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ÚVOD
Oznámení záměru prohloubení lomu Chrtníky o 15 m spočívá v pokračování hornické
činnosti ve vymezeném dobývacím prostoru Chrtníky. Prohloubením se celková doba těžby
ložiska prodlouží přibližně o 11 let, ukončení těžby se předpokládá v roce 2040.
Oznámení záměru vyvolalo připomínkové a nesouhlasné reakce některých organizací a
občanů, vyjádřené písemnou formou, adresované na Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství. Všechna dále komentovaná vyjádření jsou dokladována
v příloze H7, v této úvodní části dokumentace je uveden přehled vyjádření a připomínek,
námitek a doporučení v nich obsažených, s komentářem autorů dokumentace (psaným kurzívou)
a odkazem na kapitoly nebo přílohy dokumentace, ve kterých je dotčená problematika řešena.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j. KrÚ 57331/2009/OŽPZ/FE
Orgán nakládání s odpady a prevence závažných havárií měl jednu drobnou
připomínku ke slovnímu názvu odpadu.
Orgán ochrany přírody upozorňuje, že od 1.1.2003 je věcně a místně příslušným
orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných prvků a
dalších chráněných částí přírody, obecní úřad s rozšířenou působností – Městský úřad Přelouč.
Jeho vyjádření jako dotčeného orgánu přírody a krajiny je nutné zajistit.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemá k záměru zásadních námitek
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Č. j. KrÚ 49566/2009/OŽPZ/FE
Krajská hygienická stanice má k hlukové studii následující připomínky:
1. Popis zvolených výpočtových bodů je třeba opravit. Dle katastru nemovitostí zvolené
výpočtové body 3 – 4 (Chrtníky č. p. 35) jsou průmyslovým objektem společnosti
EUROVIA CS, tj. nejedná se tedy o chráněný venkovní prostor. Výpočtové body 5 – 6
jsou chybně označeny jako Chrtíky č. p. 261, správně se jedná o objekt k bydlení
Choltice č. p. 261 (taktéž nesprávně ve studii hodnocení vlivů na veřejné zdraví). Další
zvolené výpočtové body 1 – 2 dle KHS nejsou nejbližšími chráněnými venkovními
prostory. Dle KHS nejbližším chráněným venkovním prostorem ve Svojšicích je
objekt k bydlení č. p. l57 na st. p. 58.
2. V tabulce na str. 30 hlukové studie se uvádí pro výpočtový bod 1 hladina hluku ze
stacionárních zdrojů 40,8 dB ve 3 metrech a pro výpočtový bod 1 hladina hluku ze
stacionárních zdrojů 40,8 dB ve 3 metrech a pro výpočtový bod 2 v 6 metrech 47,9 dB.
Tyto odečtené hodnoty neodpovídají obrázku izofon a hlukových pásem stacionárních
zdrojů na str. 34 hlukové studie. A dále není patrné, zda se na obrázku str. 34 jedná
o znázornění izofon ve 3 metrech nebo v 6 metrech. U zpracovaného modelu je třeba
v obrázku vyznačit pro přehlednost limitní izofonu 50 dB.
3. Z obrázku izofon a hlukových pásem stacionárních zdrojů na str. 34 hlukové studie
vyplývá, že izofona nad 55 dB zasahuje zřejmě dále do obce Ledec (obrázek je
neúplný, dál nepokračuje). Z tohoto důvodu KHS požaduje dopracovat přehledný
snímek se zakreslením limitní izofony 50 dB pro všechny světové strany a v případě
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zasažení dalších chráněných venkovních prostorů obcí Ledec, Svojšice, Cihelna
o rozšíření výpočtových bodů.
Uvedené chyby a nedostatky jsou odstraněny v opravené hlukové studii (viz přílohu H4)
a v příslušných kapitolách dokumentace (D.I.1.2.) a v opraveném hodnocení vlivů na
veřejné zdraví (příloha H6).
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
Č. j.: ČIŽP/45/IPP/0918217.001/09/KDR
Z hlediska ochrany ovzduší nebyly vyjádřeny žádné námitky, upozorňuje se na
předpoklad využití současných opatření k minimalizaci prašnosti.
Z hlediska ochrany vod se doporučuje v další fázi přípravy záměru upřesnit, zda
vodoprávní povolení k vypouštění důlních vod do vod povrchových stanovuje množstevní
limity v souladu s předpokládaným nárůstem jímaných důlních vod.
Vodoprávní povolení stanovuje v bodě 5 podmínku, která množstevně limituje
vypouštění důlních vod tak, aby nedocházelo k vybřežení vody z koryta recipientu. K dopřesnění
dokumentace lze dodat, že důlní vody jsou čerpány občasně čerpadlem v lomu Mariánka a
čerpadlem v lomu Kozí kopec o výkonu do 10 l/s, vždy po dobu vyčerpání akumulovaných
důlních vod. Uvedené čerpané množství nezpůsobuje vybřežení vody z koryta potoka Struha,
nárůst důlních vod způsobí prodloužení intervalů pracovního chodu čerpadel, v žádném
případě nemůže dojít k vybřežení vody z koryta recipientu.
Oddělení ochrany vod požaduje upřesnit, zda havarijní plán (str. 70) je vypracován
v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. a upozorňuje s ohledem na zásadní změny při skladování
PHM (instalace nadzemní dvouplášťové nádrže – str. 74) na nutnost aktualizace tohoto
havarijního plánu, pokud již nebyla provedena.
OOV doporučuje do stanoviska ke zjišťovacímu řízení doplnit:
•
•

•

Tankování rypadel a další techniky provádět na vodohospodářsky zabezpečených
plochách
Provádět pravidelné prohlídky vozidel a techniky z hlediska možných úkapů, resp.
úniku provozních kapalin a při údržbě rypadel a další techniky dodržovat všechny
zásady nutné z hlediska ochrany vod.
Aktualizovat havarijní plán, pokud již tato aktualizace nebyla provedena.

Uvedená doporučení OOV byla doplněna do příslušné kapitoly D.IV.1 předkládané
dokumentace. Havarijní plán je vypracován v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb.

Oddělení odpadového hospodářství má následující připomínky:
•

Na straně č. 23 je uvedeno, že nakládání s odpady se bude řídit mj. vyhláškou
č. 41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. ČIŽP upozorňuje, že vyhláška
MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady se cituje pod číslem 383/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Výše citovaný předpis č. 41/2005 Sb. je pouze jedním
z mnoha následných pozměňovacích předpisů této vyhlášky.
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•

Na straně č. 24 je v poznámce pod tabulkou uvedeno: „Zemina a kamení jsou mezi
odpady s vědomím, že novelou zákona o odpadech č. 188/2004 Sb. byly § 2, odst. 1,
písm. i) z působnosti tohoto zákona vyňaty“. ČIZP k tomuto upozorňuje, že se jedná
o novelu zákona č. 158/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 9/2009 Sb., kterým se mění mj. zákon
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, spočívající v tom, že se zákon
o odpadech nevztahuje na nakládání s vytěženými zeminami a hlušinami vyhovujícími
limitům znečištění k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), stanoveným
v příloze č. 9 zákona o odpadech. Na základě hodnot těchto ukazatelů je možné určit,
zda-li je vytěžená zemina odpad, který nespadá do působnosti zákona o odpadech a je
s ní nakládáno v režimu jiných zákonů.

•

Dále upozorňujeme, že v předložené dokumentaci jsou používány pojmy, které
odpadová legislativa nezná – „specializovaná firma“ (strana 23, 24).
Uvedené nedostatky byly v předkládané dokumentaci v kapitole B.III.3 opraveny.

Oddělení ochrany přírody v případě realizace záměru trvá na dodržení podmínek,
které byly stanoveny v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. ČIŽP požaduje, aby v rámci
opatření „budování tůní“ dle kapitoly D.IV.3 byly na místech předpokládaných migračních tras
vybudovány zábrany, které zamezí střetu obojživelníků s vozidly a svedou je do tůní. ČIŽP dále
požaduje v rámci rekultivačních a sanačních prací ponechat závěrné svahy osídlené vegetací
v nezměněném stavu.
Požadavek na vybudování zábran zamezujících střetu obojživelníků s vozidly byl do
předkládané dokumentace doplněn (viz kapitolu D.IV.3), rovněž požadavek na ponechání
existujícího vegetačního osídlení závěrných svahů.
Oddělení ochrany lesa připomíná, že v oznámení chybí zhodnocení vlivu prohloubení
lomu na okolní lesní porosty ve spojení s uvažovaným poklesem podzemní vody a souhlasí
s realizací záměru za předpokladu splnění následujících podmínek:
1) Doložit stanovisko orgánu státní správy lesů k záměru oznamovatele ve smyslu § 12
odstavec 3, § 13 odstavec 2, § 14 odstavec 3 a § 48 odstavec 2 zákona o lesích.
2) Doplnit dokumentaci o posouzení vlivu prohloubení lomu na lesní ekosystémy v tzv.
ochranném pásmu.
3) V dalším stupni dokumentace požadujeme zákres situace do lesnické porostní mapy.
Zároveň upozorňuje, že s ohledem na zásah záměru do ochranného pásma lesa je dle
§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného
orgánu státní správy lesů (v tomto případě Městský úřad Přelouč), který může svůj souhlas
vázat na splnění stanovených podmínek. Těžební činnosti lze zahájit až po nabytí právní moci
všech rozhodnutí týkajících se dotčené těžby diabasu.
Lom Chrtníky byl založen ve vrcholové části protáhlého hřbetu v linii rozvodnice
povrchových a podzemních vod. Ve vrcholových částech území se hladina pozemní vody
nachází ve větších hloubkách pod úrovní terénu, výrazně sezónně kolísá v řádu více jednotek
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metrů, většinou k vytvoření souvislé hladiny podzemní vody nedochází z důvodu odtoku
podzemních vod infiltrovaného podílu atmosférických srážek z území v důsledku spádu
obvodových svahů hřbetu a spádu skalního předkvartérního podloží. Kvartérní pokryv území je
tvořen sprašovými hlínami a kamenitohlinitými deluviálními sedimenty a eluvii hlinitě
zvětrávajících diabasů o mocnosti 0 m – 9 m.
Ke slabému sezónnímu drenážnímu účinku zahlubování těžební jámy na mělké
hypodermické podzemní vody v blízkém okolí lomu do vzdálenosti jednotek, ojediněle prvních
desítek metrů od obvodové hrany jámy došlo v minulosti při zahlubování lomu z povrchu do
hloubek mírně přesahujících mocnost kvartérních nezpevněných sedimentů a zvětralin, tj. do
hloubek cca 10 m až 15 m, místně a ojediněle cca až 20 m. Drenážní účinek byl časově
jednorázový a při dalším zahlubování lomu byl řádově nižší v důsledku velmi nízké puklinové
propustnosti poměrně vysoce kompaktních diabasů, do kterých byl lom dále zahlubován. Tento
kdysi jednorázový větší, v následujících letech až do současnosti již řádově menší drenážní
účinek těžby se projevil na lesních porostech do vzdálenosti jednotek, ojediněle prvních desítek
metrů. Ze současného pozorování je patrné, že lesní porosty v ochranném pásmu lesa podél
obvodu lomu nedostatkem vláhy netrpí. Je to dáno uvedenou morfologickou a geologickou
dispozicí lokality, která se ve svých vrcholových partiích vyznačovala nedostatkem podzemních
vod již před zahájením hornické činnosti v dané lokalitě v minulém století. Dalším důvodem je
nízká průlinová propustnost a vyšší vláhová kapacita sprašových a deluviálních hlín
kvartérního pokryvu, která způsobuje velmi pomalé proudění podzemní vody hypodermické
zvodně a zaručuje dostatek vláhy pro lesní ekosystémy.
Případný větší přítok podzemních vod do lomu při posuzovaném dalším zahlubování
lomu by souvisel s tektonickým porušením masivu a šlo by o hluboký oběh podzemních vod,
který je přes mělkou sezónní hypodermickou zvodeň infiltrací v širokém okolí lomu dotován,
ale nemůže ji významněji ovlivnit. Výskyt takové tektonické linie je v dané geologické stavbě
velice málo pravděpodobný. Navíc by drenážní účinek tektonické linie nebo poruchového
pásma nemohl být větší než popsaný drenážní účinek prvotního zahlubování lomu z povrchu
terénu do uvedené hloubky 10 m – 15 m. Ze všech uvedených důvodů je patrné, že významnější
vliv posuzovaného dalšího zahlubování lomu Chrtníky na okolní lesní porosty a lesní
ekosystémy je prakticky zcela nereálný. Monitorovací vrty lomu nesledují mělkou nesouvislou
hypodermickou sezónní zvodeň vrcholových lesnatých partií hřbetu využívanou lesním
ekosystémem, ale hlubší zvodeň vázanou na komplex diabasů ve vazbě na aktuální a budoucí
těžbu ložiska pro posouzení případného ovlivnění vzdálených míst lomu, především domovních
studní obcí Ledec a Svojšice (Cihelna), případně pro posouzení vlivu zahlubování lomu na
potok Struha a jeho přítoky.
Orgán státní správy lesů (OSSL) vydal dne 6.1.2010 souhlasné závazné stanovisko
k oznámenému záměru a konstatuje, že záměrem bude dotčen PUPFL (k. ú. Ledec, p. p. č.
249/1), nacházející se v dobývacím prostoru. Pozemek bude nutno dle § 13 lesního zákona
trvale odejmout z PUPFL. Ostatní PUPFL nejsou co do vzdálenosti k prostoru plánované těžby
přímo zasaženy, respektive u některých z nich je zasaženo 50 m široké ochranné pásmo lesa.
Z důvodu dotčení tohoto 50 m širokého ochranného pásma je souhlas podmíněn tím, že nedojde
k poškození existujících lesních porostů, přičemž bude dbáno na ochranu lesa před
znečišťujícími látkami. OSSL dále upozorňuje na dodržení některých ustanovení zákona
o lesích, zejména ustanovení § 20 (tj. zákaz některých činností v lesích) a § 22 (tj. zabezpečení
staveb a zařízení před škodami ze sesuvů půdy, pádem stromů a pod.).
Odbor životního prostředí provedl místní šetření se zaměřením na zjištění výskytu
případné vyšší míry defoliace a mortality dotčených lesních porostů. Jednalo se o zmapování
stavu porostů, které jako takové není v dané věci znaleckým posudkem. Účelem šetření bylo
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zachycení případných výrazných abnormalit dotčených porostů, zejména způsobených jinými
než biotickými škodlivými. Výsledky šetření jsou uvedeny v kapitole C.I.4. Bylo konstatováno, že
na porostech není před realizací záměru pozorován neobvyklý výskyt suchých či chřadnoucích
částí porostů.
Obecní úřad Chrtníky
Obecní úřad požaduje zvýšený důraz posuzování vlivu hloubkových odstřelů na statiku
domů místních občanů včetně vlivu na stav podzemních vod dotčeného území.
Vysoká pozornost vlivu trhacích prací na obytné objekty okolních obcí ze strany
provozovatele lomu Chrtníky je nadstandardní, seismická měření jsou prováděna z iniciativy
provozovatele a byla dokumentována v oznámení v kapitole o vlivu seismických účinků D.I.1.3.
Z uvedeného kapitoly je patrné, že vliv seismických účinků clonových odstřelů na obytné domy
nejbližšího osídlení obcí Chrtníky, Ledec a Svojšice – Cihelna vyhovuje platným ukazatelům
s rezervou.
Vliv lomu na domovní studny obce Chrtníky není monitorován, neboť zahloubení lomu a
jímání důlních vod nemůže mít vliv na domovní studny obce Chrtníky, které využívají křídový
kolektor podzemních vod cenomanských a spodnoturonských vrstev. Studny obce Chrtníky se
nacházejí v jiném hydrogeologickém rajónu než lom Chrtníky, studny obce v křídě, lom
v krystaliniku. Přesto i v tomto směru je již více let prosazován záměr na realizaci doplnění
systému monitorovacích vrtů lomu Chrtníky, jak je uvedeno v kapitole návrhů opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
D.IV.1.
Obecní úřad Svojšice
jo/STA /2
Oznámený záměr byl projednán v obecním zastupitelstvu dne 6.11.2009 s následujícími
připomínkami:
1. Dodržovat stanovené limity hluku a prašnosti v okolí lomu chrtíky.
2. Zabezpečit při odstřelech (zejména clonových), aby nedocházelo k praskání zdí
nemovitostí v blízkém okolí (osada Cihelna) a provádět pravidelná měření.
3. V případě ztráty podzemních vod ve studních obyvatelů obce (snížení hladiny podzemní
vody) žádá obec Svojšice těmto poškozeným bezplatné čerpání z vodovodního řadu
v obci, a to navždy.
4. Jelikož v záměru je i zvýšená přeprava vyrobeného materiálu (40 %), žádá obec
i v tomto případě finanční kompenzaci.
Oznámení záměru prokázalo, že akustická situace není nadlimitní. Hodnoty hluku
z dopravy vypočtené ve variantě bez provozu kamenolomu i se zahrnutím přepravy kameniva
jsou z hlediska zdravotních rizik na úrovni, kdy se může projevovat mírné obtěžování obyvatel
hlučností. Dle vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích k oznámení záměru budou stanoveny podmínky pro měření hluku ze
stacionárních zdrojů posuzovaného záměru k ověření hlukové studie.
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Oznámení záměru prokázalo, že z hlediska příspěvků k imisní zátěži představuje záměr
pokračování dosavadní činnosti těžby, úpravy a přepravy kameniva. Při realizovaném
maximálním snižování prašnosti především z úpravy a přepravy kameniva je vliv na ovzduší,
projevující se především prašností, poměrně velmi malý, zdravotně nezávadný.
Vliv trhacích prací na obytné objekty okolních obcí ze strany provozovatele lomu
Chrtníky je sledován nadstandardě, seismická měření jsou prováděna z iniciativy provozovatele
a byla dokumentována v oznámení v kapitole o vlivu seismických účinků D.I.1.3. Z uvedené
kapitoly je patrné, že vliv seismických účinků clonových odstřelů na obytné domy nejbližšího
osídlení obcí Chrtníky, Ledec a Svojšice – Cihelna vyhovuje platným limitům s rezervou. Na
praskání zdí mají vliv povětrnostní poměry, zemní vlhkost a charakter základové spáry,
konstrukce objektu a pod. Vliv trhacích prací je dle měření účinku každého odstřelu malý, málo
významný, v souběžném působení uvedených významnějších vlivů prakticky nerozlišitelný.
Praktické zkušenosti z objektů v okolí lomu jsou takové, že sádrové terče prasknou v měsíčním
období mezi odstřely, tj. bez časové závislosti na vlastních odstřelech.
Šíření poklesu hladiny podzemních vod, které by mohlo ovlivnit domovní studny osady
Cihelna, by bylo zaregistrováno pomocí kontinuálních záznamů hladin dataloggery
monitorovacích vrtů V-7, V-8, V-9 na jižním okraji lomu Kozí kopec. V takovém případě by
neprodleně bylo zahájeno i sledování domovních studní osady Cihelna. Ovlivnění domovních
studní osady Cihelna zahlubováním lomu Kozí kopec je velice nepravděpodobné, uvedeným
sledováním by bylo prokazatelné.
Posuzovaný záměr zahloubení lomu nepředstavuje nárůst dopravy obcí Svojšice, jde
o pokračování dosavadní přepravní kapacity, oznámení může navrhovat pouze kompenzace,
které svým účinkem zmenšují nebo eliminují vliv záměru na životní prostředí.
Obvodní báňský úřad v Trutnově
Č. j.: 3535/09/091/La/Lá
Obvodní báňský úřad v Trutnově nemá žádné připomínky, z hlediska hospodárného
využití ložiska doporučuje záměr k realizaci, další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí považuje za nadbytečné.
Lenka Pajerová, Chrtníky č. p. 23
Paní Pajerová nesouhlasí s dalším prohlubováním lomu Chrtníky. Jako důvod uvádí
praskání svého domu, ztrátu pramene ve dvou studnách a létání kamenů o velikosti i 30 cm
v průměru při odstřelech až na její pozemek. Za nejbližší sousedy jsou podepsáni občané
z okolních domů č. p. 50, 33, 7, 4, 51, 1.
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Trhací práce v lomu jsou prováděny dle schváleného generálního technického projektu
odstřelů. Za jejich řízení zodpovídá technický vedoucí odstřelu (TVO). Pro obvod území, který
by mohl být ohrožen účinky připravovaného odstřelu, zejména rozletem materiálu se stanovuje
bezpečnostní okruh. Ten se nachází na pozemcích oznamovatele a musí být zajištěn hlídkami,
aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do ohroženého území, viz následující mapka
bezpečnostního okruhu a hlídek.
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Dodržováním technického projektu odstřelů nedochází a ani v budoucnu by nemělo dojít
k rozletu materiálu mimo dobývací prostor. Při těžbě v zahloubení dojde ke snížení možnosti
rozletu materiálu.
Pro případ, že by taková situace přece jen nastala a došlo by k poškození cizího
majetku, což je velmi nepravděpodobné, tvoří organizace pro tyto neočekávané situace
k zajištění vypořádání důlních škod rezervu finančních prostředků, kterou ji ukládá zákon č.
44/1988 Sb. (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vysoká pozornost vlivu trhacích prací na obytné objekty okolních obcí ze strany
provozovatele lomu Chrtníky je nadstandardní, seismická měření jsou prováděna z iniciativy
provozovatele a byla dokumentována v oznámení v kapitole o vlivu seismických účinků D.I.1.3.
Z uvedeného kapitoly je patrné, že vliv seismických účinků clonových odstřelů na obytné domy
nejbližšího osídlení obcí Chrtníky, Ledec a Svojšice – Cihelna vyhovuje platným limitům
s rezervou. Na praskání zdí mají vliv povětrnostní poměry, zemní vlhkost a charakter základové
spáry, konstrukce objektu a pod. Vliv trhacích prací je dle měření malý, málo významný,
v souběžném působení uvedených významnějších vlivů prakticky nerozlišitelný. Praktické
zkušenosti z objektů v okolí lomu jsou takové, že sádrové terče na prasklinách domů prasknou
v měsíčním období mezi odstřely, tj. bez časové závislosti na odstřelu.
Zahloubení lomu a jímání důlních vod nemůže mít vliv na domovní studny obce
Chrtníky, neboť studny obce Chrtníky se nacházejí v jiném hydrogeologickém rajónu než lom,
studny obce v křídě, lom v krystaliniku. Ovlivnění studní č. p. 23 lomem lze zcela vyloučit.
Přesto i v tomto směru je již více let prosazován záměr na realizaci doplnění systému
monitorovacích vrtů lomu Chrtníky, jak je uvedeno v kapitole návrhů opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí D.IV.1.
Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí
MUPC/151/2010/OŽP/NF
Orgán státní správy lesů (OSSL) vydal dne 6.1.2010 souhlasné závazné stanovisko
k oznámenému záměru a konstatuje, že záměrem bude dotčen PUPFL (k. ú. Ledec, p. p. č.
249/1), nacházející se v dobývacím prostoru. Pozemek bude nutno dle § 13 lesního zákona
trvale odejmout z PUPFL. Ostatní PUPFL nejsou co do vzdálenosti k prostoru plánované těžby
přímo zasaženy, respektive u některých z nich je zasaženo 50 m široké ochranné pásmo lesa.
Z důvodu dotčení tohoto 50 m širokého ochranného pásma je souhlas podmíněn tím, že nedojde
k poškození existujících lesních porostů, přičemž bude dbáno na ochranu lesa před
znečišťujícími látkami. OSSL dále upozorňuje na dodržení některých ustanovení zákona
o lesích, zejména ustanovení § 20 (tj. zákaz některých činností v lesích) a § 22 (tj. zabezpečení
staveb a zařízení před škodami ze sesuvů půdy, pádem stromů a pod.).
Odbor životního prostředí provedl místní šetření se zaměřením na zjištění výskytu
případné vyšší míry defoliace a mortality dotčených lesních porostů. Jednalo se o zmapování
stavu porostů, které jako takové není v dané věci znaleckým posudkem. Účelem šetření bylo
zachycení případných výrazných abnormalit dotčených porostů, zejména způsobených jinými
než biotickými škodlivými. Výsledky šetření jsou uvedeny v kapitole C.I.4. Bylo konstatováno,
že na porostech není před realizací záměru pozorován neobvyklý výskyt suchých či
chřadnoucích částí porostů.
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Vzhledem k tomu, že záměrem nebylo rozšíření dobývacího prostoru ale jeho zahlubování
v osové části lomu, nepředstavoval záměr dotčení PUPFL. Neodejmutý pozemek 249/1 je
považován za nedopatření. Záměr se nemůže dotknout 50 m širokého ochranného pásma, neboť
jde o zahloubení v osové části lomu, tj. ve vzdálenostech větších než probíhající schválená
hornická činnost, která se dotýká ochranného pásma lesa skrývkovými pracemi. Vliv na lesní
porosty a ekosystémy jímáním důlních vod při pokračujícím zahlubování lomu je prakticky
vyloučen, viz kapitolu D.I.
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ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1

Obchodní firma

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Pardubice
A.2

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

A.3

Sídlo

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
A.4

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Statutární zástupce:

Ing. Petr Dohnálek, ředitel závodu

Kontaktní osoba:

Ing. Lukáš Turnovský, technik výroby, tel. 731 602 131

Generální projektant:

Ing. Jaroslav Ševiola, hlavní důlní měřič a projektant, tel. 773 900 042
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B

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I

Základní údaje

B.I.1

Název záměru
Chrtníky – zahloubení lomu.

(Oba lomy, Kozí kopec a Mariánka, budou zahloubeny ze současné báze 250 m n. m. na
konečnou bázi 235 m n. m.)
Zařazení záměru: změna záměru podle § 4 odst. c): „záměry uvedené v příloze č. 1
k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou
nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně
zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu
nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví
ve zjišťovacím řízení“ : změna záměru uvedeného v Příloze č. 1, kategorii II, bod 2.5 Těžba
nerostných surovin 10 000 až 1 mil. tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha.
B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru

Ložisko diabasu „Choltice“ je těženo v dobývacím prostoru „Chrtníky, ve dvou lomech
s místními názvy „Mariánka“ v západní části DP a „Kozí kopec“ ve východní části DP.
Prostřední část DP protíná místní komunikace, inženýrské sítě a potok. Je zde umístěno
úpravárenské zařízení, trafostanice, váha a expedice. V této části ložiska je mocnost diabasu
nejširší.
Předložené dokumentace počítá s aktuální a budoucí roční těžbou cca 25 000 m3 ročně
z lomu Kozí kopec a cca 26 000 m3 z lomu Mariánka (dle odbytových podmínek). Při průměrné
objemové hmotnosti 2,9 t/m3 jde o celkovou roční těžbu 150 000 tun. V roce 1995 bylo
vytěženo 72 760 tun. Oznámení záměru pokračování těžby pro lom Chrtníky v roce 1997
počítalo s budoucí roční těžbou 87 000 tun až 116 000 tun.
Dobývací prostor „Chrtníky“ zahrnuje bloky zásob č. 1, 2, 3, 4, 5, a 7. Blok č. 6 C2B
leží západně DP a blok č. C2N východně DP. Bloky zásob č. 6 a č. 8 leží odděleně od bloků
uvnitř DP, s jejich těžbou se nepočítá.
Připravovaný plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) obou lomů řeší vytěžení všech
ložiskových zásob prohloubením obou lomů na bázi bloků zásob ložiska z úrovně
současné těžební báze lomů 250 m n. m. na konečnou bázi lomů 235 m n. m. (nejnižší
4. etáž lomu Kozí kopec, a nejnižší 5. etáž lomu Mariánka) s ohledem na bezpečnou
konstrukci závěrných svahů. Zahloubením lomu Kozí kopec bude získáno až 324 778 m3
diabasu, zahloubením lomu Mariánka až 211 163 m3 za předpokladu uložení 110 000 m3
skrývek na bázi lomů 235 m n.m. Za předpokladu roční těžby 51 000 m3 jde o nárůst
pokračování těžby v důsledku zahlubování lomu o 11 let. Vytěžitelné zásoby v obou lomech
činí k datu 31.12.2009 celkem 1 619 000 m3, což odpovídá celkovému výhledu závěrečné etapy
těžby ložiska na 32 let, tj. do roku 2040.
Zásoby vázané v závěrných svazích lomů zůstanou nadále nedostupné. S variantou
rozšíření dobývacího prostoru se nepočítá. Musel by se vyřešit zábor dalších pozemků a muselo
by být odklizeno velké množství skrývek a hlušiny.
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B.I.3

Umístění záměru

kraj:
obec s rozšíř. působností
obec:
katastrální území:

B.I.4

Pardubický
Přelouč
Chrtníky
Choltice (Ledec)
Chrtníky,
Choltice (Ledec)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem je hornická činnost spočívající v pokračování těžby ve vymezeném
dobývacím prostoru Chrtníky.
Z hlediska možných vlivů lze očekávat kumulativní vlivy výhradně se
stávající dopravou vedenou přes obec Chrtníky a méně přes Choltice a Svojšice a doprovodným
hlukem z dopravy. Jiné záměry, které by byly v uvedených obcích provozovány nebo se
připravovaly, nejsou zpracovateli dokumentace ani oznamovateli známy.

