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0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název úkolu: Zahloubení a rozšíření lomu Chornice. 
 
 Zakázkové číslo: 09 9 059 (číslo zhotovitele) 
  P024–CHO–09 (číslo objednatele) 
 
 Etapa: Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,              

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí) 

 
 Název zprávy: Chornice. Zahloubení lomu a jeho rozšíření. 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí pro 
zjišťovací řízení podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 
Sb., v platném znění. 

 
 Katastrální území: 657484 Jaroměřice 
  764159 Šubířov 
      
 Kraj: CZ053 Pardubický kraj 
  CZ071 Olomoucký kraj 
 
Objednatel: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod,  
  oblast Čechy východ, závod Pardubice 
 
 Adresa: Brožíkova 564  
  530 09 Pardubice 
 
 Statutární zástupce: Ing. Petr Dohnálek, ředitel závodu 
 
 Zástupci pro úkol: Radek Sekyra, vedoucí lomu  
  Ing. Lukáš Turnovský, technik výroby  
    
 Telefon: 466 046 611 
 
 E-mail: lukas.turnovsky@eurovia.cz 
 
 Fax: 466 046 620 
 
 IČ: 45274924  
 
 DIČ: CZ45274924  
 
Řešitelská organizace: Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. 
 
 Adresa: U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II 
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 Statutární zástupci: RNDr. Daniel Smutek, jednatel a ředitel společnosti 
  Ing. Lubomír Kříž, PhD., jednatel společnosti 
                                                               RNDr. Tomáš Pavlík, jednatel společnosti 
    
 Odpovědný řešitel  
 geologických prací: RNDr. Tomáš Pavlík 
 
 
 Zpracovatel Oznámení: RNDr. Radko Pavliš,  
  osvědčení č. j. 3588/573/OPV/93  
 
 Spolupracovníci: Mgr. Vítězslava Smutková, archivní práce 
  Ing. Jana Dušková, dokumentační, kompletační a 

písařské práce 
  Ing. Blahoslav Tefr, hydrochemie 
  Ing. Jaroslav Nadrchal, vrtné práce 
  Ing. Lubomír Vlček, hydrologie 
  David Čechlovský, monitorování podzemních vod 
  Jan Jiráček, monitorování podzemních vod 
   
  Telefon: 469 637 101, 469 638 877, 469 638 887   
            
 Fax: 469 630 401 
 
        E-mail: vz@vz.cz 
 
        Internet: www.vz.cz 
 
     IČ:                                                 15053865 
 
 DIČ: CZ15053865 
 
 Spisová značka zápisu 
 v Obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 1134 u Krajského soudu v Hradci 

Králové ze dne 28.11.1991 
 
 Externí spolupracovníci: Ing. Renata Břeňová – botanický a zoologický 

průzkum 
  RNDr. Irena Dvořáková – hodnocení zdravotních rizik 
  Ing. Leoš Slabý – rozptylová a hluková studie 
 
Datum uzavření smlouvy o dílo: březen 2009 
 
Datum vyhotovení Oznámení: listopad 2009 
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ČÁST A   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 
  tel. 731 602 702 
 
 
Kontaktní osoba:  Ing. Lukáš Turnovský, technik výroby 
  bydliště: Wintrova 171/16, 500 02 Hradec Králové 
  tel.:  731 602 131 
 
 
Generální projektant:   Ing. Jaroslav Ševiola, hlavní důlní měřič a projektant 
 tel. 773 900 042 
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ČÁST B    ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
B.I Základní údaje 
 
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 
 
Název:  Chornice – zahloubení lomu a jeho rozšíření 
 
Zařazení: Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 2.5. Těžba nerostných 

surovin 10 000 tun až 1 000 000 tun za rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha. 
 Záměr se nachází na území dvou krajů, Ministerstvo životního prostředí 

rozhodne o tom, který krajský úřad je příslušný k provedení zjišťovacího řízení a 
postoupí mu neprodleně Oznámení k dalšímu řízení. 

 
 
 
B.I.2 Kapacita (rozsah)  záměru 
 

Hornická činnost (povrchová těžba droby) v lomu Chornice je prováděna na základě 
povolení Obvodního báňského úřadu v Trutnově  č.j. 4641/04/Dv/Lá, ze dne 20.12.2004, 
podle plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD), vypracovaného v roce 2004. Geologické 
zásoby byly schváleny výměrem v KKZ č. 1336-05/76-68 ze dne 3.12.1967 a činily 6 326 m3. 

 
Těžebním průzkumem prováděným při těžbě bylo zjištěno, že ložiskové zásoby jsou 

větší než bylo dříve stanoveno geologickým průzkumem z roku 1967. Proto nechala těžební 
organizace, Stavby silnic a železnic, a. s., závod Pardubice – nyní EUROVIA CS, a.s., oblast 
Čechy východ, závod Pardubice, podle § 31,odst.3, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), vypracovat přehodnocení zásob výhradního ložiska 
stavebního kamene Jaroměřice – Chornice – Šubířov. Nové průzkumné práce byly provedeny 
Geologickými službami, s. r. o., Chomutov a vyhodnoceny v únoru 2009. Výsledek prací 
potvrzuje větší rozsah ložiska. Nově stanovené ložiskové zásoby se nacházejí uvnitř již 
stanoveného dobývacího prostoru Chornice a Jaroměřice. 

 
Podle § 32, odst.1 a 2 horního zákona je organizace povinna vypracovat plány otvírky, 

přípravy a dobývání a zajistit hospodárné dobývání ložiska. Proto přistoupila těžební 
organizace k přípravě nového plánu POPD. 

 
Výpočet zásob byl proveden metodou prostorového modelování ložiska v rámci 

úkolu: „Jaroměřice – Chornice – Šubířov, výhradního ložiska stavebního kamene“. 
 
Na ložisku Jaroměřice – Chornice – Šubířov bylo vyčísleno 16 289 tis. m3 

geologických zásob, z čehož je 7 233 tis. m3 zásob prozkoumaných bilančních volných a         
9 057 tis. m3 vyhledaných nebilančních volných. Při předpokládaných těžebních ztrátách 3 %  
je v dobývacích prostorech 7 015 tis. m3  vytěžitelných zásob stavebního kamene. 

 
Zásoby prozkoumané bilanční volné (Blok 1PB), jsou předmětem plánované těžby. Na 

severu a západě je blok omezen hranicí dobývacího prostoru. Jižní hranice je dána ochrannou 
"zónou" osady Chobyně a původním rozsahem ložiska (v rozsahu prozkoumanosti).               
Z východu je ložisko ohraničeno, technologickou linkou (v severní části) a hranicí lesa          
(v jižní části). Blok zasahuje do obou dobývacích prostorů DP Chornice a DP Jaroměřice. 
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Jedná se tedy o zahloubení obou dobývacích prostorů o 30 m, tedy z dosavadní kóty 
těžby 403,0 m n. m. na kótu dna těžební jámy 373 m n. m. a rozšíření pouze v dobývacím 
prostoru Jaroměřice ve směru k jihu a k jihovýchodu, přičemž toto rozšíření nedosáhne 
hranice vymezeného dobývacího prostoru Jaroměřice. 
 
 
Výsledky výpočtu zásob stav k 22.12.2008 

plocha kubatura průměrná mocnost 

bloku skrývky kamene skrývky kamene skrývky 

BLOK 

[m2] [m2] [m3] [m3] [m] [m] 
1PB 209 704 44 145 7 232 

249 
220 685 34,5 3,3* 

2VN 144 993 0 7 285 
277 

0 50,2 0 
3VN _mimo DP 26 598 26 598 740 438 54 320 27,8 2,0 

4VN 2 980 2 980 331 241 8 245 111,2 2,8 
5VN 8 253 8 253 699 747 15 062 84,8 1,8 

zásoby celkem 247 535 81 976 16 288 
952 

298 312 65,8  

* bez výsypek  
prozkoumané bilanční volné 

celkem 
7 232 

249 
220 685 

vyhledané nebilanční volné celkem 9 056 
703 

77 627 
z toho v dobývacích prostorech 8 316 

265 
23 307  

geologické zásoby 116 288 952| 298 312| 

těžební ztráty [%] 3% 
vytěžitelné zásoby 7 015 

282 
220 685 

 
Připravovaný plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) řeší vytěžení ložiskových 

zásob z úrovně současné těžební báze 403 m n. m. na konečnou bázi lomu 373 m n. m. 
prostřednictvím následujících etáží: 

 
Etáž č.1 : výška 0 – 20 m (458 m – 478 m n. m.) vznikne roztěžením stávajícího řezu (442 m 
– 478 m n. m.), 

Etáž č.2 : výška 16 m (442 m – 458 m n. m.) bude pokračováním stávající etáže na úrovni  
442 m n. m., 

Etáž č.3: výška 12 m (430 m – 442 m n. m.) bude pokračováním stávající etáže na úrovni   
430 m n. m., 

Etáž č.4: výška 12 m (418 m – 430 m n. m.) bude pokračováním stávající etáže na úrovni   
418 m n. m., 

Etáž č.5: původně plánovaná výška 5 m (413 m – 418 m n. m.) bude prohloubena na úroveň 
403 m n.m.‚ tj. 15 m (403 m – 418 m n. m.), 

Etáž č. 6 (nová etáž): výška 15 m (388 m – 403 m n. m.) bude prohloubena na úroveň 388 m 
n. m., 

Etáž č. 7 (nová etáž): výška 15 m (373 m – 388 m n. m.) bude prohloubena na úroveň 373 m 
n. m. 



 
 

11 

Předložené Oznámení počítá s aktuální a budoucí roční těžbou 350 000 tun ročně. 
V minulých letech byla těžba takováto: 
 

frakce 2003 2004 2005 2006 2007 2008 celkem 
        

0/4 3 828,00 4 511,00 7 094,70 15 950,40 21 810,20 18 308,46 71 502,76 
0/8 513,00 0,00 1 252,20 1 297,90 1 308,50 3 331,63 7 703,23 
2/5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 395,26 2 395,26 
4/8 2 247,40 5 455,50 4 929,90 16 812,20 16 272,40 13 420,85 59 138,25 
8/11 0,0 0,00 3 340,80 12 314,10 12 562,60 9 905,31 38 122,81 
8/16 3 063,50 6 787,30 2 930,80 0,00 0,00 0,00 12 781,60 
11/16 9 651,90 0,00 3 809,50 5 074,40 19 165,70 18 920,85 56 622,35 
11/22 6 152,00 5 776,30 2 951,60 5 642,10 5 339,60 4 461,39 30 322,99 
16/32 18 100,20 21 051,10 11 794,10 9 467,00 7 300,40 233,48 67 946,28 
22/32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 725,09 4 725,09 
32/63 17 515,60 7 858,40 7 373,10 22 682,80 18 021,60 17 123,63 90 575,13 
32/63 BI  53 330,30 90 454,40 74 679,90 24 638,80 90 115,27 333 218,67 
63/150 2 783,90 6 565,80 6 926,70 7 120,10 3 221,00 1 556,12 28 173,62 
0/32 13 712,80 9 411,60 30 416,60 11 958,30 11 145,30 25 922,37 102 566,97 
0/32 drážní  50 643,30 59 273,70 25 219,60 791,10 13 389,03 149 316,73 
0/63 6 913,30 16 048,30 29 924,60 34 388,50 43 502,40 37 675,94 168 453,04 
0/125 12 461,90 95 866,60 12 352,50 21 120,20 11 388,30 17 490,19 170 679,69 
0/90   5 152,20   0,00 5 152,20 
LK netříděný 2 973,00 5 970,40 8 547,50 9 622,20 5 440,40 7 326,33 39 879,83 
LK tříděný 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740,10 4 658,10 6 398,20 
lom. odval 22 301,70 14 650,70 30 308,40 43 938,90 58 649,00 54 566,36 224 415,06 
        

rok celkem 122 218,20 303 926,60 318 833,30 317 288,60 262 297,40 345 525,66  
 
Výše uvedená výroba kameniva nad hranicí 300 000 tun za rok vznikla zpracováním 

skrývkového materiálu v nadloží a okrajových partiích lomu. Těžba v žádném případě 
nepřekročila povolený objem 300 000 tun za rok, který byl určen stanoviskem MŽP               
o hodnocení vlivů na životní prostředí z roku 1998 (viz přílohu H 12, č. j. 
400/3640/870/1/1350/97,98/13-Gr ze dne 31. srpna 1990). V rozhodnutí o povolení hornické 
činnosti, vydaného 20.12.2004 OBÚ v Trutnově, není výše těžby omezena (viz přílohu H 12, 
zn. 4641/04/Dv/Lá). 

 
Hornická  činnost bude prováděna ve schválených dobývacích prostorech  "Chornice" 

a  "Jaroměřice" v podstatě stejným způsobem jako dosud. Zásadní přírůstek zásob vzniká 
snížením báze ložiska na úroveň 373 m n. m. Dosavadní plán POPD uvažuje s těžbou  k bázi 
403 m n. m. Nově je plánováno zahloubení lomu ve dvou etážích o výšce 15 m. Plošně jsou 
bloky zásob rozšířeny v severní části lomu, v jižní, dosud netěžené části dobývacího prostoru 
jsou bloky bilančních zásob plošně menší než v původním rozsahu. 

 
V roce 1997 byla vypracována dokumentace o hodnocení vlivu těžby výhradního 

ložiska Chornice se zahloubením na kótu 413 m n. m. 
 
Na vypracovanou dokumentaci byl v roce 1998 vypracován v rámci procesu E. I. A. 

posudek, který neměl podstatné výhrady k dokumentaci záměru. Požadoval při zahloubení 
lomu na kótu 413 m n. m. vypracování hydrogeologického posouzení ohledně vlivu těžby na 
režim podzemních a povrchových vod. 

 
Hydrogeologická a hydrologická problematika lomu Chornice a jeho okolí je 

podrobně řešena firmou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., od roku 2003, což bylo 
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zakotveno do Stanoviska č. j. 400/3640/870/1/1350/97,98/13-Gr ze dne 31.8.1998 vydaného 
Ministerstvem ŽP. Dosavadní postup shrnuje následující text: 

 
Rok 2003  –  bylo vypracováno požadované hydrogeologické posouzení; podkladem byly 
následující práce: 
 

• ohledně kóty zahloubení na 418 m n. m. bylo vyhloubeno v lomu 8 úzkoprofilových 
vystrojených pozorovacích vrtů, celkově zde bylo provedeno 11 monitorovacích vrtů ke 
sledování svrchní (mělké) zvodně v lomu 

• na těchto vrtech byly sledovány hladiny, objekty byly vzorkovány metodou čerpání ke 
stanovení a sledování jakosti vod svrchní zvodně 

• byly provedeny hydrometrické práce úseku vodního toku Nectava a jeho malých přítoků 
• byla taktéž sledována jakost povrchových vod. 

 
 

Rok 2004  –  byl vypracován projekt monitorovacího systému s ohledem na zahloubení lomu 
na kótu 403 m n. m., který obsahoval tyto činnosti: 
 

• sledování úrovní hladin svrchní (mělké) zvodně na vrtech V-2, V-4, V-6, V-9, V-10, V-1 
• kontinuální sledování hladin hlubší (později střední) zvodně krystalinika na vrtech V-12, 

V-13, CHO-1 
• sledování množství vypouštěných důlních vod 
• hydrometrování na Nectavě a levostranných přítocích 
• sledování kvality podzemních vod, povrchových vod a důlních vod. 
 
 
Rok 2005  –  byly sledovány tyto objekty: 
 

• svrchní zvodeň   – vrty V-2, V-4, V-10 (ostatní vrty byly těžbou zlikvidovány) 
  – domovní studny v Chobyni (obecní studna a dřevozávod) 
• hlubší střední 
 zvodeň – kontinuální sledování hladiny na vrtech V-12, V-13, CHO-1 
  – vykazování vodárenského odběru na vrtu V-1 (později označen 
   jako HV-11) zásobující Chobyni   
• sledování jakosti podzemních vod na všech monitorovacích vrtech 
• hydrometrování na Nectavě a levostranných přítocích 
• sledování kvality povrchových vod 
• sledování množství vypouštěných důlních vod 
• sledování jakosti důlních vod  
• speciální geologické práce 
• sledování balastních vod. 

 
 

Rok 2006  –  byly sledovány tyto objekty: 
 

• domovní studny svrchní zvodně v Chobyni (obecní studna a dřevozávod) 
• mělké vrty V-2, V-10 svrchní zvodně v lomu 
• hlubší vrty střední zvodně u lomu V-12, V-13, CHO-1 
• důlní vody (množství a jakost) 
• balastní vody (množství a jakost) 
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• vykazovaný vodárenský odběr na vrtu V-1 (později označen jako HV-11) v Chobyni 
exploatující hlubší zvodeň 

• hydrometrování povrchových toků a jejich kvalita. 
 
 

Rok 2007  –  byly sledovány tyto objekty: 
 

• podzemní vody:    
o svrchní zvodeň v Chobyni   –  domovní studny (obecní studna a dřevozávod) 
o svrchní zvodeň v lomu – vrty V-2, V-4A, V-10A, V-14 (původní vrt    

   V-4 nahradil vrt V-4A, vrt V-10 nahradil vrt 
   V-10A, vyhlouben doplňující nový vrt V-14) 

o hlubší zvodeň ve střední etáži v lomu – vrty V-12, V-13, CHO-1 
o vykazovaný vodárenský odběr ve vrtu V-1 (později označen jako HV-11) pro 

Chobyni 
• jakost podzemních vod ve všech sledovaných vrtech 
• důlní vody, jejich množství a jakost 
• balastní vody, jejich množství a jakost 
• hydrometrování vodopisné sítě 
• sledování jakosti povrchových vod. 

 
 

Rok 2008  –  byly sledovány tyto objekty: 
 

• podzemní vody (vrty CHO-1, V-12, V-13) hlubší střední zvodně krystalinika 
• podzemní vody (vrty V-2, V-4A, V-10-A, V-14A) svrchní mělké zvodně v lomu (vrt V-14 

nahradil vrt V-14A) 
• svrchní zvodeň v Chobyni  –  domovní studny (obecní studna a dřevozávod) 
• vykazovaný vodárenský odběr z vrtu V-1 (později označen jako HV-11) zásobující 

Chobyni (hlubší střední zvodeň) 
• hydrometrování Nectavy a levostranných přítoků 
• jakost veškerých podzemních vod 
• jakost povrchových vod 
• důlní vody (množství a kvalita) 
• balastní vody (množství a kvalita). 

 
 Celkově je možno konstatovat, že probíhající těžba v roce 2008 při dosažení 
maximální kóty 403,00 m n. m. se negativně neprojevila na žádném ze sledovaných faktorů 
životního prostředí v těžební jámě a jeho okolí. 
 
 
Rok 2009: 
 
 Bylo vybudováno a sledováno toto: 
 

• byly vyhloubeny nové monitorovací vrty V-19 a V-20 za účelem sledování hladiny 
podzemní vody pro uvažované zahloubení na kótu 373 m n. m. 

• podzemní vody na vrtech: 
– svrchní mělká zvodeň v prostoru lomu: V-2, V-10A 
– střední hluboká zvodeň v okolí lomu: V-12, V-13 
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– hluboká zvodeň v okolí Chobyně: CHO-1, ve druhé polovině roku 2009 na 
studnách prameniště Chobyně 

– svrchní mělká zvodeň v Chobyni: obecní studna, dřevozávod 
• vykazovaný vodárenský odběr z vrtu V-1, později označovaný HV-11, zásobující 

Chobyni 
• hydrometrování vodopisné sítě v okolí lomu  
• jakost podzemních vod ve všech sledovaných vrtech 
• důlní vody, jejich množství a jakost 
• balastní vody, jejich množství a jakost 
 

 

Výsledky monitorování jsou dokumentovány a vyhodnocovány prostřednictvím 
ročních zpráv zasílaných příslušným vodoprávním úřadům. 

 
 
 
 

B.I.3 Umístění záměru 
 
Kraj:  Pardubický 
  Olomoucký 
 

Okres:  Svitavy 
  Prostějov 
 

Obec:  Šubířov 
  Jaroměřice 
 

Obec s rozšířenou 
působností: Jevíčko 
  Konice 
 

Katastrální území: Jaroměřice 
  Šubířov  
 
 

Kamenolom Chornice  se nachází na rozhraní Pardubického a Olomouckého kraje, 
severně od osady Chobyně náležející k obci Šubířov, v prostoru ohraničeném na 
severovýchodě řekou Nectavou a železniční tratí Konice – Chornice, na severozápadě a 
jihovýchodě levostrannými přítoky Nectavy a na  jihozápadě lesním porostem. 

 
Situace kamenolomu je dokumentována v přílohách 2a, 2b, 2d, 3a. Topograficky je 

zájmová lokalita zachycena na těchto mapách: 
 

• mapa 1-7 Jevíčko v měřítku 1 : 5 000 

• mapa 24-21-13 v měřítku 1 : 10 000 

• mapa 24-211 Jevíčko v měřítku 1 : 25 000 

• mapa 24-21 Jevíčko v měřítku 1 : 50 000. 

 
Navrhovaný záměr ani rekultivované plochy nezasahují do ochranného pásma dráhy. 

Těženou horninou jsou droby kulmského komplexu. 
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Lom je lemován při severním, západním a východním okraji lesním porostem, na jihu 

zemědělskou půdou (nyní již vyjmutou ze zemědělského půdního fondu) a navazuje 
v severovýchodní části na technické zařízení kamenolomu. 
 
 
 
B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 

Záměrem je hornická činnost spočívající v pokračování ve vymezených dobývacích 
prostorech Jaroměřice (Čs.Kam. DP-262/80) a Chornice (MV OVTZ/II-01649/60) 
v Chráněném ložiskovém území Jaroměřice I. (OBÚ Trutnov 3465/89/Ko/H) jejich 
zahloubením, přičemž  k plošnému rozšíření těžby dojde pouze v dobývacím prostoru 
Jaroměřice. Těžební záměr (etáže) je dokumentován v příloze H 3h. 

 
Z hlediska možných vlivů lze očekávat kumulativní vlivy výhradně se současnou 

dopravou vedenou ve směru Chornice údolím Nectavy a ve směru Dzbel – Konice. 
 
Jiné záměry, které by byly v uvedených obcích, respektive v blízkosti zájmové 

lokality provozovány nebo se připravovaly, nejsou zpracovateli Oznámení ani oznamovateli 
známy. 

 
 
 

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

Pokračováním těžby je pokrývána poptávka po kvalitním drceném kamenivu 
v zájmové oblasti, prohloubením lomu v 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.  

  
S variantou rozšíření dobývacích prostorů se nepočítá, naopak nebude v jižní a 

jihovýchodní části dobývacího prostoru Jaroměřice dosaženo jeho hranice.  
 
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. 
 

Záměr je předkládán jednovariantně, je veden hospodárným využitím nerostného 
bohatství ložiska. 
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B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru 
 
Připravovaný plán otvírky, přípravy a dobývání lomu řeší vytěžení všech ložiskových 

zásob prohloubení lomu na konečnou bázi 373 m n. m.  
 
Postup prací a technické parametry těžebních stěn a závěrných svahů jsou převzaté 

z dosavadního plánu otvírky, přípravy a dobývání. Větší objem prací bude soustředěn na 
otvírku a roztěžení nově navržených spodních etáží, tak, aby na vytěžené bázi lomu mohla být 
založena vnitřní výsypka pro uložení skrývky a výklizu z nekvalitních poruchových pásem. 

 
Dobývání suroviny bude prováděno pomocí trhacích prací ve stěnovém lomu, v osmi 

etážích (včetně skrývkového řezu), poslední, nejnižší tři etáže budou zahloubené, pod úrovní 
okolního terénu. Rozpojená hornina bude nakládána rypadly nebo kolovými nakladači na 
nákladní auta a odvážena k drtiči u severního okraje lomu. 

 
Dobývací metoda je na lomu dlouhodobě vyzkoušena a její použití se osvědčilo.     

Veškeré dobývací práce budou prováděny uvnitř dobývacího prostoru Chornice a Jaroměřice. 
 
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.  

 
 
• Základní popis technologie 

 
Skrývkové práce:  

Budou prováděny s časovým předstihem před vlastní těžbou podle POPD. Při provádění 
skrývky bude použit dozér, lopatové rýpadlo s podkopovou lžící a čelní nakladač. Skrývkový 
materiál je plánováno z velké části prodat. V lomu zůstane pouze materiál potřebný ke tvorbě 
ochranných a bezpečnostních valů především ve směru k místní části Chobyně.  

Vrtací práce: 

V předstihu před realizací vrtacích prací musí být stanoveny rozteče mezi vývrty a 
jednotlivými řadami, jejichž parametry mají vliv na kusovitost materiálu a bezpečnost práce. 
V lomu Chornice jsou v současnosti používány vrtací soupravy Atlas Copco a Tamrock. 

Trhací práce: 

Rozpojení horninového masívu je a bude řešeno ve většině případech pomocí clonových 
odstřelů. Realizace odstřelů po odborné i technické stránce je zajištěna externí firmou, která 
má veškerá potřebná oprávnění k provádění trhacích prací. Trhaviny jsou na místo odstřelu 
dováženy speciálními vozy podle mezinárodních norem ADR. Trhaviny nejsou v lomu 
skladovány. K roznětu jsou používány elektrické a neelektrické časované rozbušky. Před 
odstřelem musí být určen manipulační prostor a bezpečnostní okruh, který musí být zajištěn 
tak, aby bylo zamezeno vstupu nezúčastněných osob do ohroženého území 
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Primární trhací práce se provádějí dle schváleného a nově vypracovaného generelního 
projektu a to přibližně 1x až 2x do měsíce. Celkové nálože jednotlivých odstřelů jsou různé 
dle místa odstřelu, avšak nesmí překročit povolenou maximální nálož. Sekundární trhací 
práce se provádějí dle technologického postupu trhacích prací a to za použití bouracího 
kladiva nebo vrtaných náloží. 

Odtěžení rubaniny: 

Kámen uvolněný odstřelem (rubanina) je v současnosti nakládán lopatovým rýpadlem CAT 
345 nebo čelním nakladačem (Volvo 120, Komatsu 480) na demper (Moxy MT 31) a odvážen 
přímo k násypce primárního drtiče.Velké bloky kamene uvolněné odstřelem budou před 
nakládkou rozbity na menší kameny tak, aby je bylo možno nasypat do drtiče.  
 

Úprava suroviny: 

Technologická linka – místa úpravny 
Sortimentní skladba výrobků  
Na základě současné poptávky je linka nastavena na sortimentní skladbu výrobků: 
Frakce:  0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 11 – 22, 16 – 32, 32 – 63, 63 – 150, 0 – 32, 0 – 63, 0 – 125, 
odval. 
 

Primární drtírna 
 Označena jako uzel 1: – PS 010 – drcení I a doprava Uzel 1:  

- obsluha 1 pracovník 
- světelná signalizace 
- násypka  max. 150 t/h  N1 
- vozíčkový podavač  
- vibrační odhliňovač  OHT 1250 * 2500  
- odhliňovací pas na výsypku (zemní skládka 0 – 22 mm) 
- čelisťový drtič  DCJ 1000 x 800 
- pasy na třidírnu 010/3, 010/4 

 
Sekundární drtírna 

Označena jako uzel II: PS 020 – drcení II a doprava Uzel 2: 
- obsluha 1 pracovník (z velínu uzlu 1)  
- dopravní pasy (reverzní) 
- rozdělení toku  – do ocelových zásobníků 020/1 (2x 140 m3) a 020/2 (1x 270 m3) 
- vibrační podavače z výpustí VP 1, VP 2, VP 3, VP 4                            
- kuželový drtič DKT H 1 200/150   
- dopravní pás  

 
Třídírna 

Uzel 3: PS 030 – třídění a doprava 
- obsluha 1 pracovník ( z uzlu 1) 
- třídič  SANDVIK MASTER-FLO CS -86-N (227 t/h) 
- dopravní pás  na zemní skládku 0 – 4 mm 
- dopravní pás na zemní skládku 32 mm – 63 mm (drážní štěrk) 
- dopravní pás na uzel 4 
- dopravní pás na zpětný okruh   

 
Tercierní drtírna a expedice 

Uzel 4: -PS 040 – Drcení III a doprava 
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- obsluha 1 pracovník současně + 1 pracovník vagon. nakládka 
- zásobník (25 m3) 
- vibrační podavač VP 5 
- dopravní pás 040/4 
- kuželový drtič SANDWIK-Hydrocone 3800 (Q 100 t/h) 
- dopravníkový pás DP 15 
- vibrační třídič SANDVIK MASTER-FLO CS -86 II (132 t/h) 
- vibrační třídič SANDVIK MASTER-FLO CS -86 II (101 t/h) 
- vibrační třídič SANDVIK MASTER-FLO CS -86 II (63 t/h) 
- pro jednotlivé frakce ocelové zásobníky, podjízdné s hydraulickými výpustěmi 

 
Expedice 

Uzel 5: - PS 050 – Nakládka na vagony 
- obsluha 1 pracovník nakladač 
- zásobník 10 m3 
- vibrační podavač VP 6 
- třidič EDT 1250x3000 
- dopravní pas na nakládku vagonů 32-63 mm 
- dopravní pas na zemní skládku 0-32 mm. 

