číslo 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí  

NO2  Oxid dusičitý 

NOx  Oxidy dusíku 

p.č.  Parcelní číslo 

PE  Polyetylén 

PHM  Pohonné hmoty 

PM10  Tuhé znečišťující látky, frakce do 10 µm  

PODP  Plán otvírky, přípravy a dobývání loţiska 

SiO2  Oxid křemičitý 

SO2  Oxid siřičitý 

TZL  Tuhé znečišťující látky 

Ú.l.  Úřední list 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ŢP  Ţivotní prostředí 

 

Nejsou uvedeny všeobecně známé zkratky – např. fyzikální jednotky. 
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : 

 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku  

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 

lokalit 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování 

spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

 

Vyhláška  MŢP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví poţadavky k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl 

Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška MŢP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci 

Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 

náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

 

Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

OZNAMOVATEL  

Název :   Holcim (Česko) a.s., člen koncernu 

Adresa :   Tovární ul. 296, 538 04 Prachovice  

IČ :     15052320 

Odpovědný zástupce : Ing. Bc. Josef Veselý, vedoucí lomů a drtíren 

    tel. : 469 810 761, 602 562 177 

    fax : 469 810 174 

e-mail : josef.vesely@holcim.com 

 

 

 

 
 

Dobývací prostor Kostelec u Heřmanova Městce : 

 

 

 
 

 

 

 

HEŘMANŮV MĚSTEC 

Kostelec u Heřmanova Městce 

mailto:placek@kataforesis.c
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

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

„Těţba písku a rekultivace vytěţeného území v dobývacím prostoru Kostelec u 

Heřmanova Městce“ 

- kategorie II, bod 2.5 

 

B.I.2. Kapacita záměru 

Těţba písku (pískovce) : 5 000 aţ 20 000 tun/rok 

Plocha prostoru pro těţbu a rekultivaci : 5 ha 

 

B.I.3. Umístění záměru 

 Kraj Pardubický 

 Obec Heřmanův Městec, k.ú. Heřmanův Městec 

 Obec Kostelec u Heřmanova Městce, k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce 

 

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry 

Předmětem záměru je pokračování maloobjemové těţby cementářské korekční 

sialitické suroviny (písků a pískovce) podle nově zpracované dokumentace „Plán otvírky, 

přípravy a dobývání loţiska“ z října 2008, která řeší dotěţení zásob suroviny a rekultivaci 

vytěţeného dobývacího prostoru. 

Těţba bude prováděna nepravidelně jen několik dní v roce (celkem cca 20 dní), 

mobilním bagrem nebo kolovým nakladačem – pískovec je převáţně natolik zvětralý, ţe jde 

o písek, místy s úlomky nebo i většími bloky méně zvětralé horniny, k těţbě tedy není 

potřeba pouţívat trhavin. V písníku není lomová stěna, písek je nahrnován z horní etáţe po 

svahu dolů. Vytěţená surovina je odváţena nákladními auty do Prachovic.  

V dobývacím prostoru není ţádná zpracovatelská linka ani stavby. 

Záměr nevyţaduje spotřebu vody ani elektrické energie. 

Roční objem těţby bude cca 10 000 tun. 

Jiné záměry, se kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou v lokalitě 

provozovány a podle dostupných informací ani připravovány. 
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním 

výběru 

Těţba písku a pískovce je nutná k zajištění nezbytné korekční suroviny pro výrobu 

slinku a cementu v cementárně Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, Prachovice.  

Loţisko písku a pískovců Kostelec u Heřmanova Městce je jediným zdrojem korekční 

suroviny v širším okolí prachovické cementárny. Přednostně jsou vyuţívány jiné zdroje 

korekční suroviny (nákupy odpadních písků apod.), loţisko je těţeno jen v nezbytném 

minimálním objemu. 

Pro původně plánované náhradní loţisko sialitické korekce „Načešice - Konopáč“ 

bylo v roce 1987 stanoveno chráněné loţiskové území, ale těţba nebyla prosazena pro 

značné střety zájmů, zejména z důvodu ochrany vodních zdrojů.  

V té době by zadán úkol vyhledání korekční suroviny pro cementárnu v okolí do cca 

15 km. Výsledek byl negativní. Nalezené lokality se buď nacházely v oblasti chráněných 

vodních zdrojů, nebo nevykazovaly  potřebné vlastnosti či mnoţství. 

Záměr není navrhován ve variantách. 

 

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

Dobývací prostor Kostelec u Heřmanova Městce byl stanoven v roce 1966 

rozhodnutím č.j. CEVA-OTG/DP-157/66 ze dne 7.11.1966 orgánem pověřeným 

Ministerstvem stavebnictví :  Cementárny a vápenky, generální ředitelství, Radotín. 

Podmínka uvedená v rozhodnutí : „Omezení dobývání nebo zvláštní technické 

podmínky pro jeho provádění v místech uvedených v § 5  odstavce 4 vyhl. č. 260/1957 Ú.l. 

budou vzhledem k sousedství objektu vodojemů stanoveny při schvalování plánů otvírky, 

přípravy a dobývání Obvodním báňským úřadem. 

 Ochrana objektu vodojemů byla zajištěna po dohodě se správcem VAK Chrudim na 

jednání dne 31.5.1989 stanovením ochranného pásma ve vzdálenosti 30 m od vodojemů. 

 

Dne 8.8.1967 bylo odborem výstavby ONV v Chrudimi vydáno rozhodnutí o stavební 

uzávěře č.j. Výst./1967-Jo-3454 v prostoru pískoviště PCV n.p. Prachovice v k.ú. Kostelec u 

Heřmanova Městce a Heřmanův Městec. Dále byla vydána uzávěra na pozemky leţící 

v ochranném pásmu v pruhu 100 m od hranice dobývacího prostoru. V pásmu 300 m od 

hranice dobývacího prostoru mohou být jakékoliv stavby povolovány jen po projednání s 

PCV n.p. Prachovice. Postaveny a dokončeny mohly být pouze ty chaty, jeţ byly předmětem 

jednání dne 4.8.1967. Platnost tohoto rozhodnutí je stálá. 
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PLÁNOVANÉ ZMĚNY ZÁSOB VÝHRADNÍHO LOŢISKA 

a) přírůstky, úbytky, převody zásob a jejich odpisy 

Podle upřesňujícího výpočtu zásob v rozsahu navrhovaného POPD zbývá na loţisku 

k 31.12.2007 : 

 Bilanční zásoby prozkoumané volné               660 tis. t 

 Bilanční zásoby prozkoumané vázané            261 tis. t 

 Bilanční zásoby celkem                                   921 tis. t 

 Z toho vytěţitelné zásoby                                456 tis. t 

 Plánované ztráty (vnější ztráty v závěrných svazích) 204 tis. t 

Předpokládají se přírůstky zásob v mnoţství aţ do 64 tis. t, pokud budou ověřeny 

těţebním průzkumem a následnou těţbou mimo vyhodnocené bloky zásob, 

v rozsahu POPD.  

Úbytky zásob (mimo úbytky těţbou), převody zásob ani jejich odpisy nejsou 

uvaţovány.  

   

b) výrubnost a znečištění 

Výrubnost 100 %, znečistění 0 %. Surovina neobsahuje hlušinu nevhodnou k dalšímu 

zpracování. 

Surovina je zpracovávána v prachovické cementárně bez předchozí úpravy a 

zušlechtění. 

 

c) konečný stav zásob 

Bilanční zásoby prozkoumané vázané:                       261 tis. t 

Zásoby ponechané v závěrných svazích:                   204  tis. t                                     

 

 V ochranném pilíři vodojemu je vázáno podle výkazu Geo(MŢP)V 3-01 k 31.12.2007 

celkem 221 tis. t zásob suroviny. Podle aktuálního přepočtu činí vázané mnoţství zásob 261 

tis. t. Důvodem vázanosti je ochrana stavby – vodojemu. Neuvaţuje se s pozdějším 

vydobytím zásob. 

  

Plánovanou otvírkou, přípravou a dobýváním nedojde ke ztíţení nebo ohroţení 

dobývání zbývajících zásob. 
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ZPŮSOB OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ 

 Loţisko je otevřeno dvěma etáţemi. Horní etáţ má výšku 0 - 11 m (podle reliéfu 

původního terénu) na bázi 330 m n.m. Tato etáţ je jiţ prakticky vytěţena, zbývá pouze 

úprava závěrných svahů dle navrţeného plánu. Druhá etáţ má výšku cca 10 m na bázi 320 

m n.m. a je v současnosti těţena. Po dotěţení této etáţe v jihozápadní části bude zahájena 

otvírka etáţe č. 3 k dotěţení loţiskových zásob pod bází 320 m n.m., výška této etáţe, resp. 

její báze bude závislá na bázi loţiska. Předpokládá se zahloubení aţ na úroveň 314 m n.m. 

v západní časti loţiska.  

 Skrývkové práce byly provedeny v minulosti a dále prováděny nebudou.  

Těţba v lomu bude vykonávána nepravidelně, dle potřeby surovinové korekce, jen 

několik směn v roce.  

Lom však musí být trvale udrţován ve stavu připravenosti k těţbě. Trvale budou 

prováděny prohlídky pracoviště podle § 7, vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. Z tohoto důvodu 

není nepřítomnost těţební techniky a prací na lokalitě, ani v delším období během roku, 

posuzována jako přerušení hornické činnosti ve smyslu § 5, odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., 

v platném znění. 