B.I.5

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Pokračováním těžby je pokrývána poptávka po kvalitním drceném kamenivu v zájmové
oblasti, prohloubením lomu dobývacím prostoru dojde k hospodárnému využití nerostného
bohatství.
Důvodem potřeby a umístění záměru a výběru navrhované varianty je existence
prozkoumaného a již dlouhodobě těženého ložiska stavebního kamene s dostatečnými
nedotěženými zásobami suroviny, dostupnost dopravních systémů a pracovních sil v území, a
v neposlední řadě možnost zvýšeného odbytu kameniva pro stavby realizované v blízkém okolí.
Zásoby vázané v závěrných svazích lomů zůstanou nadále nedostupné. S variantou
rozšíření dobývacího prostoru se nepočítá. Musel by se vyřešit zábor dalších pozemků a muselo
by být odklizeno velké množství skrývek a hlušiny.
Záměr se nenachází v žádné z exponovaných specifických oblastí, v jeho okolí není
provozována jiná obdobná těžba. Záměr není v kolizi s vodohospodářskými zájmy ani se zájmy
ochrany přírody, jedná se tedy o oblast s vyřešenými střety zájmů.
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Přehled zvažovaných variant
Záměr je předkládán jednovariantně, je veden hospodárným využitím nerostného
bohatství ložiska. Postup těžby ložiska je do značné míry určován a omezován definitivním
uložením skrývkového materiálu a výklizu. Předpokládá se vyvezení cca 110 000 m3 skrývek
mimo ložisko.
V krajní velmi málo pravděpodobné variantě vyvezení cca 110 000 m3 skrývek mimo
ložisko dojde k nárůstu přepravy suroviny z lomu nad rámec běžné těžby, která činí až
51 000 m3 za rok. V každém případě by šlo o vyvezení max. 20 000 m3 ročně dle odbytových
možností. V případě relativně krátkého časového období expedice skrývek by došlo k časově
přechodnému zvýšenému zatížení obyvatel (Chrtníky, Choltice nebo Svojšice dle situování
stavby) hlukem a emisemi. Vzhledem k již letitým (POPD obou lomů, 1996, 1999) záměrům
uložení skrývek na etáže 250 m n. m. a nyní i na bázi ložiska 235 m n. m. se vyvezení (všech)
skrývek mimo ložisko jeví jako velmi málo reálné.
Variantní uložení skrývek do spodní zatopené části obou lomů je z hlediska ovlivnění
životního a přírodního prostředí málo významné. Projeví se prakticky pouze změnou hloubky
budoucí vodní plochy zatopeného lomu a přírodně mírně pozměněným chemismem a kvalitou
akumulované vody.
B.I.6

Popis technického a technologického řešení záměru

Připravovaný plán otvírky, přípravy a dobývání obou lomů řeší vytěžení všech
ložiskových zásob prohloubením obou lomů pod bázi bloků zásob ložiska z úrovně současné
těžební báze lomů 250 m n. m. na konečnou bázi lomů 235 m n .m. (nejnižší 4. etáž lomu Kozí
kopec, a nejnižší 5. etáž lomu Mariánka) s ohledem na bezpečnou konstrukci závěrných svahů.
Zahloubením lomu Kozí kopec bude získáno až 206 000 m3 diabasu, zahloubením lomu
Mariánka až 211 163 m3 za předpokladu vyvezení cca 110 000 m3 skrývek mimo ložisko.
Odval Kozí kopec je situován na severní části lomu Kozí kopec. Jeho kapacita je již téměř beze
zbytku vyčerpána. Výhledově je počítáno s roční těžbou až 150 000 tun kameniva.
V rámci přehodnocení zásob výhradního ložiska vedoucí k prohloubení obou lomů byly
nově bilancovány bloky 11 a 12 jako prozkoumané bilanční volné zásoby, které zasahují do
původního bloku 13 nebilančních vázaných zásob pilíře centrální části ložiska mezi lomy Kozí
kopec a Mariánka. Využití zásob celého pilíře bloku 13 je vázáno ochranou potoka Struha,
silnice, inženýrských sítí a existencí technologické linky.
Rozsah projektovaného zahloubení lomů těžbou prozkoumaných bilančních bloků 9, 10,
11 a 12 volných zásob je patrné z následujících obrázků:
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Lom Mariánka, prozkoumané bilanční bloky 10PB, 12PB volných zásob

Lom Kozí kopec, prozkoumané bilanční bloky 9PB, 11PB volných zásob
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Lom v Chrtníkách byl založen v roce 1924. Geologický průzkum ložiska byl proveden
v letech 1954 až 1955 a nověji v letech 1986. V roce 1987 byl na lokalitě zahájen
hydrogeologický průzkum (Smutek D., 1987, Nadrchal J., 2000, 2006 až 2008).
Ložisko je dobýváno povrchovým způsobem etážovými jámovými lomy Kozí kopec
(3 etáže) a Mariánka (4 etáže). Mocnost skrývek se pohybuje od 0 m do 9 m, výška etáží 1 m
až 25 m (obvykle 13 m až 15 m), sklon těžebních stěn je stanoven na 65° až 75°, sklon
závěrných svahů na 60° až 70°, generální svah na 50° až 55°. Skrývky byly ukládány na
deponie v okolí lomu.
Primárně je hornina rozpojována clonovými nebo plošnými odstřely odvrtáním vrtů pro
trhavinu, sekundární rozpojování je prováděno rozbíjecím kladivem nebo trhacími pracemi
malého rozsahu. Rozpojená surovina je nakládána hydraulickými rypadly nebo nakladači a
odvážena nákladními automobily do centrální části lomu k technologické lince u silnice v lomu
Kozí kopec. Nákladními auty je surovina odvážena k násypce, následně je drcena čelisťovým
drtičem. Podrcený materiál jde pasovým transportérem na technologickou linku, kde jsou
umístěny třídící síta a drtiče pro požadované zdrobnění. Úpravárenský proces je suchý, bez
propírání drceného kameniva, z důvodu minimalizace prašnosti se používá zkrápění a mlžení..
Po roztřídění a sekundárním drcení kuželovými drtiči a opětném roztřídění jsou jednotlivé
frakce dopravovány pasovými dopravníky do expedičních zásobníků. Část vyrobeného
kameniva je deponována ve volných prostorách obou lomů. Nevhodné materiály těžby
(břidlice, kvarcity, hlíny) jsou zahrnuty ve skrývkách či výklizech.
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Výrobkem je drcené kamenivo různých zrnitostních a kvalitativních tříd pro nestmelené
směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace,
dále pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných
dopravních ploch. Výhledově je počítáno s roční produkcí až 150 000 tun kameniva.
Plány sanace a rekultivace lomu byly zpravovány v rámci POPD v letech 1996, 1999.
Dle plánu rekultivace bude tvar vytěženého ložiska včetně závěrných svahů proveden
těžební činností. Generelní sklon závěrných svahů bude 50° až 55°, šířka bermy max. 3 m.
Tento generelní sklon zajišťuje bezpečné svahy lomu bez vzniku zátrhů nebo sesuvů. Sanační
práce budou sestávat především z dodatečných úprav a dolamování stěn podle požadavků
k zajištění bezpečnosti a požadavků na budoucí využití vytěženého prostoru.
Řešení vychází ze snahy o vytvoření nového přírodně hodnotného ekosystému.
Skrývkový a výklizový materiál bude rozprostřen tak, aby vytvořil rovnoměrnou stabilizovanou
plochu dna budoucí vodní plochy. Upravené plochy berem budou ponechány volnému náletu.
Východní strana lomu Kozí kopec, která je otevřená k technologické lince bude po ukončení
těžby sesvahována tak, aby umožňovala pozvolný přístup k vodní hladině.
V důsledku ukončení čerpání důlních vod dojde k velmi pozvolnému (v řádu vyšších
desítek let) zatápění lomů dešťovou, povrchovou a podzemní vodou na předpokládanou
konečnou úroveň erozní báze cca 260 m n. m., danou úrovní potoka Struha v místě lomu. Vodní
plocha bude obklopena kulisou závěrných svahů, které budou postupně zarůstat náletovou
zelení. Po ukončení rekultivačních prací může být vodní plocha a přilehlé okolí využito
k rekreačním účelům.
B.I.7

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpoklad realizace záměru je v závislosti na postupu návazných správních řízení rok
2010. Ukončení těžby se předpokládá při roční těžbě až 150 000 tun kolem roku 2040.
Prohloubení lomů dojde k prodloužení doby těžby ložiska cca o 11 let.
Oznamovatel bude respektovat požadavek, že platnost rozhodnutí vydaných
v následných správních řízeních a platnost stanoviska k posuzování vlivů na životní prostředí
bude omezena na dobu 20 let, a v tomto časovém horizontu (pokud nebude těžba na ložisku do
té doby ukončena) zajistí nové posouzení vlivů na životní prostředí.
Ukončení rekultivačních prací se předpokládá do 2 let od ukončení těžby, s průběžně
prováděnou rekultivací podle postupu těžby v míře, v jaké to dispoziční řešení lomu
B.I.8

Výčet dotčených samosprávních celků

Kraj:
Okres:
Obec:

CZ053 Pardubický
CZ0523 Pardubice
572764 Chrtníky, 575054 Choltice (Ledec)

Katastrální území:

652377 Chrtníky, 679704 Ledec
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B.I.9

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

Záměr je ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon) v platném znění, činností prováděnou hornickým způsobem, veškerá povolovací
činnost podléhá příslušnému Obvodnímu báňskému úřadu v Trutnově.
Povolení hornické činnosti a schválení Plánu
otvírky, přípravy a dobývání
Povolení změny středního zdroje
znečišťování ovzduší.
Obnovení povolení k odběru a vypouštění
důlních vod po ukončení jejich současné
platnosti

Obvodní báňský úřad v Trutnově
Krajský úřad Pardubického kraje
místně příslušná obec s rozšířenou
působností (příslušný vodoprávní úřad podle
místa odběru a vypouštění)
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B.II

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1

Půda

Záměr pokračování těžby diabasu prohloubením lomů Kozí kopec a Mariánka
nepředstavuje žádné nároky na půdu. Těžba bude pokračovat v dobývacím prostoru Chrtníky,
skrývky a hlušina budou ukládány v dobývacím prostoru nebo budou prodány a odvezeny na
místa jejich dalšího využití.

B.II.2

Voda

Pro potřebu sociálního zařízení zděného administrativního objektu lomu je voda
odebírána přípojkou z veřejného vodovodu.
Pro potřebu tlakového mlžení pro snížení prašnosti technologické linky a zkrápění
kameniva je voda odebírána z vlastní studny u objektu trafostanice.
Vodoprávní oddělení Městského úřadu Přelouč rozhodnutím č. j. ST 721/2006Mš
povolil nakládání s vodami dne 27.9.2006 spočívající v odběru podzemních vod ze studny
(665 495, 1 065 986) ke zkrápění kameniva technologické linky lomu Chrtníky v množství
max. 1,14 l/s, 45 m3/měsíc, 360 m3/rok (užitková voda, odběr 8 měsíců v roce (březen – říjen)
s následujícími podmínkami:
1.
2.

Žadatel bude množství odebrané podzemní vody nepřímo – záznamy do deníku
s uvedením počtu motohodin a výkonu čerpadla
Voda bude odebírána ze studny el. čerpadlem do tlakového zásobníku a z něho do
rozvodu k výrobní lince
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3.
4.
5.
6.

Povolení k odběru podzemní vody se vydává bez ohledu na jakost vody v místě jejího
odběru
Okolí studny do vzdálenosti 10 m od vnější konstrukce studny nesmí být znečišťováno
Při zjištění znečištění zdroje vody nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami nebude
voda odebírána, a to až do okamžiku odstranění příčin i následků znečištění
Nakládání s vodami se povoluje do 31.12.2016

Dle provozního denníku odběru podzemní vody ze studny na zkrápění technologické
linky bylo v roce 2008 odebráno 303 m3.
Vodoprávní oddělení Městského úřadu Přelouč rozhodnutím č. j. ST 974/2006Mš
povolil nakládání s vodami dne 2.11.2006 spočívající v odběru povrchových důlních vod pro
potřebu lomu Chrtníky z přírodní jímky v lomu v množství max. 240 m3/měsíc, 1 920 m3/rok
s následujícími podmínkami a povinnostmi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voda bude odebírána jako užitková po 8 měsíců v roce (březen – říjen) a používána ke
kropení dopravních komunikací v lomu v suchých dnech
Voda bude odebírána z jímky el. čerpadlem do automobilové cisterny
Žadatel bude množství odebírané důlní vody měřit nepřímo – záznamy s uvedením
počtu a obsahu automobilových cisteren zaznamenávat do deníku
Povolení k odběru podzemní vody se vydává bez ohledu na jakost vody v místě jejího
odběru
Při zjištění znečištění zdroje vody nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami nebude
voda odebírána, a to až do okamžiku odstranění příčin i následků znečištění
Nakládání s vodami se povoluje do 31.12.2016

Dle provozního denníku odběru povrchových důlních vod ke kropení komunikací
v lomu bylo v roce 2008 odebráno 445 m3, (89 cisteren po 5 m3, tj. celkem 445 m3).
B.II.3

Ostatní surovinové a energetické zdroje

V kamenolomu Chrtníky je těžena a zpracovávána nerostná surovina – stavební kámen,
výroba drceného kameniva. Surovinou je diabas. Těžená surovina je neobnovitelným přírodním
zdrojem. Současná a výhledová kapacita těžby je max. 150 000 tun ročně.
Motorová nafta je spotřebovávána především na provoz mechanizace (hydraulické
kladivo pro sekundární rozpojování nadměrných kusů horniny, rýpadlo, nakladače a nákladní
auta převážející vytěženou surovinu na technologickou linku k úpravě. Za rok 2008 bylo
spotřebováno 75 721 litrů nafty. Oleje jsou používány do hydraulických, převodových a
motorových zařízení.
Lom je vybaven vlastní trafostanicí 400 kVA, 35/0,04 kV. Z tarfostanice je elektrická
energie rozvedena kabeláží k jednotlivým strojům a zařízením. Spotřeba elektrické energie
v roce 2008 činila 401 612 kWh.
V roce 2008 činila spotřeba trhavin použitých na clonové odstřely 35 429 kg.
Roční spotřeba zemního plynu za rok 2008 činila 4 041 m3.
Jiné nároky na suroviny a energii se nepředpokládají.
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B.II.4

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Současné dopravní zatížení přepravy kameniva z lomu je rozloženo následovně: 40 %
nákladních vozidel směřuje z lomu Chrtníky přes Svojšice směrem na Heřmanův Městec na
silnici č. 17, směrem do obce Chrtníky a Choltice jezdí cca 60 % všech nákladních vozidel, viz
následující mapa. Intenzita přepravy nákladními vozidly denně, vycházející z roční těžby
150 000 tun a přepravní kapacity nákladního auta 30 t, činí 20 vozidel za den (40 pohybů za
den). Vedle nákladní dopravy je uvažována přeprava zaměstnanců a návštěvníků lomu ve
současné intenzitě 20 osobních vozidel denně (40 pohybů).
Rozložení do uvedených dvou základních směrů odpovídá existenci městských
aglomerací Pardubice, Přelouč a Heřmanův Městec, Chrudim.
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B.III

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1

Ovzduší
Emisní charakteristika zdroje

Těžba a úprava kameniva je dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., zařazena jako střední
zdroj znečišťování ovzduší, pro který jsou stanoveny technologické podmínky provozu:
„Vnášení tuhých znečišťujících látek (TZL) do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit
v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde
dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy
procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.“
Záměr představuje ovlivnění imisní zátěže emisemi z plošných a liniových zdrojů
znečištění ovzduší, které je hodnoceno rozptylovou studií, ze které jsou převzaty údaje v této
kapitole. Plošnými zdroji v rámci posuzovaného záměru jsou skrývkové práce, vlastní těžba,
pohyb nakladačů a dopravních prostředků při dopravě suroviny po areálu lomu, deponie
vytříděného kameniva a především úpravárenská linka. Jako liniový zdroj imisního zatížení je
počítána doprava kameniva mimo areál lomu. Za hlavní faktor znečišťování ovzduší je možno
pokládat emise respirabilní frakce prachu do velikosti 10 mikronů (frakce PM10).
Linka úpravy kameniva je kategorizována jako střední bodový zdroj znečišťování
ovzduší. Je složena z těchto emisních zdrojů:
- primární čelisťový drtič,
- sekundární kuželový drtič
- pásové dopravníky, přesypy
- třídící síta
- výsypky, deponie
Na odprášení stacionární technologické linky zakrytováním a odsáváním jsou
instalovány filtry FVS UK a FTG. Parametry jsou uvedeny v tabulkách:
Odlučovač
Kategorie zdroje
Typ
Ventilátor

tkaninový
Střední
FVS UK – SSŽ
VRVP 1000/3N/90-L
Q= 5 m3/s
∆p= 3400 Pa

Odlučovač
Kategorie zdroje
Typ
Ventilátor

tkaninový
Střední
FTG – SSŽ
VRVP 1000/3N/90-L
Q= 3,5 m3/s
∆p= 1677 Pa

Proces úpravy suroviny je vybaven skrápěním a mlžením v kritických místech. Plochy,
na nichž je manipulováno s těženou surovinou, jsou podle potřeby zkrápěny a uklízeny tak, aby
nedocházelo ke zbytečnému uvolňování TZL do ovzduší.

29
a)

Emise při manipulaci z kamenivem

Pro stanovení emisí PM10 při manipulaci s kamenivem byly použity emisní faktory
stanovené v dokumentu „Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a
technologií které emise TZL na plošných zdrojích snižují" (DEAL, s.r.o., 2008):
Emisní faktory tuhých znečišťujících látek (TZL) při výrobě kameniva

zdroj fugitivních emisí TZL
primární drtič
sekundární drtič
terciární drtič
třídění hrubých podílů
třídění jemných podílů
přesyp kameniva/skladování v deponiích
celkem g/t TZL na tunu kameniva

emisní faktor TZL v g/t kameniva
provoz linky
zkrápění a zakrytování
odsávání
bez použití technik
technologických uzlů
technologických
pro snižování emisí
a dopravníků
uzlů a dopravníků
42,30
3,60
0,62
51,60
2,80
0,74
17,50
0,80
1,20
62,10
1,20
0,97
150,00
2,20
1,80
1,50
1,70
0,07
325,00
12,30
5,40

Emise tuhých znečišťujících látek (TZL) při těžbě 150 000 tun kameniva za rok

zdroj fugitivních emisí TZL
primární drtič
sekundární drtič
terciární drtič
třídění hrubých podílů
třídění jemných podílů
přesyp kameniva/skladování v deponiích
celkem kg

emise TZL kg/rok (těžba 150 000 tun za rok)
provoz linky
zkrápění a zakrytování
odsávání
bez použití technik
technologických uzlů
technologických
pro snižování emisí
a dopravníků
uzlů a dopravníků
6 345
540
93
7 740
420
111
2 625
120
180
9 315
180
146
22 500
330
270
225
255
11
48 750
1 845
810

Procentuální zastoupení PM10 v emisích prachu ve výši 51 % (manipulace s materiálem
bez odlučovače) je stanoveno z doplňku metodiky SYMOS’97, verze 02, který vydal Český
hydrometeorologický ústav v Praze r. 2003.
Emise prachu frakce PM10 z plošných zdrojů (t/r)
Objem těžby:
skrývka
0.0708

těžba
6
6.08

150 000 t/r
doprava
0.0096

Kvalita ovzduší v místě těžby bude po dobu těžby ovlivňována zejména prašností
z trhacích prácí, dopravy kameniva a jeho drcení, sítování, přesypávání a z větrné eroze
odkryvů a skládek hotových výrobků. Vliv prašnosti se projevuje v okolí hranice lomu
přenosem prachových částic větrem. Mračno prachu a plynů obvykle obsahuje 300 mg/m3 až
500 mg/m3 tuhých znečišťujících látek (TZL), k jeho rozptylu dochází podle povětrnostních
podmínek během 5 až 30 min.
Produkce emisí při odstřelech nebyly v praxi měřeny. Následující údaje jsou tedy
výsledkem odhadů vyplývajících z podílu prachových částic pod 5 mm, z videozáznamů
odstřelů, prováděných u každého odstřelu, z tvaru a odhadů rozměrů mračna povýbuchových
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plynů a pod. Objem plynných produktů výbuchu obvykle dosahuje 600 l/kg – 900 l/kg trhaviny.
Kromě prachových částic obsahuje povýbuchové mračno asi 0,1% hm. CO a 0,02 % hm. NOx,
což jsou hodnoty zanedbatelné, představující za celý rok úhrnné hodnoty řádově v kg
znečišťujících látek.
b)

Emise výfukových plynů z dieselových motorů damprů a nakladačů
v areálu kamenolomu

Emise oxidů dusíku a benzenu ze spalovacích motorů při přepravě v areálu lomu:
Objem polutant
těžby jednotky
-1
150000 g.s
-1
t/r
kg.den
-1
t. rok
c)

TNA
0.03000
0.45120
0.11280

NOx
nakladače
0.06738
1.01070
0.25268

benzen
celkem
TNA nakladače celkem
0.09738 0.00010 0.00004 0.00013
1.46190 0.00141 0.00054 0.00195
0.36548 0.00060 0.00014 0.00074

Emise výfukových plynů z dopravy kameniva mimo lom

Emise ze spalovacích motorů při dopravě kameniva po komunikacích
NOx
Objem těžby
150 000 t/r

B.III.2

PM10

Benzen

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

0.0000603

0.9024

0.2256

0.0000051

0.0759

0.0189

0.000000189

0.002817

0.0006

Odpadní vody

Odvádění splaškových odpadních vod ze sociálního zařízeních umístěných mimo
prostor ložiska zůstane na úrovni současného stavu, tj. po přečištění na BČOV SRB 20 jsou
odpadní vody vypouštěny do potoka Struha.
Důlní vody
Podle § 4 vodního zákona se důlní vody pro účely zákona považují za vody povrchové,
případně podzemní, pokud zvláštní zákon (např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů) nestanoví jinak. Nařízení vlády č. 61/2003
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a
o citlivých oblastech stanoví v příloze 1, bodě B. emisní standardy ukazatelů přípustného
znečištění odpadních vod pro průmyslové odpadní vody, dále v položce č. 3.3 Těžba a
zpracování kameniva následující přípustné hodnoty znečištění pro vypouštěné odpadní (důlní)
vody:
NL (nerozpuštěné látky)

40 mg/l

NEL (nepolární extrahovatelné látky) 3 mg/l
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Referát životního prostředí Okresního úřadu v Pardubic rozhodnutím č. j. 161/97/SI/vod
stanovil dne 14.1.1997 následující podmínky k vypouštění důlních vod z lomu Chrtníky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Do důlních vod nebudou vypouštěny žádné odpadní vody z lomu (splaškové nebo
z mytí techniky
Důlní voda bude vypouštěna v kvalitě stanovené ukazateli III pro ostatní povrchové
vody přílohy Nařízení vlády ČR č. 171/1992
Dodržení podmínky 2) v ukazateli nepolární extrahovatelné látky prokáže provozovatel
lomu rozborem kontrolního vzorku vypouštěné vody s četností 1 x ročně
Vypouštěné důlní vody budou před vypuštěním do vod povrchových zbaveny hrubých
usaditelných nečistot
Objem vypouštěných důlních vod do vod povrchových bude regulován tak, aby
nedocházelo k vybřežení vody z koryta recipientu
Technické řešení vyústění objektu do recipientu bude včas odsouhlaseno se SMA ÚP
Pardubice
Platnost tohoto rozhodnutí se omezuje do 31.12.2020
Čerpané množství důlních vod za rok 2008 uvádí následující tabulka.
rok 2008
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
průměrně

lom Kozí kopec
m3
l/s
1 242
0,46
426
0,18
1 704
0,64
816
0,31
780
0,29
1 080
0,42
1 182
0,44
912
0,34
678
0,26
672
0,25
2 586
1,00
984
0,37
13 062
1 089

Vlivem zahlubování lomu
z kóty současné báze lomu 250 m n.
m. na 235 m n. m. dojde k nárůstu
jímaných důlních vod. Mírný nárůst
vyplývá z velmi nízké puklinové
propustnosti diabasu, která obecně
s hloubkou klesá. Těžbou bloků 12PB
a 11PB, viz výřez mapy, se
zahlubované jámové lomy Mariánka a
Kozí kopec přiblíží k potoku Struha na
vzdálenost 20 m a 40 m.

0,41

lom Mariánka
m3
l/s
1 686
0,63
696
0,29
2 400
0,90
858
0,33
1 470
0,55
1 062
0,41
1 704
0,64
1 518
0,57
744
0,29
1 044
0,39
2 076
0,80
606
0,23
15 864
1 322

0,50

32
B.III.3

Odpady

Odpady, které budou produkovány při těžbě, budou pocházet takřka výhradně z údržby
mechanizmů používaných při těžbě, zpracování a expedice kameniva, které v žádném případě
nebudou v lomu skladovány po dobu delší než nezbytně nutnou.
Zatřídění odpadů a návrhy pro zásady nakládání s odpady je provedeno v souladu
s platnou legislativou v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, včetně souvisejících zákonů a vyhlášek), zejména:
→ vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Katalog
odpadů
→ vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání
s odpady,
→ vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů
Přehled možných odpadů je uveden v následující tabulce. Odstraněním se rozumí
předání odpadu specializované firmě na základě smluvního vztahu, recyklací se rozumí
separovaný sběr odpadu a předání specializované firmě k využití.
Možné druhy odpadů vznikající v průběhu pokračování těžby zahlubováním lomů Kozí
kopec a Mariánka jsou uvedeny v následující tabulce (nebezpečné odpady zvýrazněny).
Kód odpadu
010408
010409
080111
080112
130112*
130207*
150101
150102
150103
150103
16 06 01*
170101
170203
170405
170411
170504
170602
170802
170904

200301

Druh odpadu
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem
010407
Odpadní písek a jíl
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem
080111
Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
Snadno biologicky rozložitelné motorové,
převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Autobaterie
Beton
Plast
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a
170603
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem
170801
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
číslem 170801
Směsný komunální odpad

Kategorie

Nakládání s odpady

O

využití

O

využití

N

odstranění

O

odstranění

N

odstranění

N

odstranění

O
O/N
O
O/N
N
O
O
O
O
O

recyklace/odstranění
recyklace/odstranění
odstranění

O

recyklace/odstranění

O

recyklace/odstranění

O
O

odstranění
recyklace/odstranění
recyklace/odstranění
recyklace/odstranění
recyklace/odstranění
využití

odstranění
odstranění
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08 03 17
*

13 01 12
13 02 07*
13 05 03
15 01 02
15 01 04
15 02 02

16 01 03
16 01 07*
16 01 12
16 01 13*
16 01 14*
16 01 15
16 06 01*
17 02 03
17 04 05
17 04 09
17 04 11
17 05 04
20 01 01
20 01 08
20 01 21
20 01 39
20 03 01

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné
látky
Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové
a mazací oleje
Kal z lapáků nečistot
Plastové obaly
Kovové obaly znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
Olověné akumulátory
Plasty
Železo a ocel
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03**
Papír, lepenka
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravování
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Plasty
Směsný komunální odpad

N

recyklace/odstranění

N

odstranění

N

odstranění

N
O/N
O/N
N

odstranění
recyklace/odstranění
recyklace/odstranění
odstranění

O
N
O
N
N
O
N
O
O
N
O
O
O
O
N
O
O

recyklace/odstranění
odstranění
odstranění
odstranění
odstranění
odstranění
odstranění
recyklace/odstranění
recyklace/odstranění
recyklace/odstranění
recyklace/odstranění
využití
recyklace
využití/odstranění
odstranění
recyklace
odstranění

*

Vznik odpadů označených hvězdičkou se předpokládá ve specializovaných dílnách mimo území lomu.