 
Výsledné toky jednotlivých frakcí 
 
Výkon linky: - za hodinu cca 100 t/h 
                      - roční 200.000 t/h 
Frakce:  - primární drcení  0 – 200 mm 

 - sekundární        0 – 4 mm a 32 mm – 63 mm 
              - terciální             0 – 4 mm 
                                         4 mm – 8 mm 
                                          8 mm – 11 mm (5 mm – 8 mm nebo 8 mm – 16 mm) 
                                         11 mm – 16 mm (8 mm – 16 mm nebo 11 mm – 22 mm) 
                                         16 mm – 22 mm 
                                          22 mm – 32 mm          
                                          32 mm – 63 mm drážní štěrk 
                                           0 – 32 mm 

- hodnoty jsou variabilní  
- výchylky mohou být až ±10 % – 15 % vzhledem k velikosti štěrbiny na drtičích a 

druhu vyráběného sortimentu. 
 
 
• Odvodňování lomu     
 

Čerpání srážkové a podzemní vody z těženého prostoru během otvírky bude 
prováděno přenosným čerpadlem, které bude v době provádění trhacích prací vytahováno. Po 
dosažení báze lomu a vytvoření potřebného manipulačního prostoru, bude vyhloubena čerpací 
jímka a instalována stabilní čerpací stanice. Výtlačné potrubí bude vedeno podél přístupové 
komunikace a propustkem pod výjezdem k drtiči do kanalizační šachty pod drtičem. 
Kanalizací bude čerpaná důlní voda odváděna a vypouštěna do levostranného přítoku říčky 
Nectavy, před železničním mostkem. Důlní vody nejsou a nebudou ovlivněny žádnými 
škodlivinami z hornické činnosti ani přirozeným prostředím – výluhy horniny. Vypouštění 
důlních vod bude prováděno podle rozhodnutí a povolovacích podmínek vodohospodářského 
orgánu. 
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• Stav lomu po vytěžení 
 

Vytěžený prostor bude lemován závěrnými svahy lomu tvořenými jednotlivými stupni 
ve sklonu 45° – 50° oddělenými vodorovnými lavičkami – bermy. Nevětší plocha vytěženého 
prostoru bude po skončení těžby a čerpání důlní vody samovolně zatopena povrchovými,         
i podzemními přítoky, na úroveň cca 413 m n. m. Výška závěrného svahu nad vodní  hladinou 
bude v nejnižší (severní a sv. části lomu) cca 5 m (418 m n. m.), v nejvyšší  jižní části cca      
79 m (492 m n. m.). Hloubka vody bude od 0 m až po 40 m, podle tvaru a objemu vnitřní 
deponie skrývek a výklizů, založené na bázi vytěženého prostoru (viz přílohu H 3h).  

 
 

• Návrh způsobu rekultivace 
 

Plán sanace a rekultivace bude vypracován až po projednání s dotčenými správními 
úřady, a to podle stanovisek a vyjádření orgánů ochrany přírody.  

 
Předběžně je navrženo upravit těžební stěny a vodorovné bermy po dotěžení do 

plánovaného tvaru závěrných svahů a ponechat přirozené sukcesi. Prostory lomů ponechané 
volné sukcesi bývají často cennými lokalitami z hlediska ochrany přírody. Vytváří se tak 
přírodní prostředí vyhovující pionýrským druhům a druhům extrémních biotopů otevřených 
stanovišť, které jinak z krajiny postupně mizí.  

 
 Další možností je překrytí vodorovných ploch zeminou schopnou zúrodnění a 

zatravnění, nebo výsadba doporučených druhů dřevin.  
 
Sanační práce musí být prováděny od horních etáží postupně dolů. Při dotěžování 

etáže bude posledním odstřelem vytvořen závěrný svah v požadovaném sklonu a berma bude 
zúžena na stanovenou konečnou šířku. Potom už bude daná část svahu pro těžbu a hrubé 
zemní práce nepřístupná. Veškeré terénní úpravy nad takto sanovaným svahem musí být proto 
provedeny předem. 

 
Sanace a rekultivace závěrných svahů bude prováděna postupně, vždy bezprostředně 

po dotěžení každé etáže, nebo ucelené části etáže, od horních etáží postupně dolů.  
 
V dolní oblasti lomu, na bázi nejnižší vytěžené etáže, bude  založena vnitřní deponie 

pro uložení skrývkových a výklizových hmot z těžby. Jedná se o přírodní horniny, místního 
původu, bez znečistění a kontaminace, které nebyly vzhledem k nevyhovujícím mechanickým 
vlastnostem využity k dalšímu zpracování. Tyto materiály budou pouze přesunuty z horních 
partií lomu do nejnižší části. Způsob rekultivace nebude tímto postupem ovlivněn, objem 
deponovaných materiálů bude relativně malý – možnost ukládání na dno vytěženého lomu 
vznikne až v pozdních fázích těžby. Celé těleso deponovaných materiálů bude po ukončení 
těžby zatopeno spodní a srážkovou vodou. 

 
Po upřesnění způsobu sanace a rekultivace bude vypracován podrobný projekt  včetně 

časového postupu prací, vyčíslení nákladů a návrhu na stanovení tvorby a výše finanční 
rezervy, vyžadované horním zákonem. 
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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 350 000 tun v roce 2030, životnost lomu 
se takto prodlouží o 20 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 dovolí a 
umožní. 

 
 
 
 
B.I.8 Výčet  dotčených samosprávních celků 
 
Kraj:  CZ053 Pardubický 

 CZ071 Olomoucký 

 

Okres: CZ0533 Svitavy 

 CZ0713 Prostějov 

 

Obec:  578151 Jaroměřice 

 590096 Šubířov s osadou Chobyně 

  

Katastrální území: 657484 Jaroměřice 

 764159 Šubířov  
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B.I.9 Výčet  navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 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, veškeré 
povolování činnosti podléhá příslušnému Obvodnímu báňskému úřadu v Trutnově.  
 
Rozhodnutí Příslušný správní úřad 
Povolení hornické činnosti a schválení Plánu 
otvírky, přípravy a dobývání 

OBÚ v Trutnově  

Povolení k provozování středního zdroje 
znečišťování ovzduší 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Obnovení povolení k odběru a vypouštění 
důlních vod do vod povrchových 

Vodoprávní úřad Moravská Třebová  

Obnovení povolení k vypouštění 
přečištěných odpadních vod 

Vodoprávní úřad Moravská Třebová a 
Konice 
Správy CHKO (kritické a silně ohrožené 
druhy 

Výjimka z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů 

Krajský úřad Pardubického nebo 
Olomouckého kraje (ohrožené druhy) 

Povolení ke kácení stromů rostoucích mimo 
les 

Obecní úřad Jaroměřice nebo Šubířov 
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B.II  ÚDAJE O VSTUPECH 
 
B.II.1   Půda 
 
 Území současných dobývacích prostorů kamenolomu Chornice je vyjmuto z lesního a 
zemědělského půdního fondu. Záměr pokračování těžby kulmských drob je řešen  
prohloubením lomu a jeho rozšířením v dobývacím prostoru Jaroměřice nepředstavuje žádné 
nároky na půdu. Těžba bude pokračovat v dobývacích prostorech Jaroměřice a Chornice. 
Skrývky budou částečně uloženy na dně dobývacích prostorů, nebo budou využity pro 
vytvoření určitého valu podél jihovýchodní až jižní hranice ve směru k Chobyni, ale nejspíše 
ve větší části budou prodány a odvezeny na místa jejich dalšího využití. 
 
 Plocha současného povolení hornické činnosti dle POPD z roku 2004 činí 174 625 m2. 
 
 Plocha nového těžebního záměru celého území činí 219 098 m2. 
 
 Rozšíření těžby v dobývacím prostoru Jaroměřice činí 44 473 m2. 
 
 Stav ploch dokumentuje graficky příloha H 3j.  
 
 Záměrem budou dotčeny následující pozemky pro rozšíření současné těžby: 
 
parcelní číslo 

(KN) 
druh pozemku způsob využití 

nemovitosti 
výměra 

 název kód m2 
2577 ostatní plocha 24 117 976 
2578 ostatní plocha 24 1 552 
2579 ostatní plocha 24 1 419 

celkem 120 947 
celkem dle soupisu nároků (upravený stav) 120 574 
úbytek (–), přírůstek (+) v % 0,31 
součet výměr podle druhů pozemků v m2: 
 ostatní plocha  120 947 
 
 Mapově jsou tyto pozemky dokumentovány v příloze H 3k. 
 
 
 
B.II.2   Voda 
 
 Při provozu kamenolomu jsou požadavky na odběr pitné vody, technologické vody a 
pro potřebu sociálního zařízení zděného administrativního objektu lomu. 
 
• Pitná voda – je zcela dovážena formou balených vod, spotřeba je v průměru 1,5 l na 

osobu za směnu, takže denní spotřeba činí kolem 20 l za den. 
 
• Technologická voda – pro potřebu tlakového mlžení z důvodu snížení prašnosti 

technologické linky a zkrápění kameniva je voda odebírána z vlastních 
objektů, a to z pramenní jímky S-1 na pozemku p. č. 914/1 v k. ú. Kladky a 
vrtané studny S-2 na pozemku p. č. 882/1 v k. ú. Kladky.  
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Pramenní jímka S-1 je hluboká 2 m o průměru 1,0 m, vrtaná studna S-2 je 
hluboká 9,25 m o průměru 300 mm.  
Povolení k odběru podzemních vod z výše uvedených zdrojů bylo vydáno 
rozhodnutím č. j. KON 8933/2007 Městským úřadem Konice ze dne 
6.8.2007, a to takto: 
–  z pramenní jímky v množství max. 0,35 l/s, 400 m3 za měsíc a        

4 500 m3 za rok 
– z vrtané studny v množství max. 0,15 l/s, 100 m3 za měsíc a 500 m3 za 

rok 
Nakládání s vodami nabylo účinnosti od 1.1.2008, časová platnost nebyla 
stanovena. Dle údajů provozovatele bylo za rok 2008 pro zkrápění 
technologické linky odebráno asi 600 m3.  

• Voda pro zásobování sociálního zařízení – tato voda je rovněž odebírána z výše 
uvedených zdrojů, tedy z pramenní studny S-1 a vrtané studny S-2. Za rok 
2008 bylo odebráno asi 100 m3 podzemní vody. 

 
 

 Příslušné rozhodnutí je doloženo v dokladové části. 
 
 Kvalita jímané podzemní vody pro technologické a sociální účely je kontrolována 
prostřednictvím rozborů. Dle předložených rozborů, které provádí laboratoř VHOS, a. s., 
Moravská Třebová lze vodu charakterizovat takto: 
 

– v rozsahu stanovovaných ukazatelů bylo z hlediska limitů pro pitnou vodu (vyhláška       
č. 252/2004 Sb.) zaznamenáno pouze mírné mikrobiologické znečištění fekálního původu 
(koliformní bakterie 2 KTJ/100 ml; mezní hodnota 0 KTJ/100 ml); ostatní stanovované 
ukazatele včetně specifických organických látek (chlorované uhlovodíky, polyaromatické 
uhlovodíky, benzen) vyhovovaly příslušným limitům pro pitnou vodu 

– v rámci radiochemické analýzy nebyla zaznamenána zvýšená přítomnost radioaktivity ve 
vodě; objemová aktivita 222Rn; celkové objemové aktivity α a β vyhovovaly směrným 
hodnotám vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.  

 
 
 
 
B.II.3   Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
 V kamenolomu Chornice je těžena a zpracovávána nerostná surovina – stavební 
kámen, výroba drceného kameniva. Surovinou je kulmská droba. Těžená surovina je 
neobnovitelným přírodním zdrojem. Výsledná kapacita těžby je max. 350 000 tun za rok. 
 
 
• Elektrická energie 
 

 Lom je vybaven dvěma trafostanicemi (třetí není v provozu). Rozdělení a spotřeba el. 
energie pro jednotlivé trafostanice je takováto: 
 
 Poloprovoz – trafo 630 kVA,22/0,4 kV 

o sjednaný rezervovaný příkon 430 kW 
o roční rezervovaná kapacita 310 kW – rezerva 120 kW 
o roční spotřeba el. energie 360 111 kWh 
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 Chornice I – třídění, administrativní budova – trafo 630 kVA,22/0,4 kV 
o sjednaný rezervovaný příkon 330 kW 
o roční rezervovaná kapacita 220 kW – rezerva 110 kW 
o roční spotřeba el. energie 281 778 kWh 

 
Celková spotřeba elektrické energie  byla v roce 2008  487 521 kWh. 
 
Záměrem nedojde k navýšení spotřeby elektrické energie. 
 
 
• Pohonné hmoty 
 

 Motorová nafta je spotřebovávána především na provoz mechanizace (hydraulické 
kladivo na sekundární rozpojování nadrcených kusů horniny, rypadlo, nakladače a nákladní 
auta převážející vytěženou surovinu na technologickou linku k úpravě). 
 
 Pohonné hmoty jsou dováženy cisternou dodavatelsky ze společnosti Paramo, přehled 
její spotřeby za období 2003 – 2008 byl takovýto: 
 

rok příjem (l) výdej (l) 
2003 48 810 43 568 
2004 230 639 225 216 
2005 151 372 153 579 
2006 149 228 152 726 
2007 186 625 183 165 
2008 144 206 149 567 

 
 Motorová nafta je skladována v čerpací stanici Bencalor s dvouplášťovou nádrží 
o obsahu 16 m3 a záchytnou vanou 3 m3. Čerpací stanice je zastřešena, technicky 
zabezpečena, nádrž je pravidelně kontrolována firmou Luděk Kettner, naposledy 15.1.2009 
s výsledkem: vizuální stav nádrže dobrý, nádrž možno dále používat (viz dokladovou část). 
 
 Záměr si nevyžádá významnější navýšení spotřeby motorové nafty.  
 
 
• Olejové hospodářství 
  
 Oleje jsou používány do hydraulických, převodových a motorových zařízení. 
Dodavatelem je firma Total, roční množství se pohybuje kolem 1 000 l. Uskladnění těchto 
látek je v plechovém skladu a skladovány jsou v ocelových 200 litrových sudech umístěných 
nad  záchytnou jímkou s dvojitým dnem. Navýšení potřeby olejů se výrazně nepředpokládá. 
 
 
• Trhaviny 
 

 Na jeden odstřel je spotřebováno 100 ks rozbušek a zapotřebí cca 4,5 t trhaviny na 
každý odstřel. V průměru je prováděno 10 – 15 odstřelů za rok, v roce 2008 bylo prováděno 
12 odstřelů, střílí se dodavatelsky. Celková roční potřeba rozbušek 1 000 až 1 500 rozbušek a 
45 000 kg – 67 000 kg trhaviny. 
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• Zemní plyn 
 

 Tato energetická surovina se v kamenolomu nepoužívá. 
 
 

Jiné nároky na suroviny a energie se nepředpokládají. 
 
 
 
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 

 Pro vnitřní dopravu v rámci kamenolomu bude využita současná komunikační síť pro 
přepravu kamene k drticí lince a mezideponie a dále k váze u administrativní budovy. Trasy 
uvnitř kamenolomu se mění podle aktuální potřeby přepravy. 
 
 Pro expedici drceného kameniva z kamenolomu k odběratelům je možno využít 
základní varianty, a to těžkými nákladními automobily (TNA) a železnicí (vlečkou). 
 
 Současné dopravní zatížení přepravy TNA z lomu je rozděleno následovně: 70 % 
TNA směřuje z lomu Chornice údolím Nectavy ve směru Chornice a 30 % ve směru Dzbel – 
Konice. Jedná se převážně o silnice III. třídy v blízkosti kamenolomu. 
 
 Při uvažování roční těžby 350 000 t se přepraví asi 50 000 t frakce 32/63BI po 
železniční vlečce, což v roce 2008 představovalo 907 vleček, tedy 1 814 pohybů výhradně ve 
směru Chornice.  
 
 Větší a podstatnější část roční těžby (300 000 t za rok) bude odvezena TNA. Při 
přepravní kapacitě nákladní soupravy 30 tun se jedná o 10 000 vozidel ročně, tedy 20 000 
pohybů ročně z lomu, a to ve směru Chornice 7 000 vozidel, tj. 14 000 pohybů a ve směru 
Dzbel – Konice o 3 000 vozidel, což představuje 6 000 pohybů. 
 
 V roce 2008 vyjelo z kamenolomu 14 391 TNA, tj. 28 782 vozidel ročně, což ve 
směru Chornice představuje 20 147 pohybů a ve směru Dzbel – Konice 8 635 pohybů. 
 
 Rozdíly v počtu vozidel a následně i pohybů jsou způsobeny rozdílnou tonáží TNA. 
 
 Vedle nákladní a železniční dopravy je uvažována přeprava zaměstnanců a 
návštěvníků lomu v intenzitě 10 vozidel denně, tj. 20 pohybů denně, cca 6 000 pohybů ročně. 
 

Pro přepravu TNA je kamenolom Chornice komunikačně napojen na silnici III. třídy 
Konice – Chornice Jedná se o málo frekventovanou silnici, vedoucí údolím potoka Nectava, 
víceméně souběžně s železniční tratí. Přeprava kameniva je převážně směřována západním 
směrem, silnice III. třídy se zhruba po 10 km od kamenolomu napojuje u obce Biskupice nebo 
v obci Chornice na silnici II. třídy č. 371 a dále na silnici II.třídy č. 366, 372 a 374. Ve směru 
na okres Prostějov se silnice III. třídy po 6 km napojuje v obci Konice na silnice II. třídy       
č. 366 a 373. 

 
Přeprava kameniva vyvolává relativně vysoký nárok na dopravní infrastrukturu a 

značné procento z celkové automobilové dopravy na silnicích III. a II. třídy v rozvozovém 
území je spojeno s činností v lomu (5 % – 10 % z celkové dopravy, 25 % – 40 % z těžké 
nákladní dopravy). 
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B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 
B.III.1 Ovzduší 
 
 V lokalitě bude stejně jako v současnosti provozován liniový a plošný zdroj znečištění 
ovzduší, přičemž tyto zdroje se v areálu prolínají. Bodové zdroje zde nejsou provozovány. 
 
 
Emisní charakteristika zdroje 
 

Těžba a úprava kameniva je dle nař. vl. č. 615/2006 Sb. zařazena jako střední zdroj 
znečišťování ovzduší, pro který jsou stanoveny technologické podmínky provozu: 

 
„Vnášení 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.“ 

 

Ovzduší bude provozem v lomu znečišťováno několika způsoby:  

– prašnost a únik spalin motorů při vrtání otvorů pro odstřely 

– prašnost při odstřelech 

– prašnost a únik spalin motorů při nakládání a přepravě suroviny k technologické lince 

– prašnost provozu technologické linky (drtič, třídiče, transportéry, zásobníky, mobilní 
třídírny) 

– prašnost a únik spalin motorů při nakládání a odvozu výrobků 
 

Dominantním zdrojem prašnosti je úpravna kameniva.  
 
Linka úpravy kameniva, která je kategorizována jako střední bodový zdroj 

znečišťování ovzduší, je složena z těchto emisních zdrojů: 

– primární drtiče,  
– kuželové drtiče. 

 
Součástí zdrojů je také drcení drobného kameniva, pásové dopravníky, přesypy, 

třídění hrubých a jemných podílů, deponie. Prachové emise jsou omezovány zkrápěcími 
zařízeními. 

 
U předmětného kamenolomu je dále stacionární linka zakrytována. Kvalita ovzduší     

v místě těžby je po dobu těžby ovlivňována zejména prašností, a to primární (trhací práce, 
úpravna) i sekundární (eroze odkryvů a skládek hotových výrobků). Její vliv se projeví           
v malém rozsahu v okolí hranice lomu přenosem prachových částic větrem. Mračno prachu a 
plynů obsahuje max. 300 mg/m3 – 500 mg/m3

 
TZL a k jeho rozptylu dochází podle 

povětrnostních podmínek za 5 až 30 minut. Množství prachu emitovaného do ovzduší z drtící 
a třídící linky je přímo úměrné objemu těžby a zpracování kamene. Dominantním zdrojem 
emisí prachu – tuhých znečišťujících látek – je drtící linka, okrajovým zdrojem těchto emisí 
jsou clonové odstřely. Imise prachu postupně vypadávají nebo jsou vymývány srážkami. 
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Oblast depozice je závislá na momentálních rozptylových podmínkách, směru a síle větru a 
dalších faktorech. Za bezvětří nebo za deštivého počasí dochází ke spadu přímo v poměrně 
uzavřeném prostoru kamenolomu. Za suchého větrného počasí je prach přenášen na poměrně 
velké vzdálenosti. Suchý spad ulpívá na povrchu vegetace (v případě lesa se jedná o plochu 
10 – 20 x větší než samotný povrch půdy). Srážková voda splachuje spad z asimilačních 
orgánů (např. jehličí) na zem.  
 

Komunikace v kamenolomu jsou potenciálním zdrojem prašnosti, který je možné 

prakticky zcela eliminovat zkrápěním jejich povrchu. 

 

 
 
Při dopravě kameniva z lomu je dopravní zatížení rozloženo takto: 
 

70 % nákladních vozidel směřuje z Chornice (Chobyně) z expedice lomu směrem na 
Chornici, směrem do obce Konice a Dzbel jezdí dle informací zadavatele cca 30 % všech 
nákladních vozidel. Vedle nákladní dopravy je uvažována přeprava zaměstnanců a 
návštěvníků lomu ve stávající intenzitě 10 osobních vozidel denně (20 pohybů). Počítá se 
s odvozem kameniva po celý rok a vychází tak maximálně 120 pohybů těžkých nákladních 
automobilů na den. Provoz železniční vlečky je uvažován v počtu max. 2 pohyby vlečky 
denně (příjezd/odjezd). 

 
Pro výpočet primárních emisí z motorů TNA a OA jsou použity emisní faktory dle 

programu MEFA (Mobilní Emisní Faktory) pro rok 2010, který byl vytvořen v rámci řešení 
projektu MŽP. 

 
znečišťující složka emisní úroveň 
OA konvenční EURO1 EURO2 EURO3 EURO4 průměr 
 NOx (g/km) 5.0111 0.7865 0.3273 0.1418 0.1121 1.27576 
 CO (g/km) 4.1814 0.7077 0.5836 0.3953 0.2433 1.22226 
 SO2 (g/km) 0.0038 0.0044 0.0043 0.0042 0.0041 0.00416 
 PM (g/km) 0.0016 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.00072 
 PM10 (g/km) 0.0016 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.00072 
 NO2 (g/km) 0.0251 0.0157 0.0065 0.0028 0.0022 0.01046 
 CxHy (g/km) 4.0735 0.2167 0.0932 0.0616 0.0434 0.89768 
 methan (g/km) 0.3413 0.0617 0.0265 0.0175 0.0124 0.09188 
 propan (g/km) 0.0135 0.0008 0.0003 0.0002 0.0002 0.003 
 1,3-butadien (g/km) 0.0187 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001 0.0039 
 benzen (g/km) 0.1946 0.0097 0.0042 0.0028 0.0019 0.04264 
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 toluen (g/km) 0.5242 0.0272 0.0117 0.0077 0.0054 0.11524 
 styren (g/km) 0.0466 0.0019 0.0008 0.0005 0.0004 0.01004 
 formaldehyd (g/km) 0.0913 0.0014 0.0006 0.0004 0.0003 0.0188 
 acetaldehyd (g/km) 0.0226 0.0008 0.0004 0.0002 0.0002 0.00484 
 TNA konvenční EURO1 EURO2 EURO3 EURO4 průměr 
 NOx (g/km) 28.6792 18.7031 13.8023 1.8521 1.4191 12.89116 
 CO (g/km) 25.8345 7.2508 4.0839 3.3666 2.5171 8.61058 
 SO2 (g/km) 0.0105 0.0107 0.0109 0.0111 0.0111 0.01086 
 PM (g/km) 2.8836 1.6881 0.4437 0.2376 0.0701 1.06462 
 PM10 (g/km) 2.7106 1.5868 0.417 0.2233 0.0659 1.00072 
 NO2 (g/km) 2.0001 1.3043 0.9626 0.1292 0.099 0.89904 
 CxHy (g/km) 5.4516 3.8371 1.3688 1.1024 0.4826 2.4485 
 methan (g/km) 0.2705 0.1904 0.0679 0.0547 0.0239 0.12148 
 propan (g/km) 0.0055 0.0038 0.0014 0.0011 0.0005 0.00246 
 1,3-butadien (g/km) 0.0018 0.0012 0.0004 0.0004 0.0002 0.0008 
 benzen (g/km) 0.0844 0.0594 0.0212 0.0171 0.0075 0.03792 
 toluen (g/km) 0.0262 0.0184 0.0066 0.0053 0.0023 0.01176 
 styren (g/km) 0.0262 0.0184 0.0066 0.0053 0.0023 0.01176 
 formaldehyd (g/km) 0.5795 0.4079 0.1455 0.1172 0.0513 0.26028 
 acetaldehyd (g/km) 0.2892 0.2036 0.0726 0.0585 0.0256 0.1299 

 

  Odhad množství prachových emisí ze sekundárních zdrojů, kterými jsou při dopravě 
částice zviřované jízdou vozidel a prachové částice uvolňující se z nákladu při přepravě 
kameniva, je problematické a nelze ho provést s potřebnou přesností. Předpokládá se použití 
emisního faktoru uvedeného v následujícím přehledu: 
 

Emisní faktor suspendovaných částic PM10 při dopravě kameniva 
Hmotnostní tok Látka Emisní faktor g/vozidlo/km 

g/h kg ročně 
PM10 17 85 150 

 
 

Přehled hlavních emisí (emise při manipulaci s kamenivem): 
 

 
Emise v kg ročně 

 

350 000 t/r 

provoz linky bez použití 
technik pro snižování 

emisí 
zkrápění a zakrytování 
technologických uzlů 

primární drtič 14 805                 10 500 
sekundární drtič 18 060  7 495 
terciární drtič   6 125 2 450 
třídění hrubých podílů 21 735 4 200 
třídění jemných podílů              122 500 7 700 
přesyp kameniva 
/skladování     525  525 
      
Součet             183 750               32 870 
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 Emise v g/t 

faktor na tunu kameniva 

provoz linky bez použití 
technik pro snižování 

emisí 
zkrápění a zakrytování 
technologických uzlů 

primární drtič   42,3 30,0 
sekundární drtič   51,6 21,4 
terciární drtič   17,5   7,0 
třídění hrubých podílů   62,1 12,0 
třídění jemných podílů 350,0 22,0 
přesyp kameniva 
/skladování    1,5   1,5 
      
Součet 525,0 93,9 

 
 
Přehled hlavních emisí, doprava v lomu (emise z výfukových plynů dieselových motorů 
damprů a nakladačů): 
    NOx      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  

doprava 8.50E-06 0.30618 0.10900 8.68E-08 0.00313 0.00111 

lom PM10  CO  

  g/m.s-1  kg/km.den-1  t/km. rok-1  g/m.s-1  kg/km.den-1  t/km. rok-1  

doprava 9.33E-07 0.03360 0.01196 1.6224E-05 0.58405 0.20792 

 
Přehled hlavních emisí, doprava v lomu, výhledové navýšení: 
    

NOx  
    

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  

doprava 5.66E-06 0.20373 0.07253 5.23E-08 0.00188 0.00067 

lom, nov. PM10  CO  

  g/m.s-1  kg/km.den-1  t/km. rok-1  g/m.s-1  kg/km.den-1  t/km. rok-1  

doprava 6.82E-07 0.02456 0.00874 1.0287E-05 0.37033 0.13184 

 
Výhledový stav-rozšíření dobývacího prostoru: 
    

NOx  
    

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  

1.42E-05 0.50991 0.18153 1.39E-07 0.00501 0.00178 Výhledový 
stav 
 PM10  CO  

  g/m.s-1  kg/km.den-1  t/km. rok-1  g/m.s-1  kg/km.den-1  t/km. rok-1  

doprava 1.62E-06 0.05816 0.02070 2.65E-05 0.95438 0.33976 

 
Přehled hlavních emisí, doprava na komunikaci č. 366, doprava kameniva mimo lom 
    

NOx  
    

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  

s.c.366 8.04E-06 0.28945 0.10305 8.51E-08 0.00306 0.00109 

  PM10  CO  

  g/m.s-1  kg/km.den-1  t/km. rok-1  g/m.s-1  kg/km.den-1  t/km. rok-1  

s.c.366 8.49E-07 0.03056 0.01088 1.5615E-05 0.56214 0.20012 
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Přehled hlavních emisí, doprava kameniva po železnici, doprava kameniva mimo lom 
    

NOx  
    

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  

Vlečka 1.16E-06 0.04167 0.01484 1.07E-08 0.00038 0.00014 

  PM10  CO  

  g/m.s-1  kg/km.den-1  t/km. rok-1  g/m.s-1  kg/km.den-1  t/km. rok-1  

Vlečka 1.40E-07 0.00502 0.00179 2.1041E-06 0.07575 0.02697 

 
 

 Za rok 2008 činila výtoč nafty 149 000 l za rok. Podle emisního faktoru z vyhlášky            
č. 205/2009 Sb. (0,02 kg/m3) činí emise VOC 2,98 kg za rok. 
 