  

DOBÝVACÍ METODY 

 Hornina - pískovec bude rozrývána ve vrstvách buldozerem nebo kolovým 

nakladačem. Rozpojená hornina bude hrnuta z horní plochy etáţe a navršována na hromadu 

při patě etáţe. Z natěţené hromady se bude podle potřeby surovina nakládat kolovým 

nakladačem na nákladní auta a bude odváţena do Prachovic.  

 Tato metoda je pouţívána jiţ několik let namísto dřívějšího rozpojování horniny 

trhacími pracemi.   

 Zahlubování 3. etáţe bude zahájeno stejným způsobem - rozrýváním horniny po 

vrstvách. V případě nahromadění sráţkové vody v zahloubené části lomu, nebo pokud 

vzhledem k nerovnému podloţí nebude moţno horninu rozrývat, bude pouţit k těţbě bagr 

s podkopovou lţící. Těţba a nakládka pak bude probíhat z báze 2. etáţe na úrovni 320 m 

n.m. 

  

PROVÁDĚNÍ SKRÝVKY  

 Skrývka ornice byla provedena v minulém období a byla pouţita pro jiné rekultivace 

v blízkém okolí. Zbylá část je deponována u jihozápadního okraje loţiska. Skrývka 

podorničních vrstev nebyla prováděna, jedná se o  zvětralý pískovec a tento materiál byl 

těţen jako surovina. Další skrývka se na loţisku nevyskytuje (mimo blok vázaných zásob). 
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 PARAMETRY TĚŢEBNÍCH ŘEZŮ  

 Sklon těţebních řezů :  1 : 1,5  =  (33.69°) 

     1 : 1   =  (45°), při výšce těţebního řezu do 6 m  

   70° - 80° u části 2. etáţe o výšce cca 3 m, ponechané 

   pro hnízdění břehulí v rámci rekultivace lomu 

 Sklon těţebního řezu vytvářeného kolovým nakladačem můţe být maximálně 10°. 

 Těţební řezy – etáţe lomu budou odděleny bermou o šířce 3 m. 

Generální svah lomu bude maximálně 1 : 1,5, resp. 1 : 1, pokud celková výška 

generálního svahu bude niţší neţ 6 m. 

 V plánu není uvaţováno se zakládáním a provozováním odvalů a výsypek. 

 

VYBAVENÍ LOMU, INFRASTRUKTURA 

 Lom není elektrifikován, je bez jakýchkoliv jiných inţenýrských sítí a stálého 

technického vybavení. 

 Lom není vybaven vlastní těţební technikou, k rozrývání horniny a k úpravě 

závěrných svahů bude pouţit buldozer, který bude na lokalitu dovezen jen na dobu 

nezbytnou k provedení konkrétní etapy prací.  

K těţbě budou vyuţívány kolové nakladače lomu Prachovice (Michigan 320H, 

KOMAT’SU WA 600), popřípadě technika dodavatele prací.  

 Těţená hornina bude nakládána kolovým nakladačem nebo bagrem na nákladní auta 

a odváţena do Prachovic. 

Doprava materiálu v lomu bude probíhat na bázi druhé etáţe (cca 320 m n.m.), která 

se v jiţní části dobývacího prostoru napojuje na účelovou  komunikaci a dále na komunikaci 

Heřmanův Městec – Prachovice. 

 

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE HORNICKÉ ČINNOSTI 

Práce budou prováděny dodavatelsky, odborně způsobilou osobou – odpovědným 

řešitelem geologických prací.  

Při provádění hornické činnosti bude vyhotovována a vedena geologická 

dokumentace podle vyhlášky MŢP č. 368/2004 Sb.  

  Dokumentovány budou těţební řezy ve vzdálenostech postupů těţební  stěny nad 20 

m. Četnost pořizování této dokumentace se stanoví na 1 x za 2 roky.  
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V případě zjištění jevů a změn vlastností horninového prostředí, které mohou ovlivnit 

bezpečnost práce nebo které podstatně mění pohled na  morfologii a kvalitu loţiska, budou 

tyto jevy zachyceny, dokumentovány a vyhodnoceny bezodkladně, mimo stanovený 

pravidelný interval pořizování dokumentace. 

 

PLÁN SANACE A REKULTIVACE ÚZEMÍ DOTČENÉHO TĚŢBOU 

Pro loţisko písku a pískovců Kostelec u Heřmanova Městce byl vypracován a 

schválen „Plán sanace a rekultivace území dotčeného těţbou lomu Kostelec u Heřmanova 

Městce“. Plán byl vypracován Keramoprojektem Brno s.p. a je součástí Plánu otvírky, 

přípravy a dobývání s platností do konce roku 2010, jako doplněk č. 1.  Podstatou tohoto 

plánu je zaváţení vytěţených prostor a dotvarování lomu do přibliţně původního stavu a 

následné zalesnění. Podle tohoto plánu jiţ byla rekultivace zahájena ve východní části lomu. 

 

Současný náhled na sanaci a rekultivaci tohoto území je však zásadně odlišný. 

Lesotechnická rekultivace je naprosto nevhodná. Vytvořený prostor pískovny je ochranářsky 

cenný a je moţné vhodnou rekultivací a péčí vytvořit vynikající prostředí pro ohroţené druhy 

rostlin a ţivočichů, přírodní biotopy, a samovolné přírodní procesy. 

 

Nově zpracovaný plán sanace a rekultivace území dotčeného těţbou vychází 

z nových pohledů na ochranu přírodního prostředí při dotěţování a rekultivaci, které mají 

podporu i u orgánů státní správy na úseku ochrany přírody. 

Záměrem tohoto plánu je zachování a následné udrţování odkrytých písčitých 

ploch vzhledem k nově vzniklým biotopům a ponechání části kolmých stěn pro 

vyhnízdění břehule říční. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plochy rekultivace

Celková plocha hornické činnosti 53 133 m
2

z toho:

plochy již rekultivované dle původního plánu 3 314 m
2

zbývá k rekultivaci 49 819 m
2

z toho:

1.etáž 4 591 m
2

2.etáž 8 618 m
2

3.etáž včetně podlahy 11 170 m
2

bermy, vodorovné plochy 25 440 m
2
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Technický plán a harmonogram prací 

Po dotěţení zásob suroviny zůstanou na lokalitě tři terénní stupně o výšce do 10 m a 

sklonu cca 1:1,5. Třetí stupeň bude zahloubený pod okolní terén (6 m v nejhlubší části), 

s nepravidelnou podlahou podle tvaru podloţí, přechodně v období sráţek bude zaplavován 

sráţkovou vodou.  

 

 Technická rekultivace spočívá v úpravě terénu po dokončené těţbě do tvaru 

vhodného k zachování stávajících přírodních biotopů. 

 Na druhém těţebním řezu (etáţi) na úrovni 320 m n.m.  bude ponechána část zásob 

suroviny ve vrstvě cca 3 m na ploše asi 0,5 ha. V této vrstvě bude vytvořena téměř kolmá 

stěna (70° - 80°) o délce 170 m a výšce 3 m pro moţnost hnízdění břehule říční.  

 Na třetím těţebním řezu pod úrovni 320 m n.m. bude dno zahloubené části lomu 

upraveno tak, aby byly překryty případné výchozy podloţí vrstvou písku a aby vznikl 

nepravidelný terén vhodný k vytváření menších přechodných vodních ploch a příleţitostných 

mokřadů. 

 Vytěţený prostor po úpravě terénu bude ponechán přirozené sukcesi. 

 

 Biologická rekultivace bude zahrnovat vytvoření a udrţování podmínek k přirozené 

sukcesi. Lokalita bude pravidelně monitorována a podle výsledků botanického a 

zoologického průzkumu a doporučení budou prováděny udrţovací práce, například drobné 

úpravy terénu nebo vykácení některých vzrostlých náletových dřevin. 

  

Harmonogram prací :  

Rekultivační práce a následné udrţovací práce je moţné zahájit ihned a pokračovat 

v návaznosti na postupující těţbě.  

 První těţební řez je jiţ v současnosti dotěţen, jen v některých jeho částech zbývá 

dokončit úpravu závěrných svahů. Biologická rekultivace zde můţe začít dle plánu. 

 Druhý těţební řez je v současnosti těţen. V průběhu těţby bude vytvářena 

v severozápadní části etáţe stěna, která zůstane zachována pro hnízdění břehulí. 

 Třetí těţební řez bude otevřen aţ po dostatečném odtěţení druhé etáţe na vzniklé 

ploše na úrovni 320 m n.m.  Vzhledem k malé ploše třetího těţebního řezu bude moţné zde 

započít s rekultivačními pracemi aţ po jeho úplném dotěţení. 
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B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru 

Těţba bude plynule pokračovat a navazovat na současný stav.  

Platnost aktuálního plánu otvírky, přípravy a dobývání končí 31.12.2010. Do té doby 

bude zpracován a schválen nový plán otvírky, přípravy a dobývání s termínem dokončení po 

dotěţení surovinových zásob. 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 Pardubický kraj 

 Obec Heřmanův Městec, Kostelec u Heřmanova Městce 

 

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

budou tato rozhodnutí vydávat 

 Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, resp. na 

základě předloţeného nového plánu rekultivace dobývacího prostoru budou 

upraveny podmínky jiţ vydaného souhlasu č.j. OŢP/PP/897/2006/Mk ze dne 

3.4.2006 (č. pozemkových parcel ani výměra se nemění, mění se způsob 

rekultivace) 

Městský úřad, Pardubická 67, 537 16 Chrudim 

 Povolení kácení dřevin mimo les  

Městský úřad, Nám. Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec  

Obecní úřad, Kostelec u Heřmanova Městce 64, 538 03 Heřmanův Městec 

 Rozhodnutí o povolení hornické činnosti  

Obvodní báňský úřad v Trutnově, Horská 5, 541 01 Trutnov 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1.  Půda 

 Záměr bude realizován v prostoru k.ú. Heřmanův Městec a k.ú. Kostelec u 

Heřmanova Městce. 