**

Zemina a kamení jsou mezi odpady s vědomím, že novelou zákona o odpadech č. 158/2001 Sb., byly §2,
odst.1, písm. i) z působnosti tohoto zákona vyňaty

Zákon č. 158/2001 Sb., o odpadech se nevztahuje na nakládání s vytěženými zeminami a
hlušinami, které vyhovují limitům znečištění stanoveným v příloze č. 9 zákona o odpadech
k terénním úpravám. Na základě těchto ukazatelů je možné určit, zda-li je vytěžená zemina odpad,
který nespadá do působnosti zákona o odpadech a je s ním nakládáno v režimu jiných zákonů.
Část nebezpečných odpadů, jejichž vznik bude vázán na údržbu a opravy strojů, bude
vznikat mimo prostor lomu v dílnách, zařízených na manipulaci s těmito odpady. U zbytku bude
nutno zajistit odběr a odstranění odpadů v souladu s platnou odpadovou legislativou.
Stejné druhy odpadů jako v etapách otvírky ložiska a jeho těžby lze očekávat i v etapě
likvidace pracoviště a konečné rekultivace. Jednorázově naroste objem produkce stavebních
odpadů, takže bude pravděpodobnější možnost jejich částečné recyklace, pokud nebude možné
jejich další použití.
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Hluk, vibrace

Hluková zátěž těžby, úpravy a přepravy kameniva je uvedena v akustické studii, která
tvoří samostatnou přílohu zprávy. Pro výpočet akustické situace byl použit programový produkt
programu HLUK+ pro Windows, verze 8. Použity byly výsledky sčítání dopravy v roce 2005.
Zdroji hluku jsou:
a) Clonové odstřely
Použití trhacích prací velkého rozsahu pro primární rozpojování horninového masivu je
vždy svázáno s uložením výbušnin v organizované soustavě vývrtů. Jak pro zlepšení
fragmentace rubaniny, tak i pro snížení negativního působení seismických účinků je prováděno
časováním dílčích náloží. Vlastní akustický efekt odstřelu spočívá v temném nevýrazném
hučení. Očekávaná četnost trhacích prací velkého rozsahu je cca 1x za měsíc. V hlukové studii
není vyhodnocen vliv clonových odstřelů, pro tento zdroj hluku není vypracována metodika
výpočtů.
b) Sekundární odstřely
Trhací práce malého rozsahu jsou (budou) používány jen ve výjimečných případech při
poruchách hydraulického kladiva pro rozpojování nadměrných kusů hornin pomocí vývrtových
náloží (nálož max. 25 kg), případně při odstraňování nebezpečných jevů příložnými nebo
mezerovými náložemi.
(Vzhledem k tomu, že trhací práce malého rozsahu se provádějí již po mnoho let a
nebyly důvodem stížností, nestanovují se žádná zvláštní opatření)
c) Hluk z těžby kamene a z technologické linky v prostoru lomu
–
–
–

vrtání vrtů pro clonové odstřely
nakládka a odvoz rubaniny k technologické lince
hluk technologické linky (drtič, třídírna, transportéry, zásobníky)

V rámci akustické studie byly identifikovány následující zdroje hluku z obou lomů
v pracovních dnech v době od 6 do 14 hodin:
označení

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17

.

zdroje hluku

lom Kozí Kopec
čelisťový drtič
čelisťový drtič
kuželový drtič
kuželový drtič
kuželový drtič
třídírna
rypadlo
těžký nákladní automobil
těžký nákladní automobil
kompresor
pneumatické kladivo
pneumatické kladivo
lom Mariánka
bourací kladivo
těžký nákladní/nakladač
těžký nákladní automobil
těžký nákladní automobil
těžký nákladní automobil

Lw
dB

110
110
110
110
110
101
91
97
97
101
104
104
118
91
91
91
91
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d) Hluk nákladních automobilů, odvážejících kamenivo z lomu zákazníky do míst
jeho použití.
Dopravní zatížení nákladních automobilů, odvážejících kamenivo z lomu zákazníky je
rozloženo takto: 40 % nákladních vozidel směřuje z lomu Chrtníky přes Svojšice, směrem na
Heřmanův Městec (st. silnice č. 17), směrem do obce Chrtníky a na Choltice jezdí cca 60 %
všech nákladních vozidel. Intenzita přepravy nákladními vozidly denně (přepravní kapacita
30 t) činí v průměru 20 vozidel za den (40 pohybů za den). Vedle nákladní dopravy je
uvažována přeprava zaměstnanců a návštěvníků lomu ve stávající intenzitě 20 osobních vozidel
denně (40 pohybů). Výpočet uvažuje maximální roční těžbu 150 000 tun.
Zdroje vibrací
Zdrojem vibrací jsou především clonové odstřely, prováděné podle „generelního
technického projektu clonových odstřelů“.
Vibrace z clonových odstřelů
Z důvodu stížností na účinky trhacích byly pro clonové odstřely byly limitovány
maximální použitelné nálože pro jeden časový stupeň:
vzdálenost
objektů
(m)
400
375
350
325
300
275
250
225
200

nálož na časový stupeň
DeD (20 ms)
DeM (250 ms)
(kg)
816
717
625
540
460
386
319
258
204

408
359
313
270
230
193
159
129
102

Při dodržení těchto maximálních náloží odpálených v jednom časovém stupni nedojde
u okolních stavebních objektů k překročení hranice kmitání 5 mm/s, a tedy ani ke vzniku škod.
K dnešnímu dni platí pro seismické posuzovaní staveb ČSN 73 0040. Přípustné
seismické zatížení objektů činí:
pro otřes s nulovým poškozením objektu

vmax < 5,0 mm/s

pro otřes, kdy nelze vyloučit první známky škod

vmax > 15,0 mm/s.

Pro vyloučení nežádoucích seismických účinků trhacích prací jsou jednotlivé nálože
dimenzovány v souladu s výsledky nejnovějších seismických měření. Z důvodu možného
průkazu seismických vlivů byla v roce 2000 provedena pasportizace stavu objektů soudním
znalcem.
Vibrace z technologické linky
Citelné jsou vibrace v okolí úpravny do vzdálenosti asi 30 m od strojů, zejména při
provozu drtiče a vibračních sít. Jejich působení je omezeno uložením a konstrukcí strojů.
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Vibrace způsobené průjezdy nákladních automobilů
Vibrace způsobené průjezdy nákladních automobilů jsou utlumeny konstrukcí vozovek
a s ohledem na vzdálenost obytné zástavby od komunikace nemají obtěžující charakter.
B.III.5

Doplňující údaje
Jiné výstupy než výše popsané nejsou očekávány.
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C

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.I.1

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní,
regionální a nadregionální systém ekologické stability. V ust. § 4 téhož zákona se m. j. uvádí:
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků
tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obce a stát.
Lokální systém ekologické stability v nejbližším okolí lomu zahrnuje tři biocentra,
propojená biokoridory:

LBC 1 – lesní celek Mezihoří
LBC 2 – lesní celek Kozinec
LBC 3 – lesní celek Na podskalí
Tato lokální biocentra jsou propojena funkčními i navrhovanými lokálními biokoridory:
LBK 1 – podél Mlýnského potoka (funkční) a potoka Struha (částečně funkční), spojuje LBC 1
a LBC 2
LBK 2 – podél okraje lesa k Cholticům (funkční), spojuje LBC 1 a LBC 3
LBK 3 – podél potoka Struha (navržený), spojuje LBC 2 a LBC 3
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C.I.2

Zvláště chráněná území

Zájmové území, není součástí žádného zvláště chráněného území ve smyslu příslušných
ustanovení zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
V blízkosti lomu Chrtníky se nachází Přírodní rezervace Choltická obora, zařazená
mezi evropsky významné lokality. Obora navazuje na zámecký park.
Geologicky je lokalita budována svrchnokřídovými slínovci a jílovci spodního turonu,
překryté holocenními povodňovými naplaveninami.
Lesní porost je tvořen společenstvy dubohabřin (Carpinion), které na vlhčích místech
nabývají charakteru tvrdého luhu s výraznějším jarním aspektem. Část porostů (navazující na
zámecký park) má parkový charakter, kde vynikají zejména mohutné věkovité exempláře dubu
letního, buku lesního a jasanu ztepilého. V dutinách stromů se vyskytuje páchník hnědý.
Chrtnický rybník, ve kterém žije kuňka ohnivá, je mělký rybník s mělkým litorálním pásmem
zarostlým rákosem a orobincem.
Jde o jednu z významných lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) a páchníka
hnědého (Osmoderma eremita) v Pardubickém kraji. Zranitelnost lokality je spatřována
v nevhodném rybničním a mysliveckém hospodaření (rybníky jsou využívány k chovu kachen),
nešetrném odbahnění rybníka a potenciálním odstraňování odumřelých stromů z lokality.
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C.I.3

Území přírodních parků
Přírodní park se v daném území ani v širokém okolí nevyskytuje.

C.I.4

Významné krajinné prvky, památné stromy

Významný krajinný prvek (VKP) – dle § 3 odst. 1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je definován jako ekologicky a
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6
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.
V zájmovém území blízkého okolí lomu Chrtníky jsou významnými krajinnými prvky
lesy v okolí obou lomů a potok Struha, protékající ochranný pilířem nebilančního bloku zásob
DP Chrtníky a umělé skalní výchozy a odkryvy lomu.
Registrovaný VKP se v zájmové lokalitě nevyskytuje.
Lesní porosty nacházející se v k. ú. Ledec a k. ú. Chrtíky jsou z hlediska typologie
zařazeny do souboru lesních typů 1 C, 2 A, 2 B, 2 L, 2 S. Z obecného hlediska lze tyto
stanoviště hodnotit dle typologického systému Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů takto:
1 C – suchá habrová doubrava
Rozšíření: v horních částech slunných svahů a suchých hřbítků; v nížině i v pahorkatině na
středně bohatém i bohatém podloží s převahou teplomilných a středně náročných druhů ve
fytocenóze.
Půda: často kamenitá, středně hluboká, většinou ne zcela vyvinutá.
Ohrožení: značně suchem, většinou i erozí, náchylnost k degeneraci.
2 A – javorobuková doubrava
Rozšíření: v pahorkatině drobné plochy zahliněných sutí (překryvů spraší) a kamenitých
vyvinutých půd na vypuklých svazích, plochých hřbetech, terasách a v úžlabinách.
Půda: štěrkovitá až kamenitá, v létě shora mírně vysýchavá.
Ohrožení: značně erozí, někdy vysycháním, středně buření.
2 B – bohatá buková doubrava
Rozšíření: v okrajích úvalů a v (moravsko)karpatských pahorkatinách souvisle na plošinách
i svazích; ve vyšších polohách jen slunné svahy a hřbety.
Půda: v létě relativně vysýchavá, středně hluboká až hluboká.
Ohrožení: středně vysycháním, hlavně buření.
2 K – suchá buková doubrava
Rozšíření: v pahorkatině na nejrůznějším podloží; na svazích i plošinách.
Půda: středně hluboká, ±štěrkovitá, vysýchavá.
Ohrožení: vysycháním (přísušky); kyselá půda je náchylná k degradaci.
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2 S – svěží buková doubrava
Rozšíření: plošiny, svahy i ploché hřbety na různém podloží; často s překryvy sprašových hlín;
oblasti nížin a pahorkatin.
Půda: hluboká, v létě vysýchavá.
Ohrožení: středně vysycháním; náchylnost půdy k degradaci.
Prostory lokalitě lomu Mariánka jsou tvořeny zejména borovicí lesní (Pinus silvestris).
Tato dřevina se zde vyskytuje prakticky ve všech věkových třídách. Vyjma porostů uměle
založených lze pozorovat i poměrně silní výskyt přirozené obnovy této dřeviny, která jako
taková zasahuje až ke svahovým partiím dobývacího prostoru. Mezi náletové dřeviny těchto
partií patří rovněž bříza bělokorá (Betula pendula), případně topol osika (Populus tremula). Ve
starší kmenovině borovice lesní se pak poměrně silně vyskytuje habr obecný (Carpinus betulus)
zejména jako nižší etáž. Další dřevinou, kterou lze v okolí DB Chrtíky nalézt jako dub letní
(Quercus robur) a vtroušeně bříza bělokorá.
Na uvedených porostech není před realizací záměru pozorován neobvyklý výskyt
suchých či chřadnoucích částí porostů, vyjma několika pomístně se vyskytujících souší
v obvyklé výši.
Problematickou částí je část p. p. č. 249/1 v k. ú. Ledec nacházející se v prostoru
dobývacího prostoru, respektive mezi p. p. č. 249/7 a 247/3 v k. ú. Ledec, u níž bude nutno
provést trvalé odnětí z PUPFL. Daný stav v současné době není v souladu s ustanoveními
lesního zákona, zejména pak s ustanovením § 13 odst. 1.
Vzhledem k výskytu jednoho porostu 232 B a 8 na p. p. č. 117/7 v k. ú. Chrtíky
v prostoru lomu Kozí kopec, a to pouze okrajově se dotýkajícího dobývacího prostoru, nebyla
tato lokalita zvláště pozorována.
C.I.5

Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti

Zájmové území není v kolizi ani v kontaktu s ptačími oblastmi, vyhlášenými na území
ČR podle § 45e zák. č. 218/2004 Sb.
Skutečnost, že území chráněná v režimu systému NATURA 2000 nebudou záměrem
ovlivněna, byla potvrzena stanoviskem odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Pardubického kraje, které je doloženo v přílohové části dokumentace (příloha H2).

C.1.6

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V malebném údolí, v němž byla vesnička Chrtníky založena, je možné nalézt památky
na dávnou geologickou minulost, kdy zde bylo křídové moře, a to různé fosilie a zbytky
žraločích zubů. Na katastru obce bylo také prokázáno tábořiště lovců mamutů z mladšího
paleolitu (40 tisíc až 10 tisíc let před naším letopočtem).
Na konci 14. století patřily Chrtníky k choltickému statku, který byl ale někdy v té době
rozdělen na dvě poloviny. Polovinu, k níž náležely i Chrtníky, prodal Jindřich z Chlumu a
Košumberka řečený Lacembok 9. května 1397 Janovi z Lipky. V této listině o prodeji je také
první písemná zmínka o Chrtnících, neboť majetek představoval "...polovinu tvrze v Cholticích,
dvůr poplužní se dvěma rádly, dvory kmetcí s platy, v Chrtnících dvory kmetcí s platy a
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v Ledcích dva lány lesa s rybníkem horním...". Uvést všechno do pořádku měl s Janem z Lipky
majitel druhé poloviny Choltic Václav Sekerka, který byl také na listině o prodeji uveden jako
svědek.
Jan z Lipky se podepsal spolu s jinými okolními vladyky na stížném listu proti upálení
mistra Jana Husa v Kostnici. I když první písemná zmínka o Chrtnících je až z roku 1397,
vesnice je mnohem starší. Název obce Chrtníky je upomínkou na středověk, na dobu hradištní
(10. – 12. století), kdy zde byli usazeni psáři. Panovník tehdy totiž vlastnil veškerou půdu a jeho
moc se opírala i o vládu nad veškerým obyvatelstvem. Tak usazoval specializované řemeslníky
jako například tesaře, koláře, rybáře či právě psáry v určitých vesnicích. Úkolem psárů bylo
cvičit lovecké psy, ale kromě toho museli i hospodařit na polích, aby se uživili. V případě
přítomnosti panovníka na hradišti museli lidé z okolí odvést na hradiště povinné dávky a také se
sem dodávali výrobky výše zmíněných specializovaných řemeslníků.
C.I.7

Území hustě zalidněná

Kamenolom Chrtníky se nachází cca 250 m jižně od obce Chrtníky, která má
82 obyvatel, cca 350 severně od okraje obce Ledce, která je částí obce Choltice (v Cholticích
žije 912 obyvatel a cca 250 m severně od okraje obce Svojšice, resp. její severní části Cihelna.
Ve správním území obce Svojšice žije 182 obyvatel.
Obec Chrtníky lze charakterizovat jako zónu venkovského typu (zóna VII) bez objektů
zemědělské velkovýroby. S ohledem na dlouhodobý výhled jsou v rámci územního plánu obce
orientačně a v omezeném rozsahu vymezeny pro využití stavebních mezer lokality pro
výstavbu rodinných domů. Přestože jsou Chrtníky od 1.1.1991 samostatnou obcí, je potřeba
veškeré občanské vybavenosti kryta územně navazujícími Cholticemi.
V Ledcích se rozšiřuje využití objektů pro trvalou rekreaci.
Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněná.
C.I.8

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Únosným zatížením daného území je právě těžba v kamenolomu Chrtníky.
Oznamovaný záměr představuje na jedné straně co nejhospodárnější využití přírodního
bohatství, požadované horním zákonem, na druhé straně prodlužuje období těžby přibližně
o 11 roků.
V zájmovém území těžby ani v nejbližším okolí evidována žádná stará ekologická zátěž,
extrémní poměry se nevyskytují.
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C.II

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
PROSTŘEDÍ

C.II.1

Ovzduší

C.II.1.1

Klimatické faktory

STAVU

SLOŽEK

ŽIVOTNÍHO

Podle klimatické klasifikace náleží dotčená lokalita do mírně teplé klimatické oblasti,
okrsku T2. Pro okrsek T2 je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné
období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi
suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Podrobnější charakteristiky této
klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce.
Klimatický okrsek T2 (Quitt, 1971)
Charakteristiky
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou >10 °C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu v °C
Průměrná teplota v červenci v °C
Průměrná teplota v dubnu v °C
Průměrná teplota v říjnu v °C
Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm
Srážkový úhrn v zimním období v mm
Počet dnů se sněhovou přikrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

Klimatický okrsek T2
50 – 60
160 – 170
100 – 110
30 – 40
–2 až –3
18 – 19
8–9
7–9
90 – 100
350 – 400
200 – 300
40 – 50
120 – 140
40 – 50

Průměný roční srážkový úhrn ve srážkoměrné stanici Heřmanův Městec činí 643 mm.
C.II.1.2

Rozptylové podmínky

Meteorologickou situace pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která
udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou nad
zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a
tento jev vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím k nedostatečnému rozptylu
znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability). Inverze se vyskytují převážně
v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně ochlazuje. V důsledku nedostatečného
slunečního záření mohou inverze trvat i několik dní. V letní polovině roku se inverze vyskytují
pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný
vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles
teploty s výškou a rozrušení inverzí.
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Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III. a IV., kdy
dochází buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou
se vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV.
třídě stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za
těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí vzduch
směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu
znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne,
kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší.
Četnost výskytu jednotlivých tříd stability bývá většinou následující:
Třída stability
I. superstabilní
II. stabilní
III. izotermní
IV. normální
V. konvektivní
(labilní)

Vertikální
Popis
teplotní
gradient
silné inverze
γ < -1,6
běžné inverze
- 1,6 ≤ γ
< -0,7
- 0,7 ≤ γ < 0,6 slabé inverze, izotermie
0,6 ≤ γ ≤ 0,8 dobré rozptylové podmínky
rychlý rozptyl znečišťujících
γ > 0,8
látek
Větrná růžice s celkovým vyobrazením:

Typická
četnost
výskytu
5 – 10 %
10 – 25 %
25 – 35 %
30 – 40 %
5 – 15 %
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Chrtníky

větrná růžice:
Směr
%
h/r
h/<
m/s
1.7
5
11
Celkem

S
9.30
815
18.1

SV
4.64
406
9.0

V
10.80
946
21.0

JV
15.90
1393
31.0

J
6.99
612
13.6

JZ
12.25
1073
23.8

Z
18.97
1662
36.9

SZ
11.50
1007
22.4

7.32
3.07
0.12
10.51

4.52
1.29
0.04
5.85

7.82
3.79
0.40
12.01

9.93
5.82
1.36
17.11

5.35
2.21
0.64
8.20

6.59
5.34
1.53
13.46

8.93
8.60
2.65
20.18

7.15
4.79
0.77
12.71

CALM
9.65
845
18.8
Celkem
57.58
34.91
7.51
100.00

Převládajícími jsou v zájmové oblasti západní a jihovýchodní směry větru. Minimum
v četnosti směrů větru leží ve směrech severovýchodních a jižních. Bezvětří se vyskytuje
s četností 9,65 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je IV. třída stability ovzduší. Vítr
o rychlosti do 2,7 m/s vane s četností 57,6 % časového fondu v roce.
Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří (calm), kdy mají
na imisní situaci v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké chladné bodové zdroje, lze
v oblasti očekávat okolo 57,6 % časového fondu v roce.
C.II.1.3

Pozaďové imisní zatížení

Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitu ovzduší, monitorování
znečišťujících látek se v zájmovém území neprovádí. Nejbližší stanice automatizovaného
imisního monitoringu se nachází v Pardubicích (Dukla).
Mapy imisní situace z ročenky ČHMÚ (2007)

45

46

47
C.II.2

Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod

C.II.2.1

Hydrologické poměry

Zájmové území je odvodňováno potokem Struha, který protéká dobývacím prostorem
lomu Chrtníky od jihu k severu. Poblíž jižního okraje lomu se nachází soutok potoku Struha
s Mlýnským potokem, který je jeho levostranným přítokem. Hydrograficky náleží posuzovaná
oblast do povodí potoka Struha (číslo hydrologického pořadí 1-03-04-048, 049, 050).
Kamenolom je založen na rozvodnici uvedených tří dílčích povodí.
Dne 9.8.2002 protékalo potokem Struha v profilu pod lomen na okraji obce Chrtníky 11
l/s (330 denní odtoková zabezpečenost) dne 24.8.2004 protékalo 3,5 l/s (365denní
zabezpečenost). Potok Struha v blízkosti lomu dne 15.4.2009:

C.II.2.2

Hydrogeologické poměry

Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí dvou hydrogeologických
rajonů:
•
•

rajon 4310 Chrudimská křída
rajon 6532 Krystalinikum Železných hor.

V rajonu 431 Chrudimská křída, který je zastoupen svrchnokřídovými sedimenty
v severní části zájmového území, je vodohospodářsky využíván cenomanský kolektor, který je
zastoupen pískovci perucko-korycanských vrstev. Zvodeň, vázaná na cenomanské sedimenty, je
předmětem vodárenského využití (jímací území Choltice – Luhy, Jankovice, Heřmanův
Městec). Slínité sedimenty turonu mají z hydrogeologického hlediska charakter izolátoru. Jsou
v nich založeny převážně zdroje lokálního zásobování (domovní studny).
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Rajon 6532 Krystalinikum Železných hor je zastoupen paleozoickými sedimenty a
intruzivními horninami. Horniny lze považovat za málo propustné. Relativně lepší propustnost
má zvětralinový plášť a kvartérní pokryv. Propustnost závisí zejména na charakteru zvětralin a
na hustotě rozevření a výplni puklin. Proudění podzemní vody se děje převážně konformně
s terénem, je více méně lokální. K odvodnění dochází v místě erozní báze (výrony do
povrchových toků). Vyšší vydatnosti (řádově desetiny až jednotky l/s) lze získat v místech
tektonického porušení. Obecně lze rajon považovat za neperspektivní z hlediska získání zdroje
hromadného zásobování.
Z hlediska ochrany podzemních vod v blízkosti severovýchodního okraje lomu probíhá
hranice dosud platného ochranného pásma 2. stupně jímacího území Choltice – Luhy.
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C.II.3.

Geofaktory

C.II.3.1

Geomorfologické poměry

Z geomorfologického hlediska je zájmové území součástí dvou orografických celků:
Chrudimské tabule a Železných hor. Železné hory se projevují v jihozápadní části zájmového
území terénní elevací, která přechází do mírně založené ploché deprese – Chrudimské tabule,
jejíž reliéf je podmíněn zlomovými systémy. Na nich došlo k výzdvihu partií, které v podobě
hřbetů představují dílčí orografické rozvodnice. Nadmořské výšky bližšího okolí kamenolomu
se pohybují mezi 250 m – 306 m.
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C.II.3.2

Geologické poměry

Na geologické stavbě zájmového území se podílejí následující celky:
•
•
•
•

chvaletická skupina s bazickými vulkanity
chrudimské paleozoikum (kambrium, ordovik – silur)
česká křídová pánev (mezozoikum)
pokryv (kvartér).

Horniny chvaletické skupiny vystupují v centrální části studovaného území, jedná se
o slabě metamorfované sericiticko-chloritické jílovité břidlice a drobové břidlice, které se
nacházejí v okolí obce Ledec.
V jejich nadloží jsou zachovány sedimenty chrudimského paleozoika zastoupené
křemenci a pískovci a dále jílovitými a drobovými břidlicemi, drobami a drobovými pískovci.
Stratigrafická pozice diabasu je nejasná, kalkuluje se buď s ordovickým nebo se
svrchnoproterozoickým stářím.
Kamenolom Chrtníky je založen ve vrcholové části terénu, který je tvořen
morfologickým valem, protaženým ve směru SZ – JV. Val je budován paleozoickými křemenci
a sericiticko-chloritickými jílovitými břidlicemi, do kterých pravděpodobně intrudovaly
vulkanity diabasového složení. Napříč diabasovým tělesem protéká potok Struha, jehož erozní
údolí je důsledkem erozní činnosti a pravděpodobně strukturně tektonické stavby území (příčná
zlomová linie).
Na paleozoické podloží transgresně nasedá komplex svrchnokřídových sedimentů,
zastoupených cenomanskými pískovci (výchozy vymapovány severně od lomu) a dále
sedimenty spodního a středního turonu. Jedná se o horninový komplex tvořený především
slínovci a prachovci dosahující mocnosti až 120 m. V lomu je vyvinuta tzv. příbojová facie
turonsko – cenomanského stáří ve vývoji konglomerátů, biosparitů až detritických vápenců
s hojnou faunou.
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Mocnost křídových sedimentů v obci Chrtníky lze odhadovat na 10 m – 30 m. Mocnost
kvartétních sedimentů se pohybuje u náplavových štěrkopískových akumulací v intervalu
2 m – 3 m, u svahových hlín a spraší nepřevyšuje 5 m.
Kvartérní pokryv zájmového území tvoří spraše a sprašové hlíny, v blízkosti
povrchových toků se vyskytují fluviální sedimenty (štěrky, štěrkopísky). V oblasti výchozů
paleozoických intrusiv je pokryv tvořen hlinitokamenitým eluviem, v oblasti výchozů
cenomanských sedimentů hrubozrnnými písky a sutěmi. Pokryv turonských sedimentů tvoří
jílovité hlíny až jíly při bázi se skeletem podložních hornin. Mocnost pokryvných útvarů se
pohybuje v rozmezí 1m – 8 m.
C.II.3.3

Základní charakteristika půd

Území náleží do oblasti hnědozemí. Hlavním půdotvorným procesem je illimerizace, při
které je svrchní část profilu ochuzovaná o jílovité součástky, jež jsou vymývány do hlubších
půdních horizontů.
Pod humusovým horizontem leží slabě zesvětlený horizont a v hloubce 30 cm – 50 cm
je hnědě až rezavě hnědě zbarvený horizont iluviální,obohacený o jílovou substanci. Teprve
pod ním leží matečný substrát (obyčejně sprašová hlína). Jednotlivé horizonty se liší nejen
zbarvením, ale i zrnitostní skladbou (iluviální horizont je vlivem zvýšeného obsahu jílnatých
částic poněkud těžší) a strukturou (výrazná je zejména polyedrická , kostková až prizmatická
struktura iluviálního horizontu).
Hnědozemě jsou nejčastěji středně těžké, někdy i těžší půdy. U hnědozemí lze rozlišit
tyto nejdůležitější sybtypy: hnědozem typická (humusový horizont přechází přímo do
iluviálního horizontu, původní mělký eluviální horizont byl orbou zlikvidován), hnědozem
oglejená (s projevy oglejení v půdním profilu, eluviální horizont zpravidla chybí), hnědozem
illimerizovaná (má zachovalý půdní horizont). Hnědozemě jsou velmi hodnotnými
zemědělskými půdami, jsou méně náchylné k vysychání.
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C.II. 4

Základní charakteristika přírodních poměrů (flóra, fauna, krajina)

Z hlediska fytogeografického (Skalický, 1988) patří lokalita a navazující okolí do
fytogeografické oblasti Termofytikum, obvodu České termofytikum, okresu Železné hory a
podokresu Železnohorské podhůří. Z hlediska potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová,
1998) patří lokalita i navazující okolí do oblasti acidofilních doubrav.
C.II.4.1

Flóra

Botanický průzkum byl na lokalitě a v navazujících lesních porostech proveden
14.4.2009 a 18.5.2009. Vzhledem k charakteru záměru (zahloubení stávajícího lomu) byl
prováděn průzkum vlastního dobývacího prostoru a navazujících okrajů lesních porostů.
Seznam determinovaných druhů rostlin:
Český název
Vědecký název
javor klen
psineček výběžkatý
psineček obecný
řebříček obecný
žabník jitrocelový
česnáček lékařský
olše lepkavá
olše šedá
děhel lesní
kerblík lesní
lopuch plstnatý
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
kozinec sladkolistý
lebeda rozkladitá
bříza bělokorá
bříza pýřitá
dvouzubec černoplodý
opletník plotní
zvonek řepkovitý
zvonek kopřivolistý
bodlák obecný
habr obecný
zeměžluč okolíkatá
pcháč rolní
pcháč zelinný
pcháč obecný
klinopád obecný
svlačec rolní
líska obecná
šáchor hnědý
srha laločnatá
mrkev obecná
metlice trstnatá