V porovnání s drtící a třídící linkou a komunikacemi uvnitř kamenolomu jsou odstřely 
(trhací práce) pouze jednorázovým zdrojem emisí prachu. Při zkušebním měření emisí ze 
sekundárního odstřelu neodtěženého osamoceného bloku horniny o objemu 60 m3 byla 
průměrná koncentrace tuhého aerosolu v kouřové a prachové vlečce 4,4 mg.m-3. 
 

Celý proces úpravy suroviny je vybaven skrápěním a mlžením v kritických místech, 
proces úpravy nejjemnějších frakcí je mokrý a nedochází při něm k uvolňování emisí TZL do 
ovzduší. 

 
Plochy, na nichž je manipulováno s těženou surovinou, jsou podle potřeby zkrápěny a 

uklízeny tak, aby nedocházelo ke zbytečnému uvolňování TZL do ovzduší.  
 
 
 
B.III.2 Odpadní vody 
 
• Splaškové vody ze sociálního zařízení zůstanou na úrovni současného stavu, tj. po 

přečištění na SO-03 domovní čistírně odpadních vod, typ MICROCLAR DCE 18, včetně 
přívodního potrubí DN 150 – 13 m a odvodního potrubí DN 150 – 2,5 m a kanalizační 
šachty typu Beta jsou vypouštěny do Nectavy v profilu u lomu Chornice. 
Tato čistírna odpadních vod byla povolena rozhodnutím č. j. ŽP/870/03/Hud. – 231/2 ze 
dne 13.8.2003. Byly stanoveny tyto povolené hodnoty znečištění ve vypouštěných 
odpadních vodách (mg/l): 

 
ukazatel hodnota „p“ hodnota „m“ ročně 
BSK5 25 30 15,0 
CHSKCr 80 120 55,0 
NL 25 35 15,5 

 
Uložená měření: 
Počet kontrolních profilů  –  1 (odpadní potrubí z ČOV) 
Četnost měření množství (počet ročně)  –  2x ročně 

 
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24   –   1,53 m3 za den 
Maximální bezdeštný denní přítok Qd   –   2,58 m3 za den 
Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh   –   0,122 l/s 
Maximální bezdeštný roční přítok Qr   –   660 m3 za rok 
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Kolaudační rozhodnutí č. j. OŽP5/6071/2005/231/2 povolilo užívání ČOV DC 18 
MICROCLAR. 
 
Poslední rozbory vypouštěné přečištěné odpadní vody (datum odběru 10.12.2008) byly 
provedeny laboratoří VHOS, a. s., Moravská Třebová s těmito výsledky: 
 
BSK5 3 mg/l 
CHSKCr 24 mg/l 
NL 7 mg/l 

  
Dosažené výsledky vyhovují vydanému rozhodnutí, které je ale nutné časově prodloužit. 
 

 K vypouštění odpadních vod do Nectavy se vyjádřila pod zn. OPM/SY/1070/2009 ze 
dne 23.10.2009 Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Svitavy. Tímto vyjádřením 
byl s vyústěním do Nectavy vydán taktéž souhlas při dodržení čtyř podmínek, a to: 
 

• kvalita vypouštěných přečištěných odpadních vod musí odpovídat hodnotám uvedeným 
v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění po novele č. 229/2007 Sb. 

• vypouštění odpadních vod bude povoleno příslušným vodoprávním úřadem, viz § 8     
odst. c) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 

• kvalita vypouštěných vod bude pravidelně monitorována 
• výusť odpadního potrubí do vodoteče nesmí způsobovat překážku ve vodním toku a musí 

být provedena tak, aby nedocházelo k porušování břehů vodního toku (odláždění výusti 
dlažbou z kamene do betonu apod.). 

 
 Tato rozhodnutí a vyjádření jsou uvedena v dokladové části. 

 
 

• 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 umožňuje následující přípustné hodnoty znečištění pro 
vypouštěné odpadní (důlní) vody: 

 
NL (nerozpuštěné látky) 40 mg/l 
NEL (nepolární extrahovatelné látky) 3 mg/l 
 
 
Povolení k vypouštění důlních vod do Nectavy v ř. km 8,63 (povodí h. p. 4-10-02-      

-098) vydal rozhodnutím č. j.: ŽP/VH/982/03/Hud. – 231/2 ze dne 14.10.2003 odbor 
životního prostředí Městského úřadu Moravská Třebová (viz dokladovou část). 
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Množství vypouštění důlních vod byla stanovena takto: 
 

Průměrné povolené čerpání – 8 l/s – 12 l/s 
Maximální povolené čerpání – 14 l/s 
Maximální měsíční povolené čerpání – 13 000 m3 
Maximální roční povolené čerpání – 156 000 m3 

 
 
Povolené hodnoty znečištění ve vypouštěných vodách byly určeny takto: 
 

NL mg/l 40 
NEL mg/l 3 
pH  6,5 – 8,5 
Fecelk. mg/l 2  (tento ukazatel může být v četnosti 1x ročně překročen) 
 
 
 Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny bylo tímto rozhodnutím 
povoleno z kóty 418 m n. m. na 413 m n. m., respektive při další těžbě až na kótu 403 m n. m. 
 
 Doba povoleného nakládání s podzemními vodami (vypouštění důlních vod) nebyla 
stanovena, ale byly určeny minimální hladiny podzemní vody – únor 495 m – 500 m n. m., 
červen 490 m n. m., přičemž není jasné k čemu se tyto kóty vztahují. 
 
 Množství vypouštěných důlních vod za sledované období bylo takovéto: 
 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 
 m3 m3 m3 m3 m3 

leden – 0 1 512 2 817 0 
únor – 3 456 3 672 5 958 7 097 
březen – 6 544 4 800 1 979 7 812 
duben 10 333,6 6 644 3 628 10 121 10 199 
květen 936,0 2 514 6 708 7 876 8 010 
červen 1 368,0 1 500 4 465 8 210 6 579 
červenec 10 225,0 700 4 201 9 915 7 082 
srpen 3 354,0 3 190 9 461 8 050 9 341 
září 468,0 872 11 564 5 740 11 012 
říjen 1 014,0 140 9 164 6 234 9 485 
listopad 780,0 460 10 136 7 974 9 201 
prosinec 0,0 400 4 361 6 001  
celkem 28 478,6 26 420 73 672 80 875  

 
Z uvedeného přehledu vyplývá, že při zahlubování lomu stoupá množství důlních vod, 

které je nutno odčerpávat. 
 

Jakost důlních vod v roce 2009 byla takováto: 
 
Důlní vodu lze charakterizovat jako alkalickou (pH kolem 8,1), středně až zvýšeně 

mineralizovanou (konduktivita 50 mS/m – 60 mS/m).  
 
Stanovované základní chemické ukazatele se pohybovaly  na úrovni  geogenního 

pozadí. Koncentrace síranů kolísaly v rozmezí cca 140 mg/l – 180 mg/l, koncentrace 
dusičnanů v rozmezí  5 mg/l – 10 mg/l. Koncentrace nerozpuštěných látek byly v roce 2009 
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minimální, nepřekročily mez stanovitelnosti 5 mg/l, tj. ani příslušný limit 40 mg/l.                 
U stanovovaných kovů  (As, Pb, Sb) nebyly zaznamenány koncentrace překračující imisní 
standardy pro povrchové vody. Ostatní stanovované ukazatele ve všech kolech vyhovovaly 
příslušným limitům. 

 
Koncentrace stanovovaných ukazatelů se v roce 2009 pohybovaly přibližně na 

obdobné úrovni jako v posledních letech. 
 
 
 
• Dešťové (balastní) vody 
 

Nejsou vodami odpadními ve smyslu zákona o vodách, zde jsou zmíněny pro 
komplexní hodnocení. 

 
Dešťové vody v současné době zčásti zasakují do podloží, zčásti se shromažďují 

v těžebním „jezeře“ a zčásti jsou odváděny do řeky Nectavy, zejména z prostoru pod 
třídičkami. 

 
Množství tzv. balastních vod se ve sledovaném období pohybovalo ponejvíce 

v rozmezí 0,6 l/s až 1,2 l/s a bylo vypouštěno do Nectavy. 
 
Jakost těchto vod, námi při monitorování označené za balastní vody, byla v roce 2009 

takováto: 
 

Balastní vodu lze charakterizovat jako alkalickou (pH kolem 8,2), středně až zvýšeně 
mineralizovanou (konduktivita kolem 60 mS/m). Chemismus balastních vod je velmi 
podobný chemismu důlních vod. 

 
Stanovované základní chemické ukazatele se pohybovaly  na úrovni  geogenního 

pozadí. Koncentrace síranů se pohybovaly na úrovni 180 mg/l, koncentrace dusičnanů kolem 
10 mg/l. Ze stanovovaných kovů  (As, Pb, Sb) nebyla u žádného prvku zaznamenána 
koncentrace překračující imisní standard pro povrchové vody. V prvním kole byl u ukazatele 
nerozpuštěné látky mírně překročen imisní standard a povolený limit pro nerozpuštěné látky 
ve vypouštěných vodách (březen 2009: stanoveno 46 mg/l; limit 40 mg/l; imisní standard      
25 mg/l). Ostatní stanovované ukazatele v provedených dvou kolech roku 2009 vyhovovaly 
příslušným limitům. 

 
Většina stanovovaných ukazatelů se v roce 2009 pohybovala přibližně na obdobné 

úrovni jako v roce 2008. V minulosti občas zjištěné vysoké koncentrace nerozpuštěných látek 
(výrazně nadlimitní) nebyly v roce 2009 na takové úrovni zjištěny. 

 
 
 

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.  
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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. 41/2005 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 lomu 
Chornice jsou uvedeny v následující tabulce (nebezpečné odpady zvýrazněny). 

Kód odpadu Druh odpadu Kategorie Nakládání s odpady 

010408 
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 
010407 O využití 

010409 Odpadní písek a jíl O využití 

080111 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N odstranění 

080112 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
080111 

O 
odstranění 

130112* Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje N odstranění 

130207* Snadno biologicky rozložitelné motorové, 
převodové a mazací oleje   

N odstranění 

150101 Papírové a lepenkové obaly O recyklace/odstranění 

150102 Plastové obaly O/N recyklace/odstranění 

150103 Dřevěné obaly O odstranění 

150103 Kovové obaly O/N  

16 06 01* Autobaterie N odstranění 

170101 Beton O recyklace/odstranění 

170203 Plast O recyklace/odstranění 

170405 Železo a ocel O recyklace/odstranění 

170411 Kabely neuvedené pod 170410 O recyklace/odstranění 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O využití 

170602 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 
170603 

O recyklace/odstranění 

170802 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
170801 

O recyklace/odstranění 

170904 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
číslem 170801 

O 
odstranění 

200301 Směsný komunální odpad O odstranění 

 
 
 

08 03 17 Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné 
látky 

N recyklace/odstranění  

13 01 12* Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje N odstranění 
13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové N odstranění 
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a mazací oleje 
13 05 03 Kal z lapáků nečistot N odstranění 
15 01 02 Plastové obaly O/N recyklace/odstranění 
15 01 04 Kovové obaly znečištěné O/N recyklace/odstranění 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N odstranění 

16 01 03 Pneumatiky O recyklace/odstranění 
16 01 07* Olejové filtry N odstranění 
16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11  O odstranění 
16 01 13* Brzdové kapaliny N odstranění 
16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N odstranění 
16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14 O odstranění 
16 06 01* Olověné akumulátory N odstranění 
17 02 03 Plasty O recyklace/odstranění 
17 04 05  Železo a ocel O recyklace/odstranění 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N recyklace/odstranění 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O recyklace/odstranění 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03**  O využití 
20 01 01 Papír, lepenka O recyklace 
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravování O využití/odstranění 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   N odstranění 
20 01 39 Plasty O recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O odstranění 

 

* Vznik odpadů označených hvězdičkou se předpokládá ve specializovaných dílnách mimo území lomu. 
**Zemina  a kamení uvádíme 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  
 

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.  
 
Pro nakládání s nebezpečnými odpady bude mít oznamovatel souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady. Se všemi odpady je a bude nakládáno v souladu s ustanoveními 
platné legislativy, tj. přednostně budou odpady využívány, veškeré odpady budou předávány 
výhradně oprávněným osobám, odpady budou uloženy na místech zabezpečených proti úniku 
do životního prostředí, proti odcizení, smíšení a působení povětrnostních vlivů apod.  

 
O nakládání s odpady je a bude vedena evidence odpadů. 
 
Průběžná evidence nakládání s odpady podává přehled např. za období 1.1.2008 – 

31.12.2008. 
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V rámci ukončení provozu se neočekává produkce odpadů, které by z hlediska jejich 

využití nebo zneškodnění byly problematické. Technologie úpravny bude demontována a 



 
 

37 

použita v jiných lokalitách, budovy mohou být demolovány v souladu s konečnou podobou 
plánu likvidace provozovny  

 
Z hlediska zákona č. 157/2009 Sb., o těžebním odpadu, je možno konstatovat, že 

v dobývacím prostoru nebudou vznikat těžební odpady, které by nebylo možno využít při 
sanaci a rekultivaci lokality, a tedy se ustanovení zákona na tento provoz vztahují pouze 
obecně. 

 
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. 
 
 
 
 
B.III.4 Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach a jiné výstupy) 
 
Hluk 
 

Řešená úloha je rozdělena na podúlohy, pro něž jsou řešeny přímé úlohy „zdroj           
– účinek“ pro elementární zdroje typů: 
– bodový zdroj akustické energie (drtiče, třídírna, rypadlo, těžká nákladní vozidla, 

kompresor, pneumatická kladiva) 
– plošný zdroj akustické energie (skupina nákladních automobilů) 
– prostorový a liniový zdroj akustické energie (v praxi bývá nahrazován konečnou 

množinou plošných a liniových zdrojů akustické energie, např. doprava na veřejných 
komunikacích nebo železniční vlečka). 

 
 
Provoz úpravy nerostných surovin 
 
 Provoz úpravy kameniva je hodnocen pro provoz v denní době, s nočním provozem se 
nepočítá. Hlukový výkon jednotlivých uzlů je uveden v následujícím přehledu: 
 

zdroj popis Lw (dB) 
P 1 čelisťový drtič 100,0 
P 2 kuželový drtič 101,0 
P 3 kuželový drtič 101,0 
P 4 třídírna 100,0 

 
 
 
Hluk z provozu lomu 
 
 Provoz lomu bude zajišťovat: rypadlo, nakladač, těžký nákladní automobil, 

pneumatické kladivo, kompresor 
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 Uvedené mechanismy nebudou působit stále a ve stejný čas, naopak současné 
působení některých je vyloučeno. Hlukovou studií je proto uvažován celkový hlukový výkon 
všech pohyblivých mechanismů v hodnotě 95 dB. 
 

zdroj popis Lw (dB) 
P 5 rypadlo 102,0 
P 6 nakladač   66,3 
P 7 těžký nákladní automobil   74,7 
P 8 těžký nákladní automobil   71,2 
P 9 pneumatické kladivo 104,0 

P 10 kompresor 104,0 
 
 Měření hlučnosti v pracovním prostředí dokumentuje protokol 2410/H-127/AF/07 
doložený v hlukové studii a dokladové části. 
 
 
Hluk z trhacích prací 
 

Hluk z trhacích prací je dle platných předpisů zařazen jako impulsní hluk. Zdrojem je 
především časovaný třesk detonujících výbušnin. Čím rychleji následují impulsy z sebou, tím 
větší je ohrožení sluchového orgánu, a to zejména při hladinách hluku nad 90 dB. V případě 
posuzovaného záměru probíhá celý odstřel v několika sekundách, přičemž hluk detonace je 
zmírněn vrstvami kamene a do okolí se v místě odstřelu projeví jako zdroj hluku cca 90 dB. 
Při provádění odstřelů je lom z hlediska ochrany před vstupem cizích osob zabezpečen 
výstražnými tabulemi a výstražnými signály, ve větších vzdálenostech, kde by se již mohly 
cizí osoby pohybovat, klesá hladina hluku pod hodnotu ovlivňující lidské zdraví. Ročně se 
provádí až 15 odstřelů. 

 
Dle platné legislativy je přípustný expoziční limit impulsního hluku vyjádřený: 

 

• špičkovým akustickým tlakem Cp – Cpeak 200 Pa, nebo 
• hladinou špičkového akustického tlaku CL – Cpeak  140 dB.  
 

Podrobná analýza akustické tlakové vlny (hluku) trhacích prací byla provedena ve 
zprávě L.Soukupa (1996). Přímé měření hluku bylo provedeno na louce před objektem 
bývalého mlýna  (čp. 73) tzn. na lokalitě v blízkosti lomu a málo chráněné terénními 
překážkami před akustickým tlakem. Výsledná hodnota hlukové zátěže při odstřelu 
příložných náloží byla L(akustický tlak) = 74,6 dB (A), při odstřelu malého rozsahu                
L = 66,9 dB (A). 

 
 
Hluk z dopravy 
 

Současný stav akustické zátěže v lokalitě je dán místní dopravou po veřejné 
komunikaci  (liniový akustický zdroj). 

 
Vliv stávajících liniových akustických zdrojů hluku se pohybuje ve zvolených 

výpočtových bodech od 30,9 dB(A) do 46,7 dB(A). Nejvíce zatíženými jsou body č. 1 a 2 
(Kladky čp. 116 a čp. 74, výpočtová výška 3 m a 6 m). Vypočtená akustická situace 
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v chráněných prostorách staveb není prokazatelně nadlimitní, pro provoz na veřejných 
komunikacích je uvažována korekce +5 dB(A) pro akustický limit platný v denní dobu. 

 
Současný stav akustické zátěže v lokalitě je dán také místní železniční dopravou 

motorové trakce (liniový akustický zdroj). 
 
Vliv současných železničních liniových akustických zdrojů hluku se pohybuje ve 

zvolených výpočtových bodech od 36,7 do 49,0 dB(A). Nejvíce zatíženými jsou body č. 1 a 2 
(Kladky čp. 116 a čp. 74, výpočtová výška 3 a 6 m). Vypočtená akustická situace 
v chráněných prostorách staveb není prokazatelně nadlimitní, pro provoz na veřejných 
komunikacích je uvažována korekce +5 dB(A) pro akustický limit platný v denní dobu. 
 
 
Provádění hromadných odstřelů podléhá příslušným zákonům a předpisům státní báňské 
správy, doplněných případnými individuálními výměry orgánů státní správy. 

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

Vyhláška ČBU č. 72/1988 Sb., o výbušninách, v platném znění. 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní 
zákon). 

 

Každý odstřel (max. 15 ročně) je individuálně připravován. Přípravu clonového odstřelu lze 
popsat následujícími body: 

a) obhlídka v souladu s plánem otvírky přípravy a dobývání; 

b) zaměření díla, stěny, zářezu nebo předpolí v rozsahu odpovídajícím záměru; 

c) vypracování projektové dokumentace, při respektování stanovených podmínek pro 
odstřel; 

d) kontrola průběhu prací; 

e) kontrolní (konečné) zaměření důlního díla a vypracování potřebné grafické dokumentace 
a  výpočtů; 

f) provedení trhacích prací. 
 

Tyto práce organizuje a řídí za pomoci svých spolupracovníků a vedoucího lomu 
zástupce dle zákona ČNR č. 439/1992 Sb. ze dne 14.9.1992 o ochraně a využívání nerostného 
bohatství, zákona ČNR č. 440/1992 Sb. ze dne 14.9.1992 o hornické činností, výbušninách a 
o státní báňské správě a vyhlášky ČBU č. 72/1988 Sb. ze dne 29.4.1988 o výbušninách ve 
znění vyhlášky ČBU č. 173/1992 Sb. o používání výbušnin (dále jen v platném znění). 
 

Součástí clonových odstřelů jsou přípravné trhací práce. 
 

Vrtací práce: 

a) doprava vrtací soupravy na pracoviště; 

b) postavení a přemísťování vrtací soupravy; 
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c) vrtání jednotlivých vývrtů podle projektové dokumentace, vedení vrtného deníku, odvoz 
vrtací soupravy z pracoviště po dovrtání; 

d) kontrola vrtacích prací; 

Vrtací práce provádí pro lom Chornice dodavatelsky. Zadání termínu a přípravu pracoviště 
řídí vedoucí lomu.  

 

Dokončovací práce: 

Dokončovacími pracemi jsou všechny práce, spojené s vlastním provedením clonového 
odstřelu od okamžiku ukončení vrtacích prací. Jsou to: 

a) zaměření a vyhodnocení připravované akce; 

b) kontrola a případné přeměření hloubky, sklonů a směrů vývrtů; 

c) vypracování konečné záměry, provedení výpočtů a potřebných úprav a změn; 

d) stanovení a nahlášení doby odstřelu příslušným orgánům a organizacím; 

e) zajištění dodávky výbušnin; 

f) označení a vyklizení manipulačního prostoru, provedení zabezpečovacích prací před 
započetím nabíjení vývrtů a přeprava výbušnin; 

g) vlastní nabíjení a adjustování vývrtů; 

h) utěsnění vývrtů; 

i) propojení roznětné sítě. 

Zbylé výbušniny zpravidla odváží dodavatelská organizace. 

 

Vlastní odstřel: 

a) určení bezpečnostního okruhu podle povolovacích podmínek odstřelu a podle okamžité 
situace na místě; 

b) vyklizení a uzavření bezpečnostního okruhu; 

c) přeměření a připojení roznětného okruhu; 

d) odpálení náloží; 

e) prohlídka pracoviště a uvolnění uzávěry bezpečnostního okruhu. 

 

Dokumentace odstřelu: 

U každého odstřelu bude pořízena fotodokumentace, popřípadě videozáznam se zaměřením 
na inkriminovanou oblast lomové stěny a možného dopadu úlomků rozpojovaného 
horninového masivu. 

Dokumentace bude pořizována před provedením odstřelu a pokud to umožní bezpečnostní 
hlediska i v průběhu vlastního odpalu. 

Dokumentace bude hodinově a datově označena. 
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Ukončení odstřelu: 

Po výbuchu náloží a po uplynutí čekací doby provede vedoucí lomu a technický vedoucí 
odstřelu (TVO) obhlídku pracoviště a zjištění, zda vybuchly všechny nálože a je-li pracoviště 
v pořádku. Poté uvolní uzávěru bezpečnostního okruhu. 

Dále provede (TVO) zhodnocení odstřelu a sepíše zápis, v němž uvede: – zda vybuchly 
všechny nálože, co nařídil k zajištění bezpečnosti lomové stěny popř. zářezu, hospodářské 
zhodnocení odstřelu, technické zhodnocení odstřelu, zjištění o způsobených škodách a 
předání pracoviště.  
 

Těsnění vývrtu: 

Těsnění vývrtů bude prováděno pískovou ucpávkou, případně drtěmi malých frakcí. Do 
záhlavních vývrtů bude ucpávka volně sypaná, do patních vývrtů budou zasouvána umělá 
střeva, naplněná pískem nebo drtí. 
 

Roznět náloží: 

Roznět bude používán elektrický, případně kombinovaný s bleskovicí nebo neelektrický 
roznět. Rozbušky budou umístěny ve vývrtu, nebo na bleskovici u ústi vývrtu.  
 

Čekací doba: 

Čekací doba je při používání elektrického roznětu 5 minut. Při podezření na selhávku je 
čekací doba dvojnásobná – 10 minut. Čekací doba přitom nesmí být kratší než doba, potřebná 
k rozplynutí zplodin výbuchu. 

Výbušniny jsou nabývány na základě povolení k odběru výbušnin. Každý, kdo přijde do styku 
s výbušninou, je povinen postupovat s největší opatrností a dodržovat předpisy a návody na 
používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost jiných osob a majetku. 

Při zacházení s výbušninami mohou být přítomni pouze pracovníci, kteří jsou přímo 
zúčastněni na přípravě trhacích prací a kontrolní orgány. 

 

Ohlašovací povinnost: 

TVO, případně jeho zástupce nařídí ohlášení doby provedení odstřelu příslušným orgánům a 
organizacím podle vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., ve znění vyhlášky ČBÚ č.173/1992 Sb.      
(v platném znění) 

Ohlášení provede vedoucí lomu nebo jím pověřený pracovník provozovny v předepsaných 
lhůtách, přičemž přihlíží k podmínkám stanoveným schvalovacím výměrem OBÚ (povolení 
odstřelu). 

 

Omezení provozu lomu: 

Po dobu přípravy a provádění trhacích prací velkého rozsahu není ostatní provoz lomu mimo 
manipulační prostor omezován, s výjimkou trhacích prací malého rozsahu. 

Při provádění clonových odstřelů na provozovně Chornice je za úkryt určena sociální budova 
lomu.  

Místo odpalu je vždy zakresleno v situační mapě hlídek.  
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Manipulační prostor: 

Manipulační prostor musí být před přivezením výbušnin označen a vyklizen a smějí se 

v něm zdržovat pouze osoby, které jsou přímo zúčastněné na přípravě a provedení odstřelu. 

Manipulační prostor bude vyznačen výstražnou tabulí se zákazem vstupu, případně ohrazením 
nebo praporky. 

 

Bezpečnostní okruh: 

Bezpečnostní okruh bude zajištěn soustavou hlídek tak, aby bylo zabráněno vstupu 
nezúčastněných osob do ohroženého území. 

Bezpečnostní okruh bude přitom vždy vyklizen a uzavřen nejpozději před připojením 
roznětné sítě na přívodní vedení. 

Pracoviště lomu Chornice je při provádění trhacích prací velkého rozsahu zajištěno soustavou 
hlídek. 
 

 

Hodnocení seismických účinků 
 

Hodnocení seismických účinků vychází z provedených kontrolních měření při clonových 
odstřelech. 

Účelem je ověření seismických účinků generovaných clonovým odstřelem, posouzení jejich 
vlivu na nejbližší ohrožené objekty pro případné úpravy technologie odstřelů vedoucí              
k zamezení vzniku škod. 

 

Hodnocený odstřel 

Clonový odstřel č. 53/2008, odpálený dne 24.1.2008 měl tyto parametry: 

počet záhlavních vrtů ………………………………………. 105 

průměr záhlavních vrtů…………………………………. 95 (mm) 

hloubka záhlavních vrtů……………………………… 7 – 11 (m) 

počet řad záhlavních vrtů………………..………. 7 + 3 předvrty 

záběr 1. řady………………………………………… 2,8 – 3 (m) 

záběr 2. – 7. řady ………………………………………….3 (m) 

rozteče mezi vrty…………………………………………. 3 (m) 

úklon od vertikály ………………………….……………….10° 

maximální nálož v jednom vrtu …………………………37 (kg) 

maximální dílčí nálož vjednom časovém stupni ……….360 (kg) 

časování ve stupních ……………………………..DeM S 1 – 12 

použitá trhavina ………….…Austrogel G 1 prům. 65(mm)  392 (kg) 

                                                  Lambrex 1 prům. 65(mm) 1800 (kg) 
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celková nálož …………………………………………….. 1192 (kg) 

vzdálenost od stanoviště 1 – Chobyně č. p. 96 ……………..585 (m) 

vzdálenost od stanoviště 2 – Chobyně č. p. 122 ……………686 (m) 

vzdálenost od stanoviště 3 - Kladky č. p. 73 ……………….500 (m) 

 

 V příloze H 12 je kromě tohoto clonového odstřelu ještě doložen clonový odstřel 
odpálený dne 15.8.2008. 

 

Měřící stanoviště: 

Měřící stanoviště byla umístěna dle konfigurace lomu následovně: 

stanoviště 1 

Chobyně, dům č. p. 96 (částečně podsklepený, patrový, rodinný domek s půdou, postavený ve 
svahu, v roce 1990, na místě původní chalupy. Geofon umístěn na betonovém vnějším 
parapetu sklepního okna, 0,2 m nad terénem). 

stanoviště 2 

Chobyně, dům č.p. 122 (částečně podsklepený, přízemní rodinný domek s půdou, postavený  
v původní části, která pochází z roku 1916, z vepřovic. Nejnovější část pochází, z roku 1984 a 
je postavena z plynosilikátových tvárnic, seismograf s integrovaným geofonem byl umístěn 
na teracové dlažbě prahu vstupních dveří do domu 0,8 m nad terénem). 

stanoviště 3 

Kladky, mlýn č.p. 73 (nejspíše nepodsklepený objekt bývalého mlýna, ve značné neutěšeném 
stavu, postavený v převážné části z kamenného zdiva. Doba původu neznáma, odhadem 
minimálně 150 let, geofon byl umístěn na kamenné plotové zídce navazující na roh budovy 
cca 0,8 m nad terénem). 

 

Stanovení kritérií seismické odolnosti: 

Kritéria seismické odolnosti dotčených objektů jsou převzata z normy DIN 4150. Zpracování 
podle DIN 4150 umožňuje porovnání naměřených hodnot s přípustnými v celém frekvenčním 
spektru otřesů. 