 

Tabulka 1 : Pozemky dotčené plánovanou hornickou činností (výměra je uvedena v m
2
) 

POPD KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

Pozemky dotčené plánovanou hornickou činností (dle výpisu z katastru nemovitostí k datu 02.01.2008)

Kat.území Parcela Výměra

Výměra 

dotčené části 

parcely Druh pozemku LV Vlastník

Heřmanův Městec 1751/5 592 326 ostatní plocha 1107

1/2 Brandová Věra, Zálešná I 4057, Zlín, 760 01 Zlín I,       

1/2  Klašková Ivana, Gorkého č.p.2147, Zelené Předměstí, 

Pardubice V, 530.02 Pardubice 2

Heřmanův Městec 1751/13 670 670 ostatní plocha 114 Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Heřmanův Městec 1801/6 2 556 2 357 ostatní plocha 114 Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Heřmanův Městec 1802/2 392 158 ostatní plocha 114 Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Heřmanův Městec 1803/2 286 189 ostatní plocha 114 Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Heřmanův Městec 1805/2 224 178 ostatní plocha 114 Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Heřmanův Městec 1806/2 7 656 4 922 ostatní plocha 114 Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Heřmanův Městec 1806/6 716 716 ostatní plocha 114 Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Heřmanův Městec 1806/7 4 565 4 565 ostatní plocha 2335

Soudková Miloslava, U Bažantnice 964, 538 03 Heřmanův 

Městec

Heřmanův Městec 1807/2 445 409 ostatní plocha 2335

Soudková Miloslava, U Bažantnice 964, 538 03 Heřmanův 

Městec

Heřmanův Městec 1808/2 6 833 6 833 orná půda 2335

Soudková Miloslava, U Bažantnice 964, 538 03 Heřmanův 

Městec

Heřmanův Městec 1808/6 289 289 trvalý travní porost 114 Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Heřmanův Městec 1812/2 9 341 9 341 ostatní plocha 114 Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Heřmanův Městec 1813/8 1 817 1 283 ostatní plocha 114 Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Heřmanův Městec 1816/4 2 121 2 121 ostatní plocha 114 Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Kostelec u Heřmanova Městce 313/2 19 709 9 571 ostatní plocha 59 Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Kostelec u Heřmanova Městce 337/4 5 008 2 851 ostatní plocha 56

Soudková Miloslava, U Bažantnice 964, 538 03 Heřmanův 

Městec

Kostelec u Heřmanova Městce 339/2 6 192 6 192 ostatní plocha 273 Heřmánková Marie, č.p.55, Kostelec u Heřmanova Městce  

 

Tabulka 2 : Údaje o záboru ZPF  

Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku Způsob ochrany BPEJ 

Heřmanův Městec 1808/2 

 

orná půda ZPF 53151 

Heřmanův Městec 1808/6 

 

trvalý travní porost ZPF 53151 

 

Charakteristika hlavních půdních jednotek dotčených pozemků (podle přílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva 

zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně  ekologických jednotek a  

postup pro jejich vedení a aktualizaci, v platném znění) : 

31 Kambizemě modální aţ arenické, eubazické aţ mezobazické na sedimentárních, minerálně chudých  

substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vţdy však lehké, bez skeletu aţ středně 

skeletovité, málo vododrţné, výsušné 
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 Zábor zemědělského půdního fondu bude v rozsahu 7 122 m
2
.  

 Pro uvedené pozemky je jiţ vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF (viz kapitola B.I.9. 

oznámení), před vydáním rozhodnutí o povolení hornické činnosti bude poţádáno o 

aktualizaci podmínek souhlasu; důvodem je navrţená změna způsobu rekultivace. 

 Oba pozemky jsou zařazeny do IV. třídy ochrany zemědělské půdy. 

  

 Záměrem nebudou dotčeny lesní pozemky ani ochranné pásmo lesa. 

V dobývacím prostoru nejsou umístěny ani plánovány důlní stavby.  

DP bude vytyčen v případě potřeby. V sousedství dobývacího prostoru nejsou jiná 

důlní díla nebo objekty, které by mohly být ohroţeny plánovanou  hornickou činností.  

Plánovaná hornická činnost nezasahuje do stanoveného ochranného pilíře vodojemu, 

ani do ochranného pásma ţelezniční trati. 

Přesné údaje o radonovém indexu nejsou k dispozici – podle orientačního zjištění 

(mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 13 - 41 Čáslav) spadá zájmové území do 

kategorie radonového rizika z geologického podloţí - nízké, kde realizace případných staveb 

nevyţaduje provedení speciálních ochranných opatření proti vnikání půdního radonu do 

projektované stavby. Záměr neznamená budování objektů pro kancelářské nebo obytné 

účely. 

Problematika seizmicity či eroze není v lokalitě relevantní. 

 

B.II.2. Voda 

Záměr nevyţaduje spotřebu vody. 

Pracovníci budou mít k dispozici balenou vodu. 

Protipoţární zabezpečení bude řešeno přenosnými hasicími přístroji (pěnovými, 

práškovými). 

 

B.II.3. Energetické zdroje 

 Pro těţební činnost není nutný stabilní přívod energie. 

 Těţební a svozová technika bude na lokalitě pískovny přítomna jen v době provádění 

těţby nebo rekultivace. 

 

B.II.4. Surovinové zdroje 

Provoz strojních mechanismů a dopravních prostředků bude vyţadovat zajištění 

pohonných hmot a přípravků pro údrţbu (olejů, mazadel, chladicí kapaliny atd.), spotřeba 

bude standardní, resp. bude odpovídat provozu po dobu cca 20 dnů v roce. 
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B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu 

Doprava :  

Doprava bude navazovat na těţbu písku, která bude prováděna několik dnů v roce. 

Doprava materiálu v lomu bude probíhat na bázi druhé etáţe (cca 320 m n.m.), která 

se v jiţní části dobývacího prostoru napojuje na účelovou  komunikaci a dále na komunikaci 

Heřmanův Městec - Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice. 

 

Výsledky sčítání dopravy v roce 2005 na komunikaci II/33748 v úseku č. 5-2810 

(Heřmanův Městec, konec zástavby – Kostelec u Heřmanova Městce) jsou následující : 

T  celoroční průměrná intenzita těţkých vozidel   251 vozidel / 24 hod. 

O  celoroční průměrná intenzita osobních vozidel   2 092 vozidel / 24 hod. 

M  celoroční průměrná intenzita motocyklů   32 vozidel / 24 hod. 

S  celoroční průměrná intenzita všech vozidel   2 375 vozidel / 24 hod. 

 

Inţenýrská infrastruktura :  

Prostor písníku není elektrifikován, je bez jakýchkoliv jiných inţenýrských sítí a 

stálého technického vybavení. 

Infrastruktura není pro pokračování těţby potřebná. 

 

Ostatní vyvolané investice :  

Jiné investice nejsou předpokládány.  

 

 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Půda  

Těţební činnost je riziková z důvodu moţných úkapů mazadel a pohonných hmot 

z vozidel a strojních mechanismů - důkladná údrţba a pravidelná kontrola však toto riziko 

sníţí na minimum.  

Těţba v lomu bude vykonávána nepravidelně, dle potřeby surovinové  korekce, jen 

několik směn v roce. Těţební technika bude na lokalitu dovezena vţdy jen na dobu 

nezbytnou k provedení konkrétní etapy prací (nebude v lomu parkovat).  

Pro loţisko písku a pískovců Kostelec u Heřmanova Městce byl vypracován a 

schválen „Plán sanace a rekultivace území dotčeného těţbou lomu Kostelec u Heřmanova 

Městce“. Plán byl vypracován Keramoprojektem Brno s.p. a je součástí Plánu otvírky, 

přípravy a dobývání s platností do konce roku 2010, jako doplněk č. 1.  
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Podstatou tohoto plánu je zaváţení vytěţených prostor a dotvarování lomu do 

přibliţně původního stavu a následné zalesnění. Podle tohoto plánu jiţ byla rekultivace 

zahájena ve východní části lomu. 

Pro další fáze těţby bude schválen nový plán rekultivace dle zákona č. 334/1992 Sb., 

v platném znění, který bude odpovídat současnému náhledu na sanaci a rekultivaci tohoto 

území, kdy se z pohledu ochrany přírody ukazuje, ţe lesotechnická rekultivace je pro lokalitu 

naprosto nevhodná. Vytvořený prostor pískovny je ochranářsky cenný a je moţné vhodnou 

rekultivací a péčí vytvořit vynikající prostředí pro ohroţené druhy rostlin a ţivočichů, přírodní 

biotopy, a samovolné přírodní procesy. 

 

B.III.2. Voda 

Způsob a technologický postup při těţbě suroviny neklade ţádné nároky na 

podzemní a povrchové vody. 

Sráţkové vody z plochy těţebny a jejího okolí se přirozeně vsakují do dobře 

propustného horninového prostředí. Pouze při vydatných sráţkách by mohly na spodní etáţi 

lomu přechodně vznikat mělké louţe, kdy se přebytečná voda nestačí vsáknout do podloţí. 

Zatopení části lomu nebude trvalého charakteru a nebude ohroţovat bezpečnost práce a 

provozu ani jiné objekty a zájmy. Neplánuje se čerpání důlních vod, důlní vody se ponechají 

přirozenému vsakování. 

Při těţbě nevznikají ţádné odpadní vody. 