Acer pseudoplatanus
Agrostis stolonifera
Agrostis capillaris
Achillea millefolium
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Alnus glutinosa
Alnus incana
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arctium tomentosum
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Astragalus glycyphyllos
Atriplex patula
Betula pendula
Betula pubescens
Bidens frondosa
Calystegia sepium
Campanula rapunculoides
Campanula trachelium
Carduus acanthoides
Carpinus betulus
Centaurium erythraea
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Cirsium vulgare
Clinopodium vulgare
Convolvulus arvensis
Corylus avellana
Cyperus fuscus
Dactylis glomerata
Daucus carota
Deschampsia cespitosa

Stupeň ochrany
nebo ohroženosti
-
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ježatka kuří noha
hadinec obecný
bahnička mokřadní
pýrovník psí
pýr plazivý
vrbovka chlupatá
přeslička rolní
přeslička bahenní
turan ostrý
turan roční
brslen evropský
pryšec drobný
opletka křovištní
kostřava luční
jahodník truskavec
jahodník obecný
jahodník trávnice
krušina olšová
jasan ztepilý
pitulník horský
konopice pýřitá
konopice polní
svízel přítula
svízel syřišťový
kručinka barvířská
kakost bahenní
kakost luční
kakost smrdutý
kuklík městský
popenec obecný
jestřábník hladký
jestřábník Lachenalův
jestřábník zední
jestřábník savojský
chmel otáčivý
třezalka tečkovaná
krabilice zápašná
krabilice chlupatá
vlaštovičník větší
merlík bílý
netýkavka nedůtklivá
netýkavka malokvětá
sítina článkovaná
sítina žabí
sítina rozkladitá
locika kompasová
kapustka obecná
modřín opadavý
ptačí zob obecný
zimolez ovíjivý

Echinochloa crus-galli
Echium vulgare
Eleocharis palustris
Elymus caninus
Elytrigia repens
Epilobium hirsutum
Equisetum arvense
Equisetum palustre
Erigeron acris
Erigeron annuus
Euonymus europaea
Euphorbia exigua
Fallopia dumetorum
Festuca pratensis
Fragaria moschata
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Galeobdolon montanum
Galeopsis pubescens
Galopsis tetrahit
Galium aparine
Galium verum
Genista tinctoria
Geranium palustre
Geranium pratense
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Hieracium laevigatum
Hieracium lachenalii
Hieracium murorum
Hieracium sabaudum
Humulus lupulus
Hypericum perforatum
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum hirsutum
Chelidonium majus
Chenopodium album
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus effusus
Lactuca serriola
Lapsana communis
Larix decidua
Ligustrum vulgare
Lonicera periclymenum

-
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štírovník růžkatý
karbinec evropský
vrbina penízková
kyprej vrbice
strdivka nicí
komonice bílá
máta dlouholistá
mateřka trojžilná
pomněnka bahenní volnokvětá
křehkýš vodní
mák vlčí
pastinák setý
rákos obecný
borovice lesní
lipnice smáčknutá
lipnice hajní
topol osika
mochna plazivá
černohlávek obecný
třešeň ptačí
střemcha obecná
dub letní
pryskyřník plazivý
trnovník akát
růže šípková
ostružiník ježiník
vrba jíva
vrba křehká
vrba trojmužná
bez černý
bez červený
krtičník hlíznatý
čičorka pestrá
mléč zelinný
jeřáb ptačí
ptačinec prostřední
kostival lékařský
pampeliška lékařská
penízek rolní
orobinec širokolistý
kopřiva dvoudomá
divizna malokvětá
rozrazil rozekvítek
violka lesní

Lotus corniculatus
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lythrum salicaria
Melica nutans
Melilotus albus
Mentha longifolia
Moehringia trinervia
Myosotis palustris subsp. laxiflora
Myosoton aquaticum
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Phragmites australis
Pinus sylvestris
Poa compressa
Poa nemoralis
Populus tremula
Potentilla reptans
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus padus
Quercus robur
Ranunculus repens
Robinia pseudacacia
Rosa canina
Rubus caesius
Salix caprea
Salix fragilis
Salix triandra
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Scrophularia nodosa
Securigera varia
Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia
Stellaria media
Symphytum officinale
Taraxacum officinale
Thlaspi arvense
Typha latifolia
Urtica dioica
Verbascum thapsus
Veronica chamaedrys
Viola reichenbachiana

-

Na lokalitě ani v přilehlém okolí nebyly determinovány zvláště chráněné druhy rostlin.
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C.II.4.2

Fauna

Zoologický průzkum (Rostislav Moravec) byl prováděn opakovaně v období duben až
červen 2009. Vzhledem k charakteru záměru (zahloubení stávajícího lomu) byl prováděn
průzkum vlastního dobývacího prostoru a navazujících okrajů lesních porostů. Jako hlavní
determinační skupiny byly vybrány skupiny obojživelníci, plazi a ptáci. Orientačně byl
zaznamenáván výskyt bezobratlých živočichů. Žádný ze zaznamenaných bezobratlých
živočichů není předmětem ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Seznam determinovaných druhů obratlovců:
Obojživelníci (Amphibia)
ropucha obecná – Bufo bufo (ohrožený druh)
skokan hnědý – Rana temporaria
skokan zelený – Rana esculenta (silně ohrožený druh)
skokan skřehotavý – Rana ridibunda (kriticky ohrožený druh)
Plazi (Reptilia)
ještěrka obecná – Lacerta agilis (silně ohrožený druh)
užovka obojková – Natrix natrix (ohrožený druh)
Ptáci (Aves)
budníček menší – Phylloscopus collybita
budníček větší – Phylloscopus trochilus
brhlík lesní – Sitta europaea
červenka obecná – Erithacus rubecula
datel černý – Dryocopus martius
drozd zpěvný – Turdus philomelos
holub hřivnáč – Columba palumbus
hrdlička zahradní – Straptopelia decaocto
hýl obecný – Pyrrhula pyrrhula
jestřáb lesní – Accipiter gentilis (ohrožený druh)
jiřička obecná – Delichon urbica
kalous ušatý – Asio otus
káně lesní – Buteo buteo
konipas horský – Motacilla cinerea
kos černý – Turdus merula
krahujec obecný – Accipiter nisus (silně ohrožený druh)
krutihlav obecný – Jynx torquilla (silně ohrožený druh)
kukačka obecná – Cuculus canorus
ledňáček říční – Alcedo atthis (silně ohrožený druh)
lejsek šedý – Muscicapa striga (ohrožený druh)
pěnice pokřovní – Sylvia curruca
pěnice černohlavá – Sylvia atricapilla
pěnkava obecná – Fringilla coelebs
pěvuška modrá – Prunella modularit
rehek domácí – Phoenicurus ochrlos
rehek zahradní – Phoenicurus phoenicurus
sojka obecná – Garrulus glandarius
straka obecná – Pica pica
strakapoud velký – Dendrocopos major
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strakapoud malý – Dendrocopos minor
sýkora babka – Parus palustris
sýkora modřinka – Parus caeruleus
sýkora koňadra – Parus major
ťuhýk obecný – Lanius collurio (ohrožený druh)
vlaštovka obecná – Hirundo rustica (ohrožený druh)
vrabec domácí – Passer domestici
zvonohlík zahradní – Serinus serinus
žluna zelená – Picus viridis
žluva hajní – Oriolus iriolus (silně ohrožený druh)
Savci (Mammalia)
ježek západní – Erinaceus auropaeus
rejsek obecný – Sorex araneus
rejsek malý – Sorex minutus
rejsek vodní – Neomys fodiens
veverka obecná – Sciurus vulgaris (ohrožený druh)
norník rudý – Clethrionomys glareolus
myšice křovinná – Apodemus sylvaticus
myš domácí – Mus mutulus
lasice kolčava – Mustela erminea
kuna skalní – Martes foina
liška obecná – Vulpes vulpes
zajíc polní – Lepus europaeus
C.II.4.3

Krajina

Obecně je krajinný ráz ve smyslu pojetí § 12 zákona č. 114/1992 Sb., dán nejen mírou
uchování přírodního prostředí, ale i způsobem obhospodařování a dlouhodobého využívání
krajiny, její geomorfologií a charakterem osídlení. Cílem ochrany krajinného rázu je uchování
základního charakteru krajiny a jejího vhodného dotváření tak, aby byla udržena či zvýšena její
ekologická a estetická hodnota. Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a
historická charakteristika určité oblasti či místa. Před činnostmi, které by mohly vést ke snížení
jeho estetické a přírodní hodnoty je chráněn zákonem. Jakékoliv zásahy musí respektovat
zachování dominant krajiny, VKP, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Pro veškeré
činnosti, které by mohly krajinný ráz ovlivnit, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
Zájmové území se nachází na severním okraji Železných hor, které se svažuje generelně
severním směrem labské nížiny. Krajina má vrchovinný charakter, geomorfologicky náleží do
Chvaletické pahorkatiny. Je členěna dlouhými protáhlými údolími potoků Struha, Mlýnská
struha, Malá struha. Generelní sklon oblasti k severu je místě jámového etážového lomu
Chrtníky příčně přerušen hřbetem dibasu (resp. spilitů) a ordovických křemenců. Výška
zalesněného hřbetu se pohybuje okolo 300 m n. m., hřbet protáhlý ve směru ZSZ – VJV je
proražen úzkým kaňonovitým údolím Struhy s erozní bází v místě jámového lomu okolo
260 m. n. m. Krajina je z hlediska využití klasifikována jako lesozemědělská, podíl ploch polí a
lesů je přibližně stejný. Fauna má běžný charakter hercynské zkulturněné krajiny
železnohorského podhůří.
Jámový etážový lom je založen v ose zalesněného hřbetu diabasového tělesa. V krajině
je proto morfologicky a lesním porostem a zahloubením pod povrch terénu ve vrcholové části
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krajiny prakticky zcela skryt, do prostoru lomu lze nahlédnout pouze ze stanoviště na jeho
obvodovém okraji z pole nebo lesa. Existence lomu je velice málo rozeznatelná
z jihovýchodního okraje obce Chrtníky v podobě dřevinami porostlého odvalu lomu Kozí
kopec.

S existencí lomu se lze běžně v krajině setkat pouze průjezdem silnicí Svojšice –
Chrtníky. Silnice prochází v těsné blízkosti hlučné a prašné úpravárenské drtící a třídící linky se
zásobníky kameniva s úzkým průhledem do prostoru lomu. Turistická stezka ani cyklotrasa
touto komunikací neprocházejí.
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C.II.5

Základní charakteristiky dalších aspektů životního prostředí

C.II.5.1

Hmotný majetek

Zahloubení lomů Kozí kopec a Mariánka se přímo nedotýká žádného objektu
chráněného podle zvláštních předpisů.
Vyjádření stavebního odboru Městyse Choltice: Protože v územním plánu není řešeno
zahloubení lomu, bude nutné vyjádření souhrnným stanoviskem Krajského úřadu Pardubického
kraje spolu s vyjádřením pořizovatele územního plánu Městyse Choltice. Vyjádření je zařazeno
v přílohách dokumentace. Obec Chrtníky nemá územní plán.
Po skončení těžby územní plán obce předpokládá možnost využití objektů lomu pro
všeobecně prospěšnou činnost (funkci), např. internátní ubytování, turistická základna pro
mototuristiku, cykloturistiku a pod.
C.II.5.2

Vztah k územně plánovací dokumentaci

V územním plánu Městyse Choltice (DP Chrtníky se nachází v k. ú. obce Ledec) je DP
Chrtníky zanesen, konečná hloubka lomu není uvedena. Vyjádření stavebního úřadu Městyse
Choltice k oznamovanému záměru tvoří přílohu H1. Obec Chrtníky nemá vlastní územně
plánovací dokumentaci.
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C.III

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

Kvalita životního prostředí na lokální úrovni v odpovídá jeho zemědělskému a
lesnickému využití. Významným prvkem kvality životního prostředí je přírodní rezervace
Choltická obora, zařazená mezi evropsky významné lokality. Těžba diabasu v lomu Chrtníky
v blízkosti přírodní rezervace Choltická obora probíhá již několik desetiletí, zahloubením
blízkého lomu Kozí kopec o konečných 15 m na úroveň 235 m n. m. nedojde k jejímu
významnějšímu ovlivnění.
Těžba diabasu pro jámovým etážovým lomem Chrtníky a výroba drceného kameniva je
v dané oblasti ojedinělá, již řadu desetiletí zavedená. Projektovaným prohloubením dojde
k maximálně hospodárnému využití nerostného bohatství při současném prodloužení doby
těžby ložiska přibližně o 11 let.
Novým prodloužením těžby ložiska se prodlouží ještě únosné zatížení hlukem obce
Chrtníky především z přepravy kameniva nákladními automobily. Zatížení obyvatelstva
emisemi z těžby, úpravy a přepravy kamene je mnoha technickými způsoby minimalizováno,
platným limitům vyhovuje s rezervou. Pro vyloučení nežádoucích seismických účinků trhacích
prací jsou jednotlivé nálože clonových odstřelů dimenzovány v souladu s výsledky nejnovějších
seismických měření, u clonových odstřelů byly limitovány maximální použitelné nálože pro
jeden časový stupeň. Zahloubením lomu o konečných 15 m na úroveň 235 m n. m. dojde
k únosnému ovlivnění podzemních vod, a s k únosnému ovlivnění průtočného množství potoka
Struha. Prohloubením lomů Kozí kopec a Mariánka a změnou charakteru závěrných svahů
provedením jejich sanace a rekultivace berem dojde k únosné likvidaci biotopů dna, svahů a
berem lomu.
Novým prodloužením těžby ložiska se oddálí uvažované rekreační využití obou lomů po
jejich rekultivaci a zatopení. Ukončením těžby dojde k významnému posílení lokálního systému
ekologické stability zájmového území.
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D

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I

Vlivy na obyvatelstvo

Zahlubování ložiska a prodloužení jeho těžby mají zejména vliv na prodloužení doby
působení hluku, a znečištění ovzduší o cca 11 let. Hluk a emise z lomu budou více tlumeny,
neboť těžební činnost se bude odehrávat až o 15 m hlouběji.
D.I.1

Zdravotní rizika

Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví provedla specializovaná studie zpracovaná
osobou autorizovanou pro hodnocení zdravotních rizik, prezentovaná jako textová příloha č. H6
dokumentace. Z této studie a ze studií akustické (příloha dokumentace č. H4) a rozptylové
(příloha dokumentace č. H3), které byly podkladem pro hodnocení zdravotních rizik, vyjímáme
do této kapitoly závěry o vlivech hluku a znečištění ovzduší na veřejné zdraví.
D.I.1.1

Vlivy na ovzduší a klima

Rozptylovou studií a hodnocením zdravotních rizik jsou za nejzávažnější polutanty,
vznikající při činnosti spojené se záměrem považovány oxid dusičitý, prach respirabilní frakce
PM10 (do velikosti zrna 10 µ) a benzen, který je prokazatelným karcinogenem. Výsledky
rozptylové studie jsou shrnuty v následujících tabulkách.
Vypočtené maximální hodnoty v obytné zástavbě:
var. A) Stav bez těžby (tzv. nulová
varianta)
imisní
hodnota
Zneč. látka
NO2
CO
PM10
benzen

var. B) Současný stav s těžby (aktivní
varianta)

hodinová
µg/m3

denní
µg/m3

roční
µg/m3

8-hod. hodinová denní
µg/m3
µg/m3
µg/m3

roční
µg/m3

8-hod.
µg/m3

0,447
-

0,349
-

0,024
0,016
0,002

5,125
-

0,489
-

0,027
0,027
0,003

5,611
-

1,470
-

Vypočtené maximální hodnoty v obytné zástavbě v porovnání s imisními limity:
var. B) Současný stav s těžby (aktivní
varianta)

imisní limit
imisní
hodnota
Zneč. látka
NO2
CO
PM10
benzen

hodinová
µg/m3

denní
µg/m3

roční
µg/m3

200
-

50
-

40
40
5

8-hod. hodinová denní
µg/m3
µg/m3
µg/m3

roční
µg/m3

8-hod.
µg/m3

0,489
-

0,027
0,027
0,003

5,611
-

10 000
-

1,470
-
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Výsledky v ukazateli prachu respirabilní frakce PM10 (do velikosti zrna
10 µ) odpovídají sníženým emisím technologické linky na minimum, realizované pomocí
zkrápění upravovaného kameniva, odsáváním zakrytých technologických uzlů a dopravníků
s využitím tkaninových filtrů, snížením emisí z výsypky frakce 0 mm – 4 mm na deponii
automatickým vykládacím zařízením (zakrytování rukávem, automatické nadzvedávání),
zkrápěním silnice od lomu přes Chrtníky a pod.
Rozptyl prachu respirabilní frakce PM10 ilustrativně znázorňuje následující mapa
izolinií koncentrací znečišťující látky.

Z provedeného hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví vyplývají tyto hlavní závěry:
Pozaďová imisní situace ve znečištění ovzduší oxidem dusičitým v zájmovém území
může přispívat ke zvýšení výskytu chronických onemocnění dýchacích cest a jejich symptomů
(na 2,1 %) a astmatických obtíží (na 2,4 %) u dětí proti 2 % výskytu v nezatížené populaci.
Příspěvky k ročním koncentracím NO2 v případě těžby vypočtené pro nejbližší obytnou
zástavbu v řádu max. setin µg/m3 jsou z praktického hlediska nehodnotitelné a nemohou
znamenat změnu zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo. Doporučená limitní hodnota
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koncentrace pro roční průměr 40 µg/m3 (WHO 2005) nebude v lokalitě překročena. Ani
v případě maximální hodinové koncentrace NO2 není třeba předpokládat v součtu s imisním
pozadím dosažení úrovně zdravotně významné koncentrace dle WHO 2005 µg/m3 – 200 µg/m3
(nejvyšší hodnota imisní situace v obytné zástavbě v aktivní variantě s pokračující těžbou byla
vypočtena 0,49 µg/m3).
Imisní situace (pozadí) ve znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, frakce PM10
v zájmovém území může přispívat ke zvýšení výskytu chronických respiračních symptomů
u dětí ze 3 % očekávaného výskytu v nezatížené populaci na 6 %. Příspěvky ročních
koncentrací PM10 při provozu lomu Chrtníky k pozaďové situaci dosahují u nejbližší obytné
zástavby max. setin µg/m3, což na nemocnost v oblasti nemůže mít vliv. Nejvyšší denní
příspěvkové koncentrace prachových částic PM10 v oblasti zástavby jsou na základě rozptylové
studie očekávány 1,47 µg/m3 (situace s těžbou, úpravou a přepravou kameniva). Vypočtené
maximální hodnoty denních ani ročních koncentrací v obytné zástavbě při provozu
kamenolomu nepřekračují směrné koncentrace WHO 2005 – roční (20 µg/m3) a 24hodinovou
(50 µg/m3).
V případě benzenu bylo zjišťováno teoretické navýšení pravděpodobnosti vzniku
nádorového onemocnění pro jednotlivce vlivem expozice při provozu kamenolomu. Vypočtené
riziko dané pozaďovou situací je 8,4 x 10-6, tedy max. 8 případů nádorového onemocnění na
1 mil. lidí při celoživotní expozici, resp. za 70 let. Započtení provozu lomu Chrtníky
neznamená žádnou změnu rizika pro obyvatele lokality.
D.I.1.2

Vliv na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky

Akustickou studií byla stanovena hluková zátěž působená provozem lomů a související
obslužnou dopravou u obytných domů situovaných v nejblíže silnici Stojice – Choltice. Jako
rozhodující zdroj hluku ve vztahu k obyvatelstvu se ukázala doprava kameniva z lomu,
ovlivňující především hlukovou situaci podél silnice III/34213 Stojice – Choltice. Dle nařízení
vlády č. 88/2004 Sb., je základním hygienickým limitem hladiny hluku pro denní dobu 50 dB
ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů, přičemž
u nestacionárních zdrojů hluku je pro obytné prostory uplatňována korekce +5 dB.
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výsledky výpočtů v referenčních bodech (den)
bod
č.

1
2
3
4
5
6

výška
bodu
(m)

3
6
3
6
3
6

referenční bod
průmysl

Svojšice, č.p. 57
Chrtníky, č.p. 42
Choltice, č.p. 261

43,3
43,7
44,5
44,9
46,2
45,0

hladina akustického tlaku
LAeq (dB)
limit pro
doprava doprava nárůst
průmysl
bez lomu s lomem

50,0

48,2
48,4
48,1
47,5
37,8
37,8

49,4
49,6
50,8
50,3
39,4
39,4

1,2
1,2
2,7
2,8
1,6
1,6

limit pro
dopravu

55,0
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Vliv současných bodových akustických zdrojů hluku se pohybuje ve zvolených
výpočtových bodech od 43,3 dB(A) do 46,2 dB(A). Nejvíce zatíženým bodem je bod č. 6
(Choltice, č. p. 261, výpočtová výška 6 m) a dále bod č. 4 (Chrtníky čp. 42, výpočtová výška
6 m). Vypočtená akustická situace není nadlimitní pro provoz stacionárních zdrojů hluku.
Velmi výrazně se zde projevuje stínící účinek bariéry tvořené skalním masivem, všechny
rozhodující technologické zdroje hluku v lomu jsou zapuštěny ve vytěženém prostoru. Dle
provedených měření nebyla zjištěna přítomnost tónové složky hluku u jednotlivých zdrojů.
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Vliv liniových akustických zdrojů hluku (včetně dopravy přepravy kameniva z lomu
lomu) se pohybuje ve zvolených výpočtových bodech od 39,4 dB(A) do 50,8 dB(A). Hodnota
platného akustického limitu pro denní dobu včetně korekce vyplývající z NV č. 148/2006 Sb.,
činí 55,0 dB(A). Nejvíce zatíženým bodem je č. 3 a 4 (Chrtníky č. p. 42, výpočtová výška 3 m).
Vypočtená akustická situace není nadlimitní.
Hodnoty hluku z dopravy vypočtené ve variantě bez provozu kamenolomu i se
zahrnutím přepravy kameniva jsou na úrovni, kdy se může projevovat mírné obtěžování
obyvatel hlučností – hodnoty LAeq,T z dopravního hluku se pohybují do 55 dB. Vlivem
technologických zdrojů hluku nedochází v současné době v předmětném území k negativnímu
působení na veřejné zdraví, a to ani na úrovni mírného obtěžování - ekvivalentní hladina
akustického tlaku zjištěna v modelových bodech < 50 dB.
Záměr neznamená žádnou změnu akustické situace oproti současnosti.
Z výsledků hlukové studie vyplynulo, že pokračování provozu lomu Chrtníky nebude
mít z hlediska zdravotních rizik vliv na změnu akustické situace v zájmovém území, tedy

66
v obytné zástavbě v obci Svojšice a Chrtníky. Z tohoto důvodu nebyl proveden konkrétní odhad
pravděpodobného počtu osob (kvantitativní hodnocení rizika), které by byly zasaženy
nepříznivým vlivem hluku z provozu kamenolomu.
D.I.1.3

Vliv seismických účinků

V následující mapce jsou orientačně zakresleny obrysy zahloubení lomů Mariánka a
Kozí Kopec a měřené stanoviště, kde byla realizována seismická měření při clonových
odstřelech v roce 2008. V následujícím tabelárním přehledu a grafu jsou orientační výsledky
prezentovány.
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Clonové odstřely v lomu Chrtníky v roce 2008
Závislost prostorové rychlosti kmitání na vzdálenosti clonových odstřelů od stavebních objektů obcí Chrtníky, Svojšice (Cihelna), Ledec
CO

datum

lom

celková

vzdálenost

stanoviště

majitel

nálož
kg

(m)

č.p.

maximální rychlost kmitání

prostorová

T

V

L

rychlost

(mm/s)

(mm/s)

(mm/s)

kmitání

DIN

ČSN

3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(mm/s)

6
8
4
2
9
5
10
7
3
1
6
4
2
8
9
9
2
4
6
8
1
3
7
10
5

31.7.2008
1.9.2008
12.6.2008
21.4.2008
30.9.2008
8.7.2008
29.10.2008
21.8.2008
13.5.2008
28.2.2008
31.7.2008
12.6.2008
21.4.2008
1.9.2008
30.9.2008
30.9.2008
21.4.2008
12.6.2008
31.7.2008
1.9.2008
28.2.2008
13.5.2008
21.8.2008
29.10.2008
8.7.2008

Kozí kopec
Kozí kopec
Kozí kopec
Kozí kopec
Kozí kopec
Mariánka
Mariánka
Mariánka
Mariánka
Mariánka
Kozí kopec
Kozí kopec
Kozí kopec
Kozí kopec
Kozí kopec
Kozí kopec
Kozí kopec
Kozí kopec
Kozí kopec
Kozí kopec
Mariánka
Mariánka
Mariánka
Mariánka
Mariánka

3 660
2 567
4 425
2 485
3 130
3 220
3 925
4 160
4 830
3 350
3 660
4 425
2 485
2 567
3 130
3 130
2 485
4 425
3 660
2 567
3 350
4 830
4 160
3 925
3 220

315
316
317
319
338
359
400
402
413
443
487
490
495
508
520
524
529
535
539
543
739
765
775
782
796

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
50
50
50
50
50
89
89
89
89
89
31
31
31
31
31

Vranná
Vranná
Vranná
Vranná
Vranná
Vranná
Vranná
Vranná
Vranná
Vranná
Kutálová
Kutálová
Kutálová
Kutálová
Kutálová
Dymáková
Dymáková
Dymáková
Dymáková
Dymáková
Rokyta
Rokyta
Rokyta
Rokyta
Rokyta

1,640
2,320
1,650
1,250
3,330
1,670
1,510
1,560
1,560
1,600
0,667
1,430
0,873
1,320
1,020
1,710
0,888
1,780
1,020
1,470
0,270
0,254
0,318
0,254
0,508

4,100
4,920
4,060
2,650
3,890
2,620
1,790
2,320
1,490
1,650
1,370
1,210
0,841
1,840
1,380
1,020
0,572
1,020
0,826
1,460
0,222
0,191
0,254
0,191
0,318

1,780
2,060
2,560
1,100
2,240
1,760
2,220
2,340
1,100
1,670
0,457
1,250
0,667
1,240
1,520
2,160
0,762
2,030
1,210
1,780
0,206
0,191
0,318
0,127
0,445

4,150
5,310
4,250
2,810
4,810
2,650
2,520
2,480
1,760
1,880
1,380
1,670
1,060
2,250
1,700
2,760
1,130
2,620
1,370
2,170
0,313
0,318
0,492
0,286
0,714

minimální
podprůměrná
průměrná
nadprůměrná
maximální

Z výsledků měření seismických účinků v roce 2008 je patrné, že závisí mnohem více na
vzdálenosti odstřelů než na velikosti používané nálože.
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S odkazem na DIN 4150 a platnou nikoliv závaznou normu ČSN 73 0040 „Zatížení
staveb objektů technickou seismicitou a jejich odezva“ s platností od 1.4.1996 je firmou
zajišťující měření vlivu clonových odstřelů v lomu Chrtníky doporušena následující hodnotící
škála:
f ≤ 10 Hz
5 mm/s
f > 10 Hz, f < 50 Hz
5 mm/s – 15 mm/s
f > 50 Hz
15 mm/s – 20 mm/s
Vyšším frekvencím odpovídají vyšší rychlosti kmitání. Grafický průběh závislosti
rychlosti kmitání na frekvenci je zobrazen grafem frekvenční analýzy, kde po běžné rodinné
domky platí graf L-2, graf L-3 pro památkově chráněné stavby a zříceniny, graf L-1 pro
průmyslové stavby. V roce 2008 byla jednou (dne 1.9.2008) překročena limitní hodnota L-2
v místě objektu č. p. 42 Chrtníky, viz uvedenou tabulku a graf a následující záznam vlivu
odstřelu:

V měřených stanovištích všechny odstřely vyjma jednoho ze dne 1.9.2008 splňovaly
limity pro chatrné stavby (L-3), uvedený odstřel ze dne 1.9.2008 nevyhověl v případě
nejbližšího objektu č. p. 42 Chrtníky (316 m) limitu pro chatrné stavby, ale vyhověl pro běžné
rodinné domky (L-2).
Z uvedeného přehledu je patrné, že vliv seismických účinků clonových odstřelů na
obytné domy nejbližšího osídlení obcí Chrtníky, Ledec a Svojšice – Cihelna vyhovuje platným
ukazatelům s rezervou.
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D.I.2