S odkazem na tyto publikace doporučujeme následující rychlosti kmitání, při jejichž 
respektování nedojde ani k prvým známkám škod na objektech typu rodinných domků: 

f menší, nebo rovna 10 Hz…………………………………………..……………. 5 (mm/s) 

f větší 10 Hz ale menší 50 Hz ……………………………………..………… 5 – 15(mm/s) 

f větší 50 Hz ………………………………………………………..……….15 – 20 (mm/s) 

Pro objekt mlýna bude nutné dodržet přísnější kritéria platná pro chatrné stavby. 

f menší, nebo rovna 10 Hz ……………………………………….………………. 3 (mm/s) 

f větší 10 Hz ale menší 50 Hz………………………………………………… 3 – 8 (mm/s) 

f větší 50 Hz ………………………………………………………………….8 – 10 (mm/s) 

Vyšším frekvencím odpovídají vyšší rychlosti kmitání.  
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Hodnocení otřesů vyvolaných clonovým odstřelem a kontrola tlakovzdušných účinků: 
 

Ve smyslu ČSN 730040 je třeba předpokládat, že hodnota konstanty K je proměnná,              
v závislosti na vzdálenosti od zdroje (jak naznačuje tabulka ČSN – 2). Tento předpoklad 
výpočtem respektujeme následovně: vypočteme hodnotu KČSN odpovídající vzdálenosti 
stanoviště L – vychází pro Lom Chornice 

S1 KČSN = 95,3 

S2 KČSN = 99,0 

S3 KČSN = 88,3 

vypočteme poměr K1 / KČSN = kK  S1 kK = 0,382 

S2 kK = 0,376 

S3 kK = 0,326 

Řešení bylo provedeno i pro ostatní složky měření a celkové řešení poměru konstant přenosu 

vychází: průměrná hodnota            kK = 0,283 

rozptyl hodnot                                    0,0843 

bezpečná hodnota             kK = 0,500. 

 

Přípustné zatížení objektů: 

Zatížení stavebních konstrukcí technickými otřesy řešíme podle normy ČSN 730040 Zatížení 
stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva. Podle znění této nové normy lze 
odvodit: 

Zařazení objektů (viz ČSN tabulka 9, tabulka 13, čl. 5.5.3) 

třída odolnosti    B  -         běžné cihelné stavby, isolované nebo             

                                                                           řadové domky s půdorysnou plochou do 200 m 

                                                                           nejvýše o třech podlažích. 

A -    chatrné stavby, neodpovídající stavebním 

                                                                          předpisům; historické budovy 

                                                                          z nepracovaného kamene 

základová půda        Kategorie b -    střední až horší kvalita 

přípustný stupeň 

 

poškození objektu otřesem              0 - žádné poškození není přípustné. 

Určení přípustné intenzity otřesu (viz ČSN tabulka 14): 

pro objekty definované A, b, 0            přípustná rychlost kmitání pro střední obor 

                                                                      frekvencí (10 Hz< f< 50 Hz)je v rozsahu 

                                                                     Vmax = 6 mm/s až 12 mm/s, 

pro objekty definované B, b, 0           přípustná rychlost kmitání pro střední obor 
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                                                                     frekvencí (10 Hz< f< 50 Hz)je v rozsahu 

                                                                    Vm = 10 mm/s až 20 mm/s. 

S ohledem na dostatečnou bezpečnost všech objektů doporučujeme uvažovat s nižší úrovní 

přípustné intenzity otřesu, tedy vP <Vmax = 6 mm/s až 12 mm/s. 

 
Tabulka - Doporučené parametry náloží pro těžbu v lomu CHORNICE 

Vzdálenost Doporučené nálože pro clonové odstřely 

L(m)  max m1 DeM (kg) mC (kg) 

200  220  3.000 

250  340  4.500 

300  480  5.000 

350  650  6.000 

400  800  8.000 

450  900  9.000 

 
Za předpokladů dodržení výše uvedených parametrů náloží, nejsou obytné objekty ohroženy 
vibracemi nad přípustnou mez. 

 
 
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. 
  

  
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. 
 
 
 
 
Záření 
 
 Navrhovaná a používaná technologie a realizace záměru není zdrojem uvedených 
záření nad přípustnou mez. 
 
 Těžená surovina byla testována na obsah radioaktivity. Hodnota hmotnostní aktivity 
226Ra vyhovuje požadavkům na stavební materiály pro pobytové budovy uvedené v příloze    
č. 11 vyhl. č. 184/1997 Sb. 
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Zápach 
 
 Realizací záměru nebude okolí nad hranicemi dobývacích prostorů zatěžováno 
emisemi pachových látek. 

 
 
 

B.III.5 Doplňující údaje 
 
Zaměstnanost, směnnost 
 
 V současné době pracuje v kamenolomu 11 pracovníků, z toho 8 dělníků, 1 pracovník 
u váhy, 1 účetní, 1 vedoucí. 
 
 Do budoucna se uvažuje o zvýšení počtu pracovníků zhruba o 1 osobu. Pracovní doba 
je jednosměnná, v období duben – listopad se jedná o 8 h – 10 h denně, výjimečně je lom 
v provozu o sobotách. V období prosinec – březen je pracovní doba podstatně snížena,            
o druhé směně se neuvažuje. 
 
 Jiné výstupy než výše popsané nejsou očekávány. 
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ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

C.I.1  Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 

Území, v němž bude realizován předmětný záměr, je v současné době určeno pro 
těžbu nerostů a její zázemí na základě platného rozhodnutí Obvodního báňského úřadu a 
schváleného POPD. Dosavadní využití území se při realizaci záměru nezmění. 

 
Prioritou vlastního území kamenolomu je dodržování ustanovení horního zákona, 

týkajících se zejména požadavku vydobýt zásoby výhradních ložisek včetně průvodních 
nerostů co nejúplněji, s co nejmenšími ztrátami a znečištěním, bez výlučného zaměření na 
bohaté části ložiska, a vydobyté nerosty řádně využít. 

 
Při dobývání výhradního ložiska je nutno používat takové dobývací metody, které 

umožní vydobýt bilanční zásoby výhradního ložiska s co největší výrubnosti, s co nejmenšími 
ztrátami a co nejmenším znečištěním, které jsou technicky i ekonomicky zdůvodněny, což 
organizace navrhuje i v připravovaném novém plánu otvírky, přípravy a dobývání s co možná 
nejrychlejším a nejefektivnějším návratem území do přírodě blízkého stavu. 

 
Dobývání výhradního ložiska nesmí být zastaveno, aniž bylo zjištěno, že pozdější jeho 

dobývání bude technicky možné a hospodářsky účelné a bezpečné. 
 
 
 

C.I.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
 

Vlastní podstatou záměru je důsledné a ekonomické využití přírodního zdroje – 
stavebního kamene, které bude mít za následek maximální možné zhodnocení zdroje. 

 
Záměr svou podstatou znamená hospodárné využívání současných zdrojů stavebního 

kamene. Realizací záměru nedojde k omezení nebo zamezení využívaní jiných surovinových 
zdrojů v okolí. 

 
Jiné přírodní zdroje (voda, půda, neobnovitelné zdroje jiných surovin než  těžené 

suroviny) nebudou záměrem dotčeny. 
 
 
 

C.I.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž 
 

Lokalita disponuje přírodním prostředím schopným rychlé regenerace. Tuto 
skutečnost signalizuje poměrně rychlý nástup flóry a fauny na roztěžených plochách. 
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C.I.4 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 

Územní systém ekologické stability je tvořen sítí biocenter vzájemně propojených 
biokoridory. ÚSES je vymezován hierarchicky podle významu a rozlohy do několika úrovní: 
nadregionální (celostátní), regionální a lokální. Nadregionální ÚSES do svých prvků (zejména 
biokoridorů) zahrnuje rozsáhlá území, včetně území sídel a stavebně technických prvků 
vytvořených člověkem. Regionální ÚSES je pak tvořen již prvky nejhodnotnějšími, biocentra 
v krajině často představují relativně nejhodnotnější území, blížící se potenciálnímu                   
i přirozenému stavu společenstev. Biocentra regionální úrovně je proto třeba důsledně chránit 
proti jakýmkoliv vlivům ohrožujícím jejich přírodní složku. 

  
Nejpodrobnější úrovní je ÚSES na úrovni lokální. Je tvořen prvky kostry ekologické 

stability v krajině, včetně VKP, základní skladebné prvky (biocentra a biokoridory) jsou dále 
doplněny interakčními prvky. Prvky, vymezené jako ÚSES lokální úrovně, mají zásadní vliv 
na vzhled a ráz krajiny, určují její členitost, měřítko, a definují spolu s ostatními prvky 
krajinnou matrici. Z hlediska krajinného rázu představují tedy prvky lokálního ÚSES velmi 
významnou složku krajinného rázu.  

 
Záměr respektuje územní systém ekologické stability krajiny. Místo záměru 

nepostihuje přímo žádný prvek nadregionálního ani lokálního ÚSES. Existující ani navržená 
biocentra či biokoridory do zájmového území nezasahují  a jsou situovány v takových 
vzdálenostech, kde nemohou být záměrem ovlivněny.  

 
 
Nejvýznamnější skladebné prvky regionálního ÚSES v širším okolí: 

 

Druh  název   k. ú. 

RBC 277 Nectavské údolí  Zálesí u Jevíčka, Březinky, Biskupice 

LBC   Pod Ostrým  Jaroměřice 

LBC   Pod Březinou             Jaroměřice, Kladky 

LBC    V Provazcích  Chobyně 
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                   místo záměru 
 

 
 
 
C.I.5 Zvláště chráněná území 
 

Zvláště chráněná území přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění, se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od zájmového území záměru 
a nebudou záměrem ovlivněny. 
 
 
 
C.I.6 Území přírodních parků 
 

Severně od zájmového území se nachází přírodní park Kladecko. Jde o oblast, která je  
ceněná především pro zachovaný krajinný ráz s velkou druhovou pestrostí a výskytem 
vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů.  

 
Na přírodní park Kladečko východně navazuje přírodní park Bohdalov-Hartinkov 

rozprostírající se v JZ části Zábřežské vrchoviny asi 4 km severovýchodně od Městečka 
Trnávka a byl zřízen v roce 1996 Okresním úřadem Svitavy v širším okolí obcí Bohdalov a 
Hartinkov na celkové ploše cca 6265 ha k ochraně esteticky a biologicky hodnotné krajiny     
s četnými významnými krajinnými prvky.  



 
 

50 

 
Přírodní parky nebudou   polohou ani charakterem oznamovaného záměru  dotčeny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
C.I.7        Národní park (NP), Chráněná krajinná oblast (CHKO)  

 
V řešeném území se nenachází žádné velkoplošné chráněné území kategorie Národní 

park ani Chráněná krajinná oblast. Nejbližším velkoplošným územím je severovýchodně 
v nivě hornomoravského úvalu CHKO Litovelské Pomoraví.  
 
 
 
C.I.8          Maloplošná chráněná území 

 
Národní přírodní rezervace (NPR), Národní přírodní památka (NPP), Přírodní 

rezervace (PR), Přírodní památka (PP). V širším území,  mimo místo záměru,  se nacházejí: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

kategorie název 
PP Skřípovský mokřad 
PP Na Kozénku 
PR Rudka 
PP Skalky 
PP U Nádrže 
PR Durana 

PP Kladecko 

PP 
Bohdalov- 
Hartinkov 
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C.I.9        Významné krajinné prvky 
 

Pojem významný krajinný prvek (VKP) byl do praxe zaveden zákonem č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Kromě taxativně vyjmenovaných (VKP), jako jsou les, vodní 
toky a jejich nivy atd. dal zákon orgánům ochrany přírody možnost zvláště cenná území  
registrovat jako významný krajinný prvek.  

 
Zájmové území oznamovaného záměru není v kolizi s  VKP registrovanými podle § 6 

zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny .   

 VKP ze zákona je v tomto případě lesní porost na hranici záměru a vodní tok Nectava. 
Záměr nebude do VKP zasahovat.  

 
 
 
C.I.10 NATURA 2000, Evropsky významné lokality a  Ptačí oblasti 
 

Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a 
přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi nebo horské smrčiny apod.) na území EU. 
Česká republika sjednotila národní ochranu přírody s právními předpisy EU z důvodu svého 
členství v EU. Nejdůležitějšími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou: 

Nejbližším vymezeným prvkem EVL dle směrnice o stanovištích EVL CZ0714080 
Špraněk. 
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Zájmové území záměru není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve 
smyslu § 45 a – c zákona  č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu 
těchto lokalit podle § 45a a některé z příloh NV č. 132/2005 Sb.,  nebo vymezených ptačích 
oblastí podle § 45e tohoto zákona a některého z příslušných nařízení vlády ČR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.I.11 Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 
 V zájmovém území dobývacích prostorů se nenachází žádné architektonické či 
historické památky, nebo archeologická naleziště. 
 
 
 
 
C.I.12 Území hustě zalidněná 
 
 Nejbližším trvalým osídlením u kamenolomu Chornice je osada Chobyně jako součást 
obce Šubířov. Osada Chobyně se nachází 80 m od jižní až jihovýchodní hranice dobývacího 
prostoru Jaroměřice a zhruba 100 m od hranice ukončení těžby v roce 2030. 
 

EVL Špraněk 
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 V osadě Chobyně žije v současné době 52 trvale bydlících obyvatel a cca                   
30 rekreantů.  
 
 V obci Jaroměřice žije 1235 obyvatel, z toho 1 206 trvale bydlících. Kamenolom 
Chornice leží na východní hranici extravilánu Jaroměřice, více jak 3 km od vlastní obce. 
 
 Většinou lze charakterizovat všechny obce jako zónu venkovského typu bez objektů 
výrazné zemědělské velkovýroby.  
 
 V Chobyni se rozšiřuje využití objektů pro rekreaci, a to i trvalou. 
 
 Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněná. 
 
 
 
 
C.I.13 Ochranná pásma 
 
 V zájmovém území se nachází následující ochranná pásma: 
 
– ochranné pásmo železnice (Chornice – Konice) 

– ochranné pásmo linky VN (vysoké napětí 22 KV) 

– ochranné pásmo silnice III. třídy 

– ochranné pásmo vodního toku Nectava 

– ochranné pásmo kamenolomu Chornice 

– ochranné pásmo lesa 

 
 
Poznámka:  – ochranné pásmo vodního zdroje podzemní vody kamenolomu Chornice není 

vyhlášeno a nemusí být ze zákona tak učiněno 
 – zdroje podzemní vody zásobující hromadně osadu Chobyně nemají dosud 

vyhlášena ochranná pásma (návrh se připravuje) 
 
 
 
 
C.I.14 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
 
 Únosným zatížením daného území je právě těžba v kamenolomu Chornice. 
Oznamovaný záměr představuje na jedné straně co nejhospodárnější využití přírodního 
bohatství požadované horním zákonem, na druhé straně prodlouží období těžby o 20 roků. 
 
 V zájmovém území těžby ani v nejbližším okolí není evidována žádná stará 
ekologická zátěž, extrémní poměry se nevyskytují. 
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C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 
 
C.II.1 Ovzduší 
 
C.II.1.1 Klimatické faktory 
 
 Podle klimatické klasifikace náleží zájmová lokalita do mírně teplé oblasti, okrsků 
MT3 a MT5 (QUITT, 1971). Okrsek MT3 zaujímá západní část zájmového území, východní 
část zájmového území včetně prostoru lomu Chornice patří do okrsku MT5. Pro oba okrsky je 
charakteristické krátké léto, teplé a suché, delší přechodné období s mírným jarem a 
podzimem. Zima bývá kratší, mírně suchá, se středním trváním sněhové pokrývky. 
 
 Podrobnější charakteristiky této oblasti jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Charakteristiky MT3 MT5 
Počet letních dnů 20 – 30 30 – 40 
Počet dnů s průměrnou teplotou >10 °C 120 – 140 140 – 160 
Počet mrazových dnů 130 – 160 130 – 140 
Počet ledových dnů 40 – 50 40 – 50 
Průměrná teplota v lednu v °C –3 až –4 –4 až –5 
Průměrná teplota v červenci v °C 16 – 17 16 – 17 
Průměrná teplota v dubnu v °C 6 – 7 6 – 7 
Průměrná teplota v říjnu v °C 6 – 7 6 – 7 
Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm 110 – 120 100 – 120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350 – 450  350 – 450 
Srážkový úhrn v zimním období v mm 250 – 300 250 – 300 
Počet dnů se sněhovou přikrývkou 60 – 100 60 – 100 
Počet dnů zamračených 120 – 150 120 – 150 
Počet dnů jasných 40 – 50 50 – 60 
  
 Průměrný roční srážkový úhrn v nejbližší srážkoměrné stanici Konice činí 611 mm. 
Většina srážek, tj. 350 mm – 450 mm spadne ve vegetačním období. V zimním období spadne 
250 mm – 300 mm. 
 
 Podnebí je charakterizováno v údolí Nectavy typickými teplotními a následně               
i vegetačními inverzemi. 
 
 Klimatické faktory byly vyhodnoceny podle dat o srážkových úhrnech a teplotách 
vzduchu ze serveru Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz.  
 
    Podle těchto dat je období let 2003 – 2008 srážkově průměrné, nevykazuje žádný 
významný statistický trend a i rozkolísanost měsíčních srážkových úhrnů je celkově stálá. 
Rok 2003 byl za celé sledované období srážkově nejchudší (516 mm představuje pouze 77 % 
ročního průměru), následující čtyři roky 2004 – 2007 byly průměrné až mírně nadprůměrné 
(odchylka se pohybovala mezi 101 – 112 %) a rok 2008 mírně podprůměrný (92 % 
průměrného ročního úhrnu). 
 
  Naproti tomu teploty vzduchu, které mají vliv na evapotranspiraci – tedy ztrátovou 
složku v hydrologické bilanci, mají za sledované období mírně rostoucí trend. Např. období 
měsíců IX/2006 – VII/2007 je celé teplotně nadprůměrné.  
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  Celkově lze vývoj klimatických faktorů za sledované období (roky 2003 – 2008) 
charakterizovat tak, že nevykazuje žádný významný statistický trend. Srážkové úhrny kolísají 
okolo svého dlouhodobého průměru (kromě extrémně suchého roku 2003) a teploty vzduchu 
mají poměrně mírně rostoucí trend, který by se mohl jen částečně projevovat na úbytek 
podzemních vod, a to hlavně u nejsvrchnější zvodně v období zvýšené evapotranspirace. Na 
doplňování zásob podzemních vod má i příznivý vliv tání sněhové pokrývky, např. tání sněhu 
na konci března 2006 se příznivě projevilo na některých objektech. 
 
  V následující tabulce jsou uvedeny základní klimatologické charakteristiky za období 
let 2003 – 2008. 
 

klimatické charakteristiky 
rok 

srážkový úhrn [mm] odchylka [%] průměrná teplota vzduchu [°C] odchylka [°C] 
2003 516 77 8,4 0,9 
2004 680 101 7,8 0,3 
2005 732 109 7,7 0,2 
2006 708 105 8,2 0,7 
2007 755 112 9,1 1,6 
2008 619 92 8,9 1,4 
 
 
 
 
C.II.1.2 Rozptylové podmínky 
 

Převládajícími jsou v zájmové oblasti severozápadní a severní směry větru. Minimum 
v četnosti směrů větru leží ve směrech východních a jihozápadních. Bezvětří se vyskytuje 
s četností 18,6 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je III. třída stability ovzduší. 
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností 46,7 % 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 65,3 % časového fondu v roce. 
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Větrná růžice s celkovým vyobrazením: 
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Větrná růžice: Chobyně

 Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM
% 14.77 7.67 5.81 8.12 10.30 6.51 12.47 15.78 18.57

h/r 1294 672 509 711 902 570 1092 1382 1627
h/< 28.8 14.9 11.3 15.8 20.1 12.7 24.3 30.7 36.1

m/s Celkem
1.7 11.01 7.43 6.64 7.51 8.17 6.20 9.18 9.14 65.29

5 5.77 2.41 1.44 2.71 3.94 2.26 4.92 6.88 30.33

11 0.31 0.15 0.05 0.22 0.51 0.37 0.69 2.08 4.38

Celkem 17.09 9.99 8.13 10.44 12.62 8.83 14.79 18.10 100.00  
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C.II.1.3 Imisní limity 
 

Limitní hodnoty z nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a 

podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou uvedeny 

spolu s příslušnými mezemi tolerance v následujících přehledných tabulkách, zvláště pro 

ochranu zdraví  a zvlášť pro ochranu vegetace a ekosystémů.  

 
Mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které 

může být imisní limit překročen.  

Tabulka: Imisní limity 
Mez tolerance 

[µg.m-3] 
MT 

Znečišťující 
látka 

Doba 
průměrování 

Hodnota 
imisního limitu 

[µg.m-3] 
LV 

Maximální 
tolerovaný 

počet 
překročení za 

kalendářní rok 2009 

Termín 
dosažení 

LV 

1 hod. 350 24 — — 
SO2 24 hod. 125 3 — — 

24 hod. 50 35 — — 
PM10 kalendářní rok 40 — — — 

1 hod. 200 18 40 1.1.2010 
NO2 kalendářní rok 40 — 8 1.1.2010 
Pb kalendářní rok 0,5 — — — 

CO 
max. denní 8h 
klouzavý 
průměr 

10 000 — — — 

Benzen kalendářní rok 5 — 4 1.1.2010 

 

Cílové limity a dlouhodobé imisní cíle 

Znečišťující látka Doba průměrování 

Hodnota cílového 
imisního limitu  

[µg.m-3] 
LV 

Termín splnění limitů 

O3* 
max. denní 8h  

klouzavý průměr 

120, 
25x v průměru za 3 

roky 
1.1.2010 

Cd kalendářní rok 0,005 31.12.2012 
As kalendářní rok 0,006 31.12.2012 
Ni kalendářní rok 0,020 31.12.2012 

BaP kalendářní rok 0,001 31.12.2012 
* dlouhodobý imisní cíl = 120 µg.m-3 
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PRO OCHRANU EKOSYSTÉMŮ A VEGETACE 

 Území na kterém musí být podle nařízení vlády dodržovány imisní limity pro ochranu 
vegetace a ekosystémů jsou:  

a) území národních parků a chráněných krajinných oblastí  
b) území s nadmořskou výškou 800 m n.m. a vyšší  
c) ostatní vybrané lesní oblasti podle publikace ve Věstníku MŽP 

Imisní limity 

Znečišťující látka Časový interval 

Hodnota imisního 
limitu  

[µg.m-3] 
LV 

Termín dosažení LV 

SO2 
kalendářní rok a  

zimní období  
(1.10. – 31.3.) 

20 – 

NOx kalendářní rok 30 – 

Cílové limity a dlouhodobé imisní cíle 

Znečišťující látka Časový interval 
Dlouhodobý imisní cíl 

[µg.m-3.h] 

Hodnota cílového 
imisního limitu k 

1.1.2010 [µg.m-3.h] 

O3 
AOT40, vypočten  

z 1h hodnot v období 
květen-červenec 

6 000 
18 000 

průměr za 5 let 

AOT40 je součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 
80 µg.m-3 (40 ppb) a hodnotou 80 µg.m-3, v období 8 – 20 hodin SEČ.  

 
 
 
 
C.II.1.4 Pozaďové imisní zatížení 
 

Imisní monitoring ovzduší se v území těžby neprovádí. Rámcový odhad stávající 
imisní zátěže dotčeného území je proto možné stanovit pouze na základě údajů z měření 
imisního monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), resp. Zdravotního 
ústavu (ZÚ). Jedná se o měřicí stanice, nejbližší a hvězdicově rozmístěné dotčenému území – 
viz následující tabulku. 
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Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší (Vymezení 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2007) jsou v zájmovém území 
překračovány 24hodinové imisní limity částic PM10 na 12,1 % území Jevíčka a na 39,7 % 
Moravské Třebové. Na 1% území Moravské Třebové jsou dokonce překračovány roční imisní 
limity pro PM a na 0,3% území na tomtéž území jsou překračovány roční imisní Limity pro 
NO2. Jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší byl na základě dat z roku 2006 vymezen         
v rámci zájmového území menší prostor západně od Boskovic a souvislé území táhnoucí se 
od Jevíčka Boskovickou brázdou a údolím Třebůvky i údolím severně od Petrůvky na sever. 

 
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, v platném znění, vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém 
došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. 
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C.II.1.5 Kvalita ovzduší dle ČHMÚ Praha 
 

 
 



 
 

61 
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C.II.2 Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod 
 
C.II.2.1 Hydrologické poměry 
 
 Reliéf je charakterizován hlubokým údolím Nectavy, která je pravostranným přítokem 
Jevíčky. Údolí spadá z výšky kolem  500 m n. m. (vrchol Dzbelu 604,4 m) od jihovýchodu 
směrem k severozápadu do nivy Jevíčky ve výšce cca 300 m – 320 m. Vlastní území lomu se 
nachází v nadmořské výšce od 403 m (současná báze lomu) do výšky 478 m (horní okraj 
lomu). Údolní niva Nectavy leží u kamenolomu Chornice ve výšce 400 m – 410 m n. m. 
 
 Podle základní vodohospodářské mapy ČR, měř. 1 : 50 000, číslo listu 24-21 Jevíčko, 
spadá zájmové území do povodí číslo pořadí 4-10-02-098, které zahrnuje celé povodí 
Nectavy. Nectava se vlévá do Jevíčky, ta do Třebůvky a ta do řeky Moravy. Plocha povodí 
Nectavy činí 38,59 km2, plocha povodí toku u kamenolomu pod ústím bezejmenného 
levostranného přítoku č. 1 je 15,1 km2, délka údolnice je 13,0 km, koeficient protáhlosti 
povodí je 0,23 (P.L-2), lesnatost 60 %, průměrné roční srážky 618 mm, odtok 98 mm. 
Průměrný průtok Nectavy v profilu Nectava-ústí do Třebůvky je 0,12 m3/s, průměrný roční 
průtok Nectavy pod ústím bezejmenného levostranného přítoku je 0,05 m3/s. Průtoky na 
profilu Nectava-ústí jsou charakterizovány následujícími hodnotami: Q365denní činí 0,12 m3/s, 
Q činí 6,0 m3/s, Q5 činí 12,0 m3/s, Q100 činí 36,0 m3/s. Specifický odtok z povodí je           
3,11 l/s.km-2. 
 
 Hydrologická měření a monitorování jsou v okolí kamenolomu systematicky 
prováděna od roku 2003. Tehdy byla hloubka těžební báze v lomu 413 m n. m. Cílem 
monitorování je průběžně ověřovat vývoj charakteru hydraulické vazby mezi podzemními 
vodami pod tělesem kamenolomu a povrchovými vodami v přilehlé části vodopisné sítě 
v režimu odčerpávání důlních vod z prostoru lomu. 
 
 V každém roce od roku 2003 jsou uskutečňována čtyři přímá měření podélných 
průtokových profilů dvou potoků, které těleso lomu obtékají. 
 
 Od roku 2005 je v souladu s rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu 
prováděno režimní sledování průtoků v uzávěrovém profilu hodnoceného území.   
 
 
Vývoj podélných průtokových profilů v hodnoceném území v období 2003 –  2009.  
 

číslo a označení profilu km měřený průtok 
Q, l/s 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

odtoková zabezpečenost Md, dny 310 220 290 290 260 260 250 

1 Nectava – žel. zastávka Šubířov 9,74 12 36 17 15 20 19 14 

2 bezejmenný pravostranný přítok č. 1 – ústí 9,30 3 3 5 4 6 6 6 

3 Nectava – pod bezejmenným pravostranným 
přítokem č. 1 

9,28 
15 40 22 19 26 26 20 

4 bezejmenný levostranný přítok č. 1 – nad 
bezejmenným pravostranným přítokem od Chobyně (0,89) 

2  5 2 3 4 3 5 

5 bezejmenný pravostranný přítok od Chobyně – ústí (0,88) 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 

6 bezejmenný levostranný přítok od vrchu Kameník – 
ústí  (0,39) 3 5 3 1 4 5 6 

7 bezejmenný levostranný přítok   č. 1 – pod 
bezejmenným levostranným přítokem od Kameníku (0,38) 5 10 3 3 10 9 12 
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7A vypouštění srážkových a drenážních vod z lomu (0,02) 0,5 1 0,5 6 2 1 0,5 

8 bezejmenný levostranný přítok č. 1 – ústí 9,00 
(0,01) 

6 11 5 10 11 10 13 

9 Nectava – pod bezejmenným levostranným přítokem 
č. 1 8,98 22 52 27 30 38 36 33 

10 bezejmenný pravostranný přítok č. 2 – ústí  8,81 1 1 1 1 1 1,5 1 

11 Nectava – 100 m za železničním  mostem 8,63 23 53 29 31 39 38 34 

 celkový odtok  lomu: 11–  (1 + 2 + 4+ 5 + 6 + 7A +   
+ 10)  

– 
1,5 2 0,5 1 2 1 1 

 
 
 
Jakost povrchové vody 
 
Nectava pod soutokem 
 

V roce 2009 nebyl v rámci pravidelného monitorování zaznamenán výraznější výkyv 
v chemismu povrchové vody Nectavy po soutokem. Povrchová voda byla vesměs alkalická až 
silně alkalická (pH 8,0 až 8,3), středně mineralizovaná (konduktivita cca 40 mS/m –             
50 mS/m). Mineralizace i hodnoty pH se pohybovaly na úrovni  přirozené pro povrchové 
vody. Největší změny lze pozorovat u koncentrací dusičnanů (2 mg/l až 25 mg/l), které 
vykazují nejvyšší koncentrace v jarním období (pravděpodobně vliv tání sněhu a splachů 
z polí). U dalších stanovovaných iontů (sírany, hydrgenuhličitany) se vliv jarního tání projevil 
naopak snížením koncentrací. Na rozdíl od předchozích let nebyly v roce 2009 zaznamenány 
výkyvy u koncentrací nerozpuštěných látek. Ve všech třech provedených monitorovacích 
kolech vyhověly nerozpuštěné látky imisnímu standardu pro povrchové vody. Koncentrace 
kovů (As, Pb, Sb) a uhlovodíků C10 – C40 nepřekročily meze stanovitelností metod nebo se 
pohybovaly na úrovni geogenního pozadí. Koncentrace železa kolísají maximálně 
v desetinách mg/l. Všechny stanovované ukazatele vyhovovaly imisním standardům. 