Moţnost kontaminace půdního prostředí a podzemních vod souvisí s pouţíváním 

strojních mechanismů v prostoru lomu a nákladních aut pro dopravu. Tato rizika mohou být 

provozního nebo havarijního charakteru – můţe se jednat o úkapy do půdy, příp. o 

znečištění půdního prostředí a vod v důsledku havárie některého z dopravních prostředků 

nebo těţebního stroje.  

Preventivními kontrolami technického stavu vozidel a mechanismů lze ve většině 

případů moţné kontaminaci prostředí předejít, případně výrazně sníţit její pravděpodobnost. 

 

V ochranném pilíři vodojemu je vázáno podle výkazu Geo(MŢP)V 3-01 k 31.12.2007 

celkem 221 tis. tun zásob suroviny. Podle aktuálního přepočtu činí vázané mnoţství zásob 

261 tis. tun. Důvodem vázanosti je ochrana stavby – vodojemu, neuvaţuje se s pozdějším 

vydobytím zásob. 
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B.III.3. Ovzduší  

Těţba písku je středním zdrojem znečišťování ovzduší podle bodu 3.6. přílohy č. 1 

k nařízení vlády č. 615/2006 Sb. – „Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá 

kamenická výroba, těţba, úprava a zpracování kameniva přírodního a umělého, příprava 

stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot“.  

Pro zdroj znečišťování platí technická podmínka provozu : 

- vnášení TZL do ovzduší je třeba sniţovat a vyloučit v maximální míře, která je 

prakticky dosaţitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím 

TZL do ovzduší, a s ohledem na technické moţnosti pouţívat dle povahy procesů 

vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlţící zařízení 

 

Zdrojem emisí bude kromě vlastní těţby i pohyb mechanismů se spalovacími motory 

v prostoru lomu a v širším měřítku doprava suroviny nákladními automobily. 

 

Emise tuhých znečišťujících látek z těţební činnosti a výfukové zplodiny z nákladních 

vozidel a těţebních strojů budou vznikat pochopitelně jen v době těţby, několik dní v roce.  

Prašnost vznikající při těţbě a dopravě suroviny je zanedbatelná - zpracovávaný 

materiál je hrubozrnný, s minimálním podílem jemných částic, často se značnou vlhkostí. 

Prostor lomu je mírně zahloubený, s porosty náletových dřevin na netěţených místech a 

výsadbou keřů okolo oplocení. 

V prostoru lomu není zdroj vody pro skrápění, v případě nepříznivých povětrnostních 

podmínek bude zajištěno skrápění komunikace. 

 

B.III.4. Odpady 

Při těţební činnosti můţe vznikat odpad související s údrţbou strojů : 

 kat.č. 15 02 02 „Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 

blíţe neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami“, kategorie „N“, odhadované mnoţství do 0,1 t/rok, způsob nakládání - 

odstranění 

Mnoţství odpadů je určeno odhadem, v průběhu těţby bude vedena evidence. 

 

Pouze v případech, kdy by došlo k úniku závadných látek do půdy a musela by být 

odtěţena kontaminovaná zemina, vznikal by následující odpad, který by musel být odstraněn 

oprávněnou osobou : 

 kat.č. 17 05 03 „Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky“, kategorie „N“ 

 kat.č. 17 05 05 „Vytěţená hlušina obsahující nebezpečné látky“, kategorie „N“ 
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Dále bude vznikat odpad komunálního charakteru – kat.č. 20 03 01 „Směsný 

komunální odpad“ (kategorie „O“), resp. v tomto případě budou vznikat odpady z třídění 

vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému komunálnímu (např. odpadní plasty, papír, popř. 

sklo, kovy) – tyto odpady budou předány k vyuţití. 

 

Odpady budou tříděny podle druhu, vkládány do PE pytlů a průběţně odváţeny na 

konci směny, ve které vznikly tak, aby v prostoru lomu nemuselo být zřízeno shromaţďovací 

místo pro tyto odpady. Pracovníci lomu zajistí odvoz do areálu Holcim (Česko) a.s., člen 

koncernu, kde bude s odpady nakládáno v rámci zavedeného systému. 

Pracovníci budou mít k dispozici identifikační listy nebezpečných odpadů, které 

mohou v pískovně vznikat. 

 

ODPADY PO UKONČENÍ TĚŢBY 

Od lesotechnické rekultivace vytěţeného prostoru je v současnosti upuštěno – to 

znamená, ţe další odpady nebudou v etapě po ukončení těţby vznikat. Také nevzniknou po 

skončení těţby ţádné odpady stavebního charakteru a v písníku nezůstane ani ţádná 

těţební technika. 

 

B.III.5. Zdroje hluku, vibrací a záření 

Technika, která bude pouţita při dotěţení loţiska, a také nákladní auta zajišťující 

dopravu suroviny, budou zdrojem hlučnosti. Opět je třeba zdůraznit, ţe těţba bude probíhat 

jen několik dnů v roce. 

 

Tabulka 3 : Předpokládané hladiny hluku zdrojů při provozu  

Zdroj hluku Hladina hluku LWA  (dB) 

(ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje) 

Buldozer 108 

Kolový nakladač 100 

Bagr 96 

Nákladní automobil 80 

 

Doprava můţe být i zdrojem vibrací (otřesů). 

Zdroj záření nevznikne. 

 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. :  

„Těţba písku a rekultivace vytěţeného území v dobývacím prostoru Kostelec u Heřmanova Městce“ 

 

  21  

B.III.6. Moţná rizika havárií 

Těţební činnost takovým způsobem a v tak omezeném rozsahu jako je prováděn a 

dále plánován v písníku Kostelec u Heřmanova Městce nevykazuje ţádná významná rizika 

pro zdraví a ţivotní prostředí. 

Pro všechny druhy prací jsou vypracovány příslušné technologické postupy. S těmito 

postupy jsou pracovníci prokazatelně seznámeni, pravidelně proškolováni a přezkušováni. 

 

RIZIKA HAVÁRIÍ 

Moţná rizika havárií při těţbě jsou spojena s případným únikem závadné látky – při 

poruše stroje nebo při dopravní nehodě, kdy můţe dojít k vytečení provozních náplní 

(především paliva) v prostoru písníku. 

Skladování závadných látek v lomu je vyloučeno. 

Preventivním opatřením je důsledná kontrola a údrţba strojních mechanismů a 

vozidel; k dispozici však budou pomůcky k okamţitému řešení havarijní situace (pytle, 

nářadí, hadry) – tak, aby kontaminovaná zemina byla ihned odstraněna.   

 

Protipoţární zabezpečení bude přenosnými hasicími přístroji (práškovými, pěnovými). 

 

OPATŘENÍ PŘI UKONČENÍ PROVOZU  

Při trvalém ukončení provozu bude odvezena veškerá technika z prostoru lomu a 

bude zahájena rekultivace podle schváleného plánu. 

Při dodrţení standardních opatření se rizika pro zdraví a ţivotní prostředí 

nepředpokládají.  
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik 

Záměrem je pokračování těţby v stanoveném dobývacím prostoru Kostelec u 

Heřmanova Městce. 

Písník leţí v těsné blízkosti Heřmanova Městce, na jihozápadním okraji katastru. 

Obec je součástí mikroregionu „Heřmanoměstecko“, které je převáţně 

zemědělského rázu se středně zalesněnou krajinou. Hranice mikroregionu ze 

severovýchodní části zabíhají do okresu Pardubice, jiţní hranice se dotýká území Chráněné 

krajinné oblasti Ţelezné hory. 

Obec Kostelec u Heřmanova Městce leţí na ţelezniční trati Přelouč – Prachovice asi 

2 km od Heřmanova Městce, se kterým je téţ spojena silnicí III. třídy. Obcí protéká potok 

Podolka, na kterém v minulosti pracovalo několik mlýnů.  

Současný počet obyvatel je cca 300. První písemná zmínka o Kostelci u Heřmanova 

Městce je z roku 1 257. Na návrší nad vsí stávala tvrz obehnaná vysokými valy a příkopy. 

V současné době zde stojí původní románský kostel sv. Petra a Pavla. Dnešní podoba je 

gotická z 2. pol. 14. stol. Okolo kostela je opevněný hřbitov, jehoţ součástí je téţ barokní 

márnice.  

Vzhledem k výhodné krajinné poloze prochází obcí turistická stezka z Heřmanova 

Městce do Vápenného Podolu a dále do Seče. Turisticky zajímavá je urbanistická podoba 

sídla s dominantou kostela v zeleném masivu kopce. K rekreačním účelům slouţí nový 

rybník u Vyţic. Důleţitá je téţ dobrá dostupnost rekreačního areálu Konopáč, který nabízí 

moţnost propojit tyto lokality sportovně rekreačního areálu. 

Na katastru obce jsou rozsáhlé armádní sklady PHM. Kromě toho je v obci několik 

podnikatelských subjektů, také bývalý areál JZD v současnosti vyuţívaný jako garáţe, dílny 

a sklady.  

Lokalita není územím historického, kulturního či archeologického významu. 

 

Území není z environmentálního hlediska zatěţované nad míru únosného zatíţení.  
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C.II. Stručná charakteristika sloţek ŢP v území, které budou 

pravděpodobně významně ovlivněny 

Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí pokračováním těţby písku v Kostelci u 

Heřmanova Městce lze oprávněně vyloučit – přesto je stručná charakteristika ţivotního 

prostředí v zájmovém území uvedena.  