Vlivy na povrchové vody

Dešťové srážky vypadlé na plochu povrchu obou jámových lomů spolu s výtoky
podzemních vod ze svahů jámových lomů Kozí kopec a Mariánka stékají na dno jámových
lomů odkud jsou z akumulačních jímek přečerpávány do „rybníčku“ kde dochází k sedimentaci
nerozpuštěných látek a k sorbci ropných látek v lapolu. Z lapolu odtékají důlní vody přes
přepouštěcí šachtu potrubím gravitačně do potoka Struha na severním okraji lomu.
Vliv lomu Chrtníky na kvalitu povrchových vod potoka Struha je sledována od roku
2000 v sběrných jímkách lomů Kozí kopec a Mariánka, na výtoku z lapolu a v potoku Struha
ve dvou profilech P-1 a P-2 před vtokem a za výtokem potoka z DP Chrtníky. Profil P-2 se
nachází za výtokem důlních vod do potoka, sleduje tak vliv důlních vod na jakost povrchových
vod odtékajících z dobývacího prostoru Chrtníky. Vliv na průtočné množství povrchových
toků je sledován na profilech 1, 1A1, 1A2, 2, 3, viz následující mapu.
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D.I.2.1

Vlivy důlních vod na kvalitu povrchových vod

Na základě rozhodnutí OkÚ
RŽP ze dne 14.1.1997 v Pardubicích
(161/97/SI/VOD) je každoročně
odebrán
vzorek
vypouštěných
důlních vod z lapolu na stanovení
vybraných
ukazatelů
chemismu
podzemní vody a stanovení C10 – C40
(ropné uhlovodíky).
Dle nařízení vlády č. 61/2003
Sb., ve znění pozdějších předpisů, se
vypouštěné vody řadí do kategorie
průmyslových
odpadních
vod
vypouštěných do povrchového toku.
Při povolení vypouštění těchto vod
do povrchového toku vychází
vodoprávní orgán z tzv. emisních
standardů. Emisními standardy se
rozumí nejvýše přípustné hodnoty
ukazatelů znečištění odpadních vod.
V odvětví těžba a zpracování
kameniva je stanoven emisní
standard „p“ C10 – C40 u
průmyslových odpadních vod ve výši
3,00 mg/l (tabulka 2 výše citované
vyhlášky), který může být v období jednoho kalendářního roku překročen v povolené míře dle
četnosti vzorkování (příloha č. 5 výše citované vyhlášky).
Koncentrace ropných uhlovodíků NEL a C10 – C40 se pohybovaly v posledních
14 vzorcích v 6 případech pod mezí stanovitelnosti, další v desetinách až prvních jednotkách
mg/l, ve třech případech (4/2005, 9/2006, 6/2007) došlo k překročení limitu 3 mg/l. Vypouštěné
vody jsou z hydrochemického hlediska alkalické, středně tvrdé až tvrdé, středně až zvýšeně
mineralizované (měrná vodivost 29,8 mS/m až 52,1 mS/m), hydrochemického typu
Ca-Mg-SO4(-HCO3).
Vzhledem k tomu, že dochází k intervalovému vypouštění důlních vod do povrchového
toku Struha, jsou z potoka na profilu P-1 (před vyústěním vypouštěných vod) a profilu P-2 (za
vyústěním vypouštěných vod) odebírány vzorky na vybrané ukazatele chemismu. Všechny
stanovené ukazatele odpovídají limitům – imisním standardům nařízení vlády č. 229/2007 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Imisními standardy se rozumí nejvýše
přípustné hodnoty ukazatelů znečištění povrchových vod.
Povrchové vody jsou z hydrochemického hlediska silně alkalické, měkké až středně
tvrdé, středně až zvýšeně mineralizované (měrná vodivost 32,0 mS/m – 70,0 mS/m),
hydrochemického typu Ca-Mg-SO4-HCO3.
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D.I.2.2

Vlivy odpadních vod na kvalitu povrchových vod

Dle Rozhodnutí MěÚ Přelouč jsou odebrány vzorky odpadní vody z ČOV SRB 20,
která slouží pro předčištění odpadních vod z provozní budovy kamenolomu Chrtníky. Dle
Rozhodnutí MěÚ Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy ze dne 27.9.2006
(č. j. ST 722/2006/Mš) je vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ve
kvalitě uvedené v následující tabulce.
ukazatel

BSK5
CHSKCr
NL

„p“
mg/l

„m“
mg/l

max.
kg/rok

20
100
25

60
180
70

11,5
57,6
14,4

15.10.2007
(mg/l)

analýzy
17.4.2008
(mg/l)

9.9.2008
(mg/l)

3
17
<5

4
43
10

<1
15
6

Metoda stanovení

ČSN EN 1899-1,2
TNV 757520
ČSN EN 872

Zjištěné koncentrace nepřekračovaly stanovené ukazatele v povolených hodnotách „p“ a
„m“ výše citovaného rozhodnutí.
D.I.2.3

Vlivy čerpání důlních vod na průtok povrchových vod

Vzhledem k tomu, že potok Struha protéká mezi lomy Kozí kopec a Mariánka,
v kterých je hladina podzemních vod snižována čerpáním na úroveň současné báze lomu 250 m
n.m., tj. cca 10 m pod úroveň hladiny vody v potoce, byla realizována v roce 2002 tři a v roce
2004 dvě hydrometrická měření průtoků na Struze a jejím levostranném přítoku Mlýnského
potoka ve vyznačených profilech, viz mapa a následující tabulka.
hydrometrické profily na Strouze a Mlýnském potoku
číslo a označení profilu
km
1
Struha - odbočka směr Ledec
9,17
1A1 Mlýnský potok - výtok z malé vodní nádrže
1A2 Mlýnský potok - ústí
8,83
2
Struha - pod Mlýnským potokem
8,84
3
Struha - mostek silnice Chrtníky - Choltice
8,51
rozdíl průtoků mezi profily č. 2 a č. 3
odtoková zabezpečenost M (dny)

3.5.2002
19
17
17
37
38
1
200

měřený průtok (l/s)
9.8.2002
16.10.2002 28.4.2004
8
11
47
2
5
16
2
5
17
10
16
64
11
19
64
1
3
0
330
290
110

24.8.2004
2,5
0,4
0,7
3,3
3,5
0,2
365,0

Z výsledků prezentovaných v tabulce je patrné, že vlivem zahlubování obou lomů dosud
nedochází k úbytku průtočného množství povrchových toků Mlýnský potok a Struha. Nárůst
průtoku o 3 l/s dne 16.10.2002 byl způsoben aktuálním čerpáním a vypouštěním důlních vod.
Plocha povodí Struhy v závěrečném profilu místa hydrologického průzkumu je
27,64 km2, z toho plocha povodí Mlýnského potoka je 10,99 km2. Pásmo nejistoty měření
hydrometrickým přístrojem se pohybovalo v rozmezí ±(2 – 4) %, pásmo nejistoty průtoků
stanovených odborným odhadem se pohybovalo v rozmezí ±(10 – 15) %.
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D.I.3

Vlivy na podzemní vody

Sledování podzemních vod v prostoru lomu Chrtníky bylo zahájeno v roce 2000
vybudováním monitorovacích vrtů V-1 až V-4. V následujících letech byl monitorovací systém
doplněn o vrty V-5, až V-8, v loňském roce o vrty V-9 až V-11 včetně vrtů LE-1 a LE-2,
situovaných mezi lomem Mariánka a obcí Ledec. Situování vrtů je patrné z následující mapy.

Základní parametry monitorovacích objektů lomu Chrtníky:
označení objektu

zhlaví

terén

dno

hladina
13.6.2000

hladina
20.1.2009

(m n.m.)

LE-1
LE-2
V-11
V-9
V-8
V-4
V-3
V-2
V-1
P-1, potok
V-7
P-10, potok v profilu V-10
V-5
P-2, potok
V-10, --- přetok 0,1 l/s
báze lomu nyní
báze lomu konečná

281,00
281,00
295,83
277,78
265,05
263,20
263,20
263,40
263,35
265,90
263,62
250,10
250,00

295,14
277,28
264,40
262,40
262,47
262,50
262,55
262,29
265,20
263,00
255,63
249,20
250,00
235,00

251,00
211,00
230,14
227,28
234,40
243,70
242,07
242,40
241,80
260,72
235,20
257,05
233,00
253,37
229,20
250,00
235,00

262,43
262,14
262,12
261,43
261,02
257,30
253,57
250,00
235,00

270,00
270,00
267,60
264,00
263,45
262,43
262,14
262,12
261,43
261,00
258,90
257,25
254,13
253,50
250,10
250,00
235,00
261,43

hladina
nad
konečnou
bází
(m)

hladina
nad
potokem
(P10)
(m)

dno
pod
konečnou
bází
(m)

35,00
35,00
32,60
29,00
28,45
27,43
27,14
27,12
26,43
26,00
23,90
22,25
19,13
18,50
15,10
15,00
0,00

12,75
12,75
10,35
6,75
6,20
5,18
4,89
4,87
4,18
3,75
1,65
0,00
-3,12
-3,75
-7,15
-7,25
-22,25

16,00
-24,00
-4,86
-7,72
-0,60
8,70
7,07
7,40
6,80
25,72
0,20
22,05
-2,00
18,37
-5,80
15,00
0,00

hladina 13.6.2000
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V roce 2008 probíhalo sledování režimu podzemní vody paleozoické zvodně na vrtech
V-4, V-5, V-7 a V-8, které jsou situovány v jihozápadní i severovýchodní části lomu. Nově
byly v dobývacím prostoru v listopadu 2008 provedeny vrty V-9, V-10 a V-11, které byly
následně po jejich vybudování zařazeny do monitorovacího systému. Kontinuální monitorování
hladiny podzemních vod v okolí lomu mezi obcí Ledec a kamenolomem byl sledován také na
vrtu LE-1 a dále od prosince 2008 na nově provedeném vrtu LE-2.
Úroveň hladiny podzemní vody na vrtech V-4, V-5, V-7 a V-8 vykazuje rozkyv hladiny
do 2,0 m, který je ovlivněn srážkovou činností a intervalovým čerpáním důlních vod z báze
lomu. Úroveň hladiny podzemní vody na vrtu V-7 byla měřena manuálně, dle získaných údajů
vykazuje výraznější rozkyv než vrty V-4, V-5 a V-8 (rozkyv až 5,5 m). Vrty V-5, V-7 a V-8
svou konstrukcí a utěsněním svrchní části vrtného stvolu proti vtoku dešťových vod umožňují
kontinuální sledování úrovně hladiny podzemní vody krystalinické zvodně v prostoru lomu.
Úroveň hladiny podzemní vody na vrtu V-4 nevykazuje výrazný rozkyv (do 0,4 m), důvodem je
jeho situování do kompaktního bloku diabasu a sycení vrtného profilu srážkovými vodami.
Graf vývoje hladiny podzemní vody na vrtech V-4, V-5, V-7, V-8 a LE-1:
Nově provedenými vrty V-9, V-10 a V-11 v těžebním prostoru je rovněž monitorován
režim paleozoické zvodně. Vrty byly provedeny z důvodu plánovaného zahloubení na kótu
235 m n. m., báze vrtů je přibližně 5 m – 8 m pod kótou plánovaného zahloubení.
Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu lze dokladovat nevýrazný oběh
podzemní vody v jihovýchodním křídle kamenolomu (Kozí kopec) a severozápadní části
severozápadního křídla lomu (Mariánka). Puklinová propustnost diabasů v partiích blízkých
vrtu V-4 (Mariánka) a dále vrtu V-7, V-8 (Kozí kopec) je velmi nízká (velmi pomalé
doplňování vodního sloupce po je registrováno např. na vrtu V-8.
Na kontaktním lemu mezi intruzivy (diabas) a sedimenty (břidlice a droby) lze
z hydrogeologického hlediska předpokládat přítomnost boční okrajové podmínky. Tato se
zpravidla projevuje sníženou průtočností (jílovitá výplň tektonického styku). Na této okrajové
podmínce dochází ke vzdutí hladiny podzemní vody. Vnitřní tektonický plán intruzivního tělesa
je zvýrazněn v přizlomových partiích zónou s relativně zvýšenými průtoky – vyšší stupeň
porušení hornin, což se projevuje i vyšší průtočností vrtů V-5 a především vrtu V-10, kde je
registrován přetok (cca 0,1 l/s – 0,15 l/s).
Hydraulická spojitost v této části lomu (jihovýchodní část lomu Mariánka) je
dokladována poklesem hladiny na vrtu V-5 (cca 3,6 m – 3,8 m), který se projevil po vyhloubení
vrtu V-10. Existenci okrajové podmínky s uvedenou funkcí tedy nelze zcela vyloučit, lze
předpokládat, že při zahloubení lomu může dojít k jejímu narušení s následným efektem
razantnějšího odvodnění podzemních vod v lomu Mariánka a tím k poklesu hladin podzemní
vody v nejbližší části lomu. To může mít za následek i pokles hladin podzemní vody i ve
směru na obec Ledec, který bude případně zaregistrován novými monitorovací vrty LE-1, LE-2,
a případně i pokles průtoku ve vodním toku Struha. Domovní studny jsou již mimo možný
dosah poklesu vyvolaného uvedeným narušením okrajové podmínky. V roce 2008 bylo
registrováno v části Mariánka mírně vyšší vypouštěné množství důlních vod (0,5 l/s) oproti
části Kozí kopec (0,41 l/s).
Vodní tok Struha již po několika prvních stovkách metrů severně od lomu vtéká do
území budovaném okrajem křídové pánve hydrogeologického rajonu rajónu 4310 Chrudimská
křída. Vodohospodářsky využíván je cenomanský kolektor, který je zastoupen pískovci
perucko-korycanských vrstev. Zvodeň, vázaná na cenomanské sedimenty, je předmětem
vodárenského využití (jímací území Choltice – Luhy, Jankovice, Heřmanův Městec). Na
základě dosud provedených hydrometrických měření a laboratorních rozborů povrchové vody
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potoka Struha lze konstatovat, že v důsledku dosavadní těžební činnost nedochází
k výraznějšímu znečišťování vodního toku ani nedochází ke ztrátě vody. Z následující
geologické mapy je patrné situování uvedených vodních zdrojů jímacího území
Choltice – Luhy (CH-4a, CH-5), z kterých je odebíráno téměř 20 l/s podzemní vody pro
přeloučský vodovod do úpravny Mokošín, v následující mapce je šrafou vyznačený jihozápadní
okraj území OP 2. stupně vodních zdrojů.

Případné dosavadní drobné, neprokazatelné průsaky z potoka Struha do lomu Mariánka
jsou čerpáním důlních vod navracovány zpět do potoka. Při prohlubování lomu z kóty
250 m n. m. na kótu 235 m n. m. dojde zároveň k přiblížení východní paty lomu Mariánka
ke korytu potoka Struha na vzdálenost cca 35 m, od horního okraje nově zahlubované
konečné etáže cca 20 m. Je pravděpodobné, že dojde ke zvýšení průsaků potoční vody do lomu
řádově v setinách až desetinách l/s. Pokud by přítoky z východní stěny zahlubovaného lomu
přesáhly hodnotu 1 l/s, bude nutné postup těžby prozkoumaných bilančních volných zásob
diabásu východním směrem předčasně ukončit. Vyšší hodnoty přítoků nad 1 l/s jsou však již
z hlediska dosavadních zkušeností s hydrogeologií těženého skalního masivu poměrně
kompaktního diabasu dosti nepravděpodobné.
Na základě údajů z čtecího zařízení na vrtu LE-1 je hodnocen vývoj hladiny podzemní
vody v prostoru mezi obcí Ledec a kamenolomem. Z grafu je zřejmý rozkyv hladiny podzemní
vody od úrovně 7,7 m do 11,3 m. Oscilace hladiny podzemní vody je odrazem režimu
podzemní vody na lokalitě a jeho závislosti na srážkách. Pokles hladiny podzemní vody v letně
podzimním období (listopad roku 2003, 2004, září – listopad 2005 – 2008) má příčinu
v celkově nižším srážkovém úhrnu v těchto obdobích. Vliv těžby v lomu a trhacích prací nebyl
na vrtu LE-1 pozorován.
V prosinci 2008 byl pro monitorování paleozoické zvodně v prostoru mezi lomem a
obcí Ledec v blízkosti vrtu LE-1 vybudován párový monitorovací vrt LE-2. Vrt byl vybudován
z důvodu plánovaného zahloubení na kótu 235 m n. m. Prostředí tvořené drobami a břidlicemi
v prostoru mezi lomem a obcí Ledec se vyznačuje mírně vyšší propustností (X.10-5 m.s-1 až
X.10-6 m2.s-1), která byla ověřena realizací přítokových zkoušek (NADRCHAL, 2008) na vrtu
LE-2 oproti komplexu diabasů (X.10-6 m.s-1 – X.10-7 m2.s-1).
V obci Ledec nebyl v období 7 let zaznamenán výrazný pokles hladiny podzemní vody
ve studních, který by souvisel s těžební činností v lomu. Výška vodního sloupce ve studních
závisí na srážkové bilanci a dále na odběrovém režimu na jednotlivých zdrojích. V současné
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době hodnotíme odtokové poměry v obci Ledec jako neovlivněné – těžební činností v lomu
nedochází k negativnímu ovlivnění hladin podzemní vody v domovních studních a vrtech
v obci Ledec. V obci Ledec byl před několika lety vybudován veřejný vodovod, vodovodní síť
v obci Chrtníky byla vybudována za přispění těžební organizace v roce 1998.
Obr. č. 3
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Vlivy na kvalitu podzemních vod
Vrty LE-1 a LE-2, které jsou situovány mezi kamenolomem a obcí Ledec, byly
podchyceny přítoky podzemní vody vázané na droby a jílovité břidlice. Podzemní vodu lze
charakterizovat jako slabě alkalickou až alkalickou, tvrdou, zvýšeně mineralizovanou
(568 mg/l – 617 mg/l), hydrochemického typu Ca(-Mg)-HCO3.
Výsledky analýz byly vyhodnoceny z hlediska hydrochemie podzemních vod a dále dle
metodického pokynu MŽP ČR s účinností od 31.7.1996. Význam jednotlivých signálních
kritérií A, B a C metodického pokynu je následující:
kritéria A:
kritéria B:

kritéria C:

odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě
(v souvislosti s uzančně stanovenou mezí stanovitelnosti analýz)
jedná se o uměle zavedená kritéria, která jsou pro sledované látky daná přibližně
aritmetickým průměrem kritérií A a C; překročení kritérií B se posuzuje jako
znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky
životního prostředí
vznikla na základě zohlednění fyzikálně-chemických, toxikologických,
ekotoxikologických, příp. dalších vlastností látek; jejich překročení znamená
významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí; závažnost
rizika může být zjištěna pouze jeho analýzou.

hladina V-11 (m)

1.2.07
0

Chrtníky - lom. Hydrogram úrovně hladiny podzemní vody na monitorovacích vrtech V-4, V-5, V-7,
V-8, V-9, V-11 a LE-1, LE-2 (Ledec) v letech 2007 - 2009.
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Chemismus podzemních vod z vrtů V-4, V-5, V-7, V-8,V-10, LE-1 a LE-2 jsou
hodnoceny s využitím metodického pokynu MŽP ČR následovně:
•

•

Amonné ionty: koncentrace amonných iontů se pohybují v rozmezí kritéria A a kritéria B
(0,12 mg/l – 1,2 mg/l); maximální hodnota byla ověřena ve vrtu V-5
(0,55 mg/l)
Dusitany:
nad hranicí kritéria C (0,4 mg/l) byly ověřeny dusitany jednorázově ve vrtu
V-5 (1,2 mg/l) a opakovaně ve vrtu V-7 (0,50 mg/l – 0,73 mg/l); v rozmezí
kritéria A a kritéria B (0,025 mg/l – 0,2 mg/l) byly ověřeny dusitany ve
vrtu V-8

Podzemní vodu v diabasovém komplexu lze na základě analýz provedených vrtů V-5,
V-7, V-8a V-10 hodnotit jako silně alkalickou, velmi měkkou až měkkou, středně až zvýšeně
mineralizovanou (měrná vodivost 35,8 mg/l – 74,0 mg/l), hydrochemického typu Na-Ca-HCO3
(-SO4). Ve vrtech byly zjištěny ropné látky, způsobené vrtnými pracemi.
Vzorkovacími pracemi nebyl zjištěn vliv lomu na kvalitu podzemních vod
monitorovacích vrtů.
D.I.4

Vlivy na půdu

Realizací záměru je prohloubení lomu, které nemůže mít na půdu žádný vliv. Spodní
část lomu po ukončení těžby nebude biologicky rekultivována, neboť po ukončení čerpání
důlních vod se oba lomy, Kozí kopec a Mariánka zatopí dešťovou, povrchovou a podzemní
vodou do kóty cca 260 m n. m.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

D.I.5

Realizací záměru dojde k hospodárnějšímu využití nerostného bohatství bez nároků na
rozšiřování lomu a záboru půdy.
Koncipovaný plán otvírky, přípravy a dobývání řeší vytěžení všech ložiskových zásob
prohloubením obou lomů na bázi bloků zásob ložiska (nové prozkoumané bilanční volné
zásoby bloků 9PB, 10 PB, 11PB a 12 PB) z úrovně současné těžební báze lomů 250 m n. m. na
konečnou bázi lomů 235 m n. m. (nejnižší 4. etáž lomu Kozí kopec, a nejnižší 5. etáž lomu
Mariánka) s ohledem na bezpečnou konstrukci závěrných svahů.
Zahloubením lomu Kozí kopec bude získáno až 324 778 m3 diabasu, zahloubením lomu
Mariánka až 211 163 m3, přičemž cca 110 000 m3 skrývek bude uloženo na dno zahloubeného
lomu (235 m n. m.)
Na ložisku Choltice – Chrtníky je k 31.12.2008:
-

3 700 000 m3
2 301 000 m3
560 000 m3
220 000 m3
624 000 m3

geologických zásob
zásob prozkoumaných bilančních volných
vyhledaných bilančních volných
vyhledaných nebilančních volných
vyhledaných nebilančních vázaných

77
Při předpokládaných těžebních ztrátách 5 % (v nových blocích 9PB, 10 PB, 11PB a
12 PB):
D.I.6

1 619 000 m3

vytěžitelných zásob stavebního kamene

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Předpokládané přímé i nepřímé vlivy dle biologického hodnocení lokality (viz přílohu č.
H5) budou vyplývat jednak z vlastní těžební činnosti (dobývání kamene, jeho nakládka a
doprava) a jednak z realizace sanačních a rekultivačních prací.
D.I.6.1

Přímé vlivy

Jako přímé vlivy označujeme činnosti nebo zásahy do území, jejichž důsledkem budou
přímo ovlivněny jednotlivé druhy rostlin a živočichů. Jako přímé vlivy můžeme označit:
Likvidace biotopů
Prohlubováním nejnižších etáží dojde k zániku mělkých tůní (jezírek), které se na dně
lomu v současné době přechodně vyskytují a které slouží jako rozmnožiště nepočetné populace
obojživelníků. Dle vyjádření těžební organizace k tomuto jevu docházelo v minulosti
obnovením těžby po jejím letitém přerušení, v současné době k tomu téměř nedochází a rovněž
otvírkou nových etáží při zahlubování lomu nebude prakticky docházet. V současném stavu je
lom roztěžen na celé své ploše, není zde proto prostor pro vznik biotopů, které by následnou
těžbou byly opět ničeny.
Dalším typem likvidace biotopů bude změna charakteru závěrných svahů provedením
sanace svahů a následnou rekultivací berem.
Rušení v období hnízdění či rozmnožování
Vzhledem k časovému období, po které je lom trvale v provozu, je pravděpodobné, že
došlo k adaptaci všech dnes se vyskytujících druhů živočichů i jejich lokálních populací; změna
nebude představovat zvýšení intenzity prací v obou lomech.
Usmrcování živočichů v období migrace
Vzhledem k pravděpodobnému rozmnožování několika druhů obojživelníků v tůních na
dně lomu a vzhledem k charakteru provozu lomu (pohyb těžké techniky) může docházet
k usmrcování jedinců obojživelníků. Tento negativní vliv souvisí nejenom s plánovaným
prohloubením lomů, ale také s již probíhajícími těžebními pracemi. Dle vyjádření těžební
organizace je tento vliv velmi malý z důvodu uvedeném v odstavci o likvidaci biotopů.
D.I.6.2

Nepřímé vlivy

Jako nepřímé vlivy označujeme ta rizika, která mohou zprostředkovaně (ne v přímém
působení na konkrétní druhy rostlin a živočichů) způsobit negativní změny v populacích
vyskytujících se rostlin a živočichů. Jako hlavní nepřímé vlivy v souvislosti s navrhovanou
změnou využití území je potřeba označit změnu hydrologických poměrů v navazujících
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lokalitách. Vzhledem k doposud provedeným průzkumům a monitorování hydrogeologických
vztahů širšího území se negativní vlivy nepředpokládají.
D.I.6.3

Biologické hodnocení záměru
Východiska hodnocení

Před vlastním hodnocením předloženého záměru je potřeba formulovat a zdůraznit
několik zásadních východisek:
•

míra škodlivosti jakéhokoliv záměru nemůže být vyjadřována prostým vyčíslením
počtu negativně ovlivněných zvláště chráněných druhů nebo počtem uhynulých
jedinců,

•

je nezbytné posuzovat nejenom dopad záměru na jedince živočišných a rostlinných
druhů, je naprosto nezbytné posuzovat dopad záměru na celé populace jednotlivých
druhů, byť by se jednalo o populace lokálního významu,

•

posouzení musí zohlednit výskyt srovnatelných lokalit v relevantních vzdálenostech
od vlastní posuzované lokality,

•

je nezbytné posoudit, zda vůbec existují účinná kompenzační opatření.
Vlastní biologické hodnocení

S ohledem na popsané souvislosti je možné jednotlivé vlivy hodnotit následujícím
způsobem:
Likvidace biotopů – středně silný negativní vliv
Rušení živočichů v období rozmnožování – zanedbatelný negativní vliv
Usmrcování živočichů v období migrace – středně silný negativní vliv
D.I.6.4

Vliv na lesní ekosystémy

Lom Chrtníky byl založen ve vrcholové části protáhlého hřbetu v linii rozvodnice
povrchových a podzemních vod. Ve vrcholových částech území se hladina pozemní vody
nachází ve větších až velkých hloubkách pod úrovní terénu, výrazně sezónně kolísá v řádu více
jednotek metrů, většinou k vytvoření souvislé hladiny podzemní vody nedochází z důvodu
odtoku podzemních vod infiltrovaného podílu atmosférických srážek z území v důsledku spádu
obvodových svahů hřbetu a spádu skalního předkvartérního podloží. Kvartérní pokryv území je
tvořen sprašovými hlínami a kamenitohlinitými deluviálními sedimenty a eluvii hlinitě
zvětrávajících amfibolitů o mocnosti 0 m – 9 m.
Ke slabému sezónnímu drenážnímu účinku zahlubování těžební jámy na mělké
hypodermické podzemní vody v blízkém okolí lomu do vzdálenosti jednotek, ojediněle prvních
desítek metrů od obvodové hrany jámy došlo v minulosti při zahlubování lomu z povrchu do
hloubek mírně přesahujících mocnost kvartérních nezpevněných sedimentů a zvětralin, tj. do
hloubek cca 10 m až 15 m, místně a ojediněle cca až 20 m. Drenážní účinek byl časově
jednorázový a při dalším zahlubování lomu byl řádově poklesl v důsledku velmi nízké
puklinové propustnosti poměrně vysoce kompaktních diabasů, do kterých byl lom dále
zahlubován. Tento kdysi jednorázový větší, v následujících letech až do současnosti již řádově
malý drenážní účinek těžby se projevil na lesních porostech do vzdálenosti jednotek, ojediněle
prvních desítek metrů. Ze současného pozorování je patrné, že lesní porosty v ochranném
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pásmu lesa podél obvodu lomu nedostatkem vláhy netrpí. Je to dáno uvedenou morfologickou a
geologickou dispozicí lokality, která se ve svých vrcholových partiích vyznačovala
nedostatkem podzemních vod již před zahájením hornické činnosti v dané lokalitě v minulém
století. Dalším důvodem je nízká průlinová propustnost a vyšší vláhová kapacita sprašových a
deluviálních hlín kvartérního pokryvu, která způsobuje velmi pomalé proudění podzemní vody
hypodermické zvodně a zaručuje dostatek vláhy pro lesní ekosystémy.
Případný větší přítok podzemních vod do lomu při posuzovaném dalším zahlubování
lomu by souvisel s tektonickým porušením masivu a šlo by o hluboký oběh podzemních vod,
který je přes mělkou sezónní hypodermickou zvodeň infiltrací v širokém okolí lomu dotován,
ale nemůže ji významněji ovlivnit. Výskyt takové tektonické linie je v dané geologické stavbě
velice málo pravděpodobný. Navíc by drenážní účinek tektonické linie nebo poruchového
pásma nemohl být větší než popsaný drenážní účinek prvotního zahlubování lomu z povrchu
terénu do uvedené hloubky 10 m – 15 m. Ze všech uvedených důvodů je patrné, že
významnější vliv posuzovaného dalšího zahlubování lomu Chrtníky na okolní lesní porosty a
lesní ekosystémy je prakticky zcela nereálný. Monitorovací vrty lomu nesledují mělkou
nesouvislou hypodermickou sezónní zvodeň vrcholových lesnatých partií hřbetu využívanou
lesním ekosystémem ale hlubší zvodeň vázanou na komplex diabasů ve vazbě na aktuální a
budoucí těžbu ložiska pro posouzení případného ovlivnění vzdálených míst lomu, především
domovních studní obcí Ledec a Svojšice (Cihelna), případně pro posouzení vlivu zahlubování
lomu na potok Struha a jeho přítoky.