 
 
Levostranný přítok Nectavy (označeno LP) 
 

V roce 2009 nebyl v rámci pravidelného monitorování zaznamenán výraznější výkyv 
v chemismu povrchové vody levostranného přítoku Nectavy. Povrchová voda byla vesměs 
alkalická až silně alkalická (pH 8,0 až 8,3), středně mineralizovaná (konduktivita cca            
30 mS/m – 40 mS/m). Mineralizace byla celkově mírně nižší než v povrchové vodě Nectavy, 
změny chemismu v průběhu roku však byly podobné. Největší změny lze pozorovat stejně 
jako v Nectavě u koncentrací dusičnanů (<2 mg/l až 12 mg/l), jejichž nejvyšší koncentrace 
byly v jarním období (pravděpodobně vliv tání sněhu a splachů z polí). V březnovém kole 
bylo zaznamenáno jednorázové mírné překročení imisního standardu u nerozpuštěných látek 
(stanoveno 33,4 mg/l; IS 25 mg/l). V dalších dvou kolech již byly hodnoty vyhovující. 
Koncentrace kovů (As, Pb, Sb) a uhlovodíků C10 – C40 nepřekročily meze stanovitelností 
metod nebo tuto mez jen mírně překročily. Koncentrace železa kolísají maximálně 
v desetinách mg/l. Všechny stanovované ukazatele vyhovovaly imisním standardům. 
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C.II.2.2 Hydrogeologické poměry 
 
 Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí rajonu 6620 Kulm 
Drahanské vrchoviny. V blízkém okolí zájmové lokality je zastoupena puklinová i průlinová 
propustnost. Průlinově propustné jsou svahové hlíny a sutě. Svahové jílovito-písčité hlíny 
přecházejí pozvolna do svahových sutí. Mocnost zvětralinového pláště se pohybuje od 0,5 m 
do 12,0 m – 15,0 m. Jde o výrazně propustné prostředí; jeho zvodnění je do značené míry 
závislé na množství srážek. Puklinová propustnost dominuje v podložních horninách, tj. 
drobách, a je závislá na tektonickém postižení hornin a charakteru puklin. Pukliny jsou často 
vyplněny písčitým až písčito-jílovitým materiálem. Hladina podzemní vody je převážně volná 
a sleduje konformně terén. K infiltraci dochází prakticky v celé ploše zájmového území 
v závislosti na míře propustnosti kvartérního pokryvu a zvětralinového pláště. Infiltrovaná 
voda vtéká do horninového prostředí, odkud proudí k místní erozní bázi, kterou tvoří 
povrchový tok Nectava a jeho zejména levostranné přítoky, kde dochází k její akumulaci.  
 
 V ploše těžby je možno rozlišit tyto základní zvodně: 
 

Svrchní zvodeň vázaná na zvětralou část, puklinová propustnost v kombinaci s propustností 
průlomovou, koeficient filtrace činí X.10-8 m/s, úroveň hladiny se pohybuje v rozmezí 411 m 
– 418 m n. m. v závislosti na etáži těžby. 
 
Střední hlubinná zvodeň vázaná na pásmo tektonického rozrušení tzv. podloží. Jedná se 
výlučně o puklinovou propustnost, koeficient filtrace se pohybuje v řádu X.10-5 m/s a 
koeficient trasmisivity v řádu X.10-5 m2/s. Kóta hladiny se pohybuje kolem 411 m – 412 m   
n. m., hladina podzemní vody je mírně napjatá. 
 
Spodní hlubinná zvodeň je vázaná na tektonické poruchy až poruchová pásma regionálního 
významu. Propustnost je výhradně puklinová, proměnlivá, koeficient filtrace se pohybuje 
v rozmezí X.10-5 m/s až X.10-7 m/s. Hladina podzemní vody je výrazně napjatá s negativní 
tlakovou úrovní. Kóta nadmořské výšky hladiny činí 412 m – 414 m n. m. 
 
 
 V širším okolí lomu, tj. zejména v osadě Chobyně lze pak rozlišit tyto zvodně: 
 
 Svrchní zvodeň vázaná na nejvyšší část zvětralé zóny a kvartérní pokryv. Hladina je 
volná, pohybuje se v nadmořské výšce 490 m – 500 m n. m. a je jímána domovními studnami 
(obecní studna a dřevozávod). 
  
 Spodní hlubinná zvodeň  vázána i zde na poruchová tektonická pásma, výrazně 
dominuje propustnost puklinová, hladina podzemní vody ve vrtu HV-11 se při vodárenské 
exploataci pohybuje kolem kóty 485 m n. m. Hladina v nevyužívaném prameništi (studna 
prohloubená vrtem) se pohybuje kolem 522 m n. m. 
 
 Znamená to, že hladiny podzemní vody v prostoru lomu (těžební jámy) nejsou těžbou 
sníženy pod úroveň Nectavy, kde se hladina pohybuje přibližně na úrovni 400 m – 410 m      
n. m. V okolí lomu, tj. v oblasti dolní části osady Chobyně je naopak hladina podzemní vody 
přibližně  o 60 m výše oproti Nectavě a v horní části Chobyně o přibližně 100 m výše oproti 
Nectavě. Takže erozivní bází území je vodní tok Nectava spolu s těžební jámou, kam se výše 
uvedené zvodně odvodňují. 
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 Zájmové území spadá do regionu s průměrným specifickým odtokem podzemních vod 
0,51 l/s.km2 – 1,0 l/s.km2, se sezónním doplňováním zásob podzemních vod, s časovým 
výskytem průměrných měsíčních stavů hladin podzemních vod a pramenů: nejvyšších – 
březen, duben, nejnižších – září, listopad. Jedná se o oblast s nízkým vodohospodářským 
potenciálem. 
 
 Odběry podzemních vod pro hromadné zásobování osady Chobyně jsou prováděny 
samostatnými prameništi, a to takto: 
 
• V minulosti byla tato místní část zásobována ze studny vyhloubené na pozemku na levé 

straně od silnice ze Šubířova do Chobyně. Jednalo se o kombinovanou studnu o hloubce  
8 m prohloubenou vrtem do hloubky 13,6 m. V době sucha, zejména v letních měsících 
tento zdroj nestačil k zásobování osady.  

• Proto byl v roce 1996 nebo i později nový hydrogeologický vrt HV-1 (námi v minulosti 
označovaný jako V-1) do hloubky 30 m, vystrojený zřejmě ocelovými zárubnicemi          
∅ 225 mm, s perforovaným úsekem 12 m – 28,5 m, s těsněním do 3 m. 

• Čerpací zkouška probíhala v roce 2000 a vykázala tyto výsledky: 
 

deprese od 
(r. 2000) 

do 
(r. 2000) 

ustálená 
hladina (m) 

hladina pod 
o. b. (m) 

snížení  
(m) 

vydatnost 
(l/s) 

I. 31.3. 7.4. 2,56 15 12,44 0,21 
II. 7.4. 14.4. 2,56 20 17,44 0,27 
III. 14.4. 22.4. 2,56 26 23,44 0,30 

  
• Využitelná vydatnost byla stanovena na 0,25 l/s až 0,30 l/s, tj. 21,6 m3 až 25,9 m3 na den. 

Vrt měl zásobovat 144 až 173 osob. 
• Bylo doporučeno čerpat stálé množství 0,30 l/s, špičkově až 0,70 l/s, maximální snížení 

hladiny bylo stanoveno na 26,0 m, sací koš čerpadla v hloubce 26,5 m.  
• Jakost podzemní vody používané k zásobování obce Chobyně pitnou vodou byla 

hodnocena na základě výsledků analýz chemických a vybraných mikrobiologických 
ukazatelů. Vodu lze charakterizovat jako slabě alkalickou (pH 7,15), měkkou (Ca+Mg 
1,48 mmol/l) s přirozeně zvýšenou koncentrací manganu. Voda nejevila známky 
antropogenního znečištění, koncentrace dusičnanů byly nízké (stanoveno 9 mg/l). 
Mikrobiologické znečištění podzemní vody nebylo zaznamenáno. Většina stanovovaných 
ukazatelů vyhovovala limitům pro pitnou vodu (vyhl. č. 252/2004 Sb.). Výjimkou byla 
koncentrace manganu (stanoveno 0,322 mg/l; mezní hodnota pro případ přirozeného 
původu zvýšených koncentrací je 0,2 mg/l). 

• Hydraulické parametry byly stanoveny takovéto: 
 

T kf Vmax Qmax Rd 
transmisivita koef. filtrace max. vtoková 

rychlost 
jímací schopnost 

studny 
poloměr deprese 

m2/s m/s m/s l/s m 
2,75E-05 1,15E-06 7,13E-05 2,15 70,65 

 
Poznámka: domníváme se, že vyhodnocení vrtu HV-11 není vyhovující, vydatnost bude zcela 
určitě nižší, umístění sacího koše čerpadla a stanovení maximálního snížení je velké, 
způsobující drancování vrtu (navíc v závěrečné zprávě se mění označení vrtu HV-11, HV-20, 
HV-1, doba hloubení a provádění čerpací zkoušky je odlišná – zvolili jsme symbol HV-11) 
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 Dle hlášení provozovatele tohoto prameniště činily odběry pro osadu Chobyně 
takováto množství: 
 

rok 2004 
(X, XI, XII) 

2005 2006 2007 2008 

množství (m3) 440 1 750 1 690 1 830 1 720 
 
 Sledování odběrů se do nedávné doby provádělo součtem odběrů z domovních 
vodoměrů, teprve v říjnu 2009 byl instalován vodoměr. Takže lze sledovat denní odběr.   
 
 Celkově je možno konstatovat, že komplex hornin drahanského kulmu tvoří 
z hydrogeologického hlediska jednotný celek, v němž je proudění podzemních vod vázáno 
především na systém puklin a pásmo připovrchové zóny rozpukání a rozvolnění hornin. 
Celkově lze území budované břidlicemi, drobami, prachovci a slepenci jednotlivých souvrství 
drahanského kulmu označit za oblast s nepříznivými podmínkami pro existenci vodárensky 
významných zdrojů podzemních vod. Zvlášť citelný nedostatek vydatných zdrojů 
podzemních vod je patrný na parovině Drahanské vrchoviny, jejíž plošinatý povrch je 
rozřezán poměrně hlubokými erozivními údolími, které odvodňují i nepatrně zvodnělé 
pukliny a znemožňují tak akumulaci většího množství podzemních vod v povrchovém pásmu. 
 
 Horniny drahanského kulmu lze zařadit mezi dosti nehomogenní kolektory s nízkou 
transmisivitou, jejich využívání je možné pouze jednotlivými, víceméně nepravidelnými 
odběry pro místní zásobování. Nejvýznamnější oběhové cesty jsou vázány na příčné 
tektonické poruchy, podél nichž dochází k porušení hornin do značných hloubek, a které 
drnují podzemní vodu z jejich širšího okolí. 
 
 Téměř individuálního charakteru jsou vodárenské odběry prováděné ze zdroje S-1 pro 
technologické a sociální účely lomu.  
 
 Z hlediska ochrany podzemních vod nebyly evidovány žádné ochranné prvky 
vodohospodářského charakteru. 
 
 
 
 
C.II.3 Geofaktory, geomorfologie a geologické poměry 
 
C.II.3.1 Geomorfologické poměry 
 
 Geograficky lokalita náleží Drahanské vrchovině, v okrajových částech je terén členěn 
hlouběji zaříznutými údolími (údolí Nectavy), v centrální části má ráz zvlněné plošiny, 
nadmořské výšky se pohybují cca v rozmezí 450 m – 600 m. 
 

Západní část zájmového území tvoří: 

oblast: Brněnská vrchovina 

celek: Drahanská vrchovina 

podcelek: Konická vrchovina 

okrsek: Štěpánovská planina 

Východní část zájmového území tvoří: 

oblast: Jesenická oblast 

celek:  Zábřežská vrchovina 

podcelek: Bouzovská vrchovina 

okrsek: Ludmírovská vrchovina 
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C.II.3.2 Geologické poměry 
 

Z širšího pohledu budují Drahanskou vrchovinu permokarbonské sedimenty, které 
jsou zastoupeny převážně kulmským komplexem tvořeným drobami, břidlicemi, slepenci. 
Devonské sedimenty vystupují jako izolované ostrovy antiklinální stavby uvnitř kulmského 
komplexu (jedná se především o vápence, křemité břidlice). Oblast Drahanské vrchoviny je 
na jihozápadě omezena masívem brněnské vyvřeliny, na západě boskovickou brázdou, která 
je vyplněna převážně permokarbonskými sedimenty, na jihovýchodě miocénními 
uloženinami. Na severovýchodě je omezena neogenními sedimenty hornomoravského úvalu a 
na severu bušínskou poruchou a krystalinikem zábřežské série. Kamenolom je budován 
spodnokarbonskými drobami s ojedinělými vložkami břidlic. V nadloží ložiska je vrstva 
skrývky, která je tvořena silně navětralou drobou, sutí a hlínou, v okolí vodních toků jsou 
uloženy nevýrazné fluviální sedimenty.  
 

I přes mimořádně intenzívní rozpukání horninového komplexu lze stanovit především 
generelně stálý směr vrstev SSV – JJZ až SV – JZ. Při intenzivní puklinatosti nelze vždy 
přesně stanovit detailní pozici vrstev, přesto lze s jistotou tvrdit, že se jedná o komplex vrstev 
v překoceném rameni megavrásy. Ta je mimořádně výrazně rozpukaná patrně také v důsledku 
výrazných pohybů, jež provázely vznik tektonické linie konicko-nectavského zlomu 
probíhající údolím Nectavského potoka. I přes obrovskou disperzi směrů a úklonů puklin lze 
jednoznačně doložit dva základní systémy. První především směřuje kolmo ke směru vrstev a 
vyznačuje se častějšími až strmými plochami a částečně i menšími úhly, jež svírají 
protiklonné plochy přibližně stejného směru. Naopak systém bližší vrstevnímu směru má 
hlavně vějíř puklin více otevřený s velkými úhly, jež svírají protiklonné pukliny. Průniky 
protiklonných ploch představují osy, jejichž úklony vesměs směřují do kvadrantu mezi V a 
JJV pod velmi proměnlivými úhly. 
 
 
 
C.II.3.3 Základní charakteristika půd 
 
 Pedologická charakteristika oblasti má z hledisek hodnocení vlivů na životní prostředí 
menší význam, neboť na území dobývacího prostoru byla již v minulosti provedena skrývka 
ornice a uložena na deponii. 
 
 V širším okolí kamenolomu Chornice převládají z pedologického hlediska kambisoly 
(hnědé lesní půdy) a na dně nectavského údolí fluvisoly (nivní půdy). 

 
Hnědé půdy kyselé 
 

Zájmové území náleží do oblasti s převážným výskytem hnědé půdy kyselé. Původní 
vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují 
téměř všechny horniny skalního podkladu (žuly, ruly, svory, fylity, čediče, pískovce, břidlice, 
opuky atd.). Jsou vázány většinou na členitý reliéf – svahy, vrcholy, hřbety apod., v nízkých 
polohách se vyskytují na terasových štěrcích a píscích. Nejhojněji se vyskytují ve výškách 
400 m – 600 m nad mořem.  

 
Hlavním půdotvorným pochodem je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Jde o vývojově 

mladé půdy, které by v méně členitých terénních podmínkách přešly v hnědozem nebo 
podzol. Dříve byly tyto půdy označované jako slabě podzolované.    
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Pod obvykle mělkým humusovým horizontem leží hnědě až rezavě hnědě zbarvená 
poloha, ve které probíhá intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Teprve  hlouběji se nachází 
většinou světlejší poloha, která je zvětráváním méně dotčená a kde obvykle přibývá skelet 
z matečné horniny.  

 
Zrnitostní složení půdy se mění v závislosti na charakteru matečné horniny, půdy jsou 

zpravidla mělčí, skeletovité. Půdy na pískovcích a žulách jsou lehčí, na čedičích, svorech a 
některých rulách středně těžké a  na břidlicích a lupcích se nacházejí těžké půdy.   

 
Hnědá půda kyselá má nápadně nízkou půdní reakci a nízké nasycení sorpčího 

komplexu. 
 
 
Nivní půdy 

 

Území náleží do oblasti nivních půd, které vyplňují plochá dna říčních údolí podél 
větších toků. Půdotvorným substrátem jsou říční náplavy. Nivní půdy jsou vývojově velmi 
mladými půdami. Půdotvorný proces byl často periodicky přerušován akumulační činností 
vodního toku při záplavách. Stratigrafie půd je velmi jednoduchá, pod nevýrazným 
humusovým horizontem leží přímo matečný substrát, tvořený naplaveným materiálem. Barva 
celého profilu je obvykle hnědá nebo šedohnědá. Zrnitostní složení půd silně kolísá 
v závistosti na rychlosti toku a na vzdálenosti od řečiště. 

 
Nivy bystrých toků a partie přiléhající k řečišti jsou obvykle lehčí a naopak, při bázi 

půdy leží zpravidla štěrková vrstva. Fyzikální vlastnosti nivních půd jsou, zejména ve 
svrchních částech profilu, příznivé. Rozlišují se dva subtypy: nivní půda typická (s projevy 
glejového procesu hluboko v profilu, zhruba pod 1 m) a nivní půda glejová (s výraznějšími 
projevy glejového procesu již od hloubky 60 cm).  
 
 

 
 
C.II.4 Základní charakteristika přírodních poměrů (flóra, fauna, krajina) 
 

Pro účely dokumentace EIA byl proveden floristický a faunistický průzkum           
(Ing. Břeňová) v době vegetačního období v roce 2009  a byly použity výsledky průzkumu 
lokality z roku 2003 (Průzkum území pro přípravu záměru zahloubení lomu – Ing. Břeňová, 
2003). Biologické hodnocení zpracované v roce 1996 (Ing. Láznička a kol., Brno, 1996)  bylo 
použito jako další podklad při hodnocení lokality pro porovnání s rokem 2003 a se současným 
stavem.   

 
Termíny návštěv lokality: 
 

Rok 2003: 10.4., 12.5., 16.6., 17.7., 11.8., 16.9. 
Rok 2009 :  15.3., 18.4., 22.4. , 10.5., 21.5., 15.6., 10.8., 12.9., 13.10.  
 
 

 
Biogeografická charakteristika území  
 

Podle biografického členění České republiky (Culek et al., 1996) je řešené území 
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součástí následujících jednotek: 

Provincie: Středoevropské listnaté lesy 
Podprovincie: Hercynská 
Biogeografický region: Drahanský 

 
Podle fytogeografického členění České republiky (Skalický, 1988) je řešené území 

součástí následujících jednotek: 

Fytogeografická oblast: Mezofytikum 
Fytogeografický obvod:  Českomoravské  mezofytikum 
Fytogeografický okres: Drahanská vrchovina 
 
 

Potenciální přirozená vegetace 
 

Dle mapy rekonstruované potenciální přírodní vegetace (Neuhäuslová et Moravec 
1997) v předmětném území rekonstruované jednotky potenciální přirozené vegetace 
odpovídají geomorfologické rozmanitosti území. 

 
Převážná většina území je tvořena rekonstruovanou jednotkou Biková bučina (Luzulo-

Fagetum), v členitějším reliéfu bučinami květnatými.  
 
Vegetační stupeň je suprakolinní až submontánní. Mozaika potencionálních 

společenstev není příliš pestrá, zastoupeny jsou suťové listnaté lesy, acidofilní bučiny, 
květnaté bučiny a olšiny v úzké nivě Nectavy.  

 
Ve smyslu členění prof. Zlatníka náleží širší zájmové území do 4. bukového 

vegetačního stupně se zastoupením potencionální vegetace typických bučin (Fageta typica) 
ad. Aktuální lesní vegetace je tvořena v zájmovém území převážně smrkovými 
monokulturami. Zbytky přirozených lesních porostů s převahou buku jsou zachovány např. 
SZ od zájmového území.  
 
 
 
C.II.4.1 Flóra 
 

V rámci botanického průzkumu byly zaznamenávány přítomné druhy  vyšších 
rostlin.  

 
Kvalitativní analýza druhového zastoupení rostlinných druhů byla prováděna na 

vybraných studijních plochách tak, aby ve výběru byla zastoupena všechna společenstva 
rostlinných druhů vyskytujících se  na studovaném území. Velikost studijních ploch se řídila 
typem společenstva.  

 
Kvantitativní hodnocení nebylo prováděno. 
 

 Zájmové území bylo při  průzkumu rozděleno z hlediska charakteru a účelu na několik 
částí (1 – 6) : 
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Popis jednotlivých částí: 

 

1. Dno kamenolomu a plochy jednotlivých etáží v různé výškové úrovni: 
 
Rovné plochy, které jsou vzhledem k aktivní činnosti při těžbě tvořeny pouze 

kamenivem. Vzhledem k pohybu těžké mechanizace jsou téměř sterilní a prakticky bez 
vegetace. Pouze ojediněle zde rostou: podběl lékařský, maceška rolní, přeslička rolní. 

 

 

2. Stěny kamenolomu – sklon 45o – 50o: 
 

Příkré stěny lomů současně blokují přirozenou sukcesi vegetace skalních stěn a jsou 
bez vegetace 
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Obr.: Pohled na dno kamenolomu a plochy jednotlivých etáží 

 

 

3. Suťové svahy ve stěnách kamenolomu a odvalu – sklon 30o – 45o: 
 

Většina stěn je bez pokryvu vegetace, pouze v nejvyšších etážích a v místech, které 
jsou promíchány se zeminou se ojediněle vyskytuje  spontánní nálet mladých dřevin – 
zejména bříza bělokorá (Betula pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris), topol osika 
(Populus tremula). Bylinné patro je rovněž velmi chudé – podběl lékařský, maceška rolní, 
přeslička rolní. Vzhledem k dosud probíhající  těžbě kamene  na převážné většině ploch 
nedošlo k sukcesi rostlin.  
 

 

                      Obr.: Pohled na suťové svahy 
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4. Okraj na jihu  plochy povolené hornické činnosti  – val 
 

Val vytvořený na hranici  plochy povolené hornické činnosti je tvořen odvaly horniny 
a částečně deponií zeminy. Je tvořen náletovými dřevinami: dominantní je bříza bělokorá 
(Betula pendula), borovice lesní  (Pinus sylvestris), topol osika (Populus tremula), vrba jíva 
(Salix caprea). 

 
V bylinném  patře  jsou  zastoupeny zejména tyto druhy: 
 

podběl lékařský, maceška rolní, přeslička rolní, vrbovka úzkolistá, hadinec obecný, třezalka 
tečkovaná, divizna velkokvětá, protěžec lesní, drchnička rolní, heřmánkovec přímořský, 
pelyněk černobýl, pomněnka rolní, rdesno ptačí, smetanka lékařská, mrkev obecná. 

 

 

Obr.: Pohled na val při okraji  současné činnosti 

 

 

5. Smrkové monokultury  v okolí kamenolomu 
 

 Smrkové monokultury jsou převažujícími lesními porosty v okolí kamenolomu. Na  
porostech nejsou viditelná poškození, např. usychání dřevin, která by vznikala v důsledku 
stávajícího provozu lomu. Pouze okrajové části, které jsou v blízkosti hlavní těžební činnosti, 
jsou zaprášeny jemným prachem, které však nemají znatelný vliv na kvalitu porostu. 
 
 V případě rozšíření kamenolomu nebudou lesní porosty dotčeny, záměr je situován 
mimo lesní půdní fond. Není ani předpoklad (podle zkušeností z dosavadní dlouhodobé 
činnosti lomu a pozorování okolí), že by rozšířením lomu docházelo k usychání okolního 
porostu v důsledku nedostatku vláhy.  Je však doporučeno dbát na snižování  prašnosti v okolí 
lomu vhodným opatřením. 
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6. Plocha plánovaného rozšíření: 
 
a) Louka ve východní části  
 

 Jedná se o pravidelně kosenou louku s běžně se vyskytujícími druhy, jako např.: jetel 
luční, jetel plazivý, smetánka lékařská, jitrocel kopinatý, třezalka tečkovaná, černohlávek 
obecný, šťovík tupolistý, vikev plotní, svízel povázka, mochna nátržník, kerblík lesní, 
řebříček obecný. 

 

 

Obr.: Pohled na trvalý travní porost od jihu  

 

 

b) Zemědělsky využívaná plocha 
 

Nachází se v jižní části plánovaného rozšíření. Druhová skladba porostu závisí na typu 
pěstované plodiny a jejich charakteristické plevele, převažují obiloviny a obilnotravní 
směsky. Jihovýchodní část této plochy je ohraničena náletovými dřevinami – javor klen (Acer 
pseudoplatanus), topol osika (Populus tremula), bříza bělokorá (Betula pendula), jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior), třešeň obecná (Prunus avium). 
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Obr.:  Pohled na zemědělsky využívanou plochu od jihu 

 

c) okraj lesního  porostu na jihozápadě  
 
 Okraj smrkového porostu je tvořen zejména náletovými dřevinami – javor klen (Acer 
pseudoplatanus), topol osika (Populus tremula), bříza bělokorá (Betula pendula), jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior), třešeň obecná (Prunus avium), borovice lesní (Pinus sylvestris), 
modřín opadavý (Larix decidua), habr obecný (Carpinus betulas), ořešák královský (Juglans 
regia). Podrost je tvořen pokryvem zejména ruderálních druhů – pelyněk černobýl, kopřiva 
dvoudomá, sadec konopáč, třtina křovištní, pcháč oset, svízel přítula, mrkev obecná, třezalka 
tečkovaná, dále ostružiník maliník, ostružiník křovitý, bez černý. 
 

 

Obr.: Náletové dřeviny při okraji smrkového porostu 
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d) porost dřevin na východě 
 
Okraj  zájmové plochy určené k rozšíření těžby  je tvořen souvislým porostem 

vzrostlých dřevin,  jejichž druhová skladba je tvořena zejména – modřín opadavý (Larix 

decidua), habr obecný (Carpinus betulus), javor klen, buk lesní. Tento porost nebude 
záměrem dotčen. 

 

 

e) náletové dřeviny v severovýchodní části 
 

            Druhová skladba je zastoupena zejména – javor klen (Acer pseudoplatanus), topol 
osika (Populus tremula), bříza bělokorá (Betula pendula), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 
třešeň obecná (Prunus avium), borovice lesní (Pinus sylvestris), habr obecný (Carpinus 
betulas), smrk ztepilý (Picea  abies), jeřáb obecný  (Sorbus aucuparia),  trnka obecná 
(Prunus spinosa), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), růže šípková (Rosa canina). 
 