 

OVZDUŠÍ : 

Řešené území spadá do klimatické oblasti teplé T2 – s dlouhým létem, teplým a 

suchým; velmi krátkým přechodným obdobím s teplým aţ mírně teplým jarem i podzimem; 

krátkou, mírně teplou, suchou aţ velmi suchou zimou a s velmi krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

 

Tabulka 4 : Podrobnější charakteristika klimatické oblasti  

Ukazatel T2 

Počet letních dnů 50 - 60 

Počet dnů  10
o
C 160 - 170 

Počet mrazových dnů 100 - 110 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu [
o
C] -2 aţ -3 

Průměrná teplota v dubnu [
o
C] 8 - 9 

Průměrná teplota v červenci [
o
C] 18 - 19 

Průměrná teplota v říjnu [
o
C] 7 - 9 

Průměrný počet dnů se sráţkami  1 mm 90 - 100 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 

Sráţkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 

Počet dnů zamračených 120 - 130 

Počet dnů jasných 40 - 50 

Četnost inverzí 5 - 6 % 

 

Tabulka 5 : Dlouhodobý měsíční srážkový úhrn (mm, období 1901 – 1950) - platí pro pozorovací 

stanici Chrudim 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

36 31 33 45 65 68 88 78 52 48 40 38 622 
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Tabulka 6 : Průměrná měsíční teplota ovzduší (°C, období 1901 - 1950) obdobně jako hodnoty relativní 

vlhkosti ovzduší (%, období 1926 - 1950) pro jednotlivé měsíce v roce 

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

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

Relativní 

vlhkost 

84 82 77 71 72 72 73 74 76 80 84 86 

 

Tabulka 7 : Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Chrudim (platná ve výšce 10 m nad zemí v %), 

podle ČHMÚ Hradec Králové  

Směr větru N NE E SE S SW W NW CALM SOUČET 

Relativní četnost 4.00 3.00 6.00 8.00 8.00 11.00 22.00 15.00 23.00 100.00 

 

KVALITA OVZDUŠÍ 

 Nejbliţší měřící stanicí v řešeném území je stanice č. 1336 – Hošťalovice, v okrese 

Chrudim (reprezentativnost : desítky aţ stovky km). Stanice je charakterizována jako 

průmyslová, venkovská, zemědělská. Lokalizace je následující : 

- zeměpisné souřadnice 49° 56' 16,00 " sš ; 15° 34' 54,00 " vd 

- nadmořská výška  380 m n.m. 

 

Tabulka 8 : Imisní situace – stanice 1336 Hošťalovice 
 

Rok Látka 

IMISNÍ SITUACE  

koncentrace [µg.m
-3

] 

čtvrtletní roční 

průměr 

denní maximum 

(datum) 

hodinové maximum 

(datum) I.Q II.Q III.Q IV.Q 

 

2007 SO2 9,4 7,2 6,2 8,8 7,9 
37,0 (19.12.2007) 

98%Kv = 17,6 

75,3 (26.1.2007) 

98%Kv = 23,6 

2007 NO2 21,0 15,5 13,8 22,8 18,3 
76,7 (20.12.2007) 

98%Kv = 44,1 

100,0 (9.6.2007) 

98%Kv = 53,0 

2007 NOx 23,6 17,9 16,4 26,5 21,2 
99,4 (20.12.2007) 

98%Kv = 49,5 

125,0 (20.12.2007) 

98%Kv = 59,0 

2003 *) PM10 26,9 18,8 13,4 13,6 18,1 
68,5 (28.2.2003) 

98%Kv = 48,8 

109,3 (5.8.2003) 

98%Kv = 52,8 

 

 *) V letech 2004 aţ 2007 nebylo k dispozici dost výsledků pro zpracování. 

 

Kromě uvedených škodlivin nejsou na stanici měřeny koncentrace dalších látek. 

Zdrojem informací je ročenka ČHMÚ zveřejněná na internetových stránkách. 
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 Pro posouzení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě lze rovněţ 

pouţít hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci návrhu Krajského 

programu sniţování emisí Pardubického kraje.  

 Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 2001. Do výpočtu byly 

zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4 z Pardubického kraje a zdroje ze 

sousedních krajů v pásmu minimálně 5 km od hranice kraje. 

 Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro výchozí 

stav (rok 2001), lze pro řešené území zjistit imisní koncentrace NO2 v rozmezí 20,1 – 50,0 

g/m
3
; roční imisní koncentrace NO2 lze odečíst na úrovni 5,0 – 15,0 g/m

3
.  

 Imisní údaje dalších látek, které by byly relevantní pro dokladování pozaďové imisní 

situace v zájmové oblasti, nebyly ve zmíněné rozptylové studii sledovány. 

 

Území stavebního úřadu - Městského úřadu Heřmanův Městec, spadá z 20,2 % 

území do vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - pro polutant suspendované 

částice PM10, pro ukazatel denní koncentrace (na základě dat za rok 2006), tak jak bylo 

zveřejněno ve Věstníku MŢP ČR z dubna 2008. 

 

VODA : 

Zájmové území náleţí do povodí Labe. Obcí Kostelec u Heřmanova Městce protéká 

Podolský potok (také nazýván Podolka), který je významným vodním tokem – č.h.p. 1-03-04-

018. Podolský potok ústí do Labe. Údaje o základní kvalitativní charakteristice Podolského 

potoka nejsou k dispozici, nejbliţší hydrologické měřící místo je na Labi - ve Valech 

(databankové číslo 0101, říční km 118,07) : 

Hydrologické pořadí 1-03-04-055 

Hydrologické povodí 1-03-04 

Hodnoty (rozmezí hodnot) pro vybrané kvalitativní ukazatele naměřené v období 

01/2006 – 09/2008, typ odběru bodový : 

CHSKCr 11,0 – 100,0 mg/l 

BSK5 1,8 – 11,0 mg/l 

pH 7,5 – 7,9 

Rozpuštěné látky (105 
o
C) 170 – 436 mg/l 

Nerozpuštěné látky (105 
o
C) 3 – 391 mg/l 

Dusík celkový 4,3 – 9,5 mg/l 

Nepolární extrahovatelné látky pod 0,01 – 0,31 mg/l 

Fosfor celkový 0,08 – 0,41 mg/l 
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Hydrogeologicky náleţí lokalita k rajónu 431 Chrudimská křída. Zastoupena je zde 

lokálně vyvinutá zvodeň, jejímţ kolektorem jsou pískovce. Jedná se o oblast infiltrace a 

vzniku zvodně, volná hladina podzemní vody je hluboce  zakleslá. Voda odtéká generelně 

směrem do pánve, tj. k severovýchodu. Vydatnosti jednotlivých zdrojů se pohybují 

maximálně v desetinách litrů za sekundu. 

Jiţně od zájmového loţiska v Kostelci u Heřmanova Městce leţí hydrogeologický 

rajón 653 Kutnohorské krystalinikum a Ţelezné hory. V něm jsou vyvinuty zvodně zejména 

v zóně přípovrchového rozpojení hornin či v tektonicky porušených pásmech, svrchní zvodně 

jsou vázány na propustné horniny kvartérního pokryvu. 

Území není součástí vyhlášené chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

 

PŮDA : 

Pedologie území je dána především geologickou stavbou. Mírně převládajícím 

půdním typem v širší oblasti jsou hnědozemě modální včetně slabě oglejených na 

sprašových a soliflukčních hlínách a kambizemě modální aţ arenické, eubazické aţ 

mezobazické na různých typech hornin. 

Převáţná část půd v okolí Heřmanova Městce je v daném klimatickém regionu 

vysoce produkční, zařazená do I. a II. třídy ochrany, případně středně produkční - III. třídy 

ochrany. 

 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOMORFOLOGIE : 

Loţisko písků v Kostelci u Heřmanova Městce je součástí křídových usazenin na 

severovýchodním úpatí Ţelezných hor, přičemţ vrstvy transgredují na zvrásněný paleozoický 

podklad.  

Podloţní horniny jsou zastoupeny porfyrity a tufy. Horninami vlastního loţiska jsou 

jemnozrnné cenomanské pískovce a písky s různě velkým obsahem glaukonitu, vrstvy jsou 

prostoupeny lavičkami tvrdého bílého spongilitu. Písky a pískovce jsou uloţeny velmi ploše 

s mírným úklonem k severozápadu. Nadloţím jsou písčité hlíny s příměsí valounů o 

mocnosti převáţně do jednoho metru.  

Mocnost loţiska se pohybuje okolo 19 aţ 20 m, úklon je zhruba 2 aţ 2.5° 

k severozápadu. Tektonické poruchy nebyly na vlastním loţisku zjištěny.  

Surovina má vysoký obsah SiO2, okolo 90 %, při velmi stálém chemickém sloţení, 

obsahy škodlivin nebyly v podstatné míře zjištěny. Pískovce jsou  měkké a snadno drtitelné, 

měrná hmotnost se pohybuje okolo 1 800 aţ 2 000 kg/m
3
. 
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Vloţky na loţisku jsou tvořeny vrstvami spongilitu, jeţ jsou z chemicko-

technologického hlediska součástí suroviny (jsou tvořeny téměř výhradně SiO2), liší se vyšší 

tvrdostí. Horniny podloţí (paleozoikum) jsou diametrálně odlišným horninovým typem a 

z hlediska svých vlastností nejsou technologicky zpracovatelné.  Svým charakterem omezují 

bázi loţiska.  

Nadloţí je tvořeno skrývkou o mocnosti 0,2 aţ 2 m. Jedná se o písčité hlíny s příměsí 

valounů (zbytek terasových štěrků).  

Průzkum loţiska provedl Nerudný průzkum n.p. Brno s datem ukončení  v roce 1955. 

Detailním průzkumem bylo ověřeno loţisko korekční sloţky pro zvýšení obsahu SiO2 

v cementářské směsi.  