D.I.7

Vlivy na krajinu

Zásahem do krajiny bude prohloubení lomu z úrovně současného dna lomu 250 m
n. m. o jednu etáž na konečnou hloubku 235 m n. m. V současné době je lom vzhledem
k nadmořským výškám terénu na jeho obvodu (cca 270 m n. m. až 300 m n. m.) přibližně 20 m
až 50 m hluboký, prohloubením dosáhne hloubky přibližně 35 m až 65 m. Po ukončení těžby
bude provedena technická a biologická rekultivace lomu a po ukončení jímání důlních vod
dojde k postupnému zatopení jam obou lomů přibližně na kótu erozní báze lokality, tj. úrovně
potoka Struha, přibližně 260 m n.m. Prohloubená část lomu bude zcela skryta zatopením lomů
vodou.
Jámový etážový lom je založen v ose zalesněného hřbetu diabasového tělesa. V krajině
je proto morfologicky a lesním porostem dokonale skryt, do prostoru lomu lze nahlédnout
pouze ze stanoviště na jeho obvodovém okraji z pole nebo lesa. Existence lomu je velice málo
rozeznatelná z jihovýchodního okraje obce Chrtníky v podobě dřevinami porostlého odvalu
lomu Kozí kopec.
Zahloubení lomu oddálí ukončení těžby na ložisku Chrtníky přibližně o 11 let. Po
celkovém ukončení těžby přibližně za 30 let budou oba dílčí lomy Kozí kopec a Mariánka
technicky a biologicky rekultivovány a zatopeny, což bude mít velký význam na místní
estetickou a rekreační hodnotu krajiny.

80
D.I.8

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Obecní úřad Choltice vydal dne 21.11. 1996 (č. j. Stav. 947/359/96
rozhodnutí o pásmu hygienické ochrany lomu Chrtníky na základě návrhu firmy
Ekologické inženýrství Brno a závazného posudku Okresní hygienické stanice
Pardubice. Rozsahem je totožné s hranicí vyhlášeného chráněného území
kamenolomu Chrtníky ze dne 28.9.1989 pod č. j. 2701/89/Ko/H.
Pro ochranné pásmo byly stanoveny tyto podmínky:
1.
2.

V pásmu je úplný zákaz výstavby bytů a zařízení občanské vybavenosti,
rekreačních, kulturních a jiných objektů.
Eventuelní výstavby průmyslových a zemědělských objektů bude
posuzována individuálně.

V roce 2000 byl vypracován znalecký posudek autorizovaného geotechnika týkající se
pasportizace poruch zástavby obce Ledec (51 objektů). Ve všech objektech byly shledány
škody různého typu. Ty byly k datu pasportizace způsobeny povětrnostními vlivy, zemní
vlhkostí, dynamickým buzením dopravou na komunikaci, důsledky geologických poměrů
v základové spáře a konstrukčními závadami. Výsledky seismických měření otřesů vyvolaných
clonovými odstřely v roce 2008 jsou uvedeny v kapitole D.I.1.2.
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D.II

Charakteristika enviromentálních
nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

a

Při zvažování možných havarijních stavů při těžbě kamene v DP Chrtníky připadají do
úvahy následující možná rizika:
a) sesuv nestabilních skalních stěn,
b) únik závadných látek,
c) požár.
K sesuvu méně stabilních stěn v lomu může dojít vlivem nevhodné volby jejich sklonu,
při nedokonale provedeném odstřelu nebo vlivem postupného navětrávání těžební stěny. Toto
riziko lze minimalizovat řádným průběžným dohledem a sledováním stavu těžebních stěn na
všech etážích a udržováním vhodného sklonu rizikových stěn dodatečnými odstřely.
Za únik závadných látek je třeba považovat zejména jakýkoliv únik ropných látek, jako
jsou pohonné hmoty, mazadla, hydraulické oleje apod. Skalní podloží je schopno prvotní únik
těchto závadných látek zachytit, je však nutno provést okamžitý zásah s využitím sanačních
prostředků a únik odstranit. V lokalitě musí být k dispozici havarijní sanační sada a prázdné
obaly pro uložení případně znečištěné zeminy.
Minimalizace rizika spočívá v důsledném ukládání technických kapalin a odpadů do
zabezpečeného skladu. Veškeré plnění mazacích a hydraulických okruhů, stejně jako nádrží
pohonných hmot mohou provádět pouze poučení pracovníci s použitím záchytných van.
U všech používaných vozidel a mechanismů je třeba provádět pravidelné kontroly zaměřené na
jejich technický stav. Údržbu a větší opravy provádět servisních dílnách.
Pro lokalitu s ohledem na nakládání s ropnými látkami ve významném množství je
zpracován a schválen vodoprávním úřadem havarijní plán. Lokalita se nenachází v záplavovém
území, není tedy třeba zpracovávat povodňový plán. Všichni zaměstnanci jsou s havarijním
plánem prokazatelně seznámeni.
Riziko požáru nelze v žádné lokalitě, kde jsou používány ropné látky a kde jsou
umístěny hořlavé materiály, zcela vyloučit. V místě pobytu zaměstnanců a ve skladu
pohonných hmot a olejů jsou dostupné hasicí přístroje. V havarijních případech mohou být
přivolány složky hasičského záchranného sboru.
V lokalitě nehrozí za žádných podmínek rozšíření požáru na obytné budovy nebo
ohrožení obyvatelstva toxickými zplodinami hoření.
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D.III

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Přeshraniční vlivy posuzovaný záměr negeneruje.
Zahloubení lomu nevyžaduje žádný zábor půdy.

Z hlediska příspěvků k imisní zátěži představuje záměr pokračování dosavadní činnosti
těžby, úpravy a přepravy kameniva. Při realizovaném maximálním snižování prašnosti
především z úpravy a přepravy kameniva je vliv poměrně velmi malý, projevující se především
prašností. Imisní situace (pozadí) ve znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, frakce
PM10 v zájmovém území může přispívat ke zvýšení výskytu chronických respiračních
symptomů u dětí ze 3 % očekávaného výskytu v nezatížené populaci na 6 %. Příspěvky ročních
koncentrací PM10 při provozu lomu Chrtníky k pozaďové situaci dosahují u nejbližší obytné
zástavby max. setin µg/m3, což na nemocnost v oblasti nemůže mít vliv. Vypočtené maximální
hodnoty denních ani ročních koncentrací v obytné zástavbě při provozu kamenolomu
nepřekračují směrné koncentrace WHO 2005 – roční (20 µg/m3) a 24hodinovou (50 µg/m3).
Z hlediska příspěvků k hlukové zátěži představuje záměr pokračování dosavadní
činnosti těžby, úpravy a přepravy kameniva. Vypočtená akustická situace není nadlimitní pro
provoz stacionárních zdrojů hluku. Velmi výrazně se zde projevuje stínící účinek bariéry
tvořené skalním masivem, všechny rozhodující technologické zdroje hluku v lomu jsou
zapuštěny ve vytěženém prostoru. Dle provedených měření nebyla zjištěna přítomnost tónové
složky hluku u jednotlivých zdrojů. Vlivem technologických zdrojů hluku nedochází
v současné době v předmětném území k negativnímu působení na veřejné zdraví, a to ani na
úrovni mírného obtěžování - ekvivalentní hladina akustického tlaku zjištěna v modelových
bodech < 50 dB.
Vliv seismických účinků clonových odstřelů na obytné domy nejbližšího osídlení obcí
Chrtníky, Ledec a Svojšice – Cihelna dle kontrolních měření oznamovatele vyhovuje platným
ukazatelům s rezervou. V měřených stanovištích všechny odstřely vyjma jednoho ze dne
1.9.2008 splňovaly limity pro chatrné stavby (L-3), uvedený odstřel ze dne 1.9.2008 mírně
nevyhověl v případě nejbližšího objektu č. p. 42 Chrtníky (316 m) limitu pro chatrné stavby, ale
vyhověl pro běžné rodinné domky (L-2).
Vliv liniových akustických zdrojů hluku včetně dopravy kameniva z lomu se
pohybuje ve zvolených výpočtových bodech od 39,4 dB(A) do 50,8 dB(A), nárůst vlivem
přepravy kameniva z lomu o 1,2 dB(A) až 2,8 dB(A). Hodnota platného akustického limitu pro
denní dobu včetně korekce vyplývající z NV č. 148/2006 Sb., činí 55,0 dB(A). Vypočtená
akustická situace není nadlimitní. Hodnoty hluku z dopravy vypočtené ve variantě bez provozu
kamenolomu i se zahrnutím přepravy kameniva jsou z hlediska zdravotních rizik na úrovni, kdy
se může projevovat mírné obtěžování obyvatel hlučností.
Současné zahloubení lomu cca 10 m pod úroveň místní erozní báze nezpůsobilo výrazný
přítok podzemních vod do lomů Mariánka a Kozí kopec. Převážná část čerpaných důlních vod
je tvořena stokem dešťových vod v ploše obnaženého skalního masivu. Zahloubení lomů
o dalších 15 m pravděpodobně způsobí mírný nárůst přítoku podzemních vod. Předpokládá se
i mírné navýšení množství čerpaných důlních vod v důsledku zahlubování jámy lomu Mariánka
ve větší blízkosti potoka Struha. Pokud by přítoky z východní stěny zahlubovaného lomu
přesáhly hodnotu 1 l/s, bude nutné postup těžby prozkoumaných bilančních volných zásob
diabásu východním směrem předčasně ukončit. Vyšší hodnoty přítoků nad 1 l/s jsou však již
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z hlediska dosavadních zkušeností s hydrogeologií těženého skalního masivu poměrně
kompaktního diabasu dosti nepravděpodobné.
Sledování podzemních vod v prostoru lomu Chrtníky je realizováno od roku 2000
prostřednictvím monitorovacích vrtů, situovaných v okrajových částech dobývacího prostoru
Chrtníky. Nejnovější vrty včetně vrtů mezi lomem Kozí kopec a obcí Ledec byly vyhloubeny
pod úroveň báze 235 m n. m. projektovaného zahloubení lomu. Většina vrtů je osazena
dataloggery s automatickým kontinuálním záznamem úrovně hladiny a teploty podzemní vody.
Dle dosavadních výsledků měření je vliv čerpání důlních vod poměrně malý, v proměnlivých
klimatických poměrech obtížně rozeznatelný. Soustavně jsou zároveň sledovány hladiny
vybraných domovních studní obce Ledec. Z hydrogeologických průzkumů a monitorování
vyplývá, že domovní studny obce Ledec dosavadní činností lomu Chrtníky ovlivněny nebyly.
Na základě nejnovějšího průzkumu vyšších průtočností vrtů V-5 a V-10 (s přetokem
0,1 l/s) a jejich ověřené výrazné hydraulické spojitosti byl formulován předpoklad o vnitřním
tektonickém plánu intruzivního tělesa, který může zahloubením lomu Mariánka způsobit
významnější pokles hladin podzemních vod, který ve směru k domovním studnám obce Ledec,
který bude případně zaregistrován novými monitorovacími vrt LE-1, LE-2, včetně poklesu
průtoku ve Struze. Domovní studny jsou již mimo možný dosah poklesu vyvolaného uvedeným
narušením okrajové podmínky. Dle dosavadních hydrometrických měření k rozeznatelnému
úbytku vod ve Struze jejím průtokem mezi lomy Mariánka a Kozí kopec nedochází.
Pravidelně je monitorována kvalita důlních vod a kvalita vody Struhy ve
srovnávacích profilech nad a pod lomem. Důlní vody bývají znečištěné ropnými látkami, které
jsou zachycovány sorbentem lapolu. Dle laboratorních výsledků nedochází k významnějšímu
znečišťování potoka Struha, který po několika stech metrech pod lomem v území obce Chrtníky
vtéká do oblasti dosud platného ochranného pásma vodních zdrojů Choltice – Luhy. Dle
hydrometrického měření ze dne 14.8.2009 dochází v této trase k mírnému poklesu průtoku
v důsledku průsaku potoční vody do křídového souvrství.
Významným prvkem kvality životního prostředí je přírodní rezervace Choltická obora,
zařazená mezi evropsky významné lokality. Těžba diabasu v lomu Chrtníky v blízkosti přírodní
rezervace Choltická obora probíhá již několik desetiletí, zahloubením blízkého lomu Kozí
kopec o konečných 15 m na úroveň 235 m n. m. nedojde k jejímu významnějšímu ovlivnění.
Těžba diabasu pro jámovým etážovým lomem Chrtníky a výroba drceného kameniva je
v dané oblasti ojedinělá, již desetiletí zavedená. Projektovaným prohloubením dojde
k maximálně hospodárnému využití nerostného bohatství při současném prodloužení doby
těžby ložiska přibližně o 11 let.
Pro vyloučení nežádoucích seismických účinků trhacích prací jsou jednotlivé nálože
clonových odstřelů dimenzovány v souladu s výsledky nejnovějších seismických měření. Dle
výsledků měření k negativnímu ovlivňování staveb obyvatel okolních obcí nedochází.
Z důvodu možného průkazu seismických vlivů byla v roce 2000 provedena pasportizace stavu
objektů soudním znalcem. Z výsledků měření seismických účinků v roce 2008 je patrné, že
závisí mnohem více na vzdálenosti odstřelů než na velikosti používané nálože.
Ze závěrů botanického průzkumu a biologického hodnocení lomu Chrtníky vyplývá, že
na lokalitě ani v přilehlém okolí nebyly determinovány zvláště chráněné druhy rostlin.
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Zoologickým průzkumem byly zjištěny následující ohrožené, silně ohrožené a kriticky
ohrožené druhy živočichů: ropucha obecná, skokan zelený, skokan skřehotavý, ještěrka
obecná, užovka obojková, krahujec obecný, krutihlav obecný, ledňáček říční, lejsek šedý, ťuhýk
obecný, vlaštovka obecná, žluva hajní, veverka obecná. Prohloubením lomů Kozí kopec a
Mariánka a změnou charakteru závěrných svahů provedením jejich sanace a rekultivace berem
dojde k likvidaci biotopů živočichů dna lomu a svahů a berem lomu. Dle vyjádření těžební
organizace k likvidaci biotopů živočichů dna lom docházelo v minulosti obnovením těžby po
jejím letitém přerušení, v současné době k tomu téměř nedochází a rovněž otvírkou nových
etáží při zahlubování lomu nebude prakticky docházet. V současném stavu je lom roztěžen na
celé své ploše, není zde proto prostor pro vznik biotopů, které by následnou těžbou byly opět
ničeny.
Novým prodloužením těžby ložiska se oddálí uvažované rekreační využití obou lomů po
jejich rekultivaci a zatopení. Po celkovém ukončení těžby přibližně za 30 let budou oba dílčí
lomy Kozí kopec a Mariánka technicky a biologicky rekultivovány a zatopeny, což bude mít
velký význam na estetickou a rekreační hodnotu krajiny. Ukončením těžby dojde
k významnému posílení lokálního systému ekologické stability.
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D.IV

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.IV.1

Opatření pro ochranu vod

Vzhledem k riziku úniku ropných látek do důlních vod vypouštěných do potoka Struha
pokládáme za účelné pokračovat ve vzorkování vypouštěných vod na ropné uhlovodíky
(C10 – C40) a provádět průběžnou revizi technického stavu usazovací nádrže včetně pravidelné
výměny sorbentu ropných látek lapolu, kde dochází k jejich zachytávání.
Lom Chrtníky se nachází v předpolí významné hydrogeologické struktury, do které
potok Struha vtéká přes infiltrační čelo. Vtéká tak do území platného ochranného pásma
vodních zdrojů Choltice Luhy vodovodu Přelouč.
Z důvodu sledování vlivu zahlubování lomů na průtočné množství povrchových toků je
navrženo po dobu zahlubování lomů Mariánka a Kozí kopec na úroveň 235 m n. m. realizovat
minimálně jednou ročně v období nízkých stavů povrchových vod hydrometrická měření
průtočného množství potoků Struha a Mlýnská Struha v zavedených profilech 1, 2, 3, 1A1,
1A2.
Pokračovat ve sledování vlivu zahlubování lomů Kozí kopec a Mariánka na podzemní
vody vybudovaným a provozovaným systémem monitorovacích vrtů lomu Chrtníky,
pokračovat ve sledování vybraných domovních studní obce Ledec v intervalu 2 x ročně.
Pro možnost sledování vlivu zahloubení lomu Kozí kopec ve směru k obci Chrtníky a
k Evropsky významné lokalitě Choltická obora na podzemní vody je třeba v souladu s již dříve
uplatňovaným požadavkem doplnit systém monitorovacích vrtů v uvedeném směru.
V současné době je likvidováno podzemní úložiště nafty lomu Chrtníky. V rámci
vytěžení podzemní nádrže bude prováděno průzkumné vzorkování zemin na dně jámy a
kontrolní vzorkování podzemních vod na stanovení koncentrací ropných látek.
V prostoru dílen byla instalována nová mobilní nadzemní dvouplášťová plastová nádrž
o kapacitě 8 000 litrů nafty nebo bionafty. Zařízení není schopné samostatného pohybu, i když
není pevně spojené s místem provozu. Tankování rypadel se provádí pomocí malé (250 litrů)
mobilní nádrže, převážené nákladním automobilem.
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Tankování rypadel a další techniky je nutné provádět na vodohospodářsky
zabezpečených plochách.
Je třeba provádět pravidelné prohlídky vozidel a techniky z hlediska možných úkapů,
resp. úniku provozních kapalin a při údržbě rypadel a další techniky dodržovat všechny zásady
nutné z hlediska ochrany vod.
D.IV.2

Opatření pro ochranu ovzduší

–

Udržovat všechna zařízení technologické linky na snižování prašnosti (zkrápění,
zakrytování, odsávání, filtrace, automatický pasový dopravník) v činnosti a v řádném
funkčním stavu

–

Provádět pravidelné čištění komunikace v úseku průjezdu lomem a ve směru na
Chrtníky a v obci Chrtníky kropením.

–

Provádět čištění technologické linky od usazenin prachu

–

Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti.

–

Za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí vhodnou
manipulací se sypkými materiály, kropením.

–

Zabezpečit náklad na automobilech proti úsypům

–

Před výjezdem z areálu lomu očistit vozidla.

–

Upřednostňovat nasazení těžebních a nakládkových a přepravních mechanismů a
nákladních vozidel s nízkými hodnotami emisí znečišťujících látek.

D.IV.3

Kompenzační opatření

Těžbou a realizací navrhovaného záměru dojde k zásahu do biotopu několika zvláště
chráněných druhů živočichů, konkrétně se jedná o ropuchu obecnou, skokana zeleného,
skokana skřehotavého a užovku obojkovou. Pozdější sanační a rekultivační práce budou mít
negativní vliv na další druhy obratlovců, především ze skupiny ptáků. Pro zmírnění negativních
vlivů na populaci těchto živočichů bude potřeba zabezpečit realizaci následujících
kompenzačních opatření:
–

vybudování několika stabilních tůní mimo aktivní dobývací prostor, které budou
sloužit jako alternativní rozmnožiště pro populace obojživelníků;

–

lokalita alternativních tůní bude vybrána s ohledem na možné migrační cesty
obojživelníků;

–

na místech předpokládaných migračních tras budou vybudovány zábrany, které
zamezí střetu obojživelníků s vozidly a svedou je do tůní;

–

v rámci sanace dobývacího prostoru a v rámci následné rekultivace budou ponechána
místa s neupravenými a nezarostlými skalními stěnami, které mohou potenciálně
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sloužit jako hnízdiště výra velkého, který byl v minulosti na lokalitě zaznamenán a
jeho současný výskyt není vyloučen, a také pro další živočichy, kteří jsou na skalní
biotop vázáni;
–

D.V

v rámci rekultivačních a sanačních prací budou ponechány závěrné svahy osídlené
vegetací v nezměněném stavu.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob – stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy – VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 6.60.
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.
Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly
použity výsledky ložisko geologických průzkumů, podklady z plánů otvírky a přípravy dobývání,
výsledky hydrogeologických průzkumů, výsledky hydrogeologického dlouhodobého
monitorování podzemních, povrchových vod, důlních a odpadních vod a výsledky
hydrometrování potoka Struha.
Metody biologického průzkumu (dendrologický, botanický a zoologický) postihly
především jarní a letní aspekt rozvoje dotčených ekosystémů, dále byly použity dostupné
archivní údaje z lokality a jejího okolí.
Základní metodické postupy hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment)
byly vypracovány v sedmdesátých letech Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí
(Environmental Protection Agency, US EPA) a jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány. Ve stále
větší míře jsou využívány i metody a výsledky epidemiologie životního prostředí. Nedílnou
součástí tohoto procesu je komunikace o riziku, tj. poskytnutí adekvátní a srozumitelné
informace veřejnosti.
Z uvedených podkladů vycházejí především metodické materiály Státního zdravotního
ústavu (SZÚ) – tzv. autorizační návody:
– Autorizační návod AN/14/03 – Podmínky činnosti autorizovaných osob, náplň kurzu
a zkoušky k získání osvědčení o autorizaci pro hodnocení zdravotních rizik podle
zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
– Autorizační návod AN/15/04 (verze 2) k hodnocení zdravotního rizika hluku
v mimopracovním prostředí
D.V.1

Mapové podklady

CULEK, M. a kol.:

Biogeografické regiony České republiky, měřítko 1 : 500 000. Český
úřad zeměměřičský a katastrální. Společnost pro životní Brno, 1996.
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DEMEK, J. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČR – Hory a nížiny, měřítko 1 : 500 000. AOPK
Brno, 2006, II. vydání.

QUITT, E.:

Mapa klimatických oblastí ČSSR, měřítko 1 : 500 000. Geografický
ústav ČSAV Brno, 1970.

D.V.2

Použitá odborná literatura

Geofaktory
CULEK, M.:

Biogeografické členění České republiky. Enigma Praha, 1996.

DEMEK, J. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČR – Hory a nížiny. AOPK Brno, 2006, II. vydání.

QUITT, E.:

Klimatické oblasti Československa.
Geografický ústav ČSAV Brno, 1971.

Studia

Geographica

16.

Hydrologické poměry Českoslovenka. 1970 Český hydrometeorologický ústav Praha. Praha,
2008.
Plán otvírky, přípravy a dobývání
ŠEVIOLA J.:

Plán otvírky, přípravy a dobývání Choltice – lom Mariánka. SSŽ
Pardubice, 1999.

ŠEVIOLA J.:

Plán otvírky, přípravy a dobývání Choltice – lom Kozí kopec. SSŽ
Pardubice, 1996.

Ložiskový průzkum
ŠEVIOLA, J.:

Ložisko Choltice. DP Chrtníky. Studie těžby. Výpočet objemu dostupné
suroviny ložiska mimo vyhodnocené bloky zásob, v zahloubení lomu,
bez dalšího plošného rozšiřování. SSŽ Pardubice, 2005.

ZÍMA, J.:

Chrtníky. Průzkum pokračování ložiska severozápadním směrem.
Geologické služby Chomutov, 2009.

ZÍMA, J.:

CHOLTICE – CHRTNÍKY. Přehodnocení zásob části ložiska
stavebního kamene. Stav k 15.11.2008. Geologické služby Chomutov,
2009.

Ekologie
MERTL, A.:

Lom Chrtníky. Návrh pásma hygienické ochrany. Ekologické
inženýrství, Brno, 1996.
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MERTL, A.:

Ložisko Choltice. Hodnocení vlivů na životní prostředí. Ekologické
inženýrství, Brno, 1997.

Geofyzika
SVOBODA, B.:

Lom Chrtníky. Pasportizace škod na objektech obce Ledec a zjištění
jejich příčin. Praha 2000.

ŽÁK, M.:

Chrtníky 2008/I – seismika. Protokol o úředním měření seismických
účinků clonových odstřelů, odpálených v roce 2008 v kamenolomu
Chrtníky. SeDyn, Praha 2008.

Hydrogeologie
SMUTEK, D.:

Choltice – Luhy, okres Pardubice. Přehodnocení ochranných pásem vrtů
CH-4A, CH-5. VZ Chrudim. MS, archiv VZ Chrudim, 1994.

NADRCHAL, J.:

Ledec – lom Chrtníky, okres Pardubice. Hydrogeologické posouzení.
VZ Chrudim. MS, archiv VZ Chrudim, 2000.

NADRCHAL, J.:

Ledec – lom Chrtníky, okres Pardubice. Vyhodnocení monitoringu
režimu podzemních vod a kvality podzemních a povrchových vod. MS,
archiv VZ Chrudim, 2001 – 2007.

NADRCHAL, J.: Ledec – lom Chrtníky, Pardubický kraj. Závěrečná zpráva o vybudování
monitorovacího vrtu LE-2. MS, archiv VZ Chrudim. 2008.
Hlukové studie
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Směrnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov z hlediska stavební
akustiky – PRAHA 1972.
Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA 1991.
Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy. MŽP ČR listopad 1995.
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobků – Požadavky.
EN ISO 717-1 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1
Vzduchová neprůzvučnost.
EN ISO 717-1 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 3.
Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů a jejich částí.
ČSN - EN 12354-4 Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru
Intenzity dopravy za současného stavu byly zjištěny z výsledků celostátního sčítání dopravy
z r. 2005
Výpočtový program HLUK+
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LIBERKO, M.:

Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA Praha,
1991.
Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2005, kraj Pardubický. Ředitelství silnic
a dálnic Praha, 2005
HAVRÁNEK, J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum Praha, 1990
MERTL, A:

Lom Chrtníky. Návrh pásma hygienické ochrany. Ekologické
inženýrství, Brno, 1996

Biologické hodnocení
Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona 218/2004 Sb.
Prováděcí vyhláška 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
DEMEK, J. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Academia, Praha.
FALTYSOVÁ, H. – BÁRTA, F. a kol. (2002): Pardubicko. In. Mackovčin P., Sedláček M.
(eds.): Chráněná území ČR, svazek IV. Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.
KUBÁT, K. a kol. (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.
PROCHÁZKA, F. (ed.) (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). Příroda, Praha.
Subdodavatelsky zajištěný zoologický, botanický a dendrologický průzkum.
NEUHÄUSLOVÁ, Z. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia
Praha, 1998.
SKALICKÝ, V.:

Regionální fytogeografické členění ČSR. In: Hejný, J., Slavík B. /ed/:
Květena České socialistické republiky. Nakl. ČSAV Praha, 1988.

REJL, J.:

Ložisko Choltice. Biologické hodnocení. Srch, 1998

D.V.3

Modelové prognostické výpočty

SOFTWARE – výpočtový model dle metodiky SYMOS´97 – Systém modelování stacionárních
zdrojů, verze 2003.
Výpočtový program pro vyhodnocování vlivů zdrojů hluku Hluk +, verze 7.16 Profi
D.VI

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
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Zpracovaná dokumentace vychází z dostupných dosud zpracovaných podkladů a ze
zkušeností se stávající dlouhodobě provozovanou těžbou stavebního kamene v dané lokalitě.
Možnost realizace návrhu byla prozkoumána a všechny dostupné podklady byly v rámci
zpracování dokumentace aktualizovány a ověřeny. Potřebné podklady pro zpracování
dokumentace jsou známy s dostatečnou přesností, nelze však dopředu dlouhodobý vývoj
v území překračující horizont 20 let, ani s potřebnou přesností stanovit roční objemy těžby.
Pro záměr byly zpracovány rozptylová a hluková studie zohledňující realizaci záměru a
jeho vlivy na okolí. Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny
na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Možná chyba u těchto
modelů činí do 20 % u modelování znečištění ovzduší a 1,2 dB u hluku.
E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je předkládán v jedné aktivní variantě. Varianta neprohlubování lomu Chrtníky
(nulová varianta) neumožňuje hospodárné využití přírodního nerostného bohatství ložiska, není
tedy v souladu s horním zákonem č. 44/1988 Sb.