 

      Obr.: Pohled na porost náletových dřevin od jihu 

 

  

f) terénní prohlubeň 
 

           Jedná se o mírnou terénní prohlubeň, která vznikla vytvořením valu na okraji plochy 
povolené hornické činnosti, sahající k  ploše zemědělsky využívané.  V této části  převažuje 
třtina křovištní, mrkev obecná, šťovík tupolistý, locika kompasová, štírovník růžkatý, řebříček 
obecný. Okraje této plochy tvoří náletové dřeviny v zastoupení bříza bělokorá (Betula 
pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris), topol osika (Populus tremula), vrba jíva (Salix 
caprea).  
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            Obr.: Terénní prohlubeň mezi valem a náletovým porostem 

  
Seznam nalezených druhů rostlin kvetoucích nebo ve sterilním stavu (determinace 
Renata Břeňová, 2003, 2009): 
 
Český název  Vědecký název  Stupeň ochrany nebo 

ohroženosti 
borovice lesní  Pinus sylvestris  – 
bříza bělokorá  Betula pendula  – 
buk lesní Fagus sylvatica – 
bez černý Sambucus nigra – 
bez červený Sambucus racemosa – 
habr obecný Carpinus betulus – 
jasan ztepilý  Fraxinus excelsior  – 
javor klen Acer pseudoplatanus – 
jeřáb obecný Sorbus aucuparia – 
krušina olšová Frangula alnus – 
modřín opadavý Larix decidua – 
smrk ztepilý Picea abies – 
topol osika Populus tremula – 
trnka obecná Prunus spinosa – 
třešeň ptačí  Prunus avium  – 
vrba jíva  Salix caprea  – 
bez černý  Sambucus nigra  – 
hloh jednosemenný  Crataegus monogyna  – 
maliník obecný  Rubus idaeus  – 
ořešák královský Juglans regia – 
ostružiník křovitý Rubus fruticosus – 
růže šípková  Rosa canina  – 
bika bělavá Luzula luzuloides – 
bělolist rolní Filago arvensis – 
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bršlice kozí noha  Aegopodium podagraria  – 
bukvice lékařská Betonica officinalis – 
bodlák obecný Carduus acanthoides – 
bolševník obecný  Heracleum mantegazzianum  – 
bojínek luční  Phleum pratense  – 
čekanka obecná  Cichorium intibus  – 
černohlávek obecný  Prunella vulgaris  – 
černýš luční Melapyrum pratense – 
devětsil  bílý Petasites albus – 
devětsil lékařský Petasites hybridus – 
divizna velkokvětá Verbascum densiflorum – 
drchnička rolní Anagalis arvensis – 
hadinec obecný Echium vulgare – 
heřmánkovec přímořský Matricaria maritima – 
hluchavka bílá  Lamium album  – 
hrachor luční  Lathyrus pratensis  – 
hvozdík kropenatý Dianthus deltoides – 
chlupáček zední Pilosella officinarum – 
chrastavec rolní  Knautia arvensis  – 
chrpa luční  Centaurea jacea  – 
jetel plazivý  Trifolium repens  – 
jahodník obecný Fragaria vesca – 
jetel luční  Trifolium pratense  – 
jitrocel kopinatý  Plantago lanceolata  – 
jitrocel větší  Plantago major  – 
jitrocel prostřední  Plantago media  – 
kakost luční  Geranium pratense  – 
kakost smrdutý Geranium robertianum – 
kerblík lesní Anthriscus silvestris – 
klinopád obecný Clinopodium vulgare – 
kokoška pastuší tobolka  Capsella bursa–pastoris  – 
kohoutek luční Lychnis flos–cuculi – 
kontryhel obecný  Alchemilla vulgaris  – 
komonice lékařská Melilotus officinalis – 
kopřiva dvoudomá  Urtica dioica  – 
kostival lékařský Symphytum officinale – 
kostřava červená  Festuca rubra  – 
kostřava luční  Festuca pratensis  – 
kostřava ovčí Festuca ovina – 
kozí brada luční Tragopogon pratensis – 
kozinec sladkolistý Astagallus glycyphyllos – 
krvavec menší Sanquisorba minor – 
kyselka obecná Acetosella vulgaris – 
lipnice roční  Poa annua  – 
laskavec ohnutý Amaranthus retrofluxus – 
lipnice luční  Poa pratensis  – 
lnice květel Linaria vulgaris – 
locika kompasová Lactuca serriola – 
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lopuch plstnatý  Arctium tomentosum  – 
maceška rolní Viola arvensis – 
máchelka srstnatá  Leontodon hispidus  – 
máchelka podzimní  Leontodon autumnalis  – 
mateřídouška úzkolistá Thymus serpyllum – 
medyněk měkký Holcus mollis – 
merlík bílý Chenopodium album – 
metlice trsnatá  Deschampsia cespitosa  – 
mochna husí  Potentilla anserina  – 
mochna plazivá Potentilla reptans – 
mrkev obecná Daucus carota – 
netýkavka malokvětá Impatiens parviflora – 
ocún jesenní Colchicum autumnale – 
orsej jarní  Ficaria verna  – 
oves hluchý Avena fatua – 
ovsík vyvýšený  Arrhenatherum elatius  – 
pelyněk černobýl  Artemisia vulgaris  – 
pcháč oset  Cirsium arvense  – 
podběl lékařský Tussilago farfara – 
pomněnka rolní Myosotis arvensis – 
protěž lesní Gaphalium sylvaticum – 
průtržník lysý  Herniaria glabra  – 
pryskyřník prudký  Ranunculus acris  – 
pryskyřník plazivý  Ranunculus repens  – 
přeslička rolní  Equisetum arvense  – 
psárka luční  Alopecurus pratensis  – 
psineček výběžkatý Agrostis stolonifera – 
ptačinec  žabinec Stellaria media – 
pupalka dvouletá Oenothera biennis – 
rozchodníkovec největší Hylotelephium maximum – 
rozrazil lékařský Veronica officinalis – 
rozrazil rezekvítek  Veronica chamaedrys  – 
rozrazil douškolistý  Veronica serpyllifolia  – 
rožec obecný  Cerastium holosteoides  – 
řebříček obecná Achillea milefolium – 
řebříček luční  Achillea pratensis  – 
sadec konopáč Eupatorium canabium – 
sasanka hajní  Anemonoides nemorosa – 
silenka nadmutá Silene vulgaris – 
sítina klubkatá Juncus conglomeratus – 
smetánka lékařská  Taraxacum sect. ruderalia  – 
smolnička obecná Steris viscaria – 
srha laločnatá  Dactylis glomerata  – 
svízel bílý  Galium album  – 
svízel povázka  Galium mollugo  – 
svízel přítula  Galium aparine  – 
svlačec rolní  Convolvulus arvensis  – 
škarda dvouletá  Crepis biennis  – 
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starček Fuchsův Senecio ovatus – 
starček obecný Senecio vulgaris – 
štírovník růžkatý  Lotus corniculatus – 
šťavel kyselý Oxalis acetosa – 
šťovík kyselý  Rumex acetosa  – 
šťovík tupolistý  Rumex obtusifolius  – 
sveřep střešní Bromus tectorum – 
tolice dětelová  Medicago lupulina  – 
truskavec ptačí  Polygonum aviculare  – 
trojštět žlutavý  Trisetum flavescens – 
třezalka tečkovaná  Hypericum perforatum  – 
třezalka skvrnitá  Hypericum maculatum  – 
turan ostrý Erigeron acris – 
třtina křovištní  Calamagrostis epigejos  – 
úročník bolhoj Anthyllis vulneraria – 
vesnovka obecná Cardaria draba – 
vikev plotní  Vicia sepium  – 
vítod obecný Polygala vulgaris – 
vlaštovičník větší  Chelidonium majus  – 
vratič obecný  Tanacetum vulgare  – 
vrbina penízková Lysimachia nummularia – 
vrbovka úzkolistá  Epilobium angustifolium  – 
zběhovec plazivý  Ajuga reptans  – 
zlatobýl kanadský  Solidago canadensis  – 
zvonek okrouhlolistý Campanula rotundifolia – 
zvonek rozkladitý  Campanula patula  – 
  

Zvláště chráněné druhy rostlin   uvedené v přílohách vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, nebyly při provedeném průzkumu zjištěny.  
 

Na základě kvalitativního botanického průzkumu lze konstatovat, že lokalita 
neposkytuje podmínky pro výskyt populací zvláště chráněného genofondu rostlin. Nebude 
tedy potřebné přijímat zvláštní opatření k ochraně rostlin a jejich společenstev. 

 
V případě kácení  dřevin – převážně náletových dřevin, rostoucích mimo les,  bude 

postupováno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění.  
 
 
 
 
C.II.4.2 Fauna 
 

V místech a termínech floristického mapování byl proveden zevrubný zoologický 
průzkum.  
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Součástí zpracovaného zoologického průzkumu je mimo seznamu zjištěných druhů a 
zhodnocení jejich výskytu  i stručné zhodnocení přímých a nepřímých vlivů realizace záměru 
na organismy a jejich biotopy a návrh preventivních a kompenzačních opatření.   

 
Obratlovci byli zjišťováni vizuálně, na základě hlasových projevů a podle pobytových 

značek. 
 
Bezobratlí byli zjišťováni vizuálně, příp. odchytáváni přímým sběrem nebo pomocí 

smýkáním, sklepáváním z vegetace a dalších standardních entomologických metod. 
 

 
Popis a vyhodnocení biologických prvků: 
 

Na vlastní lokalitě lze vylišit tři základní typy prostředí : 

1. Víceméně souvislé náletové porosty dřevin a okraje smrkového lesního porostu  

2. Lomovou  jámu  

3. Trvalý travní porost a zemědělsky využívanou půdu  

 

1. Náletové porosty  – zaujímají cca 70 % ploch  předpokládaného rozšíření 

Území představuje komplex spontánních náletů především pionýrských dřevin (vrba 
jíva, bříza, borovice lesní, osika,  jeřáb, borovice, smrk a řada dalších) mladšího sukcesního 
stáří, které díky samovolnému vývoji vytváří strukturně jednolitý biotop. Jedná se o směsici 
dřevin s převahou listnáčů.  Místy jsou porosty dřevin velmi zahuštěny a/nebo prostoupeny 
hustým keřovým podrostem, který nabízí široké potravní, hnízdní a úkrytové možnosti 
četným bezobratlým (hmyzu) a menším druhům ptáků, především pěvcům (drozdovití, 
pěnicovití). 

 
Pouze jedna otevřená plocha nacházející se uvnitř náletových dřevin (č. 5f), zarůstá 

hustší bylinnou, převážně suchomilnou vegetací, která umožňuje výskyt některých živočichů 
rozvolněných ploch. 

 
Z bezobratlých zde byl nalezen jeden zvláště chráněný druh zařazený v kategorii 

ohrožených. Jde o čmeláka Bombus terrestris. 
 
Ze zvláště chráněných obratlovců byla zjištěna silně ohrožená ještěrka obecná 

Lacerta agilis  a  silně ohrožený slepýš křehký Anguis fragilis (několik jedinců v rámci celého 
území).  

 
Ptáci jsou zde reprezentováni silně ohroženou žluvou hajní Oriolus oriolus hnízdící 

jednotlivě na okraji smrkového lesa v listnatých porostech  na okraji zájmového území. Další 
jednotlivé páry ohroženého druhu se vyskytuje (hnízdí) při okrajích porostů: ťuhýk obecný 
Lanius collurio. 

  
V okolní krajině se vyskytují jednotlivě další druhy řazené jako ohrožené (moták 

pochop Circus aeruginosus) nebo silně ohrožené (krahujec obecný Accipiter nisus). Tyto 
druhy však nejsou bezprostředně vázány na porosty zkoumané lokality.  

 
Žádný ze zjištěných savců není řazen mezi druhy zvláště chráněné. 
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2. Lom 

Z hlediska významnosti nejde vzhledem k probíhající těžební činnosti o významný 
biotop. Příkré stěny lomů současně blokují přirozenou sukcesi vegetace skalních stěn a 
omezují výskyt živočichů vázaných na tuto vegetaci.  

 
Na dvou místech dna stávajícího kamenolomu byla v mělkých kalužích zjištěna 

jednotlivě ohrožená ropucha obecná Bufo bufo v době terestrické fáze, ropucha zelená Bufo 

viridis nalezená v roce 1996 nebyla potvrzena.  
 
Skupiny kamenů a hromady štěrků nacházejících se v klidových okrajových částech 

lomu, zejména na valech a odvalech, představují škálu vhodných stanovišť pro četné 
bezobratlé vázané na zastíněná místa a podzemní prostory, ale i obratlovce využívající tato 
prostředí jako úkryty (zejména plazi a drobní savci). Ze zvláště chráněných obratlovců byla 
zjištěna silně ohrožená ještěrka obecná Lacerta agilis  (několik jedinců v rámci celého 
území).  

 
Nejsou zde však  vytvořeny podmínky pro rozvoj početnějších populací.  
 
Teplokrevní obratlovci (ptáci a savci) nejsou významněji zastoupeni s výjimkou 

výskytu vlaštovky obecné Hirundo rustica lovící nad lomem a okolí .  
 

 

3. Trvalý travní porost a zemědělsky využívanou půdu  

Trvalý travní porost je tvořen lučním společenstvem ne příliš bohatým. Na zemědělské 
půdě se střídají převážně obiloviny. Z hlediska významnosti nejde vzhledem ke  způsobu 
obhospodařování  o významný biotop.  

 
Z bezobratlých zde byl nalezen jeden zvláště chráněný druh zařazený v kategorii 

ohrožených. Jde o čmeláka Bombus terrestris. 
 

 

Další dotčené biologické prvky  

Na lokalitě ani v jejím nejbližším okolí nejsou přítomna žádná zvláště chráněná území 
a není zde navržena žádná evropsky významná lokalita ani vyhlášena ptačí oblast. Záměr 
nezasahuje na území přírodního parku ani se nedotkne přechodně chráněné plochy; není zde 
vyhlášen žádný památný strom. Z biologických prvků chráněných zákonem se záměr dotkne 
dřevin rostoucích mimo les. V případě realizace záměru bude nutné podle zákona zažádat     
o povolení ke kácení dřevin, které se nacházejí v okrajových částech záměru. 
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Přehled zjištěných druhů obratlovců v zájmovém území (R. Břeňová, 2009) 
 
Stupeň ochrany:  
S – silně ohrožený druh,  
O – ohrožený druh (podle Přílohy II zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny).   
       

  ČESKÉ JMÉNO SPECIES 
STUPEŇ 

OCHRANY VÝSKYT ROK 
 Měkkýši     

1 Hlemýžď zahradní Helix pomatia  rozptýleně v zájmovém území 
1996, 2003, 
2009 

2 Jantarka obecná Succinea putris  rozptýleně v zájmovém území 
1996, 2003, 
2009 

3 Páskovka hajní Cepaea nemoralis  rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 
4 Páskovka keřová Cepacea hortensis  rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 
5 Plamatka lesní Arianta arbustorum  rozptýleně v zájmovém území 1996,2009 
6 Skelnatka hladká Oxychilus glaber  rozptýleně v zájmovém území 1996 
7 Skleněnka průsvitná Vitrina pellucida  rozptýleně v zájmovém území 1996, 2003 
8 Srstnatka karpatská Trichia lubomirskii  rozptýleně v zájmovém území 1996 
9 Vrásenka okrouhlá Discus rotundatus  rozptýleně v zájmovém území 1996 

10 Vřetenatka obecná Laciniaria biplicata  rozptýleně v zájmovém území 1996 

 Blanokřídlí     

1 Čmelák zemní Bombus terrestris O 

porostní okraje lesního porostu v SZ 
a S  části  

1996, 2003, 
2009 

 Rovnokřídlí     

 1 Kobylka hnědá Decticus verrucivorus  rozptýleně v zájmovém území 
2003, 2009 
 

 2 Kobylka zelená Tettigonia viridissima  rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 
 Ploštice     

1 
Výskyt běžných 
druhů rodu  Aelia, Eurydema,  rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 

2 Kněžice páskovaná Graphosoma italica  rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 
 Motýli     

1 Babočka bodláková Cynthia cardui    rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 
2 Babočka kopřivová Aglais urticae    rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 

3 Babočka paví oko Inachis io  rozptýleně v zájmovém území 
1996, 2003, 
2009 

4 Babočka osiková Nymphalis antiopa  rozptýleně v zájmovém území 1996,  

5 
Bourovec 
ostružiníkový Macrothylacia  rozptýleně v zájmovém území 

1996, 2003, 
2009 

 Brouci      
1 Hrobařík obecný Necrophorus vespillo    rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 
2 Kovařík šedý Adelocera murina  rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 
3 Kozlíček osikový Saperda populnea  rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 
4 Páteříček sněhový Cantharis fusca    rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 

 5 Střevlíček obecný Pterostichus vulgaris  rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 

 6 Slunéčko sedmitečné 
Coccinella 

septempunctata    rozptýleně v zájmovém území 2003, 2009 

 OBJŽIVELNÍCI      

1 Ropucha obecná Bufo bufo O dno lomu 
1996, 2003, 
2009 

2 Ropucha zelená Bufo viridis O dno lomu 1996 
3 Skokan hnědý Rana temporaria  okolí přítoku Nectavy 1996 
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 PLAZI     

1 Slepýš křehký Anguis fragilis S 

porostní okraje lesního porostu a  
plocha 5f 2003, 2009 

2 Ještěrka obecná Lacerta agilis S valy a odvaly, okraje  
1996, 2003, 
2009 

 PTÁCI        
1 Brhlík lesní Sitta europaea   hnízdění v lesních porostech 2003, 2009 
2 Červenka obecná Erithacus rubecula   hnízdění v lesních porostech 2003, 2009 

3 Drozd kvíčala Turdus pilaris   

hnízdní výskyt při okraji lesního 
porostu 2003, 2009 

4 Drozd zpěvný Turdus philomelos   hnízdění v lesních porostech 2003, 2009 
5 Kalous ušatý Asio otus   příležitostné zálety 2003, 2009 

7 Káně lesní Buteo buteo   zálety za potravou 
1996, 2003, 
2009 

8 Konipas bílý Motacilla alba   

hnízdění při okraji lokality směrem 
k zástavbě 2003, 2009 

10 Kos černý Turdus merula   hnízdění v lesních porostech 2003, 2009 
11 Krahujec obecný Accipiter nisus S příležitostné zálety za potravou 2003, 2009 
12 Kukačka obecná Cuculus canorus   hnízdění v lesních porostech 2003, 2009 
13 Moták pochop Circus aeruginosus  zálety za potravou  
14 Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla   hnízdění v lesních porostech 2003, 2009 

15 Pěnice pokřovní Sylvia curruca   

hnízdění v křovinách při okrajích 
lesních porostů 2003, 2009 

16 Pěnkava obecná Fringilla coelebs   hnízdění v lesních porostech 2003, 2009 
17 Poštolka obecná Falco tinnunculus   hnízdění v okolí, lov v okolí lokality 2003, 2009 

18 Rehek domácí Phoenicurus ochruros   hnízdění při okraji lokality  
1996, 2003, 
2009 

19 Rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus   hnízdní výskyt při okraji lokality  
1996, 2003, 
2009 

20 Sojka obecná Garrulus glandarius   hnízdění v lesních porostech 
1996, 2003, 
2009 

21 Stehlík obecný Carduelis carduelis   hnízdění v zástavbě  
1996, 2003, 
2009 

22 Straka obecná Pica pica   hnízdění v zástavbě  2003, 2009 
23 Strakapoud malý Dendrocopos minor   hnízdění v lesních porostech 2003, 2009 
24 Strakapoud velký Dendrocopos major   hnízdění v lesních porostech 2003, 2009 

25 Strnad obecný Emberiza citrinella   

hnízdění při okraji lokality a na 
rozvolněných místech 2003, 2009 

26 Střízlík obecný Troglodytes troglodytes   hnízdění v lesních porostech 2003, 2009 

27 Sýkora babka Parus palustris  

hnízdění při okraji lokality a na 
rozvolněných místech 

1996, 2003, 
2009 

28 Sýkora koňadra Parus major   hnízdění v lesních porostech 
1996, 2003, 
2009 

29 Sýkora modřinka Parus caeruleus   hnízdění v lesních porostech 2003, 2009 
30 Špaček obecný Sturnus vulgaris   hnízdění v lesních porostech 2003, 2009 

31 Ťuhýk obecný Lanius collurio O 

hnízdní výskyt při okraji lesního 
porostu nad lomem 2003, 2009 

32 Vlaštovka obecná Hirundo rustica O lov nad lom, hnízdění v zástavbě  2003, 2009  
33 Vrabec domácí Passer domesticus   hnízdění v zástavbě  2003, 2009 
34 Zvonek zelený Carduelis chloris   hnízdění v zástavbě   
35 Žluva hajní Oriolus oriolus   hnízdění v lesních porostech  

  SAVCI        

1 Ježek východní Erinaceus concolor  okraje lokality a navazující zástavba 
1996, 2003, 
2009 

2 Jezevec lesní Meles meles  lesní porosty 1996 
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3 Kuna skalní Martes foina   okraje lokality a navazující zástavba 
1996, 2003, 
2009 

4 Lasice hranostaj Mustela erminea   lesní porosty  
5 Liška obecná Vulpes vulpes   lesní porosty  1996, 2009 
6 Myšice křovinná Apodemus sylvaticus   lesní porosty 2003, 2009 
7 Myšice lesní Apodemus flavicollis   lesní porosty 2003, 2009 
8 Rejsek malý Sorex minutus   lesní porosty 2003, 2009 
9 Rejsek obecný Sorex araneus   lesní porosty 2003, 2009 

 
 
Celkem  bylo v průběhu let 1996 až 2009 zjištěno : 
26 bezobratlých,  3 druhy obojživelníků , 3 druhy plazů, 35 druhů ptáků, 9 druhů  savců. 
Celkem 76 druhů obratlovců – z toho 8 zvláště chráněných (5 ohrožených a 4 silně 
ohrožených ) 
 

Vzhledem k charakteru lokality a probíhající těžební činnosti (hlučnost, pohyb strojů, 
apod.) je druhová pestrost místních společenstev organizmů v prostoru stávajícího lomu 
nízká. Poněkud vyšší pestrostí se vyznačuje zóna území na lokalitu navazující, která je určena 
k rozšíření lomu.  

 
Absentuje zde vyšší druhové zastoupení obojživelníků. Důvodem je stále probíhající 

těžební činnost  a absence vodní plochy v lomu a okolí.   
 
 
 
C.II.4.3 Krajina 
 
 Zájmové území se nachází v oblasti, ve které převažuje lesnické a zemědělské 
obhospodařování krajiny. Lesnictví je zaměřeno na pěstování hospodářsky významných 
dřevin, především smrku. Zemědělství je v katastru Šubířova (osada Chobyně) spíše 
extenzívního typu,v bramborářsko-pastevním výrobním typu. V krajině jsou zastoupeny větší 
plochy luk a pastvin. Krajina oplývá bohatstvím rozptýlené dřevinné vegetace, kamenicemi a 
mezemi. Bydlení je výhradně venkovského typu. Významná část venkovských stavení je 
využívána rekreačně (chalupaření, např. v Chobyni asi 30 % č. p.). Oblast je významná 
turisticky – zejména přírodní park Kladečko. Asi 1,0 km východně od kamenolomu Chornice 
vede žlutá turistická značka a zároveň naučná stezka (podrobnosti jsou uvedeny v příloze      
H 7). 
 
 
 
 
C.II.5 Základní charakteristiky dalších aspektů životního prostředí 
 
C.II.5.1 Hmotný majetek 
 
 Zahloubením lomu Chornice a v území dotčeném těžbou se nenacházejí žádné objekty 
chráněné podle zvláštních předpisů. Nenacházejí se žádné objekty, které by mohly být 
činností v lokalitě poškozeny. 
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C.II.5.2 Vztah k územně plánovací dokumentaci 
 
 Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Jevíčku sdělil dopisem zn. 
OVUP 3625/2009-345/V dne 21.10.2009, že lom Chornice je v souladu s platným územním 
plánem obce Jaroměřice. 
 
 Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Moravská Třebová sdělil 
dopisem č. j. MUMT-29474/2009-OVUP2, že obec Jaroměřice má platný územní plán, ale 
není zpracován na celé katastrální území. Lom Chornice je již mimo oblast zpracovanou 
v ÚPO. 
 
 Odbor výstavby Městského úřadu Konice sdělil dopisem zn. STU/769/2009/PoK, že 
obec Šubířov nemá zpracován územní plán, respektive, že pro katastrální území Šubířov není 
vydaná územně plánovací dokumentace. 
 
 
 
C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
 jeho únosného zatížení 
 

Těžba droby v lomu Chornice probíhá již několik desetiletí, zahloubením o konečných 
30 m na úroveň 375 m n. m. nedojde k jejímu významnějšímu ovlivnění. 

Těžba droby jámovým etážovým lomem Chornice 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 20 let. 

 Novým prodloužením těžby ložiska se prodlouží ještě únosné zatížení hlukem obce 
Dzbel 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 30 m na úroveň 373 m n. m. dojde 
k únosnému ovlivnění podzemních vod, a k únosnému ovlivnění průtočného množství řeky 
Nectavy a jejich přítoků. Prohloubením lomu 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 lomu po 
jeho rekultivaci a zatopení. Ukončením těžby dojde k významnému posílení lokálního 
systému ekologické stability zájmového území. 
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ČÁST D KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
 PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH VÝZNAMNOSTI NA OBYVATELSTVO 
 A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
 prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 
 Zahlubování ložiska včetně mírného rozšíření těžby a prodloužení těžby mají zejména 
vliv na prodloužení doby působení hluku, znečišťování ovzduší o 20 let. Hluk a emise z lomu 
budou více tlumeny, neboť těžební činnost se bude odehrávat až o 30 m hlouběji. 
 
 
 
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 
 
 Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví provedla specializovaná studie zpracovaná 
osobou autorizovanou pro hodnocení zdravotních rizik, prezentovaná jako textová příloha H 6 
Oznámení. Z této studie a ze studií akustické a rozptylové, které byly podkladem pro 
hodnocení zdravotních rizik vyjímáme závěry o vlivech hluku a znečištění ovzduší na veřejné 
zdraví. 
 

Z provedeného hodnocení vlivů záměru „Lom Chornice“ 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 2,2 %) a astmatických obtíží (na 2,5 %) u dětí proti 2 % výskytu           
v nezatížené populaci. Příspěvky záměru k ročním koncentracím NO2 v případě těžby 
v nové části dobývacího prostoru vypočtené pro nejbližší obytnou zástavbu v řádu 
max. tisícin 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 hodinová koncentrace NO2 v obytné zástavbě způsobená 
záměrem byla vypočtena 0,09 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 5,2 %. 
Nejvyšší příspěvky ročních koncentrací PM10 z posuzovaných zdrojů záměru dosahují 
u nejbližší obytné zástavby úrovně setin µg/m3, což na nemocnost v oblasti nemůže 
mít vliv. Nejvyšší denní koncentrace prachových částic PM10 v okolní zástavbě jsou na 
základě rozptylové studie očekávány 6,3 µg/m3 (příspěvky záměru v případě posunu 
těžebního prostoru).  
Vypočtené maximální hodnoty denních ani ročních příspěvkových koncentrací záměru 
v obytné zástavbě nepřekračují směrné koncentrace WHO 2005 – roční (20 µg/m3)

 
a 

24hodinovou (50 µg/m3). Uvedené tvrzení se vztahuje i na současný provoz 
kamenolomu – v obytné zástavbě je na základě výpočtu dosahováno max.              
12,94 µg/m3, nejvyšší roční průměr má hodnotu 0,089 µg/m3. 
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• V případě benzenu bylo zjišťováno teoretické navýšení pravděpodobnosti vzniku 

nádorového onemocnění pro jednotlivce vlivem expozice při změně provozu 
kamenolomu, resp. dalším zahloubením lomu a posunu těžebního prostoru.  
Vypočtené riziko dané pozaďovou situací je 1,2.10-5, tedy max. 1 případ nádorového 
onemocnění na 100 tis. lidí při celoživotní expozici, resp. za 70 let. Záměr v lomu 
Chornice neznamená žádnou změnu rizika pro obyvatele lokality. 
 

• Z hlediska hlučnosti neznamená pokračování provozu lomu změnu zdravotních rizik 
pro obyvatele v zájmovém území. 
Nejvyšší hodnoty hluku ze silniční a železniční dopravy vypočtené ve variantě se 
zahrnutím přepravy kameniva jsou na úrovni, kdy se může ve dne projevovat mírné 
obtěžování obyvatel hlučností – max. hodnota LAeq,T  byla vypočtena 55,0 dB(A) pro 
silniční dopravu a 52,9 dB(A) pro přepravu kamene železniční vlečkou. 
Záměr neznamená žádnou změnu způsobu, četnosti ani směrů dopravy. 
Vlivem technologických zdrojů hluku nedochází v současné době v předmětném 
území v denní době k negativnímu působení na veřejné zdraví, a to ani na úrovni 
mírného obtěžování - ekvivalentní hladina akustického tlaku zjištěna v modelových 
bodech < 50 dB. Nejvyšší zjištěná hodnota LAeq,T = 49,3 dB(A) po realizaci záměru 
neznamená změnu rizika. 
V noční době nebude lom provozován. 

  
 

 
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima 
 

 Pro zhodnocení vlivu na imisní situaci v území byla zpracována rozptylová 
studie, v níž je dosah vlivu záměru a dopravy s ním související zakreslen formou izolinií 
znázorňujících koncentrace znečišťujících látek. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné 
době je již kamenolom provozován, nebude mít realizace záměru na ovzduší významný 
negativní vliv.  V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny příspěvky k imisní zátěži 
související s realizací předkládaného záměru. Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové 
síti o kroku 200 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 121). 
Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je 
součástí předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro 
body mimo výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto 
body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 1001 až 1005.  V následující sumarizační 
tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo 
výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek 
(µg/m3

 
).  

 
Výpočtové body jsou tyto (shodné i pro hlukovou studii): 
 

1001  –  Kladky – Chobyně čp. 116, vzdálenost od technologie lomu 185 m 
1002  –  Kladky – Chobyně čp. 74, vzdálenost od technologie  lomu 390 m  
1003  –  Chobyně – Šubířov čp. 45, vzdálenost od hranice lomu cca 100 m, vzdálenost od 

technologie lomu cca 600 m 
1004  –  Chobyně – Šubířov čp. 96, vzdálenost od hranice lomu cca 100 m, vzdálenost od 

technologie lomu cca 600 m 
1005  –  Chobyně – Šubířov čp. 87, vzdálenost od hranice lomu cca 120 m, vzdálenost od 

technologie lomu cca 600 m  
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 Výpočtové body jsou voleny jako nejbližší chráněné venkovní prostory staveb 
vzhledem k výrobním činnostem v lomu. Nachází se cca 2 m od fasády obytné zástavby. 
 