 

Z geomorfologického hlediska je zájmové území řazeno ke geomorfologické provincii 

Česká vysočina, soustavě Českomoravské, podsoustavě Českomoravská vrchovina, k celku 

Chvaletická pahorkatina. Rozkládá se při severovýchodním okraji Ţelezných hor v krajině, 

která je významně modelována Podolským potokem a jeho přítokem Habřinka. Průměrné 

nadmořské výšky terénu pahorkatiny se pohybují od 330 do 460 m n.m.  

Krajinnou dominantou širšího území je Ţeleznohorský hřbet, který byl vyzdviţen 

podél důleţité zlomové linie během třetihor. Je tvořen horninami, náleţejícími k různým 

typům rul a ţul. Jejich stáří je starohorní aţ prvohorní a patří ke geologickým jednotkám 

Podhořanské a Ohebské krystalinikum. Tyto horniny tvoří zvětráváním základ kyselých půd. 

Geologickou skladbu území však zpestřují i ostrůvky tvořené dalšími typy hornin, například 

krystalickým vápencem, amfibolitem nebo rulami s výskytem granátů. Při povrchu pak větší 

část území pokrývají různé druhy svahových sedimentů, často s příměsí méně zvětralých 

úlomků hornin. 

 

FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY : 

V průběhu r. 2008 probíhal na lokalitě přírodovědný průzkum (Mgr. Filip Lysák) 

– zpráva BIOLOGICKÝ PRŮZKUM je přílohou č. 4 oznámení. 

Průzkum probíhal tak, aby byl podchycen jarní i letní aspekt. Byla zachycena a 

zhodnocena biodiverzita na úrovni přírodních biotopů a dále na druhové úrovni (fauna a 

flóra). Jako ochranářsky nejvýznamnější jsou na lokalitě hodnoceny písčiny/biotop písčin. 

V rámci ČR jde o obecně ohroţený přírodní biotop. Kvalitu dokládá výskyt zvláště 

chráněných a ohroţených druhů rostlin i ţivočichů.  
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Chráněná území 

Lokalita písníku nezasahuje do ţádného chráněného území nebo ochranného pásma 

z hlediska ochrany přírody. 

Hranice chráněné krajinné oblasti Ţelezné hory prochází nejblíţe ve vzdálenosti cca 

7 km jiţně od Kostelce u Heřmanova Městce (nejbliţším maloplošným územím této CHKO je 

národní přírodní rezervace Lichnice, přírodní výtvor Kaňkovy hory a přírodní památka Na 

Obůrce, vše ve značné vzdálenosti od záměru). 

 Podolský potok protékající obcí Kostelec u Heřmanova Městce je lokálním prvkem 

ÚSES – s navázanými biocentry, která jsou cenná lesními kulturami v nivě a na svazích 

toku. 

Přírodní park Heřmanův Městec se rozkládá na katastrálních územích Heřmanův 

Městec, Kostelec u Heřmanova Městce, Uherčice a Chotěnice o celkové rozloze 341 ha. 

Tvoří ji baţantnice situovaná na severovýchodním okraji města Heřmanův Městec. Na 

severní část přírodního parku plynule navazuje jiţně od silnice Heřmanův Městec - Chrudim 

lesopark Palác (také regionální biocentrum ÚSES). Posláním přírodního parku je zachovat 

ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména lesními porosty, 

dřevinami rostoucími mimo les a charakteristickou strukturou zemědělských kultur.  

 

   Registrovaným významným krajinným prvkem v širším území je Práterova jeskyně, 

která se nachází na p.č. 255/3 v k.ú. Vápenný Podol. Jedná se o soustavu 2 jeskyní 

západně od obce Vápenný Podol o celkové délce chodeb přes 100 m s dómy, jezírky, 

sintrovými polevami a krápníky. Pro veřejnost je Práterova jeskyně nepřístupná, neboť se 

nachází v dobývacím prostoru velkolomu prachovické cementárny. 

 

Zájmové území záměru není v kontaktu s některou z navrhovaných nebo 

vyhlášených evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ve smyslu § 45 písm. a – c) a 

e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., v platném znění, která by byla zahrnuta do soustavy Natura 

2000.  

Nejbliţšími evropsky významnými lokalitami jsou : 

- Heřmanův Městec (zámecký park), kód lokality CZ0533300, vzdálenost cca 0,5 km 

- Lichnice - Kaňkovy hory (acidofilní a květnaté bučiny), kód lokality CZ0530500, 

vzdálenost cca 7,5 km  

- Běstvina (luční ekosystémy), kód lokality CZ0533295, vzdálenost cca 10 km 
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KRAJINA, KULTURNĚ-HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ : 

Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a 

způsobů vyuţití krajiny. V území převaţuje zemědělská a rekreační činnost, průmysl je 

soustředěn především do větších měst – Heřmanova Městce, Chrudimi. 

Současný počet obyvatel je 305 (k 31.12.2007).  

První písemná zmínka o Kostelci u Heřmanova Městce je z roku 1 257. Na návrší 

nad vsí stávala tvrz obehnaná vysokými valy a příkopy. V současné době zde stojí původní 

románský kostel sv. Petra a Pavla. Dnešní podoba je gotická z 2. pol. 14. stol. Okolo kostela 

je opevněný hřbitov, jehoţ součástí je téţ barokní márnice.  

Ve druhé pol. 19. stol. byla v Kostelci otevřena obecná škola, jejíţ činnost byla 

ukončena v r. 1960. Obcí protéká potok Podolka, na kterém v minulosti pracovalo několik 

mlýnů. Vzhledem k výhodné krajinné poloze prochází obcí turistická stezka z Heřmanova 

Městce do Vápenného Podolu a dále do Seče. 

Na katastru obce jsou rozsáhlé armádní sklady PHM. Kromě toho je v obci několik 

podnikatelských subjektů (elektro, zemní práce + autodoprava, lesnické práce, práce 

s koňmi...). V obci je téţ bývalý areál JZD v současnosti vyuţívaný jako garáţe, dílny a 

sklady. Většina obyvatel však vyjíţdí za prací do Heřmanova Městce, Chrudimi, Pardubic a 

Prachovic. 

Vzhledem k satelitnímu charakteru obce se neuvaţuje s vymezováním nových ploch 

výrobního charakteru. Přes průběţný pokles počtu obyvatel se jeví současný stav jako 

stabilizovaný. Z těchto všech skutečností vyplývá, ţe prioritou rozvoje obce je především 

cestovní ruch a satelitní bydlení v kvalitním přírodním prostředí.  

 

Tabulka 9 : Vybrané statistické údaje – Kostelec u Heřmanova Městce (ČSÚ, údaje k 31.12.2007) 

Hospodářská 

činnost 

 

Počet podnikatelských subjektů celkem 69 

Z toho nejvíce :  

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního 

zboţí a pohostinství 

15 

Stavebnictví 13 

Průmysl 12 

Zemědělství, lesnictví 11 
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ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

D.I.  Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a 

významnosti 

 

Velikost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- nulový vliv 

- zanedbatelný vliv 

- malý vliv 

- střední vliv 

- velký vliv 

 

Významnost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- významný pozitivní vliv 

- mírně pozitivní vliv 

- nevýznamný vliv 

- mírně negativní vliv 

- významně negativní vliv 

 

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ : 

 

a) Zdravotní rizika 

S ohledem na charakter a rozsah záměru není třeba předpokládat ovlivnění 

zdravotního stavu obyvatel v okolní obytné zástavbě (hlukem, emisemi).  

 Případné obtěţování obyvatel prašností v okolí lomu lze účinně omezit tím, ţe těţba 

a doprava nebude prováděna při nepříznivých povětrnostních podmínkách, tedy při silném 

větru. Práce nebudou prováděny v noci a ve dnech pracovního klidu. 

 Těţba a návazná přeprava vytěţené suroviny do Prachovic bude prováděna jen 

několik dnů v roce (cca 20), v několika etapách. 

Systém technologie těţby a odvozu suroviny zůstane beze změny, nevzniknou ţádné 

nové zdroje emisí do ovzduší ani hlučnosti.  

Nejbliţší zástavba od lokality se nachází ve vzdálenosti cca 150 m. 

 

Vliv záměru na okolí lze označit za zanedbatelný a nevýznamný. 
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b) Sociální a ekonomické důsledky 

 Záměr bude mít přímé pozitivní socioekonomické důsledky pro zaměstnance 

zajišťující těţbu a dopravu suroviny a jejich rodiny. 

 

c) Začlenění stavby, faktory pohody 

Předmětný záměr nemůţe způsobit změnu krajinného rázu v širších pohledových 

vztazích, ani v lokalitě z těchto důvodů :   

- nevznikne nová charakteristika území 

- nebude narušen stávající poměr krajinných sloţek 

- nedojde k narušení vizuálních vjemů 

 

Loţisko písku není z obce Kostelec u Heřmanova Městce ani z jiných míst v podstatě 

vůbec viditelné - pískovna je v současném stavu ze tří stran zahloubena do původního 

svahu, po jejím obvodu jsou vzrostlé náletové porosty nebo jiţ rekultivované plochy. 

Nebudou budovány ţádné objekty či zpevněné plochy, inţenýrské sítě. Rekultivace lomu 

bude provedena citlivě s ohledem na zájmy ochrany přírody, nepočítá se s lesotechnickou 

rekultivací. 

Ovlivnění faktorů pohody není důvod předpokládat. 