F

ZÁVĚR

Na základě provedeného hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a
obyvatelstvo, posouzení jeho dopadů a možných rizik je možno konstatovat, že záměr splňuje
legislativní požadavky na ochranu životního prostředí, neohrožuje zdraví obyvatelstva a
nepřináší negativní vlivy nad rámec platných limitů.
Za splnění podmínek, které jsou navrhovány v rámci kapitol D.IV.I až D.IV.III a
v přílohách dokumentace, lze záměr „Zahloubení lomu Chrtníky“ doporučit k realizaci.
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G

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
CHARAKTERU

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Pardubice
předkládá dokumentaci, která řeší vytěžení všech ložiskových zásob prohloubením lomu
Chrtníky (tj. lomu Mariánka a lomu Kozí Kopec) z úrovně současné těžební báze lomů 250
m n. m. na konečnou bázi lomů 235 m n.m. s ohledem na bezpečnou konstrukci závěrných
svahů. Zahloubením lomu Kozí Kopec bude získáno až 324 778 m3 diabasu, zahloubením lomu
Mariánka až 211 163 m3 za předpokladu uložení 110 000 m3 skrývek na bázi lomů 235 m n.m.
Za předpokladu roční těžby 51 000 m3 jde o nárůst období pokračování těžby v důsledku
zahlubování lomu o 11 let. Předložená dokumentace počítá s aktuální a budoucí roční těžbou
cca 25 000 m3/rok z lomu Kozí Kopec a cca 26 000 m3 z lomu Mariánka. Při průměrné
objemové hmotnosti 2,9 t/m3 jde o celkovou roční těžbu 150 000 tun. Vytěžitelné zásoby
v obou lomech činí k datu 31.12.2008 celkem 1 619 000 m3, což odpovídá celkovému výhledu
těžby ložiska na cca 32 let, tj. přibližně do roku 2040. Záměrem je hornická činnost spočívající
v pokračování těžby ve vymezeném dobývacím prostoru Chrtníky.
Ložisko diabasu „Choltice“ je těženo v dobývacím prostoru „Chrtníky“ ve dvou lomech
s místními názvy „Mariánka“ v západní části DP a „Kozí Kopec“ ve východní části DP.
Prostřední část DP protíná místní komunikace, inženýrské sítě a potok. Je zde umístěno
úpravárenské zařízení, trafostanice, váha a expedice
Záměr je předkládán jednovariantně, je veden hospodárným využitím nerostného
bohatství ložiska. Postup těžby ložiska je do značné míry určován a omezován definitivním
uložením skrývkového materiálu a výklizu. Pokud se skrývkový materiál nepodaří prodat,
počítá se s jeho uložením na bázi lomů. V krajní velmi málo pravděpodobné variantě vyvezení
cca 110 000 m3 skrývek mimo ložisko dojde k nárůstu přepravy suroviny z lomu nad rámec
běžné těžby, která činí až 51 000 m3 za rok. V každém případě by šlo o vyvezení max.
20 000 m3 ročně dle odbytových možností. V případě relativně krátkého časového období
expedice skrývek by došlo k časově přechodnému zvýšenému zatížení obyvatel (Chrtníky,
Choltice nebo Svojšice dle situování stavby) hlukem a emisemi, které dle odborných studií
nepřevýší hygienické limity. K přepravě skrývek by došlo dle odbytových možností v jednom
časovém období (využití na jednu stavbu) nebo ve více časových obdobích v časovém
horizontu cca 20 let. Vzhledem k již letitým (POPD obou lomů, 1996, 1999) záměrům uložení
skrývek na etáže 250 m n. m. a nyní i na bázi ložiska 235 m n. m. se vyvezení (všech) skrývek
mimo ložisko jeví jako velice málo reálné. Uložením skrývek a výklizů na dno lomu se
významně zmenší plocha v bezprostředním okolí lomu, která by byla negativně ovlivněná
deponií skrývek. Odvaly lomů Kozí Kopec a Mariánka jsou již prakticky zcela zaplněny.
Vzhledem k objemu zahloubení (536 000 m3), kapacitě skrývek (110 000 m3) a generelnímu
úhlu závěrných svahů 60° až 70° bude nejnižší zahlubovaná etáž zaplněna cca do jedné třetiny,
tj. do úrovně cca 245 m n. m. Hloubka budoucí vodní nádrže zatopeného lomu se tak zmenší
vlivem uložení skrývek na dno lomu z 25 m na 15 m.
Lom v Chrtníkách byl založen v roce 1924. Geologický průzkum ložiska byl proveden
v letech 1954 až 1955 a nověji v letech 1986. V roce 1987 byl na lokalitě zahájen
hydrogeologický průzkum. Současná činnost prováděná hornickým způsobem je v DP Chrtníky
prováděna podle schválených plánů otvírky a přípravy dobývání, které byly zpracovány pro
dílčí lomy Kozí Kopec a Mariánka v letech 1988, 1999.
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V rámci přehodnocení zásob výhradního ložiska vedoucí k prohloubení obou lomů byly
nově bilancovány bloky 9PB a 10 PB, 1PB a 12PB jako prozkoumané bilanční volné zásoby,
které zasahují do původního bloku 13 nebilančních vázaných zásob pilíře centrální části ložiska
mezi lomy Kozí Kopec a Mariánka. Využití zásob celého pilíře bloku 13 je vázáno ochranou
potoka Struha, silnice, inženýrských sítí a existencí technologické linky.
Diabas je těžen formou jámových etážových lomů. Primárně je hornina rozpojována
clonovými nebo plošnými odstřely odvrtáním vrtů pro trhavinu, sekundární rozpojování je
prováděno rozbíjecím kladivem nebo trhacími pracemi malého rozsahu. Rozpojená surovina je
nakládána bagry nebo nakladači a odvážena nákladními automobily do centrální části lomu
k technologické lince u silnice v lomu Kozí Kopec.
Nákladními auty je surovina odvážena k násypce, následně je drcena čelisťovým
drtičem. Podrcený materiál jde pasovým transportérem na technologickou linku, kde jsou
umístěny třídící síta a drtiče pro požadované zdrobnění. Úpravárenský proces je suchý, bez
propírání drceného kameniva. Po roztřídění a sekundárním drcení kuželovými drtiči a opětném
roztřídění jsou jednotlivé frakce dopravovány pasovými dopravníky do expedičních zásobníků.
Výrobkem je drcené kamenivo různých zrnitostních a kvalitativních tříd. Část vyrobeného
kameniva je deponována ve volných prostorách obou lomů. Nevhodné materiály těžby
(břidlice, kvarcity, hlíny) jsou zahrnuty ve skrývkách či výklizech.
Dle plánu rekultivace bude tvar vytěženého ložiska včetně závěrných svahů bude
proveden těžební činností. Generelní sklon závěrných svahů bude 50° až 55°, šířka bermy 3 m.
Tento generelní sklon zajišťuje bezpečné svahy lomu bez vzniku zátrhů nebo sesuvů. Sanační
práce budou sestávat především z dodatečných úprav a dolamování stěn podle požadavků
k zajištění bezpečnosti a požadavků na budoucí využití vytěženého prostoru. Řešení vychází ze
snahy o vytvoření nového přírodně hodnotného ekosystému. Skrývkový a výklizový materiál
bude rozprostřen tak, aby vytvořil rovnoměrnou stabilní plochu dna budoucí vodní plochy.
Upravené plochy berem budou ponechány volnému náletu. Východní strana lomu Kozí Kopec,
která je otevřená k technologické lince bude po ukončení těžby sesvahována tak, aby
umožňovala pozvolný přístup k vodní hladině. V důsledku ukončení čerpání důlních vod dojde
k velmi pozvolnému (v řádu desítek let) zatápění lomů dešťovou, povrchovou a podzemní
vodou na předpokládanou konečnou úroveň erozní báze cca 260 m n. m., danou úrovní potoka
Struha v místě lomu. Pravděpodobně bude vhodné nebo výhodné jednorázově napustit lomy
povrchovou vodou potoka Struha. Vodní plocha bude obklopena kulisou závěrných svahů,
které budou postupně zarůstat náletovou zelení. Po ukončení rekultivačních prací může být
vodní plocha a přilehlé okolí využito k rekreačním účelům.
Současné a předpokládané budoucí dopravní zatížení přepravou kameniva z lomu je
rozloženo následovně: 40 % nákladních vozidel směřuje z lomu Chrtníky přes Svojšice směrem
na Heřmanův Městec na silnici č. 17, směrem do obce Chrtníky a Choltice jezdí cca 60 % všech
nákladních vozidel. Intenzita přepravy nákladními vozidly denně, vycházející z roční těžby
150 000 tun a přepravní kapacity nákladního auta 30 t, činí 20 vozidel za den (40 pohybů za
den). Vedle nákladní dopravy je uvažována přeprava zaměstnanců a návštěvníků lomu ve
současné intenzitě 20 osobních vozidel denně (40 pohybů).
Záměr představuje ovlivnění imisní zátěže emisemi z plošných a liniových zdrojů
znečištění ovzduší, které je hodnoceno rozptylovou studií. Plošnými zdroji v rámci
posuzovaného záměru jsou skrývkové práce, vlastní těžba, pohyb nakladačů a dopravních
prostředků při dopravě suroviny po areálu lomu, deponie vytříděného kameniva a především
úpravárenská linka. Jako liniový zdroj imisního zatížení je počítána doprava kameniva mimo
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areál lomu. Za hlavní faktor znečišťování ovzduší je možno pokládat emise respirabilní frakce
prachu do velikosti 10 mikronů (frakce PM10).
Na odprášení stacionární technologické linky zakrytováním a odsáváním jsou
instalovány filtry FVS UK a FTG, odsávání FTG na třídírně bylo instalováno v roce 1994,
odsávání FVS v roce 2000. Proces úpravy suroviny je vybaven skrápěním a mlžením
v kritických místech, v roce 2008 byla provedena rekonstrukce mlžícího zařízení (výměna
trysek, oprava rozvodů). V poslední době bylo pro snížení prašnosti pořízeno zakrytované
(rukáv) automatické vykládací zařízení na výsypce frakce 0 – 4 mm. Plochy, na nichž je
manipulováno s těženou surovinou, jsou podle potřeby zkrápěny a uklízeny tak, aby
nedocházelo ke zbytečnému uvolňování tuhých znečišťujících látek (TZL) do ovzduší.
Technickými opatřními úpravárenské linky lze dosáhnout dle platné metodiky snížení
emisního faktoru z 325 gramů na tunu vyrobeného kameniva na 5,4 gramy (šedesátinásobné
snížení) s procentuální zastoupením PM10 v emisích prachu ve výši 51 % (manipulace
s materiálem bez odlučovače).
Čerpané množství důlních vod za rok 2008 činilo lomu Kozí Kopec v průměru 0,4 l/s,
z lomu Mariánka 0,5 l/s. Vlivem zahlubování lomu z kóty současné báze lomu 250 m n.m. na
235 m n.m. dojde k nárůstu jímaných důlních vod. Předpokládaný mírný nárůst vyplývá
z velmi nízké puklinové propustnosti diabasu, která obecně s hloubkou klesá. Těžbou bloků
12PB a 11PB se zahlubované jámové lomy Mariánka a Kozí Kopec přiblíží k potoku Struha na
vzdálenost 20 m a 40 m. Nelze zcela vyloučit, že v důsledku přiblížení dojde k výraznějším
přítokům do jámy lomu ze strany od potoka přibližně v řádu desetin l/s, případně dle
nejnovějších výsledků hydrogeologického průzkumu nelze stoprocentně vyloučit přítok v řádu
prvních jednotek l/s.
Hluková zátěž těžby, úpravy a přepravy kameniva je uvedena v akustické studii, která
tvoří samostatnou přílohu zprávy. Použití trhacích prací velkého rozsahu pro primární
rozpojování horninového masivu je vždy svázáno s uložením výbušnin v organizované soustavě
vývrtů. Jak pro zlepšení fragmentace rubaniny, tak i pro snížení negativního působení
seismických účinků je prováděno časováním dílčích náloží. Vlastní akustický efekt odstřelu
spočívá v temném nevýrazném hučení. Očekávaná četnost trhacích prací velkého rozsahu je cca
1x za měsíc. Trhací práce malého rozsahu jsou (budou) používány jen ve výjimečných
případech při poruchách hydraulického kladiva pro rozpojování nadměrných kusů hornin
pomocí vývrtových náloží (nálož max. 25 kg), případně při odstraňování nebezpečných jevů
příložnými nebo mezerovými náložemi.
Zdrojem vibrací jsou především clonové odstřely, prováděné podle „generelního
technického projektu clonových odstřelů“. Z důvodu stížností na účinky trhacích byly pro
clonové odstřely byly limitovány maximální použitelné nálože pro jeden časový stupeň. Při
dodržení těchto maximálních náloží odpálených v jednom časovém stupni nedojde u okolních
stavebních objektů k překročení hranice kmitání 5 mm/s, a tedy ani ke vzniku škod.
K dnešnímu dni platí pro seismické posuzovaní staveb ČSN 73 0040. Přípustné seismické
zatížení objektů činí:
pro otřes s nulovým poškozením objektu

vmax<5,0 mm/s

pro otřes, kdy nelze vyloučit první známky škod

vmax>15,0 mm/s.

Pro vyloučení nežádoucích seismických účinků trhacích prací jsou jednotlivé nálože
dimenzovány v souladu s výsledky nejnovějších seismických měření. Všechny odstřely vyjma
jednoho ze dne 1.9.2008 vyhovovaly limitu pro chatrné stavby (L-3), uvedený odstřel ze dne
1.9.2008 nevyhověl v případě nejbližšího objektu č. p. 42 Chrtníky limitu pro chatrné stavby ale
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vyhověl pro běžné rodinné domky (L-2). Vibrace způsobené průjezdy nákladních automobilů
jsou utlumeny konstrukcí vozovek a s ohledem na vzdálenost obytné zástavby od komunikace
nemají obtěžující charakter.
V blízkosti lomu Chrtníky se nachází Přírodní rezervace Choltická obora, zařazená
mezi evropsky významné lokality. Obora navazuje na zámecký park. Lesní porost je tvořen
společenstvy dubohabřin, které na vlhčích místech nabývají charakteru tvrdého luhu
s výraznějším jarním aspektem. Část porostů má parkový charakter, kde vynikají zejména
mohutné věkovité exempláře dubu letního, buku lesního a jasanu ztepilého. V dutinách stromů
se vyskytuje páchník hnědý. Chrtnický rybník, ve kterém žije kuňka ohnivá, je mělký rybník
s mělkým litorálním pásmem zarostlým rákosem a orobincem. Jde o jednu z významných
lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) a páchníka hnědého v Pardubickém kraji. Zranitelnost
lokality je spatřována v nevhodném rybničním a mysliveckém hospodaření, nešetrném
odbahnění rybníka a potenciálním odstraňování odumřelých stromů z lokality.
Zájmové území se nachází na severním okraji Železných hor, které se svažuje
generelně severním směrem no labské nížiny. Krajina má vrchovinný charakter,
geomorfologicky náleží do Chvaletické pahorkatiny. Je členěna dlouhými protáhlými údolími
potoků Struha, Mlýnská struha, Malá struha. Generelní sklon oblasti k severu je místě
jámového etážového lomu Chrtníky příčně přerušen hřbetem dibasu (resp. spilitů) a
ordovických křemenců. Výška zalesněného hřbetu se pohybuje okolo 300 m n.m., hřbet
protáhlý ve směru ZSZ – VJV je proražen úzkým kaňonovitým údolím Struhy s erozní bází
v místě jámového lomu okolo 260 m. n. m. Jámový etážový lom je založen v ose zalesněného
hřbetu diabasového tělesa. V krajině je proto morfologicky a lesním porostem a zahloubením
pod povrch terénu ve vrcholové části krajiny prakticky zcela skryt, do prostoru lomu lze
nahlédnout pouze ze stanoviště na jeho obvodovém okraji z pole nebo lesa. Existence lomu je
velice málo rozeznatelná z jihovýchodního okraje obce Chrtníky v podobě dřevinami
porostlého odvalu lomu Kozí Kopec. S existencí lomu se lze běžně v krajině setkat pouze
průjezdem silnicí Svojšice – Chrtníky. Silnice projíždí v těsné blízkosti hlučné a prašné
úpravárenské drtící a třídící linky se zásobníky kameniva s úzkým průhledem do prostoru lomu.
Turistická stezka ani cyklotrasa touto neprocházejí.
Kamenolom Chrtníky je založen ve vrcholové části terénu, který je tvořen
morfologickým valem, protaženým ve směru SZ – JV. Geologicky je val budován
paleozoickými křemenci a sericiticko-chloritickými jílovitými břidlicemi, do kterých
pravděpodobně intrudovaly vulkanity diabasového složení. Napříč diabasovým tělesem protéká
potok Struha, jehož erozní údolí je důsledkem erozní činnosti a pravděpodobně strukturně
tektonické stavby území (příčná zlomová linie). Na paleozoické podloží nasedá komplex
svrchnokřídových sedimentů, zastoupených cenomanskými pískovci a dále sedimenty spodního
a středního turonu. Mocnost křídových sedimentů v obci Chrtníky lze odhadovat na 10 m až
30 m. Mocnost kvartétních sedimentů se pohybuje u náplavových štěrkopískových akumulací
v intervalu 2 m – 3 m, u svahových hlín a spraší nepřevyšuje 5 m.
Z hydrogeologického hlediska lze diabas a křemence považovat za málo propustné pro
podzemní vody. Podstatně vyšší propustnost má zvětralinový plášť a kvartérní pokryv.
Proudění podzemní vody se děje převážně konformně s terénem, je více méně lokální.
K odvodnění dochází v místě erozní báze výrony do povrchových toků. Vyšší propustnosti
diabasu a křemence mohou být spojeny pouze místy významného tektonického porušení.
V rajonu 431 Chrudimská křída, který je zastoupen svrchnokřídovými sedimenty v severní části
zájmového území, je vodohospodářsky využíván cenomanský kolektor v jímacím území
Choltice – Luhy pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. V blízkosti severovýchodního
okraje lomu probíhá hranice dosud platného ochranného pásma 2. stupně.
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Botanický průzkum byl na lokalitě a v navazujících lesních porostech proveden
14.4.2009 a 18.5.2009. Vzhledem k charakteru záměru (zahloubení stávajícího lomu) byl
prováděn průzkum vlastního dobývacího prostoru a navazujících okrajů lesních porostů.
Zoologický průzkum byl prováděn opakovaně v období duben až červen 2009.
Vzhledem k charakteru záměru byl prováděn průzkum vlastního dobývacího prostoru a
navazujících okrajů lesních porostů. Jako hlavní determinační skupiny byly vybrány skupiny
obojživelníci, plazi a ptáci. Orientačně byl zaznamenáván výskyt bezobratlých živočichů.
Žádný ze zaznamenaných bezobratlých živočichů není předmětem ochrany podle zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zoologickým průzkumem byly zjištěny následující
ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy živočichů: ropucha obecná, skokan zelený,
skokan skřehotavý, ještěrka obecná, užovka obojková, krahujec obecný, krutihlav obecný,
ledňáček říční, lejsek šedý, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná, žluva hajní, veverka obecná.
Těžba diabasu pro jámovým etážovým lomem Chrtníky a výroba drceného kameniva je
v dané oblasti ojedinělá, již řadu desetiletí zavedená. Projektovaným prohloubením dojde
k maximálně hospodárnému využití nerostného bohatství při současném prodloužení doby
těžby ložiska přibližně o 11 let. Novým prodloužením těžby ložiska se prodlouží ještě únosné
zatížení hlukem obce Chrtníky především z přepravy kameniva nákladními automobily.
Zatížení obyvatelstva emisemi z těžby, úpravy a přepravy kamene je mnoha technickými
způsoby minimalizováno, platným limitům vyhovuje s rezervou. Pro vyloučení nežádoucích
seismických účinků trhacích prací jsou jednotlivé nálože clonových odstřelů dimenzovány
v souladu s výsledky nejnovějších seismických měření, u clonových odstřelů byly limitovány
maximální použitelné nálože pro jeden časový stupeň. Zahloubením lomu o konečných 15 m na
úroveň 235 m n. m. dojde k únosnému ovlivnění podzemních vod, a s k únosnému ovlivnění
průtočného množství potoka Struha. Prohloubením lomů Kozí Kopec a Mariánka a změnou
charakteru závěrných svahů provedením jejich sanace a rekultivace berem dojde k únosné
likvidaci biotopů dna, svahů a berem lomu. Novým prodloužením těžby ložiska se oddálí
uvažované rekreační využití obou lomů po jejich rekultivaci a zatopení. Ukončením těžby dojde
k významnému posílení lokálního systému ekologické stability zájmového území.
Akustickou studií byla stanovena hluková zátěž působená provozem lomů a související
obslužnou dopravou u obytných domů situovaných v nejblíže silnici Stojice – Choltice. Jako
rozhodující zdroj hluku ve vztahu k obyvatelstvu se ukázala doprava kameniva z lomu,
ovlivňující především hlukovou situaci podél silnice III/34213 Stojice – Choltice. Dle nařízení
vlády č. 88/2004 Sb., je základním hygienickým limitem hladiny hluku pro denní dobu 50 dB
ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů, přičemž u nestacionárních
zdrojů hluku je pro obytné prostory uplatňována korekce +5 dB.
Vliv hluku těžby a úpravy kameniva se pohybuje ve zvolených výpočtových bodech
od 40,8 do 47,9 dB(A). Nejvíce zatíženým bodem bodem je č. 2 (Svojšice, Na Skále) a dále č. 3
a 4 (Chrtníky čp. 35). Vypočtená akustická situace není nadlimitní pro provoz stacionárních
zdrojů hluku. Velmi výrazně se zde projevuje stínící účinek bariéry tvořené skalním masivem,
všechny rozhodující technologické zdroje hluku v lomu jsou zapuštěny ve vytěženém prostoru.
Dle provedených měření nebyla zjištěna přítomnost tónové složky hluku u jednotlivých zdrojů.
Vliv liniových akustických zdrojů hluku včetně dopravy přepravy kameniva z lomu
lomu se pohybuje ve zvolených výpočtových bodech od 39,3 do 52,9 dB(A). Hodnota platného
akustického limitu pro denní dobu včetně korekce vyplývající z NV č. 148/2006 Sb., činí
55,0 dB(A). Nejvíce zatíženým bodem je č. 3 a 4 (Chrtníky čp. 35, výpočtová výška 3 a 6 m).
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Vypočtená akustická situace není nadlimitní. Hodnoty hluku z dopravy vypočtené ve variantě
bez provozu kamenolomu i se zahrnutím přepravy kameniva jsou na úrovni, kdy se může
projevovat mírné obtěžování obyvatel hlučností z dopravního hluku se pohybují do 55 dB.
Vlivem technologických zdrojů hluku nedochází v současné době v předmětném území
k negativnímu působení na veřejné zdraví, a to ani na úrovni mírného obtěžování - ekvivalentní
hladina akustického tlaku zjištěna v modelových bodech < 50 dB. Záměr neznamená žádnou
změnu akustické situace oproti současnosti. Z výsledků hlukové studie vyplynulo, že
pokračování provozu lomu Chrtníky nebude mít z hlediska zdravotních rizik vliv na změnu
akustické situace v zájmovém území, tedy v obytné zástavbě v obci Svojšice a Chrtníky.
Z tohoto důvodu nebyl proveden konkrétní odhad pravděpodobného počtu osob (kvantitativní
hodnocení rizika), které by byly zasaženy nepříznivým vlivem hluku z provozu kamenolomu.
Rozptylovou studií a hodnocením zdravotních rizik jsou za nejzávažnější polutanty,
vznikající při činnosti spojené se záměrem považovány oxid dusičitý, prach respirabilní frakce
PM10 a benzen, který je prokazatelným karcinogenem. Z výsledků rozptylové studie vyplývá,
že těžbou, úpravou (za předpokladu snižování prašnosti všemi instalovanými technickými
prostředky) a přepravou kameniva dochází pouze k mírnému nárůstu emisí uvedených látek.
Výsledky v ukazateli prachu respirabilní frakce PM10 odpovídají sníženým emisím
technologické linky na minimum, realizované pomocí zkrápění upravovaného kameniva,
odsáváním zakrytých technologických uzlů a dopravníků s využitím tkaninových filtrů,
snížením emisí z výsypky frakce 0 – 4 mm na deponii automatickým vykládacím zařízením
(zakrytování rukávem, automatické nadzvedávání), zkrápěním silnice od lomu přes Chrtníky a
pod.
Pozaďová imisní situace ve znečištění ovzduší oxidem dusičitým v zájmovém území
může přispívat ke zvýšení výskytu chronických onemocnění dýchacích cest a jejich symptomů
(na 2,1 %) a astmatických obtíží (na 2,4 %) u dětí proti 2 % výskytu v nezatížené populaci.
Příspěvky k ročním koncentracím NO2 v případě těžby vypočtené pro nejbližší obytnou
zástavbu v řádu max. setin µg/m3 jsou z praktického hlediska nehodnotitelné a nemohou
znamenat změnu zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo. Doporučená limitní hodnota
koncentrace pro roční průměr 40 µg/m3 (WHO 2005) nebude v lokalitě překročena. Ani
v případě maximální hodinové koncentrace NO2 není třeba předpokládat v součtu s imisním
pozadím dosažení úrovně zdravotně významné koncentrace dle WHO 2005 – 200 µg/m3
(nejvyšší hodnota imisní situace v obytné zástavbě v aktivní variantě s pokračující těžbou byla
vypočtena 0,49 µg/m3).
Imisní situace (pozadí) ve znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, frakce PM10
v zájmovém území může přispívat ke zvýšení výskytu chronických respiračních symptomů u
dětí ze 3 % očekávaného výskytu v nezatížené populaci na 6 %. Příspěvky ročních koncentrací
PM10 při provozu lomu Chrtníky k pozaďové situaci dosahují u nejbližší obytné zástavby max.
setin µg/m3, což na nemocnost v oblasti nemůže mít vliv. Nejvyšší denní příspěvkové
koncentrace prachových částic PM10 v oblasti zástavby jsou na základě rozptylové studie
očekávány 1,47 µg/m3 (situace s těžbou, úpravou a přepravou kameniva). Vypočtené maximální
hodnoty denních ani ročních koncentrací v obytné zástavbě při provozu kamenolomu
nepřekračují směrné koncentrace WHO 2005 - roční (20 µg/m3) a 24 hodinovou (50 µg/m3).
V případě benzenu bylo zjišťováno teoretické navýšení pravděpodobnosti vzniku
nádorového onemocnění pro jednotlivce vlivem expozice při provozu kamenolomu. Vypočtené
riziko dané pozaďovou situací je 8,4 x 10-6, tedy max. 8 případů nádorového onemocnění na
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1 mil. lidí při celoživotní expozici, resp. za 70 let. Započtení provozu lomu Chrtníky
neznamená žádnou změnu rizika pro obyvatele lokality.
Vliv lomu Chrtníky na kvalitu povrchových vod potoka Struha je sledována od
roku 2000 v sběrných jímkách lomů Kozí Kopec a Mariánka, na výtoku z lapolu a v potoku
Struha ve dvou profilech P-1 a P-2 před vtokem a za výtokem potoka z DP Chrtníky. Profil
P-2 se nachází za výtokem důlních vod do potoka, sleduje tak vliv důlních vod na jakost
povrchových vod odtékajících z dobývacího prostoru Chrtníky. Dešťové srážky vypadlé na
plochu povrchu obou jámových lomů spolu s výtoky podzemních vod ze svahů jámových lomů
Kozí Kopec a Mariánka stékají na dno jámových lomů odkud jsou z akumulačních jímek
přečerpávány do „rybníčku“ kde dochází k sedimentaci nerozpuštěných látek a k sorbci
ropných látek v lapolu. Z lapolu odtékají důlní vody přes přepouštěcí šachtu potrubím
gravitačně do potoka Struha na severním okraji lomu.
Na základě rozhodnutí OkÚ RŽP ze dne 14.1.1997 v Pardubicích je každoročně
odebírán vzorek vypouštěných důlních vod z lapolu na stanovení vybraných ukazatelů
chemismu podzemní vody a stanovení C10 – C40 (ropné uhlovodíky). Dle výsledků
laboratorních rozborů se koncentrace ropných uhlovodíků NEL a C10 – C40 se pohybovaly
v posledních 14 vzorcích v 6 případech pod mezí stanovitelnosti, další v desetinách až prvních
jednotkách mg/l, ve třech případech (4/2005, 9/2006, 6/2007) došlo k překročení limitu 3 mg/l.
Všechny stanovené ukazatele odpovídají limitům – imisním standardům nařízení vlády
č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Imisními standardy
se rozumí nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že potok Struha protéká mezi lomy Kozí Kopec a Mariánka,
v kterých je hladina podzemních vod snižována čerpáním na úroveň současné báze lomu 250 m
n.m., tj. cca 10 m pod úroveň hladiny vody v potoce, byla realizována v roce 2002 tři a v roce
2004 dvě hydrometrická měření průtoků na Struze a jejím levostranném přítoku Mlýnského
potoka na vybraných profilech. Z výsledků vyhodnocení je patrné, že vlivem zahlubování obou
lomů dosud nedochází k úbytku průtočného množství povrchových toků Mlýnský potok a
Struha. Plocha povodí Struhy v závěrečném profilu místa hydrologického průzkumu je 27,64
km2, z toho plocha povodí Mlýnského potoka je 10,99 km2. Vodní tok Struha již po několika
prvních stovkách metrů severně od lomu vtéká do území budovaném okrajem křídové pánve
hydrogeologického rajonu rajónu 0431 Chrudimská křída. Na základě dosud provedených
hydrometrických měření a laboratorních rozborů povrchové vody potoka Struha lze
konstatovat, že v důsledku dosavadní těžební činnost nedochází k výraznějšímu znečišťování
vodního toku ani nedochází ke ztrátě vody. Z následující geologické mapy je patrné situování
uvedených vodních zdrojů jímacího území Choltice – Luhy (CH-4a, CH-5), z kterých je
odebíráno téměř 20 l/s podzemní vody pro přeloučský vodovod do úpravny Mokošín.
Sledování podzemních vod v prostoru lomu Chrtníky bylo zahájeno v roce 2000
vybudováním monitorovacích vrtů V-1 až V-4. V následujících letech byl monitorovací systém
doplněn o vrty V-5, až V-8, v loňském roce o vrty V-9 až V-11 včetně vrtů LE-1 a LE-2,
situovaných mezi lomem Mariánka a obcí Ledec.
Úroveň hladiny podzemní vody na vrtech V-4, V-5, V-7 a V-8 vykazuje rozkyv
hladiny do 2,0 m, který je ovlivněn srážkovou činností a intervalovým čerpáním důlních vod
z báze lomu. Úroveň hladiny podzemní vody na vrtu V-7 byla měřena manuálně, dle získaných
údajů vykazuje výraznější rozkyv než vrty V-4, V-5 a V-8 (rozkyv až 5,5 m). Vrty V-5, V-7 a
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V-8 svou konstrukcí a utěsněním svrchní části vrtného stvolu proti vtoku dešťových vod
umožňují kontinuální sledování úrovně hladiny podzemní vody krystalinické zvodně v prostoru
lomu. Úroveň hladiny podzemní vody na vrtu V-4 nevykazuje výrazný rozkyv (do 0,4 m),
důvodem je jeho situování do kompaktního bloku diabasu a sycení vrtného profilu srážkovými
vodami. Nově provedenými vrty V-9, V-10 a V-11 v těžebním prostoru je rovněž monitorován
režim paleozoické zvodně. Vrty byly provedeny z důvodu plánovaného zahloubení na kótu
235 m n. m., báze vrtů je přibližně 5 m – 8 m pod kótou plánovaného zahloubení.
Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu lze dokladovat nevýrazný oběh
podzemní vody v jihovýchodním křídle kamenolomu (Kozí kopec) a severozápadní části
severozápadního křídla lomu (Mariánka). Puklinová propustnost diabasů v partiích blízkých
vrtu V-4 (Mariánka) a dále vrtu V-7, V-8 (Kozí kopec) je velmi nízká (velmi pomalé
doplňování vodního sloupce po je registrováno např. na vrtu V-8.
Na kontaktním lemu mezi intruzivy (diabas) a sedimenty (břidlice a droby) lze
z hydrogeologického hlediska předpokládat přítomnost boční okrajové podmínky. Tato se
zpravidla projevuje sníženou průtočností v důsledku jílovité výplně tektonického styku. Na této
okrajové podmínce dochází ke vzdutí hladiny podzemní vody. Vnitřní tektonický plán
intruzivního tělesa je zvýrazněn v přizlomových partiích zónou s relativně zvýšenými průtoky –
vyšší stupeň porušení hornin, což se projevuje i vyšší průtočností vrtů V-5 a především vrtu
V-10, kde je registrován přetok (cca 0,1 l/s – 0,15 l/s).
Hydraulická spojitost v jihovýchodní části lomu Mariánka je dokladována poklesem
hladiny na vrtu V-5, který se projevil po vyhloubení vrtu V-10. Existenci okrajové podmínky s
uvedenou funkcí tedy nelze zcela vyloučit, lze předpokládat, že při zahloubení lomu může dojít
k jejímu narušení s následným efektem razantnějšího odvodnění podzemních vod v lomu
Mariánka a tím k poklesu hladin podzemní vody v nejbližší části lomu. To může mít za
následek i pokles hladin podzemní vody ve směru na obec Ledec, který bude případně
zaregistrován novými monitorovacími vrty LE-1, LE-2 a případně i pokles průtoku ve vodním
toku Struha. Domovní studny jsou již mimo možný dosah poklesu vyvolaného uvedeným
narušením okrajové podmínky. V roce 2008 bylo registrováno v části Mariánka mírně vyšší
vypouštěné množství důlních vod (0,5 l/s) oproti části Kozí Kopec (0,41 l/s).
Případné dosavadní drobné, neprokazatelné průsaky z potoka Struha do lomu Mariánka
jsou čerpáním důlních vod navracovány zpět do potoka. Při prohlubování lomu z kóty 250 m
n. m. na kótu 235 m n. m. dojde zároveň k přiblížení východní paty lomu Mariánka ke korytu
potoka Struha na vzdálenost cca 35 m, od horního okraje nově zahlubované konečné etáže cca
20 m. Je pravděpodobné, že dojde ke zvýšení průsaků potoční vody do lomu řádově v setinách
až desetinách l/s. Pokud by přítoky z východní stěny zahlubovaného lomu přesáhly hodnotu
1 l/s, bude nutné postup těžby prozkoumaných bilančních volných zásob diabásu východním
směrem předčasně ukončit. Vyšší hodnoty přítoků nad 1 l/s jsou však již z hlediska
dosavadních zkušeností s hydrogeologií těženého skalního masivu poměrně kompaktního
diabasu dosti nepravděpodobné.
Na základě údajů z čtecího zařízení na vrtu LE-1 je hodnocen vývoj hladiny podzemní
vody v prostoru mezi obcí Ledec a kamenolomem. Z grafu je zřejmý rozkyv hladiny podzemní
vody od úrovně 7,7 m do 11,3 m. Oscilace hladiny podzemní vody je odrazem režimu
podzemní vody na lokalitě a jeho závislosti na srážkách. Pokles hladiny podzemní vody v letně
podzimním období (listopad roku 2003, 2004, září – listopad 2005 – 2008) má příčinu
v celkově nižším srážkovém úhrnu v těchto obdobích. Vliv těžby v lomu a trhacích prací nebyl
na vrtu LE-1 pozorován.
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V obci Ledec nebyl v období 7 let zaznamenán výrazný pokles hladiny podzemní vody
ve studních, který by souvisel s těžební činností v lomu. Výška vodního sloupce ve studních
závisí na srážkové bilanci a dále na odběrovém režimu na jednotlivých zdrojích. V současné
době hodnotíme odtokové poměry v obci Ledec jako neovlivněné – těžební činností v lomu
nedochází k negativnímu ovlivnění hladin podzemní vody v domovních studních a vrtech
v obci Ledec.
Vrty LE-1 a LE-2, které jsou situovány mezi kamenolomem a obcí Ledec, byly
podchyceny přítoky podzemní vody vázané na droby a jílovité břidlice. Podzemní vodu lze
charakterizovat jako slabě alkalickou až alkalickou, tvrdou, zvýšeně mineralizovanou
(568 mg/l – 617 mg/l), hydrochemického typu Ca(-Mg)-HCO3. Výsledky analýz byly
vyhodnoceny z hlediska hydrochemie podzemních vod a dále dle metodického pokynu MŽP
ČR s účinností od 31.7.1996. Význam jednotlivých signálních kritérií A, B a C metodického
pokynu je následující:
kritéria A:
kritéria B:

kritéria C:

odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě
(v souvislosti s uzančně stanovenou mezí stanovitelnosti analýz)
jedná se o uměle zavedená kritéria, která jsou pro sledované látky daná přibližně
aritmetickým průměrem kritérií A a C; překročení kritérií B se posuzuje jako
znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky
životního prostředí
vznikla na základě zohlednění fyzikálně-chemických, toxikologických,
ekotoxikologických, příp. dalších vlastností látek; jejich překročení znamená
významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí; závažnost
rizika může být zjištěna pouze jeho analýzou.

Chemismus podzemních vod z vrtů V-4, V-5, V-7, V-8,V-10, LE-1 a LE-2 jsou
hodnoceny s využitím metodického pokynu MŽP ČR následovně:
•

•

Amonné ionty: koncentrace amonných iontů se pohybují v rozmezí kritéria A a kritéria B
(0,12 mg/l – 1,2 mg/l); maximální hodnota byla ověřena ve vrtu V-5
(0,55 mg/l)
Dusitany:
nad hranicí kritéria C (0,4 mg/l) byly ověřeny dusitany jednorázově ve vrtu
V-5 (1,2 mg/l) a opakovaně ve vrtu V-7 (0,50 mg/l – 0,73 mg/l); v rozmezí
kritéria A a kritéria B (0,025 mg/l – 0,2 mg/l) byly ověřeny dusitany ve
vrtu V-8

Podzemní vodu v diabasovém komplexu lze na základě analýz provedených vrtů V-5,
V-7, V-8a V-10 hodnotit jako silně alkalickou, velmi měkkou až měkkou, středně až zvýšeně
mineralizovanou (měrná vodivost 35,8 mg/l – 74,0 mg/l), hydrochemického typu Na-Ca-HCO3
(-SO4). Vzorkovacími pracemi nebyl zjištěn vliv lomu na kvalitu podzemních vod
monitorovacích vrtů.
Významnější vliv posuzovaného dalšího zahlubování lomu Chrtníky na okolní lesní
porosty a lesní ekosystémy je prakticky zcela nereálný. Monitorovací vrty lomu nesledují
mělkou nesouvislou hypodermickou sezónní zvodeň vrcholových lesnatých partií hřbetu
využívanou lesním ekosystémem ale hlubší zvodeň vázanou na komplex diabasů ve vazbě na
aktuální a budoucí těžbu ložiska pro posouzení případného ovlivnění vzdálených míst lomu,
především domovních studní obcí Ledec a Svojšice (Cihelna), případně i Chrtníky a Choltickou
oboru, a pro posouzení vlivu zahlubování lomu na potok Struha a jeho přítoky.
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Předpokládané přímé i nepřímé vlivy dle biologického hodnocení lokality budou
vyplývat jednak z vlastní těžební činnosti (dobývání kamene, jeho nakládka a doprava) a jednak
z realizace sanačních a rekultivačních prací. Prohlubováním nejnižších etáží dojde k zániku
velkých tůní (jezírek), které se na dně lomu v současné době vyskytují a které slouží jako
rozmnožiště nepočetné populace obojživelníků. Dalším typem likvidace biotopů bude změna
charakteru závěrných svahů provedením sanace svahů a následnou rekultivací berem.
Vzhledem k časovému období, po které je lom trvale v provozu, je pravděpodobné, že došlo
k adaptaci všech dnes se vyskytujících druhů živočichů i jejich lokálních populací; změna
nebude představovat zvýšení intenzity prací v obou lomech. Vzhledem k pravděpodobnému
rozmnožování několika druhů obojživelníků v tůních na dně lomu a vzhledem k
charakteru provozu lomu (pohyb těžké techniky) může docházet k usmrcování jedinců
obojživelníků. Tento negativní vliv souvisí nejenom s plánovaným prohloubením lomů, ale také
s již probíhajícími těžebními pracemi. S ohledem na popsané souvislosti je možné jednotlivé
vlivy hodnotit následujícím způsobem: likvidace biotopů – středně silný negativní vliv, rušení
živočichů v období rozmnožování zanedbatelný negativní vliv, usmrcování živočichů v období
migrace – středně silný negativní vliv.
Zásahem do krajiny bude prohloubení lomu z úrovně současného dna lomu 250 m
n. m. o jednu etáž na konečnou hloubku 235 m n. m. V současné době je lom vzhledem
k nadmořským výškám terénu na jeho obvodu přibližně 20 m až 50 m hluboký, prohloubením
dosáhne hloubky přibližně 35 m až 65 m. Po ukončení těžby bude provedena technická a
biologická rekultivace lomu a po ukončení jímání důlních vod dojde k postupnému zatopení
jam obou lomů přibližně na kótu erozní báze lokality, tj. úrovně potoka Struha, přibližně 260 m
n.m. Prohloubená část lomu bude zcela skryta zatopením lomů vodou.
Jámový etážový lom je založen v ose zalesněného hřbetu diabasového tělesa. V krajině
je proto morfologicky a lesním porostem dokonale skryt, do prostoru lomu lze nahlédnout
pouze ze stanoviště na jeho obvodovém okraji z pole nebo lesa. Existence lomu je velice málo
rozeznatelná z jihovýchodního okraje obce Chrtníky v podobě dřevinami porostlého odvalu
lomu Kozí Kopec. Zahloubení lomu oddálí ukončení těžby na ložisku Chrtníky přibližně
o 11 let. Po celkovém ukončení těžby přibližně za 30 let budou oba dílčí lomy Kozí Kopec a
Mariánka technicky a biologicky rekultivovány a zatopeny, což bude mít velký význam na
místní estetickou a rekreační hodnotu krajiny. Ukončením těžby dojde k významnému posílení
lokálního systému ekologické stability.
Z hlediska příspěvků k imisní zátěži představuje záměr pokračování dosavadní činnosti
těžby, úpravy a přepravy kameniva. Při realizovaném maximálním snižování prašnosti
především z úpravy a přepravy kameniva je vliv poměrně velmi malý, projevující se především
prašností. Imisní situace (pozadí) ve znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, frakce
PM10 v zájmovém území může přispívat ke zvýšení výskytu chronických respiračních
symptomů u dětí ze 3 % očekávaného výskytu v nezatížené populaci na 6 %. Příspěvky ročních
koncentrací PM10 při provozu lomu Chrtníky k pozaďové situaci dosahují u nejbližší obytné
zástavby max. setin µg/m3, což na nemocnost v oblasti nemůže mít vliv. Vypočtené maximální
hodnoty denních ani ročních koncentrací v obytné zástavbě při provozu kamenolomu
nepřekračují směrné koncentrace WHO 2005 – roční (20 µg/m3) a 24 hodinovou (50 µg/m3).
Z hlediska příspěvků k hlukové zátěži představuje záměr pokračování dosavadní
činnosti těžby, úpravy a přepravy kameniva. Vypočtená akustická situace není nadlimitní pro
provoz stacionárních zdrojů hluku. Velmi výrazně se zde projevuje stínící účinek bariéry
tvořené skalním masivem, všechny rozhodující technologické zdroje hluku v lomu jsou
zapuštěny ve vytěženém prostoru. Dle provedených měření nebyla zjištěna přítomnost tónové
složky hluku u jednotlivých zdrojů. Vlivem technologických zdrojů hluku nedochází
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v současné době v předmětném území k negativnímu působení na veřejné zdraví, a to ani na
úrovni mírného obtěžování – ekvivalentní hladina akustického tlaku zjištěna v modelových
bodech < 50 dB.
Vliv liniových akustických zdrojů hluku včetně dopravy kameniva z lomu se
pohybuje ve zvolených výpočtových bodech od 39,3 do 52,9 dB(A), nárůst vlivem přepravy
kameniva z lomu o 1,5 dB(A) až 2,5 dB(A). Hodnota platného akustického limitu pro denní
dobu včetně korekce vyplývající z NV č. 148/2006 Sb., činí 55,0 dB(A). Vypočtená akustická
situace není nadlimitní. Hodnoty hluku z dopravy vypočtené ve variantě bez provozu
kamenolomu i se zahrnutím přepravy kameniva jsou z hlediska zdravotních rizik na úrovni, kdy
se může projevovat mírné obtěžování obyvatel hlučností.
Současné zahloubení lomu cca 10 m pod úroveň místní erozní báze nezpůsobilo výrazný
přítok podzemních vod do lomů Mariánka a Kozí Kopec. Převážná část čerpaných důlních
vod je tvořena stokem dešťových vod v ploše obnaženého skalního masivu. Zahloubení lomů
o dalších 15 m pravděpodobně způsobí mírný nárůst přítoku podzemních vod. Předpokládá se
i mírné navýšení množství čerpaných důlních vod v důsledku zahlubování jámy lomu Mariánka
ve větší blízkosti potoka Struha. Pokud by přítoky z východní stěny zahlubovaného lomu
přesáhly hodnotu 1 l/s, bude nutné postup těžby prozkoumaných bilančních volných zásob
diabásu východním směrem předčasně ukončit. Vyšší hodnoty přítoků nad 1 l/s jsou však již
z hlediska dosavadních zkušeností s hydrogeologií těženého skalního masivu poměrně
kompaktního diabasu dosti nepravděpodobné.
Sledování podzemních vod v prostoru lomu Chrtníky je realizováno od roku 2000
prostřednictvím monitorovacích vrtů, situovaných v okrajových částech dobývacího prostoru
Chrtníky. Nejnovější vrty včetně vrtů mezi lomem Kozí Kopec a obcí Ledec byly vyhloubeny
pod úroveň báze 235 m n. m. projektovaného zahloubení lomu. Většina vrtů je osazena
dataloggery s automatickým kontinuálním záznamem úrovně hladiny a teploty podzemní vody.
Dle dosavadních výsledků měření je vliv čerpání důlních vod poměrně malý, v proměnlivých
klimatických poměrech obtížně rozeznatelný. Soustavně jsou zároveň sledovány hladiny
vybraných domovních studní obce Ledec. Z hydrogeologických průzkumů a monitorování
vyplývá, že domovní studny obce Ledec dosavadní činností lomu Chrtníky ovlivněny
nebyly.
Na základě nejnovějšího průzkumu vyšších průtočností vrtů V-5 a V-10 (s přetokem
0,1 l/s) a jejich ověřené výrazné hydraulické spojitosti byl formulován předpoklad o vnitřním
tektonickém plánu intruzivního tělesa, který může zahloubením lomu Mariánka způsobit
významnější pokles hladin podzemních vod s možným dosahem k domovním studnám obce
Ledec včetně poklesu průtoku ve Struze. Dle dosavadních hydrometrických měření
k rozeznatelnému úbytku vod ve Struze jejím průtokem mezi lomy Mariánka a Kozí Kopec
nedochází.
Pravidelně je monitorována kvalita důlních vod a kvalita vody Struhy ve
srovnávacích profilech nad a pod lomem. Důlní vody bývají znečištěné ropnými látkami, které
jsou zachycovány sorbentem lapolu. Dle laboratorních výsledků nedochází k významnějšímu
znečišťování potoka Struha, který po několika stech metrech pod lomem v území obce Chrtníky
vtéká do oblasti dosud platného ochranného pásma vodních zdrojů Choltice – Luhy. Dle
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hydrometrického měření ze dne 14.8.2009 dochází v této trase k mírnému poklesu průtoku
v důsledku průsaku potoční vody do křídového souvrství.
Vzhledem k vysoké kompaktnosti diabasů se nepředpokládá výskyt významnějšího
hlubokého oběhu podzemních vod, který by mohl být dalším konečným prohlubováním lomu
zastižen, nelze jej však zcela vyloučit. I v případě jeho zastižení nemůže dojít k ovlivnění
sezónní nesouvislé hypodermické zvodně kvartérního pokryvu lesnatého území vrcholové části
hřbetu v širokém okolí obvodu jámového lomu.
Významným prvkem kvality životního prostředí je přírodní rezervace Choltická obora,
zařazená mezi evropsky významné lokality. Těžba diabasu v lomu Chrtníky v blízkosti přírodní
rezervace Choltická obora probíhá již několik desetiletí, zahloubením blízkého lomu Kozí
Kopec o konečných 15 m na úroveň 235 m n. m. nedojde k jejímu významnějšímu ovlivnění.
Těžba diabasu pro jámovým etážovým lomem Chrtníky a výroba drceného kameniva je
v dané oblasti ojedinělá, již desetiletí zavedená. Projektovaným prohloubením dojde
k maximálně hospodárnému využití nerostného bohatství při současném prodloužení doby
těžby ložiska přibližně o 11 let.
Pro vyloučení nežádoucích seismických účinků trhacích prací jsou jednotlivé nálože
clonových odstřelů dimenzovány v souladu s výsledky nejnovějších seismických měření. Dle
výsledků měření k negativnímu ovlivňování staveb obyvatel okolních obcí nedochází.
Z důvodu možného průkazu seismických vlivů byla v roce 2000 provedena v obci Ledec
pasportizace stavu objektů soudním znalcem. Z výsledků měření seismických účinků v roce
2008 je patrné, že závisí mnohem více na vzdálenosti odstřelů než na velikosti používané
nálože.
Ze závěrů botanického průzkumu a biologického hodnocení lomu Chrtníky vyplývá, že
na lokalitě ani v přilehlém okolí nebyly determinovány zvláště chráněné druhy rostlin.
Zoologickým průzkumem byly zjištěny následující ohrožené, silně ohrožené a kriticky
ohrožené druhy živočichů: ropucha obecná, skokan zelený, skokan skřehotavý, ještěrka
obecná, užovka obojková, krahujec obecný, krutihlav obecný, ledňáček říční, lejsek šedý,
ťuhýk obecný, vlaštovka obecná, žluva hajní, veverka obecná. Prohloubením lomů Kozí
Kopec a Mariánka a změnou charakteru závěrných svahů provedením jejich sanace a
rekultivace berem dojde dle zoologického průzkumu k likvidaci biotopů živočichů dna lomu a
svahů a berem lomu. Dle vyjádření těžební organizace k likvidaci biotopů živočichů dna lomu
docházelo v minulosti obnovením těžby po jejím letitém přerušení, v současné době k tomu
téměř nedochází a rovněž otvírkou nových etáží při zahlubování lomu nebude prakticky
docházet.
Na základě provedeného posouzení vlivu těžby, úpravy, a přepravy kameniva
v souvislosti s prodloužením období těžby v dané lokalitě v důsledku oznamovaného záměru
prohloubení lomů je jsou navržena opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k únikům ropných látek do důlních vod vypouštěných do potoka Struha
pokládáme za účelné pokračovat ve vzorkování vypouštěných vod na ropné uhlovodíky
(C10 – C40) a provádět průběžnou revizi technického stavu usazovací nádrže včetně pravidelné
výměny sorbentu ropných látek lapolu, kde dochází k jejich zachytávání.
Lom Chrtníky se nachází v předpolí významné hydrogeologické struktury, do které
potok Struha vtéká přes infiltrační čelo. Vtéká tak do území platného ochranného pásma
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vodních zdrojů Choltice Luhy vodovodu Přelouč. Z důvodu sledování vlivu zahlubování lomů
na průtočné množství povrchových toků je navrženo po dobu zahlubování lomů Mariánka a
Kozí Kopec na úroveň 235 m n. m. realizovat minimálně jednou ročně v období nízkých stavů
povrchových vod hydrometrická měření průtočného množství potoků Struha a Mlýnská
Struha v zavedených profilech 1, 2, 3, 1A1, 1A2.
Pokračovat ve sledování vlivu zahlubování lomů Kozí Kopec a Mariánka na
podzemní vody vybudovaným a provozovaným systémem monitorovacích vrtů lomu Chrtníky,
pokračovat ve sledování vybraných domovních studní obce Ledec v intervalu 2x ročně. Pro
možnost sledování vlivu zahloubení lomu Kozí Kopec ve směru k obci Chrtníky a k Evropsky
významné lokalitě Choltická obora na podzemní vody je třeba v souladu s již dříve
uplatňovaným požadavkem doplnit systém monitorovacích vrtů v uvedeném směru.
V současné době je likvidováno podzemní úložiště nafty lomu Chrtníky. V rámci vytěžení
podzemní nádrže je nutné provést průzkumné vzorkování zemin na dně jámy a případné
kontrolní vzorkování podzemních vod na stanovení koncentrací ropných látek.
Nadále udržovat všechna zařízení technologické linky na snižování prašnosti (zkrápění,
zakrytování, odsávání, filtrace, automatický pasový dopravník) v činnosti a v řádném funkčním
stavu včetně čištění technologické linky od usazenin prachu. Za nepříznivých povětrnostních
podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí vhodnou manipulací se sypkými materiály,
kropením. Nadále provádět pravidelné čištění komunikace v úseku průjezdu lomem a ve směru
na Chrtníky a v obci Chrtníky kropením. Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti. Zabezpečit náklad na automobilech proti úsypům a
před výjezdem z areálu lomu vozidla očistit.
Pro zmírnění negativních vlivů na populaci živočichů bude potřeba zabezpečit
vybudování několika stabilních tůní mimo aktivní dobývací prostor, které budou sloužit jako
alternativní rozmnožiště pro populace obojživelníků. Lokalita alternativních tůní bude vybrána
s ohledem na možné migrační cesty obojživelníků. V rámci sanace dobývacího prostoru a
v rámci následné rekultivace je navrženo ponechat místa s neupravenými a nezarostlými
skalními stěnami, které mohou potenciálně sloužit jako hnízdiště výra velkého, který byl
v minulosti na lokalitě zaznamenán a jeho současný výskyt není vyloučen, a také pro další
živočichy, kteří jsou na skalní biotop vázáni. V rámci rekultivací budou vysazovány také
solitérní stanovištně vhodné keře (růže šípková, trnka, hloh), které nabízejí hnízdní biotop pro
více druhů ptáků. Pro usměrnění případných dalších negativních vlivů provozu lomu je
doporučeno zavedení dlouhodobého monitoringu následujících skupin živočichů: ptáci,
obojživelníci, blanokřídlí a motýli
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob – stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy – VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 6.60. Hodnocení vlivu imisí
z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky SYMOS
97, verze 2003. Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na
základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou,
ale prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Možná chyba u těchto modelů činí do
20 % u modelování znečištění ovzduší a 1,2 dB u hluku.
Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly
použity výsledky ložisko geologických průzkumů, podklady z plánů otvírky a přípravy dobývání,
výsledky hydrogeologických průzkumů, výsledky hydrogeologického dlouhodobého
monitorování podzemních, povrchových vod, důlních a odpadních vod a výsledky
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hydrometrování potoka Struha. Pásmo nejistoty měření hydrometrickým přístrojem se
pohybovalo v rozmezí ±(2 – 4) %, pásmo nejistoty průtoků stanovených odborným odhadem se
pohybovalo v rozmezí ±(10 – 15) %.
Metody biologického průzkumu (dendrologický, botanický a zoologický) postihly
především jarní a letní aspekt rozvoje dotčených ekosystémů, dále byly použity dostupné
archivní údaje z lokality a jejího okolí.
Základní metodické postupy hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment)
byly vypracovány v sedmdesátých letech Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí
(Environmental Protection Agency, US EPA) a jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány. Ve stále
větší míře jsou využívány i metody a výsledky epidemiologie životního prostředí. Nedílnou
součástí tohoto procesu je komunikace o riziku, tj. poskytnutí adekvátní a srozumitelné
informace veřejnosti. Z uvedených podkladů vycházejí především metodické materiály Státního
zdravotního ústavu autorizační návody.
Zpracovaná dokumentace vychází z dostupných dosud zpracovaných podkladů a ze
zkušeností se stávající dlouhodobě provozovanou těžbou stavebního kamene v dané lokalitě.
Možnost realizace návrhu byla prozkoumána a všechny dostupné podklady byly v rámci
zpracování dokumentace aktualizovány a ověřeny. Potřebné podklady pro zpracování
dokumentace jsou známy s dostatečnou přesností, nelze však dopředu dlouhodobý vývoj
v území překračující horizont 20 let. Dle platné metodiky MŽP je nutné po 20 letech posouzení
vlivu lomu Chrtníky nově vypracovat.
Záměr je předkládán v jedné aktivní variantě. Nulová varianta neprohlubování lomu
Chrtníky (nulová varianta) neumožňuje hospodárné využití přírodního nerostného bohatství
ložiska, není tedy v souladu s horním zákonem č. 44/1988 Sb.
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SEZNAM PŘÍLOH

H1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu z hlediska územně plánovací
dokumentace
H2 Stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny
Textové přílohy předkládané odděleně
H3 Slabý L.,: Chrtníky. Rozptylová studie.
H4 Slabý L.,: Chrtníky. Hluková studie.
H5 Mana V.: Chrtníky, zahloubení lomu. Biologické hodnocení.
H6 Dvořáková I.: Chrtníky. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
H7 Kopie vyjádření orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti k oznámení
dokumentovaného záměru.
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