 

 
Vlivy na ovzduší 
 
 Vypočtené maximální hodnoty v obytné zástavbě, původní vs. výhledový stav: 

 
 Stav bez záměru Výhledový stav se záměrem 
imisní hodnota hodinová denní roční 8-hod. hodinová denní roční 8-hod. 
 Zneč. látka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µµµµg/m3    µµµµg/m3    µµµµg/m3    µµµµg/m3    

 
NO2 0,254 - 0,032 - 0,280 - 0,033 - 
CO - - - 2,817 - - - 3,078 
PM10 - 12,94 0,089 - - 19,24 0,096 - 
benzen - - 0,002 - - - 0,002 - 

 
 

Vypočtené maximální hodnoty v obytné zástavbě v porovnání s imisními limity: 
 

 Imisní limit Výhledový stav 
imisní hodnota hodinová denní roční 8-hod. hodinová denní roční 8-hod. 
 Zneč. látka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µµµµg/m3    µµµµg/m3    µµµµg/m3    µµµµg/m3    

 
NO2 200 - 40 - 0,28 - 0,033 - 
CO - - - 10 000 - - - 3,078 
PM10 - 50 40 - - 19,24 0,096 - 
benzen - - 5 - - - 0,002 - 

 
 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska 
ročního aritmetického průměru hodnota 40 µg/m3, pro 24hodinový aritmetický průměr potom 
50 µg/m3, (s možnosti překročení této limitní koncentrace 35krát za rok). Nejbližší stanice 
AIM nesignalizují překračování ročního imisního limitu, epizodně může docházet                   
k překračování 24 hodinového imisního limitu.  
 

Ve výpočtové síti bude dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací 
vlivem uvažovaných emisních zdrojů ve výši 2,318 µg/m3 – 55,030 µg/m3, průměrné roční 
imisní koncentrace se pohybují od 0,007 µg/m3 – 0,315 µg/m3. Nejvíce exponovaným 
uzlovým bodem je č. 49 v případě krátkodobých maxim a č. 70 v případě ročních průměrů. 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001 – 1005) bude dosahováno max. 19,24 µg/m3 

v bodě 1003, nejvyšší roční průměr 0,096 µg/m3 v bodě 1002. 
 
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 

průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m
-3

 a 200 µg.m
-3

 

ve vztahu                   

k hodinovému aritmetickému průměru.  

 
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 

nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.  
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Ve výpočtové síti bude dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací 

vlivem uvažovaných emisních zdrojů ve výši 0,043µg/m
3
 – 0,720 µg/m

3
, průměrné roční 

imisní koncentrace se pohybují od 0,002µg/m
3
– 0,083 µg/m

3
. Nejvíce exponovaným uzlovým 

bodem je č. 49 v případě krátkodobých maxim i v případě ročních průměrů. 

 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001 – 1005) je dosahováno max. 0,280 µg/m
3 

v bodě 

1001, nejvyšší roční průměr 0,033 µg/m
3 

v bodě 1001. 
 

Pro CO je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro osmihodinový 
klouzavý průměr ve vztahu    k ochraně zdraví lidí hodnotou 10 000 µg.m-3

 
. 

Ve výpočtové síti bude dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací 
vlivem uvažovaných emisních zdrojů ve výši 0,370 µg/m3 – 8,262 µg/m3, průměrné roční 
imisní koncentrace se pohybují od 0,016 µg/m3 – 1,024 µg/m3. Nejvíce exponovaným 
uzlovým bodem je č. 60 v případě krátkodobých maxim a č. 49 v případě ročních průměrů. 

 
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001 – 1005) je dosahováno max. 3,078 µg/m3 

v bodě 1001, nejvyšší roční průměr 0,398 µg/m3 v bodě 1001. 
 
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního 

limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 �µg/m
3
. Nejbližší stanice AIM nesignalizuje 

překračování hodnoty imisního limitu.   
 

Ve výpočtové síti bude dosahováno průměrné roční imisní koncentrace od 

0,00012µg/m
3
 – 0,00774 µg/m

3
. Nejvíce exponovaným uzlovým bodem je č. 49 v případě 

ročních průměrů. 

 

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001 – 1005) bude dosahováno nejvyššího ročního 

průměru 0,003 µg/m
3 

v bodě 1001. 

 
 
Vlivy na klima 
 

K ovlivnění klimatu dojde v mikro- a mezo- měřítku vlivem rozdílného působení 
oslunění lomových stěn a počvy a původního terénu porostlého zelení a také vlivem působení 
jezera na dně lomu, které bude výkyvy teplot působené osluněním zmírňovat. Po ukončení 
těžby se tyto výkyvy dále sníží díky rekultivacím vybraných ploch a zejména přítomností 
vodní hladiny, která bude působit opačným směrem, ke snižování rozkyvu teplot. Tento vliv 
však bude omezen hloubkou hladiny vody pod úrovní terénu. Dalším projevem změny po 
ukončení těžby bude mírné zvýšení vlhkosti vzduchu, které patrně nezasáhne mimo prostor 
lomu vzhledem k velkému výškovému rozdílu hrany a dna lomu.  

 
Vlivy na klima lze hodnotit jako lokální, malé a nevýznamné, proměnné v čase 

s návratem k podmínkám blízkým původní situaci po ukončení těžby a rekultivace lomu.   
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuelní další fyzikální a biologické 
 charakteristiky 
 
Vliv hluku 
 

Při běžném provozu lomu bude stejně jako při stávajícím provozu produkován hluk 
spojitý, stálý (v době provozu stacionárního zdroje úpravy kameniva) a spojitý proměnný 
(doprava). V době odstřelů je produkován hluk impulsní. Stanovením intenzity hluku se 
věnuje hluková studie (viz přílohu H 4). 
 
 

 
Hluk z dopravy: 
 
Výhledový stav, liniové zdroje hluku vč. dopravy lomu 

Vliv liniových akustických zdrojů hluku vč. dopravy záměru se pohybuje ve 
zvolených výpočtových bodech od 38 dB(A) do 55,0 dB(A). Nejvíce zatíženými lokalitami 
jsou body č. 1 a 2 (Kladky čp. 116 a čp. 74, výpočtová výška 3 m a 6 m). Vypočtená 
akustická situace v chráněných prostorách staveb není prokazatelně nadlimitní, pro provoz na 
veřejných komunikacích je uvažována korekce +5 dB(A) pro akustický limit platný v denní 
dobu. 
 
 

Liniové zdroje hluku, železniční doprava 

Vliv železničních liniových akustických zdrojů hluku se pohybuje ve zvolených 
výpočtových bodech od 38,4 dB(A) do 52,9 dB(A). Nejvíce zatíženými jsou body č. 1 a 2 
(Kladky čp. 116 a čp. 74, výpočtová výška 3 m a 6 m). Vypočtená akustická situace 
v chráněných prostorách staveb není prokazatelně nadlimitní, pro provoz na veřejných 
komunikacích je uvažována korekce +5 dB(A) pro akustický limit platný v denní dobu. 
 
 

 
Hluk z lomu: 
 
Technologické zdroje 

Vliv stacionárních technologických akustických zdrojů hluku se pohybuje ve 
zvolených výpočtových bodech od 43,8 dB(A) do 49,3 dB(A). Nejvíce zatíženými jsou body 
č. 1 a 3 (Kladky čp. 116 a Chobyně čp. 45, výpočtová výška 3 m a 6 m).  
 

 

Hluk z trhacích prací:  
 

Hluk z trhacích prací je dle platných předpisů zařazen jako impulsní hluk. Jeho 
zdrojem je především časovaný třesk detonujících výbušnin. Čím rychleji následují impulzy 
za sebou, tím větší je ohrožení sluchového orgánu, a to zejména při hladinách hluku nad        
90 dB. V případě posuzovaného záměru probíhá celý odstřel v několika sekundách, přičemž 
hluk detonace je zmírněn vrstvami kamene a do okolí se v místě odstřelu projeví jako zdroj 
hluku cca 90 dB. V literatuře je popsána nejvyšší naměření hodnota zvukové expozice 
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z clonového odstřelu  105,78 dB, což je hodnota ještě vyhovující předpisům.  
 

Dle platné legislativy je přípustný expoziční limit impulsního hluku vyjádřený  

⇒ špičkovým akustickým tlakem Cp – Cpeak 200 Pa, nebo  

⇒ hladinou špičkového akustického tlaku CL – Cpeak 140 dB.  

 
Ke sčítání zvukové expozice z provozu lomu a z odstřelu nedojde, při odstřelech se 

provoz lomu zastavuje. 
 
 Specifikem impulsního hluku je možnost působení na objekty akustickým tlakem. Pro 
představu o jeho působení uvádíme následující tabulku, z které je patrno, že k poškození 
objektů akustickým tlakem z odstřelů v lomu Chornice nedojde. 
 

Nejvyšší přípustné hodnoty akustického tlaku, při kterém v žádném případě nedojde 
k poškození objektů a lidského zdraví 

Typ poškození Akustický tlak (Pa) 
Maximální hladina 

akustického tlaku (dB) 
v žádném případě nedojde k poškození 159 138 
některé velmi velké a tenké okenní tabule rozbité 200 140 
neškodné pro stavební konstrukce 282,5 143 
velmi intenzivní vjem člověkem 502,4 148 
škody na oknech, dveřích, střechách 709,6 151 
některé okenní tabule rozbité 1002,3 154 
zřícení lehkých dřevěných konstrukcí 7096,3 171 
většina okenních tabulí rozbitá 10 023,7 174 
těžké škody na běžných stavbách 20 000 180 
poškození fyziologických funkcí člověka 35 565,6 185 
smrt z roztržení plic 200 000 200 
poškození betonových konstrukcí 1 415 891,6 217 

 

 
Shrnutí: 
 

Posuzovaný znamená přepravní nároky po veřejné komunikaci směrem na Chornice      
i Konice. Jedná se o cca 120 pohybů těžkých nákladních automobilů denně a jedné železniční 
vlečky denně.  

  
Oproti stavu bez započtení dopravy záměru byl vypočten nárůst akustické zátěže, a to 

max. 8,6 dB(A) – přeprava kameniva těžkými nákladními vozidly. 
 

Vliv liniových akustických zdrojů hluku vč. dopravy záměru se pohybuje ve 
zvolených výpočtových bodech od 38 dB(A) do 55,0 dB(A). Nejvíce zatíženými lokalitami 
jsou body č. 1 a 2 (Kladky čp. 116 a čp. 74, výpočtová výška 3 m a 6 m). Vypočtená 
akustická situace v chráněných prostorách staveb není prokazatelně nadlimitní, pro provoz na 
veřejných komunikacích je uvažována korekce +5 dB(A) pro akustický limit platný v denní 
dobu. 
 

Navýšení hlukového zatížení ze železniční dopravy záměru se pohybuje na úrovni 
max. 3,9 dB(A). 
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Vliv železničních liniových akustických zdrojů hluku se pohybuje ve zvolených 
výpočtových bodech od 38,4 dB(A) do 52,9 dB(A). Nejvíce zatíženými jsou body č. 1 a 2 
(Kladky čp. 116 a čp. 74, výpočtová výška 3 m a 6 m). Vypočtená akustická situace 
v chráněných prostorách staveb není prokazatelně nadlimitní, pro provoz na veřejných 
komunikacích je uvažována korekce +5 dB(A) pro akustický limit platný v denní dobu. 

 
Navýšení hlukového zatížení stacionárními zdroji záměru se pohybuje na úrovni max. 

5,4 dB(A) směrem k osadě Chobyně. 
 
Vliv stacionárních technologických akustických zdrojů hluku se pohybuje ve 

zvolených výpočtových bodech od 43,8 dB(A) do 49,3 dB(A). Nejvíce zatíženými jsou body 
č. 1 a 3 (Kladky čp. 116 a Chobyně čp. 45, výpočtová výška 3 m a 6 m). 

 
Navýšení hlukové zátěže v osadě Chobyně se pohybuje nad hranicí chyby výpočtu 

studie. 
 
Posuzovaný záměr se projeví v navýšení technologického hluku u obytné zástavby 

osady Chobyně. Veškeré stávající technologické zdroje jsou zapuštěny v lomu a od okolí jsou 
výrazně odhlučněny skalním masivem popř. zemním valem. Veškerá činnost v lomu zůstane 
omezena pouze na denní dobu. 
 

Současné významné akustické technologické zdroje zůstávají beze změny. 
 
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. 

 
Výrazným zdrojem hluku je v rámci lomu drtící linka, v jejíž bezprostřední blízkosti 

se za provozu projevuje setrvalý hluk o akustickém tlaku 95 dB – 110 dB. Ve vnitřní části 
lomu je vysoká hluková zátěž. Podíl rypadel a dopravy na celkové hlučnosti uvnitř 
kamenolomu je ve srovnání s drtící linkou výrazně menší. Na utlumení hluku se výrazně 
projevuje konfigurace terénu, terénní prahy a bariéry. V zalesněném okolí kamenolomu se na 
utlumení hluku pozitivně projevuje vegetace. 

 
Hlukové emise  z těžké nákladní automobilové dopravy při přepravě drceného 

kameniva k odběratelům jsou dalším posuzovaným faktorem v rámci provozu záměru. 
Intenzita dopravy je na trasách z kamenolomu Chornice relativně velmi nízká.  

 
Vedle stacionárních a mobilních zdrojů hluku je třeba v rámci činností v lomu 

uvažovat i akustické vlivy při clonovém odstřelu. 
 
Podrobná analýza akustické tlakové vlny (hluku) trhacích prací byla provedena ve 

zprávě L. Soukupa (Vlivy clonových odstřelů, Chornice). Přímé měření hluku bylo provedeno 
na louce před objektem bývalého mlýna  (čp. 73), tzn. na lokalitě v blízkosti lomu a málo 
chráněné terénními překážkami před akustickým tlakem. Výsledná hodnota hlukové zátěže při 
odstřelu příložných náloží byla L (akustický tlak) = 74,6 dB (A), při odstřelu malého rozsahu 
L = 66,9 dB (A). Uvedené hodnoty lze brát jako maximální při provádění clonových odstřelů 
v lomu. 
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Vliv vibrací 
 

Vibrace budou v souvislosti s realizací záměru vznikat při provozu úpravnické linky 
s drtičem a vibračními síty, při dopravě, vrtání otvorů pro uložení trhavin pro odstřely a 
nejvíce při trhacích pracích.  

 

Vibrace z úpravny 

U technologie používané v areálu jsou vibrace tlumeny konstrukcí a pružným 
uložením. Mají maximální dosah několik desítek metrů a ve větších vzdálenostech zcela 
vyznívají. U objektů mimo dobývací prostor se nijak neprojeví. 

 

Vibrace z trhacích prací 

Vibrace mající vliv na obytnou zástavbu aj. objekty v okolí budou pocházet z odstřelů. 
Zájem provozovatele lomu je, aby tyto vibrace byly jednak co nejmenší, jednak dobře 
dokumentované, protože případné škody vzniklé v důsledku jejich působení jsou hodnoceny 
jako tzv. důlní škody a musí být vyjednána jejich náhrada. Bude proto probíhat měření účinků 
odstřelů v nezbytném rozsahu, aby výsledky mohly posloužit pro stanovení původu a 
případně výše vzniklé škody a náhrady za ní. 
 
 Seismické účinky těžebních odstřelů příložných náloží (dimenzovaných na horní 
hranici odstřelů používaných v kamenolomu Chornice) byly zjišťovány v rámci úředních 
měření. Výsledky byly vyhodnoceny a navržena opatření pro zajištění bezpečnosti objektů      
v okolí kamenolomu (nejblíže jsou stavební objekty osady Kladky a Chobyně). Zjištěné 
otřesy nepřesáhly hodnotu rychlosti kmitání v = 1‚00 mm/s. Stavby v okolí kamenolomu 
nejsou ohroženy. 

 

Vliv záření 
 

Neionizující záření, produkované provozem strojů, elektronických zařízení a 
světelnými zdroji, nepřekročí běžnou úroveň venkovního ani obytného prostoru. Intenzita 
osvětlení bude odpovídat běžnému osvětlení v obcích.   

 
Těžená surovina neobsahuje radioaktivní minerály v množství, které by se vymykalo 

průměrnému obsahu v granitoidech jako části zemské kůry, takže radioaktivní záření v místě 
záměru je možno označit ze zdravotního i ekologického hlediska za zanedbatelné. 
 
 
 
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
D.I.4.1 Vlivy na povrchové vody – průtoky 
 
 Při dalším zahlubování těžby ložiska až na kótu 373,0 m n. m. nelze vyloučit vyvolání 
průsaků povrchových vod z přilehlého úseku Nectavy a jejího bezejmenného levostranného 
přítoku do tělesa lomu. Tento průsak vod však nebude velký a v součtu nebude překračovat 
hodnotu okolo 3 l/s s tím, že tato hodnota bude dosahována jen při vysokých průtocích 
v přilehlé části vodopisné sítě. Při nízkých vodních stavech bude břehová infiltrace nižší. 
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Hydrogeologicky je riziko omezeného průsaku dáno střední filtrační propustností dna obou 
koryt vodních toků v úsecích přilehlých k lomu a nízkou puklinovou propustností 
horninového prostředí mezi oběma vodními toky a stěnami kamenolomu. Součinitel filtrace 
horninového prostředí mezi fluviálními sedimenty a stěnami lomu je přibližně 1 . 10-6 m/s. 
 
 Případnému zřetelnému snížení minimálního zůstatkového průtoku v Nectavě a            
v jejím bezejmenném levostranném přítoku bude možné předejít děleným vypouštěním 
odčerpávaných důlních vod z tělesa lomu do horních částí ovlivněných úseků obou vodních 
toků. Takové ochranné opatření ze strany provozovatele lomu by v budoucnosti mělo 
vycházet z předchozího vydokladovaného vývoje monitorování povrchových vod, jehož 
výsledky by na takové riziko upozornily. 
 
 Proto doporučujeme pokračovat v hydrologickém monitorování podzemních, 
povrchových a důlních vod v současném rozsahu. Nejdůležitějšími z monitorovaných 
hydrologických charakteristik jsou přitom údaje o odčerpávaném množství důlních vod 
z lomu, vývoji hladin podzemních vod v referenčních vrtech a vývoji minimálního 
zůstatkového průtoku (Q355d) v uzávěrovém hydrologickém profilu. 
 
 Podrobnější rozbor je proveden v příloze hydrologie (H 9). 
 
 
Jakost povrchových vod 
 
 Jakost povrchových vod v Nectavě a jejím levostranném přítoku (LP) je pravidelně 
sledována v rámci monitorování vod v lomu. Výsledky monitorování sumarizuje následující 
tabulka. 
 

Označení vzorku datum odběru  pH měr.vod. NO3
-

SO4
2-

HC03
- Fe As Pb Sb NEL NL

mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

30.03.05 7,67 24,4 6,1 121 67 <0,0200 <0,020 <0,020 <0,03

05.10.05 7,98 46,6 5,5 126 223 <0,0026 <0,0010 <0,0010 <0,03

02.10.06 8,01 41,2 <5,0 95 187,85 0,07 0,0023 <0,0010 0,0015 <0,03 9

12.03.07 7,96 25,9 7,4 58 86,82 0,08 0,0016 <0,0010 <0,0010 <0,10 <5

11.09.07 7,87 39,8 7,1 86 118,39 0,14 0,0042 <0,0010 0,0017 <0,10 10

18.03.08 8,01 22,7 4,3 48 63 0,0640 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <5

15.09.08 7,99 40 9,8 95 130 0,0078 0,0021 <0,0010 0,0014 <0,10 807
02.03.09 8,04 29,1 11,7 59,4 84,9 0,426 0,0013 0,0013 <0,001 <0,10 33,4
03.06.09 8,3 34 <2,0 50,4 148 0,0096 <0,001 <0,0010 <0,0010 <0,10 6,4

07.10.09 8,12 41,1 <2,0 52,5 190 0,193 0,0024 <0,001 <0,001 <0,10 12,8

22.09.04 7,89 47,7 5,3 76 191

30.03.05 7,90 31,1 19 86 96 <0,0200 <0,020 <0,020 <0,03

05.10.05 7,86 45,3 7,2 93 215 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,03

27.03.06 7,58 33,3 35 52 64,22 0,22 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,03 161
12.03.07 8,06 31,3 26 62 97,22 0,09 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,10 <5

11.09.07 7,89 40,5 10 81 125,07 0,12 0,0056 <0,0010 0,0027 <0,10 14

18.03.08 8,14 31,0 18 53 80 <0,0050 <0,0010 <0,0010 <0,0010 9

15.09.08 7,98 44,6 7,6 76 160 0,0100 0,0013 <0,0010 <0,0010 <0,10 345
02.03.09 8,06 39,2 25,2 50,6 98,1 0,176 <0,0010 <0,001 <0,001 <0,10 11,7

03.06.09 8,3 43,2 8,23 61,6 174 0,0068 <0,001 <0,0010 <0,0010 <0,10 11,2

07.10.09 8,11 47,4 2,2 48,2 198 0,138 0,0016 <0,001 <0,001 <0,10 5,6

NVCR č. 61/03 Sb. imisní standard 6-8 100* 31 300 - 2 0,02 0,015 0,5 0,1 25
6,5-8,5 - - - - 2 - - - 3 40

Vysvětlivky:

1,8 – stanovená hodnota přesahuje imisní standard pro povrchové vody

56 – stanovená hodnota přesahuje povolený limit ve vypouštěných vodách

– ukazatel nebyl stanovován
* – orientační hodnota odvozená z limitu

Nectava

LP

Povolené limity vypouštěných vod
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Nectava  
 

Jakost povrchové vody v Nectavě se sleduje v profilu cca 20 m pod soutokem 
s levostranným přítokem LP). 

 
V roce 2009 nebyl v rámci pravidelného monitorování zaznamenán výraznější výkyv 

v chemismu povrchové vody Nectavy pod soutokem. Povrchová voda byla vesměs alkalická 
až silně alkalická (pH 8,0 až 8,3), středně mineralizovaná (konduktivita cca 40 mS/m –        
50 mS/m). Mineralizace i hodnoty pH se pohybovaly na úrovni  přirozené pro povrchové 
vody. Největší změny lze pozorovat u koncentrací dusičnanů (2 mg/l až 25 mg/l), které 
vykazují nejvyšší koncentrace v jarním období (pravděpodobně vliv tání sněhu a splachů 
z polí). U dalších stanovovaných iontů (sírany, hydrgenuhličitany) se vliv jarního tání projevil 
naopak snížením koncentrací. Na rozdíl od předchozích let nebyly v roce 2009 zaznamenány 
výkyvy u koncentrací nerozpuštěných látek. Ve všech třech provedených monitorovacích 
kolech vyhověly nerozpuštěné látky imisnímu standardu pro povrchové vody. Koncentrace 
kovů (As, Pb, Sb) a uhlovodíků C10 – C40 nepřekročily meze stanovitelností metod nebo se 
pohybovaly na úrovni geogenního pozadí. Koncentrace železa kolísají maximálně 
v desetinách mg/l. Všechny stanovované ukazatele vyhovovaly imisním standardům. 
 

 
Levostranný přítok Nectavy (LP) 
 

Jakost povrchové vody v levostranném přítoku LP se sleduje v profilu cca 10 m před 
vtokem do Nectavy. 

 
V roce 2009 nebyl v rámci pravidelného monitorování zaznamenán výraznější výkyv 

v chemismu povrchové vody levostranného přítoku Nectavy. Povrchová voda byla vesměs 
alkalická až silně alkalická (pH 8,0 až 8,3), středně mineralizovaná (konduktivita cca             
30 mS/m – 40 mS/m). Mineralizace byla celkově mírně nižší než v povrchové vodě Nectavy, 
změny chemismu v průběhu roku však byly podobné. Největší změny lze pozorovat stejně 
jako v Nectavě u koncentrací dusičnanů (<2 mg/l až 12 mg/l), jejichž nejvyšší koncentrace 
byly v jarním období (pravděpodobně vliv tání sněhu a splachů z polí). V březnovém kole 
bylo zaznamenáno jednorázové mírné překročení imisního standardu u nerozpuštěných látek 
(stanoveno 33,4 mg/l; IS 25 mg/l). V dalších dvou kolech již byly hodnoty vyhovující. 
Koncentrace kovů (As, Pb, Sb) a uhlovodíků C10 – C40 nepřekročily meze stanovitelností 
metod nebo tuto mez jen mírně překročily. Koncentrace železa kolísají maximálně 
v desetinách mg/l. Všechny stanovované ukazatele vyhovovaly imisním standardům. 
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Jakost důlních vod 
 
 Jakost důlních vod (DV) je pravidelně sledována v rámci monitorování vod v lomu. 
Výsledky monitorování sumarizuje následující tabulka. 
 

Označení vzorku datum odběru  pH měr.vod. NO3
-

SO4
2-

HC03
- Fe As Pb Sb NEL NL

mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

22.09.04 8,06 50 19 106 180 <0,0500 <0,050 <0,050 0,04

30.03.05 7,97 44,2 16 96 153 0,06 <0,0200 <0,020 <0,020 <0,03

20.06.05 7,87 60,7 21 138 165 <0,0500 <0,050 0,061 <0,03

05.10.05 7,59 68,5 13 220 227 0,0045 <0,0010 0,0048 0,06

27.03.06 7,72 50 12 122 156,23 0,08 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,03 35
03.07.06 7,69 57 20 119 184,75 0,06 <0,0500 0,074 <0,050 <0,03 55
02.10.06 7,81 54,8 5,5 165 197,77 <0,04 0,0038 <0,0010 0,0034 <0,03 <5

07.12.06 7,72 59,5 150 180 0,006 0,021 <0,0050 0,0099 <0,10 15

12.03.07 7,95 48,8 12 141 164,47 0,04 0,0076 <0,0010 0,0046 <0,10 <5

06.06.07 7,72 52,5 22 154 188,22 0,06 0,015 <0,0010 0,011 <0,10 6

11.09.07 7,74 64,8 17 172 165,75 0,05 0,0137 <0,0010 0,0071 <0,10 15

12.12.07 8,40 49,5 15 134 170,61 0,13 0,0045 <0,0010 0,0046 <0,10 55
18.03.08 8,14 58,4 14 160 150 0,0550 0,0051 <0,0010 0,0048 72
16.06.08 7,99 62,7 17 160 190 <0,0050 0,0086 <0,0010 0,0060 <0,10 <5

11.09.08 7,96 60,3 24 150 180 0,0057 0,0052 <0,0010 0,0063 <0,10 <5

10.12.08 8,18 63,4 16,3 194 0,0092 0,0049 <0,0010 0,0052 <0,10 15,4

02.03.09 8,04 56,3 9,16 166 150 0,0587 0,0053 <0,001 0,0052 <0,10 <5,0

02.06.09 8,14 52,2 9,68 142 155 0,125 0,0042 <0,0010 0,0029 <0,10 <5,0

06.10.09 8,18 59,4 5,95 175 168 0,0396 0,0114 <0,005 <0,010 <0,10 <5,0

Vysvětlivky:

1,8 – stanovená hodnota přesahuje imisní standard pro povrchové vody

56 – stanovená hodnota přesahuje povolený limit ve vypouštěných vodách

– ukazatel nebyl stanovován
* – orientační hodnota odvozená z limitu

DV

 
 

Důlní vodu lze charakterizovat jako alkalickou (pH kolem 8,1), středně až zvýšeně 
mineralizovanou (konduktivita 50 mS/m – 60 mS/m).  

 
Stanovované základní chemické ukazatele se pohybovaly  na úrovni  geogenního 

pozadí. Koncentrace síranů kolísaly v rozmezí cca 140 mg/l – 180 mg/l, koncentrace 
dusičnanů v rozmezí  5 mg/l – 10 mg/l. Koncentrace nerozpuštěných látek byly v roce 2009 
minimální, nepřekročily mez stanovitelnosti 5 mg/l, tj. ani příslušný limit 40 mg/l.                 
U stanovovaných kovů  (As, Pb, Sb) nebyly zaznamenány koncentrace překračující imisní 
standardy pro povrchové vody. Ostatní stanovované ukazatele ve všech kolech vyhovovaly 
příslušným limitům. 

 
 Koncentrace stanovovaných ukazatelů se v roce 2009 pohybovaly přibližně na 
obdobné úrovni jako v posledních letech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

97 

Jakost balastních vod 
 

označení vzorku datum odběru  pH měr.vod. NO3
-

SO4
2-

HC03
- Fe As Pb Sb NEL NL

mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

24.11.04 7,91 58,2 14 178 187 0,06 0,0037 <0,0020 0,0047

30.03.05 7,92 58,1 13 165 166 <0,04 <0,0200 <0,020 <0,020 <0,03 <5

20.06.05 8,05 61,4 15 194 178 <0,0500 <0,050 0,054 <0,03 <5

05.10.05 7,79 68,1 14 211 259 0,005 <0,0010 0,0046 0,05 480
13.12.05 8,19 48,9 9,5 211 210 0,0035 <0,0010 0,0032 0,04 34
27.03.06 7,8 50,1 13 122 164,88 0,08 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,03 <5

03.07.06 8,01 53 17 113 192,19 0,05 <0,0500 0,074 <0,050 <0,03 <5

02.10.06 8,00 53,2 14 139 194,67 0,04 0,0047 <0,0010 0,0049 <0,03 15

12.03.07 8,02 53,7 12 150 175,48 0,04 0,0066 <0,0010 0,005 <0,10 <5

07.06.07 7,82 54,5 20 145 176,07 0,04 0,011 <0,0010 0,009 <0,10 <5

12.12.07 7,88 55,8 13 154 171,82 0,16 0,0051 <0,0010 0,0045 0,1 188
11.09.07 7,86 63,4 17 177 159,68 0,06 0,014 <0,0010 0,007 <0,10 15

18.03.08 8,14 58,7 15 170 150 0,0420 0,0059 <0,0010 0,0053 1310
16.06.08 8,22 60,0 18 140 180 0,0083 0,0093 <0,0010 0,0057 <0,10 5

15.09.08 8,14 42,6 14 110 130 0,0090 0,0038 <0,0010 0,0036 <0,10 3570
10.12.08 8,25 61,6 16,3 180 0,0097 0,0076 <0,0010 0,0052 <0,10 <5

02.03.09 8,12 57,5 10,7 168 150 0,8260 0,006 0,0012 0,0048 <0,10 46
07.10.09 8,19 60,2 9,06 171 171 0,0712 0,0083 <0,001 0,006 <0,10 <5,0

Vysvětlivky:

1,8 – stanovená hodnota přesahuje imisní standard pro povrchové vody

56 – stanovená hodnota přesahuje povolený limit ve vypouštěných vodách

– ukazatel nebyl stanovován
* – orientační hodnota odvozená z limitu

BV

 
 

Balastní vodu lze charakterizovat jako alkalickou (pH kolem 8,2), středně až zvýšeně 
mineralizovanou (konduktivita kolem 60 mS/m). Chemismus balastních vod je velmi 
podobný chemismu důlních vod. 