 

 

VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ : 

 

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY : 

Pískovna leţí při jiţním okraji české křídové pánve a je zaloţena ve vápnitých 

pískovcích cenomanského stáří s neúplnou mocností do 10 m. Hydrogeologicky náleţí 

lokalita k rajónu 431 Chrudimská křída. Zastoupena je zde lokálně vyvinutá zvodeň, jejímţ 

kolektorem jsou pískovce. Jedná se o oblast infiltrace a vzniku zvodně; volná hladina 

podzemní vody je hluboce zakleslá. Voda odtéká generelně směrem do pánve, tj. 

k severovýchodu. Vydatnosti jednotlivých zdrojů se pohybují maximálně v desetinách litrů za 

sekundu. Těţební báze loţiska je nad erozivní bází lokality, nepředpokládá se moţnost 

ovlivnění vydatnosti okolních zdrojů vody vlivem těţebních a rekultivačních prací.  

 

Nezbytné je  přijmout taková opatření, která by zabránila úniku a kontaminaci podloţí 

a podzemních vod závadnými látkami.  
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Těţební technika bude do prostoru lomu dopravována jen na nezbytně nutnou dobu 

konkrétní etapy prací, nebude zde parkovat. Všechny strojní mechanismy budou v 

odpovídajícím technickém stavu a pravidelně budou kontrolovány zejména z hlediska 

moţných úkapů ropných látek, vţdy před zahájením prací. Pro případ úniku závadných látek 

bude k dispozici havarijní plán. 

Při těţbě nevznikají ţádné technologické odpadní vody. Sráţkové vody z plochy 

těţebny se budou volně zasakovat do horninového prostředí. 

Záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti. 

 

Vliv záměru na vody je moţné označit jako zanedbatelný a nevýznamný. 

 

VLIVY NA STAV OVZDUŠÍ : 

Zdrojem emisí znečišťujících látek je vlastní těţba, příp. rekultivace, pohyb 

mechanismů poháněných spalovacími motory v lomu a v širším měřítku doprava nákladními 

automobily. 

 Rozptylová studie nebyla pro záměr zpracována. 

Vzhledem k rozsahu těţby cca 10 000 tun písku ročně lze usuzovat, ţe se na 

celkovém imisním zatíţení okolí loţiska posuzovaná činnost neprojeví.  

Prašnost vznikající při těţbě a dopravě suroviny je zanedbatelná - zpracovávaný 

materiál je hrubozrnný, s minimálním podílem jemných částic, často se značnou vlhkostí. 

Prostor lomu je mírně zahloubený, s porosty náletových dřevin na netěţených místech a 

výsadbou keřů okolo oplocení. 

V prostoru lomu není zdroj vody pro skrápění, v případě nepříznivých povětrnostních 

podmínek bude zajištěno skrápění komunikace. 

 

Prašnost při dopravě materiálu je srovnatelná s běţnou dopravou na pozemních 

komunikacích, zajištěním suroviny z lokality v Kostelci u Heřmanova Městce odpadne 

nutnost vozit korekční písek z jiných vzdálenějších zdrojů. 

Výfukové zplodiny ze strojních mechanismů a dopravních prostředků budou 

emitovány po omezenou dobu několika dnů v roce. 

 

Vliv záměru na ovzduší lze hodnotit jako zanedbatelný a nevýznamný.  
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VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, PŮSOBENÍ VIBRACÍ, ZÁŘENÍ : 

Pro hlučnost při těţbě a dopravě platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí do 

ovzduší – nadměrné (nadlimitní) zatíţení okolí těţebny hlučností není rozhodně 

předpokládáno, navíc bude časově značně omezeno. 

Akustická studie nebyla zpracována. 

Nejbliţší obytná zástavba je vzdálena cca 150 m. 

Těţba nebude prováděna v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

Případný vliv vibrací z dopravy suroviny nákladními auty a přenos do nejbliţších 

objektů při komunikaci se nepředpokládá.  

Ani vliv záření není důvod zvaţovat – zdroj záření nevznikne. 

 

Vliv záměru z hlediska hluku je povaţován za zanedbatelný a nevýznamný, vliv 

vibrací a záření bude nulový. 

 

VLIVY NA FAUNU A FLÓRU, EKOSYSTÉMY : 

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na faunu, flóru a biotopy je zpráva 

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - Mgr. Filip Lysák, viz příloha č. 4 oznámení. 

 

Biologický průzkum měl dva cíle : 

- přírodovědný průzkum  

- návrh péče a rekultivace  

 

Přírodovědný průzkum lokality probíhal během r. 2008 tak, aby byl podchycen jarní i 

letní aspekt. Pozornost byla zaměřena zejména na vyhledávání ochranářsky významných 

rostlin a ţivočichů. Velmi dobře byla podchycena rostlinná biodiverzita a biotopy lokality. 

Stejně tak proběhl podrobný průzkum ţivočichů : bezobratlých (zpracoval Ing. Václav 

Křivan), zběţně i obratlovců. Během terénní práce byla pořizována fotodokumenace 

(uloţena v archivu autora). 

 

ZÁVĚR PŘÍRODOVĚDNÉHO PRŮZKUMU (komentář Mgr. Lysáka) : 

DP Kostelec byl prozkoumán přírodovědeckým průzkumem. Byla zachycena a 

zhodnocena biodiverzita na úrovni přírodních biotopů a dále na druhové úrovni (fauna a 

flóra). Jako ochranářsky nejvýznamnější jsou na lokalitě hodnoceny písčiny/biotop písčin. 

V rámci ČR jde o obecně ohroţený přírodní biotop. Kvalitu dokládá výskyt zvláště 

chráněných a ohroţených druhů rostlin i ţivočichů.  
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Při posuzování přírodní hodnoty je třeba písník hodnotit ve světle minulého vývoje. 

Současná biodiverzita se v prostoru vytvořila za chodu písníku a provoz ji udrţuje. Pro 

udrţení současné, opravdu hodnotné biodiverzity v lokalitě jsou schůdná dvě řešení : a) 

pokračovat v pomalé těţbě, b) zavést řízenou péči, …nejlépe však skloubit obojí. Bylo 

vyhodnoceno, ţe záměr na dotěţení loţiska není v rozporu se zachováním biodiverzity. 

V tomto případě je určitě vhodnější pokrýt potřebu suroviny dotěţením loţiska, neţ ji hledat 

jinde. Záměr neohrozí současnou biodiverzitu na lokalitě, neohrozí ani populace chráněných 

druhů ţivočichů. V rámci zkvalitňování podmínek pro přeţívání ochranářsky významné 

biodiverzity je vhodné jiţ nyní zavést prvky řízené péče.   

Záměr také obsahuje způsob rekultivace. Během projednávání záměru bylo 

zvaţováno více variant. Původní variantou byla tzv. lesotechnická rekultivace. Ta se ale 

z pohledu biodiverzity jeví jako krajně nevhodný způsob, protoţe by při něm přišlo vše 

zajímavé vniveč. Diskutabilní je alternativní provedení lesotechnické rekultivace ve smyslu 

obnovy/vytvoření původních lesních přírodních biotopů (acidofilní doubrava). I zde však, při 

zvaţování variant a moţností dalšího vývoje, mám značné pochybnosti o vyšší míře 

úspěchu. Navíc jde o proces dlouhodobý, čítající mnoho desetiletí vývoje. 

Pokud zde budou uznány důvody k ochraně biodiverzity, pak ideálním řešením se 

zdá být provedení šetrné rekultivace na podporu ochranářsky významné biodiverzity a 

zajištění další péče na její udrţení. Podmínky realizace a návrhy způsobů rekultivace jsou 

součástí dokumentu „Návrh péče a rekultivace DP Kostelec“. Jak název napovídá, jsou tam 

uvedeny také způsoby péče. Některé budou realizovány jiţ nyní, jiné během těţby, další aţ 

po ukončení těţby. 

Vývoj biodiverzity a vývoj stavu z hlediska ochrany přírody je vhodné sledovat pomocí 

monitoringu. Vzhledem k předpokládanému výhledu těţby je vhodné provádět monitoring v 

intervalu kaţdých pět let. 

 

Krajský úřad Pardubického kraje vyhodnotil moţnosti vlivu plánovaného záměru na 

lokality soustavy Natura 2000 a vydal stanovisko v tom smyslu, ţe hodnocený záměr 

nemůţe mít vliv na ţádnou evropsky významnou lokalitu vymezenou národním seznamem 

nebo vymezenou ptačí oblast (viz stanovisko v příloze č. 1 oznámení). 

 

Vliv záměru na přírodní prostředí je při dodrţení navrţených podmínek realizace a 

postupu rekultivace včetně způsobu péče povaţován za zanedbatelný a nevýznamný 
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VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY : 

Objekty vodojemu jsou chráněny stanoveným ochranným pilířem. 

V blízkém okolí lomu se nenacházejí ţádné architektonické památky. 

Těţba písku bude probíhat jen na druhém těţebním řezu, cca 10 m pod původním 

terénem, v dosud civilizací nedotčených vrstvách pískovce.  

 

Vlivy záměru na objekty, kulturní a historické dědictví, lidské výtvory nejsou 

předpokládány (budou nulové). 

 

 

D.II. Rozsah vlivů 

Vlivy pokračující těţby v písníku Kostelec u Heřmanova Městce mají jen lokální 

charakter, omezují se pouze na vlastní prostor pískovny a nejbliţší přilehlé okolí – resp. při 

běţné činnosti podle daných technologických postupů je moţné vliv záměru na zdraví a 

ţivotní prostředí stručně zhodnotit jako zanedbatelný a nevýznamný. 

Ţivotní prostředí v okolí lomu zůstane beze změny. 

Záměr nemůţe ovlivnit zdravotní stav obyvatel v obytné zástavbě.  

 Předmětnou těţbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, bude 

však provedeno vynětí dvou pozemků ze zemědělského půdního fondu v celkovém rozsahu 

7 122 m
2 
(pozemky jsou zařazeny do IV. třídy ochrany zemědělské půdy). 

 

Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, nachází se 

v plochách chráněného území pro těţbu nerostů. 

 

Závěr : 

Na základě posouzení je moţné realizaci záměru podpořit.  

 

 

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

 Nepříznivé přeshraniční vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umístění záměru 

zvaţovány. 
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení a kompenzaci 

nepříznivých vlivů 

 

Opatření pro etapu přípravy : 

- případné nutné kácení dřevin při přípravě plochy pro těţbu bude předem projednáno 

s orgánem ochrany přírody příslušným podle katastrálního území, kde se dřeviny 

nacházejí – s Městským úřadem Heřmanův Městec a Obecním úřadem Kostelec u 

Heřmanova Městce  

 

Opatření pro etapu provozu : 

- bude zajištěno přísné dodrţování poţadavků bezpečnosti práce 

- veškeré těţební a dopravní stroje budou na lokalitě pískovny pouze v době provádění 

těţby nebo rekultivačních prací, nebudou zde parkovat 

- těţební mechanismy a dopravní prostředky budou udrţovány v dobrém technickém 

stavu, pravidelně bude prováděna kontrola zejména z hlediska moţných ropných úkapů 

- závadné látky nebudou v prostoru lomu skladovány 

- k dispozici bude dostatečné mnoţství sanačních prostředků pro zásah v případě úniku 

závadných látek ze strojů a vozidel  

- pro případ úniku závadných látek bude vypracován Havarijní plán podle vyhlášky MŢP  

č. 450/2005 Sb. 

- v případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude zajištěno skrápění komunikace 

z důvodu omezení prašnosti 

- produkované odpady budou průběţně odváţeny, nebudou v prostoru lomu 

shromaţďovány, o nakládání s odpady bude vedena příslušná evidence 

- v případě uznání důvodů k ochraně biodiverzity území bude provedena rekultivace území 

podle schváleného dokumentu „Návrh péče a rekultivace DP Kostelec“, který byl 

vypracován na základě biologického průzkumu (Mgr. Filip Lysák, 2008) a je přílohou č. 4 

oznámení; v dokumentu jsou navrţeny způsoby péče, které mají být provedeny 

v současnosti, během těţby a po ukončení těţby k provedení šetrné rekultivace na 

podporu ochranářsky významné biodiverzity a zajištění další péče na její udrţení 

- vývoj biodiverzity a vývoj stavu z hlediska ochrany přírody je vhodné sledovat pomocí 

monitoringu - vzhledem k předpokládanému výhledu těţby je navrţeno provádět 

monitoring v intervalu kaţdých pět let 
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou 

potřebné pro posouzení plánovaného záměru na ţivotní prostředí. 

 

 

ČÁST E.   POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

Varianty záměru nebyly zvaţovány.  

Předkládaný záměr těţby a rekultivace je řešen v jedné variantě, která je dána 

lokalizací loţiska, resp. jeho zbytkových zásob suroviny. 

Alternativou k navrţenému záměru je nerealizování investice. Pro toto řešení není 

z hlediska ochrany ţivotního prostředí důvod. 

 

 

ČÁST F.   DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

Nejsou potřebné. 

 

 

ČÁST G.   SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

 V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

v platném znění je podáváno oznámení záměru v kategorii II, bod 2.5 „Těţba písku a 

rekultivace vytěţeného území v dobývacím prostoru Kostelec u Heřmanova Městce“ – 

pro účely zjišťovacího řízení. 

Předmětem záměru je pokračování v maloobjemové těţbě písků a pískovců po roce 

2010 v dobývacím prostoru „Kostelec u Heřmanova Městce“, dotěţení zbývajících zásob 

suroviny a rekultivace vytěţeného prostoru. 

Těţba bude plynule pokračovat a navazovat na současný stav – těţba zde probíhá 

cca 50 let a vzhledem k plánovanému ročnímu objemu těţby cca 10 tis. tun dostačuje 

zásoba loţiska na těţbu během dalších 30 let. 
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Těţba písku a pískovce je nutná k zajištění nezbytné korekční suroviny  pro výrobu 

slinku a cementu v cementárně Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, Prachovice.  

Pískovec je převáţně natolik zvětralý, ţe jde o písek, místy s úlomky nebo i s většími 

bloky méně zvětralé horniny. K těţbě tedy není potřeba pouţívat trhavin, ale postačí 

nahrnování buldozerem / nakladačem. Není zde lomová stěna a písek je nahrnován z horní 

etáţe po svahu dolů. 

Těţební práce budou prováděny jen několik dní v roce (cca 20 dní), ne najednou, ale 

v několika etapách. 

Dobývací prostor má zhruba tvar pravidelného mnohoúhelníka, leţí v mírném 

východním svahu nevysokého návrší, je oplocen a uzamčen.  

Loţisko je otevřeno dvěma etáţemi. Horní etáţ má výšku 0 - 11 m (podle reliéfu 

původního terénu) na bázi 330 m n.m. a je prakticky vytěţená v celé rozloze; druhá etáţ má 

výšku cca 10 m na bázi 320 m n.m. a je vytěţená zčásti (záměr počítá s jejím dotěţením). 

Po dotěţení druhé etáţe bude zahájena otvírka etáţe č. 3, její výška, resp. báze bude 

závislá na bázi loţiska, předpokládá se zahloubení aţ na úroveň 314 m n.m. v západní části 

loţiska. Svahy nad horní etáţí jsou vysvahované do finální podoby. Vytěţená část spodní 

etáţe je převáţně rekultivovaná – zavezená odpadní břidlicí z prachovického lomu a 

osázená dřevinami. Rekultivace byly provedeny ve východní části dobývacího prostoru, 

západní část tvoří aktivní prostor těţby. 

V dobývacím prostoru nejsou ani nebudou stavby nebo jiná technická zařízení, 

těţební stroje budou do pískovny dopraveny jen na dobu provádění těţby, nebudou na 

lokalitě parkovat. 

Součástí záměru je rekultivace vytěţeného prostoru podle plánu, který respektuje 

nové pohledy na ochranu přírodního prostředí a zavrhuje lesotechnickou rekultivaci pro dané 

území jako nevhodnou. Záměrem plánu rekultivace je zachování a následné udrţování 

odkrytých písčitých ploch vzhledem k nově vzniklým biotopům a ponechání části kolmých 

stěn pro vyhnízdění břehule říční. Vytvořený prostor pískovny je ochranářsky cenný a je 

moţné vhodnou rekultivací a péčí vytvořit vynikající prostředí pro ohroţené druhy rostlin a 

ţivočichů, přírodní biotopy, a samovolné přírodní procesy. 

Vlivy pokračující těţby v písníku Kostelec u Heřmanova Městce mají jen lokální 

charakter, omezují se pouze na vlastní prostor pískovny a nejbliţší přilehlé okolí – resp. při 

běţné činnosti podle daných technologických postupů je moţné vliv záměru na zdraví a 

ţivotní prostředí stručně zhodnotit jako zanedbatelný a nevýznamný. 

Ţivotní prostředí v okolí lomu zůstane beze změny. 

Záměr nemůţe ovlivnit zdravotní stav obyvatel v obytné zástavbě.  
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 Předmětnou těţbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, bude 

však provedeno vynětí dvou pozemků ze zemědělského půdního fondu v celkovém rozsahu 

7 122 m
2
 (pozemky jsou zařazeny do IV. třídy ochrany zemědělské půdy). 

Moţná rizika havárií při těţbě jsou spojena s případným únikem závadné látky – při 

poruše stroje nebo při dopravní nehodě, kdy můţe dojít k vytečení provozních náplní 

(především paliva) v prostoru písníku. 

Skladování závadných látek v lomu je vyloučeno. 

Preventivním opatřením je důsledná kontrola a údrţba strojních mechanismů a 

vozidel; k dispozici však budou pomůcky k okamţitému řešení havarijní situace (pytle, 

nářadí, hadry) – tak, aby kontaminovaná zemina byla ihned odstraněna. Postup sanace 

bude popsán ve schváleném havarijním plánu, s kterým budou pracovníci seznámeni.  

 

Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, nachází se 

v plochách chráněného území pro těţbu nerostů. 

 

Připravovaným záměrem společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu 

v dobývacím prostoru Kostelec u Heřmanova Městce není třeba očekávat ovlivnění 

zdraví a ţivotního prostředí. 

 

 

ČÁST H.  PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1  

 

Vyjádření 

Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace  

Stanovisko podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění  

 

Příloha č. 2  Grafické přílohy 

Mapa evidence nemovitostí (1 : 1 000) 

Mapa povrchové situace a důlní situace (1 : 1 000) 

Charakteristické geologické řezy 1 - 1´, 2 - 2´ (1 : 1 000) 

 

Příloha č. 3 Fotodokumentace stávajícího stavu 

  

Příloha č. 4 Biologický průzkum 
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Zpracovatelka oznámení :  RNDr. Irena Dvořáková  

     Slezská 549, 537 05 Chrudim 

     tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 
 

 

 

 

 

 

………………………………… 

     podpis zpracovatelky oznámení 

 

 

 

Spolupracovníci :   Mgr. Filip Lysák  

- biologický průzkum, zhodnocení vlivu na flóru a faunu 

Cyrilov 6, 594 61 Bory  

tel. 736 265 061, e-mail : filip.lysak@tiscali.cz 

 

Ing. Václav Křivan 

- předběţný entomologický průzkum  

Kněţice 109, 675 21 pošta Okříšky 

tel. 721 321 281, e-mail : vaclav.krivan@chaloupky.cz 

 

 

 

 

 

Chrudim, dne 15.10.2008 
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