 

Stanovované základní chemické ukazatele se pohybovaly  na úrovni  geogenního 
pozadí. Koncentrace síranů se pohybovaly na úrovni 180 mg/l, koncentrace dusičnanů kolem 
10 mg/l. Ze stanovovaných kovů  (As, Pb, Sb) nebyla u žádného prvku zaznamenána 
koncentrace překračující imisní standard pro povrchové vody. V prvním kole byl u ukazatele 
nerozpuštěné látky mírně překročen imisní standard a povolený limit pro nerozpuštěné látky 
ve vypouštěných vodách (březen 2009: stanoveno 46 mg/l; limit 40 mg/l; imisní standard      
25 mg/l). Ostatní stanovované ukazatele v provedených dvou kolech roku 2009 vyhovovaly 
příslušným limitům. 

 

 Většina stanovovaných ukazatelů se v roce 2009 pohybovala přibližně na obdobné 
úrovni jako v roce 2008. V minulosti občas zjištěné vysoké koncentrace nerozpuštěných látek 
(výrazně nadlimitní) nebyly v roce 2009 na takové úrovni zjištěny. 
 

 
Shrnutí – vliv důlních a balastních vod na povrchové vody 
 

 V rámci monitorování vod v okolí lomu je pravidelně sledována jakost důlních vod 
(DV) a balastních vod (BV) odtékajících z lomu. Zároveň je sledována jakost povrchové vody 
v recipientech, a to v levostranném přítoku Nectavy (označení LP; odběr vzorků v profilu pod 
vtokem důlních a balastních vod) a v Nectavě (pod vtokem levostranného přítoku). V rámci 
pravidelných kol byly v minulosti v Nectavě i jejím levostranném přítoku ojediněle 
zaznamenány zvýšené koncentrace nerozpuštěných látek. Pouze v jednom případě byl původ 
znečištění prokazatelně ve znečištěných balastních vodách. Celkově je vliv důlních a 
balastních vod na jakost povrchové vody v Nectavě minimální, v naprosté většině 
monitorovacích kol stanovované parametry vyhovovaly příslušným imisním standardům 
stanoveným v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších změn. 
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D.I.4.2 Vliv na podzemní vody 
 
Sledování hladin podzemní vody 
 

 Hladiny podzemní vody jsou monitorovány od roku 2004 prostřednictvím 
monitorovacích vrtů, které byly budovány od roku 2003, některé byly vlivem těžby zrušeny a 
opět obnovovány v dalších letech. Vzhledem k maximálnímu zahloubení na 373 m n. m. byly 
v prostoru lomu v roce 2008 – 2009 vyhloubeny další dva vrty.  
 
 V následující tabulce je uveden výčet monitorovacích objektů hladin podzemních vod 
v lomu a přilehlém okolí. 
 

označení monitorovaná 
zvodeň 

odměrný bod/ 
kóta dna vrtu 

(m n. m.) 

poznámka 

vrt V-2 svrchní  419,29 / 403,14  
vrt V-4 svrchní 419,75 / 414,55 v r. 2006 těžbou zlikvidován 
vrt V-4A svrchní 420,53 / 404,83 v r. 2007 nahradil vrt V-4, zlikvidován v r. 2008 
vrt V-10 svrchní 418,61 / 414,11 od června 2006 trvale suchý 
vrt V-10A svrchní 421,26 / 401,26 v r. 2007 nahradil vrt V-10 
studna dřevozávod svrchní   
obecní studna svrchní   
vrt V-12 střední hluboká 417,62 / 396,41  
vrt V-13 střední hluboká 412,74 / 397,53  
vrt V-14 svrchní 416,22 / 396,22 vyhlouben v r. 2007 
vrt V-19 hluboká 415,44 / 363,53 vyhlouben v r. 2009 
vrt V-20 hluboká 418,08 / 367,15 vyhlouben v r. 2009 
vrt CHO-1 hluboká 495,07 / 433,63  
vrt HV-11 hluboká 515,09 / 485,00 jímací vrt pro obec Chobyně (označován i jako V-1) 
studna S + vrt hluboká 524,46 / 511,26 studna prohloubená vrtem (využívána ojediněle) 
 
  Všechny objekty monitorují oběh podzemní vody v krystalinické zvodni. Rozmístění 
monitorovacích objektů je zřejmé z příloh H 3l, H 3m. 
 
 
Vrty – svrchní zvodeň – lom 
 
vrt V-2 
 
Základní údaje: 
 

rok úroveň hladiny 
podzemní vody (m n. m.) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
průměrná roční 414,98 415,06 414,65 413,67 413,43 413,38 
maximální roční 415,56 416,39 416,82 414,40 414,45 414,72 
minimální roční 414,21 414,05 413,09 412,98 412,89 411,92 
rozkyv (m) 1,35 2,34 3,73 1,42 1,56 2,80 
 

– sledované období je září 2004 – červenec 2009, roky 2004 a 2009 jsou tedy 
neúplné 

– z průběhu hydrogramu a ročních průměrů lze vysledovat mírný pokles hladin 
– od poloviny roku 2006 je již vývoj hladin setrvalý, pokles hladin je v průměru jen 

2 m 
– úrovně hladiny podzemní vody ve vrtu za celé sledované období byly na úrovní 

dna těžební jámy 
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– absolutní minimum bylo zaznamenáno na začátku roku 2009 
 
 

vrt V-4 (V-4A) 
 

Základní údaje: 
 

rok úroveň hladiny 
podzemní vody (m n. m.) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
průměrná roční 416,41 416,53  417,12 417,69  
maximální roční 417,08 417,75  418,53 418,83  
minimální roční 415,43 414,84  415,62 412,72  
rozkyv (m)       
 

– z průběhu hydrogramu je patrné, že měření v letech 2004 – 2006 neprobíhala zcela 
kontinuálně, hladiny oscilovaly mezi kótami 414,75 m – 416,75 m n. m. 

– vrt byl v roce 2005 těžbou zlikvidován a později, až v roce 2007 nahrazen novým 
objektem V-4A 

– na objektu V-4A se od začátku sledování až do července 2008 hladina pohybovala 
na setrvalé úrovni, a to na kótě 418,70 m n. m. 

– i tento objekt byl těžbou zlikvidován, hladina prudce poklesla o 6 m a v listopadu 
2008 byla měření ukončena 

 
 
vrt V-10 
 

Základní údaje: 
 

rok úroveň hladiny 
podzemní vody (m n. m.) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
průměrná roční 415,39 415,34 414,45 417,75 416,04 415,50 
maximální roční 415,91 416,41 415,11 418,52 417,34 417,24 
minimální roční 414,92 414,10 413,87 417,13 414,51 414,32 
rozkyv (m) 0,99 2,31 1,24 1,39 2,31 2,92 
 

– sledované období u vrtu V-10 je září 2004 – květen 2006, od června 2006 hladina 
poklesla pod dno vrtu 

– úrovně hladin se udržovaly do května 2006 nad úrovní kóty dna těžební jámy 
– v roce 2007 vrt nahradil původní objekt V-10 
– hladina od tohoto období mírně klesá (v průměru o 2,75 m) 
– nejvýraznější pokles byl zaznamenán během roku 2008 
– úroveň kóty hladiny podzemní vody je nad úrovní dna těžební jámy 

 
 
vrt V-14 
 

Základní údaje: 
 

rok úroveň hladiny 
podzemní vody (m n. m.) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
průměrná roční     409,12 409,38 
maximální roční     411,94 413,12 
minimální roční     407,91 407,27 
rozkyv (m)     4,03 5,85 
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– monitorovací vrt byl uveden do provozu na konci roku 2007 
– za poslední dva roky sledování (2008 – 2009) se kóta hladiny podzemní vody 

nejčastěji pohybovala na úrovni 409 m n. m. 
– vrt velmi výrazně reaguje na jarní období tání sněhu, kdy hladiny skokově 

vystoupají až o 4 m, stejně rychle následuje jejich pokles na původní úroveň 
– minimální hladiny se vyskytly na podzim 2009, a sice na kótě 407,27 m n. m. 
– hladina podzemní vody je nad kótou dna těžební jámy 

 
 
 

Vrty – střední hlubinná zvodeň – lom 
 
vrt V-12 
 

Základní údaje: 
 

rok úroveň hladiny 
podzemní vody (m n. m.) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
průměrná roční 411,93 411,94 411,42 411,57 411,43 411,38 
maximální roční 412,29 412,53 412,42 412,20 411,66 411,87 
minimální roční 411,64 411,44 411,29 411,24 411,06 411,00 
rozkyv (m) 0,65 1,09 1,13 0,96 0,60 0,87 
 

– sledované období je září 2004 – červenec 2009, roky 2004 a 2009 jsou tedy 
neúplné 

– ze souboru dat při statistickém vyhodnocování byly vyřazeny hodnoty, kdy byly 
prováděny čerpací zkoušky a stoupání hladiny do původní úrovně trvalo delší dobu 

– podle průběhu hydrogramu je patrný mírný, ale trvalý pokles úrovní hladin 
– průměrný pokles hladin od začátku sledování činí pouze 0,5 m, rozdíl mezi 

absolutními maximy a minimy činí 1,53 m 
– hydrologický režim je charakteristický nejvyššími stavy v jarním období a 

nejnižšími na konci podzimu 
– roční rozkyv hladin se pohybuje mezi 0,60 m – 1,13 m 
– úrovně hladiny podzemní vody ve vrtu za celé sledované období byly na úrovní 

dna těžební jámy 
 
 
vrt V-13 
 

Základní údaje: 
 

rok úroveň hladiny 
podzemní vody (m n. m.) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
průměrná roční 411,63 411,40 411,34 411,34 411,36 411,37 
maximální roční 411,76 411,75 411,60 411,52 411,43 411,58 
minimální roční 411,50 411,19 411,18 411,27 411,31 411, 30 
rozkyv (m) 0,26 0,56 0,42 0,25 0,12 0,28 
 

– sledované období je září 2004 – červenec 2009, roky 2004 a 2009 jsou tedy 
neúplné 

– podle průběhu hydrogramu je patrný skokový pokles hladin v březnu 2005, který 
nebyl nijak výrazný (40 cm) 

– od tohoto období se hladiny pohybují setrvale na stejné úrovni (přibližně na kótě 
411,30 m n. m.) 
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– i během roku je zaznamenán minimální rozkyvy hladin 
– krátkodobým vzestupem hladiny se projevilo tání sněhu na konci března 2006 
– úrovně hladiny podzemní vody ve vrtu za celé sledované období byly na úrovní 

dna těžební jámy 
 
 

 
Vrty – hlubinná zvodeň – lom 
 
vrt V-19 
 

– vrt umístěný v lomu monitoruje nejhlubší krystalinickou zvodeň 
– měření hladin bylo zahájeno v roce 2009 a z takto krátké časové řady nelze zatím 

interpretovat dlouhodobější trend  
– úroveň hladin se doposud pro rok 2009 pohybuje v průměru na kótě 412,50 m      

n. m., maximální rozkyv přesáhl 2 m 
– kóta úrovně hladiny podzemní vody je výše než dno těžební jámy 

 
 
vrt V-20 
 

– vrt umístěný v lomu monitoruje nejhlubší krystalinickou zvodeň 
– měření hladin bylo zahájeno v roce 2009 a z takto krátké časové řady nelze zatím 

interpretovat dlouhodobější trend  
– úroveň hladin se doposud pro rok 2009 pohybuje v průměru na kótě 413,90 m      

n. m., maximální rozkyv nebyl vyšší než 2 m 
 
 
Studny – svrchní zvodeň – obec Chobyně 
 
studna Chobyně – dřevozávod 
 

  U tohoto objektu není zaměřena výška odměrného bodu. Naměřené údaje jsou 
převzaty od majitele objektu. Průběžně jsou kontrolovány měřením VZ Chrudim a 
v některých případech neodpovídaly zcela skutečnosti. 
 
Základní údaje: 
 

rok hloubka hladiny 
podzemní vody (m) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
průměrný roční stav  6,32 6,32 6,03 5,56 5,45 
maximální roční stav  4,20 4,15 4,15 4,92 4,60 
minimální roční stav  7,70 7,50 7,70 6,56 6,20 
rozkyv (m)  3,50 3,35 3,55 1,64 1,60 
 

– vysoký rozkyv hodnot v letech 2005 – 2006 je možno vysvětlit krátkodobými 
nárazovými odběry 

– hloubka hladiny podzemní vody se pohybuje mezi 7,5 m – 4,0 m od odměrného 
bodu 

– hladina podzemní vody se pohybuje okolo 490 m n. m.  
– celkově lze konstatovat, že vývoj hladin za sledované období má vzestupný trend a 

kromě extrémních výkyvů během let 2005 a 2006 se nejvyšší hodnoty vyskytovaly 
v roce 2009 
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– studna dřevozávodu není postupným zahlubováním lomu do současné doby 
ovlivněna 

 
 

Chobyně – obecní studna 
 

 U tohoto objektu není zaměřena výška odměrného bodu. Naměřené údaje jsou 
převzaty od majitele objektu. Průběžně jsou kontrolovány měřením VZ Chrudim a 
v některých případech neodpovídaly zcela skutečnosti. 
 
Základní údaje: 
 

rok hloubka hladiny 
podzemní vody (m) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
průměrný roční stav  1,37 0,95 1,36 1,13 1,27 
maximální roční stav  0,78 0,75 0,75 0,81 0,84 
minimální roční stav  3,00 1,30 3,00 1,51 2,48 
rozkyv (m)  2,22 0,55 2,25 0,70 1,64 
 

– hloubka hladiny podzemní vody se pohybuje mezi 0,8 m – 2,5 m od odměrného 
bodu 

– od roku 2005 do roku 2009 měla setrvalý průběh vývoje hladin 
– výrazný pokles se projevil až v říjnu 2009, kdy hladina poklesla až na hloubku 

2,48 m (tento stav je nejnižší úroveň za celé sledované období), podobný pokles 
(1,5 m) jako ve vrtu V-19 

– hladina podzemní vody se pohybuje okolo 500 m n. m. 
– celkově lze konstatovat, že doposud nebyla studna provozem lomu negativně 

ovlivněna 
 

 
 
Vrty – hlubinná zvodeň – okolí Chobyně 
 
vrt CHO-1 
 

Základní údaje: 
 

rok úroveň hladiny 
podzemní vody (m n. m.) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
průměrná roční 472,42 473,35 474,29 474,69 476,53 476,11 
maximální roční 472,91 474,45 475,10 475,27 477,29 476,37 
minimální roční 472,10 472,11 473,46 474,20 475,30 475,75 
rozkyv (m) 0,81 2,34 1,64 1,07 1,99 0,62 
 

– sledované období je září 2004 – červenec 2009, roky 2004 a 2009 jsou tedy 
neúplné 

– kromě posledního roku je vysledován nárůst úrovně hladiny, který je od začátku 
sledování v průměru 4 m 

– kolísání hladin ve vrtu má zcela netypický charakter během roku, a to s maximy na 
konci vegetačního období a minimy na začátku jara 

– lze vysledovat, že kolísání hladin má zcela odlišný průběh než např. ve vrtu V-12 a 
na srážky a tání sněhové pokrývky reaguje až se čtyřměsíčním zpožděním 

– kóta úrovně hladiny je o 60 m výše než u vrtů V-12 a V-13 
– svým odlišným režimem dokladuje jiný systém hlubší zvodně 
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vrt HV-11 
 

– jedná se o jímací vrt zásobující obec Chobyni 
– hloubka vrtu je 30 m, sací koš je 1 m nade dnem 
– hladina podzemní vody ve vrtu je uměle snížena jímáním, pohybuje se na kótě   

485 m n. m. (zhruba o 10 m výše než je hladina v monitorovacím vrtu CHO-1) 
– vrt byl v minulosti označován jako V-1 a množství jímané vody je popsáno v jiné 

části textu 
– doposud nebyl vrt provozem kamenolomu ovlivňován 

 
 
studna S + vrt Chobyně 
 

– jedná se o obecní studnu 8 m hlubokou, později prohloubenou vrtem na konečnou 
hloubku 13 m 

– studna není pod trvalým odběrem, je provozován jen krátkodobý nárazový odběr 
k účelům provozu zemědělské techniky 

– kontinuální měření hladin probíhá od září 2009 a z takto krátké časové řady nelze 
zatím statisticky vyhodnotit trend kolísání hladin 

– hloubka hladiny se pohybuje na 2,15 m, což představuje kótu 522,70 m n. m. 
 
 
 Hladiny výše uvedených monitorovacích objektů jsou sledovány takto: 
 

• mělké vrty v lomu a studny v Chobyni sledují pracovníci lomu v intervalu 1x týdně 
• hlubinné vrty jsou sledovány kontinuelně prostřednictvím dataloggerů 
• hladina ve vrtu HV-11 není sledována, pohybuje se trvale v úrovni instalovaného 

sacího koše čerpadla 
 
 Z výsledků dlouhodobého monitorování podzemních vod vyplývá, že těžba dosahující 
v současné době lokálně již povolené kóty 403 m n. m. nemá zásadní vliv na stavy hladin 
podzemní vody v okolí lomu. 
 
 Graficky je sledování hladin v době od roku 2004 až 2009 dokumentováno 
v následujícím grafickém přehledu: 
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Vrty střední zvodně – lom 
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Vrty hluboké zvodně – lom 
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Vrty svrchní zvodně –Chobyně 
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Vrty hluboké zvodně – okolí Chobyně 
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Jakost podzemních vod 
 
 Jakost podzemních vod na zájmové lokalitě byla popsána na základě výsledků 
pravidelného kontrolního monitorování na zájmové lokalitě. Monitorování je prováděno 
metodou čerpání, vzorky jsou odebírány po ustálení hodnot vodivosti, pH teploty vody. 
Monitorovací vrty jsou rozděleny pro popis jakosti na dvě skupiny vrtů – mělké a hlubší. 
Mělké vrty (V-2, V-10A, V-14) rychleji signalizují možný vliv těžby v lomu, hlubší vrty     
(V-12, V-13, V-19, V-20, CHO-1) dlouhodobé a významnější změny chemismu. 
 
 
Mělké vrty: 
 

Chemismus podzemní vody jednotlivých mělkých vrtů je odlišný v závislosti na jeho 
poloze. Rozdíly se projevují v koncentracích základních iontů, z monitorovaných ukazatelů 
především u síranů. Tyto rozdíly ovlivňují celkovou mineralizaci vody a konduktivitu vody. 
Nejvyšší mineralizace a koncentrace síranů jsou zaznamenávány v místě vrtu V-2 
(konduktivita až 100 mS/m; sírany až kolem 400 mg/l), naopak nejnižší mineralizace ve vrtu 
V-10A (konduktivita kolem 35 mS/m; sírany kolem 40 mg/l). Koncentrace dusičnanů jsou 
v mělkých vrtech vesměs velmi nízké, nejvyšší jsou ve vrtu V-14 kolem 15 mg/l (v minulosti 
až 35 mg/l). Ze stanovovaných kovů jsou trvale zjišťovány mírně zvýšené koncentrace 
arsenu. Nejvyšší hodnoty jsou ve vrtech V-10A a V-14, stanovované koncentrace kolem    
0,01 mg/l mírně překračují hodnotu signálního kritéria A metodického pokynu MŽP ČR, 
s rezervou však vyhovují kritériu B (kritérium A 0,005 mg/l; kritérium B 0,05 mg/l). 
Koncentrace dalších kovů olova a antimonu se pohybují pod mezemi stanovitelností nebo na 
nevýznamné úrovni. V žádném z mělkých monitorovacích objektů nebyly zaznamenány stopy 
znečištění ropného původu (koncentrace uhlovodíků C10-C40 nepřekročily mez 
stanovitelnosti 0,1 mg/l).  Ve vrtech V-14 a V-2 byly opakovaně zjišťovány zvýšené hodnoty 
nerozpuštěných látek (v roce 2009 desítky mg/l). 

 
 

Hluboké vrty: 
 

Chemismus podzemní vody jednotlivých hlubokých vrtů je stabilnější a vzájemně více 
podobný než u mělkých vrtů. Stejně jako u mělkých vrtů se ze základních ukazatelů největší 
rozdíly projevují u síranů (20 mg/l až 170 mg/l). Koncentrační úroveň síranů však není tak 
vysoká a tyto rozdíly proto nemají výrazný vliv na mineralizaci vody. Mineralizace podzemní 
vody je u hlubších monitorovacích vrtů podobná – střední až zvýšená (konduktivita 40 mS/m 
až 60 mS/m). Nejvyšší mineralizace jsou zaznamenávány v místě vrtu V-12 (konduktivita se 
blíží 60 mS/m). Reakce vody je stejně jako v mělkých vrtech alkalická (pH kolem 8), 
anomální hodnoty jsou pozorovány ve vrtu V-20 (pH kolem 10). Koncentrace dusičnanů jsou 
v hlubokých vrtech vesměs velmi nízké, nejvyšší jsou ve vrtu CHO-1 kolem 15 mg/l. 
Stanovované kovy (As, Pb, Sb) jsou ve většině monitorovacích objektů nízké, pohybují se 
v tisícinách, max. setinách mg/l, tj. s rezervou pod úrovní signálního kritéria B metodického 
pokynu MŽP ČR. Pouze u vrtu V-12 je dlouhodobě pozorován anomální výskyt arsenu 
překračující hodnotu kritéria C (stanovováno kolem 0,25 mg/l, kritérium C 0,1 mg/l). 
V žádném z mělkých monitorovacích objektů nebyly zaznamenány stopy znečištění ropného 
původu (koncentrace uhlovodíků C10-C40 nepřekročily mez stanovitelnosti 0,1 mg/l).  
Nerozpuštěné látky se ve většině monitorovacích vrtů nevyskytují, výjimkou jsou mírně 
zvýšené hodnoty ve vrtu CHO-1 (desítky mg/l). 
 
 



 110 

Shrnutí:  
 
• jakost podzemních vod nevykazovala v roce 2009 v rozsahu sledovaných ukazatelů  

zhoršení; chemismus vod se pohyboval přibližně na úrovni předcházejících let  
• chemismus vody u vrtu V-2 je mírně odlišný od ostatních mělkých i hlubších 

monitorovacích objektů; konduktivita podzemní vody  charakterizující mineralizaci vody 
v něm byla v roce 2009 kolem 100 mS/m, kdežto u ostatních objektů cca kolem 50 mS/m; 
v místě vrtu V-2 jsou zřetelně vyšší koncentrace síranů pohybující se až kolem 400 mg/l, 
v ostatních objektech maximálně kolem 200 mg/l); obdobný chemismus byl v podzemní 
vodě vrtu V-2 zaznamenán již v roce 2004 na počátku monitorování 

• v podzemní vodě monitorovacího objektu V-12 byly stejně jako v předcházejících letech 
zaznamenány zvýšené koncentrace arzenu (As) překračující hodnotu signálního kritéria C 
metodického pokynu MŽP ČR (koncentrace kolem 0,25 mg/l; kritérium C 0,1 mg/l);         
u arzenu lze předpokládat jeho přirozený původ v horninovém prostředí; v ostatních 
monitorovacích objektech se koncentrace As pohybují maximálně na úrovni setin mg/l 
(mírně nad hodnotou signálního kritéria A); další monitorované kovy Pb a Sb se pohybují 
na nevýznamných úrovních bez výraznějších výkyvů 

• znečištění uhlovodíky C10 – C40 (ropné produkty) nebylo v žádném monitorovacím objektu 
zaznamenáno 

 
 
 Výsledky sledování jakosti podzemních vod shrnuje následující tabulka: 
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Označení vzorku datum odběru  pH měr.vod. NO3
- SO4

2- HC03
- Fe As Pb Sb NEL NL

mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

07.10.04 7,66 47,8 7,9 74 227 0,13 <0,0500 <0,050 <0,050 0,05

30.03.05 7,56 49,3 <5,0 53 242 0,06 <0,0200 <0,020 <0,020 <0,03

20.06.05 7,51 51,7 12 58 273 <0,0500 <0,050 0,068 <0,03

05.10.05 7,57 48,2 11 59 277 0,0062 <0,0010 0,0031 <0,03

14.12.05 7,66 49,6 12 59 263 0,0058 <0,00050 0,0036 <0,03

27.03.06 7,82 50 13 47 248,86 0,06 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,03 36

03.07.06 7,78 50,6 14 34 259,76 0,08 <0,0500 0,081 <0,050 <0,03 112

02.10.06 7,60 45,3 12 41 260,38 0,05 0,0045 <0,0010 0,0023 <0,03 40

07.12.06 7,69 49,5 35 240 0,005 0,0072 <0,0050 0,0055 <0,10 37

12.03.07 7,72 45,4 12 29 267,19 0,08 0,0049 <0,0010 0,0018 <0,10 16

07.06.07 7,63 47,8 18 40 265,32 <0,04 0,0061 <0,0010 0,002 <0,10 <5

13.09.07 7,53 48,6 14 36 255,61 <0,04 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,10 <5

12.12.07 7,55 49,5 15 161 259,25 0,08 0,0047 <0,0010 0,0015 <0,10 <2

18.03.08 8,12 45,4 12 32 180 <0,0050 0,0043 <0,0010 0,0011 33

17.06.08 7,92 47,4 13 30 250 <0,0050 0,0053 <0,0010 0,0012 <0,10 34

15.09.08 7,89 46,3 13 29 240 <0,0050 0,0048 <0,0010 0,0011 <0,10 7

10.12.08 8,03 46,0 11 27,4 <0,0020 0,0055 <0,0010 0,0017 <0,10 179

03.03.09 7,95 50,2 14,3 33,6 245 0,3020 0,0045 0,0018 0,0013 <0,10 24,6

08.06.09 7,97 44,9 8,8 33 233 0,341 0,0053 0,0467 0,0015 <0,10 16,8

08.10.09 8,00 49,8 12,2 28,6 245 0,0244 0,005 <0,001 0,0015 <0,10 <5,0

24.11.04 7,45 59 6,8 165 181 0,04 <0,0030 <0,0020 0,0045 <0,03

30.03.05 7,49 58,9 9,7 186 173 <0,04 <0,0200 <0,020 <0,020 <0,03

20.06.05 7,52 62,8 8,9 170 183 <0,0500 <0,050 0,068 <0,03

05.10.05 7,35 70,6 5,6 211 204 <0,0024 <0,0010 0,004 <0,03

13.12.05 7,44 68,1 <5,0 110 205 0,0026 <0,0010 0,0037 <0,03

06.06.07 7,84 32 12 54 146,93 <0,04 0,0146 <0,0010 0,0045 <0,10 <5

11.09.07 7,90 28,8 5,9 50 136,61 0,06 0,0162 <0,0010 0,0031 <0,10 <5

12.12.07 7,93 31,6 8,2 46 156,04 0,09 0,0121 <0,0010 0,0024 <0,10 <2

18.03.08 8,19 34,3 7,6 44 140 <0,0050 0,0140 <0,0010 0,0028 <5

16.06.08 8,13 31,8 7,5 38 150 <0,0050 0,0120 <0,0010 0,0025 <0,10 <5

11.09.08 7,98 32,9 7,6 39 150 <0,0050 0,0130 <0,0010 0,0032 <0,10 <5

10.12.08 8,14 35,4 7,49 39,6 <0,0020 0,0130 <0,0010 0,0029 <0,10 <5

02.03.09 8,08 35,4 6,98 50,3 147 0,0649 0,0137 <0,001 0,0026 <0,10 <5,0

03.06.09 8,20 37,7 8,87 53,9 165 <0,0020 0,014 <0,0010 0,0032 <0,10 <5,0

06.10.09 8,18 36,5 6,97 40,6 160 0,0927 0,0165 <0,005 <0,010 <0,10 <5,0

22.09.04 7,59 50,3 <5,0 83 219 <0,04 0,29 <0,050 <0,050 <0,03

30.03.05 9,39 35,2 <5,0 118 0,06 0,14 <0,020 <0,020 <0,03

20.06.05 7,32 49,7 <5,0 79 264 0,26 <0,050 0,063 <0,03

05.10.05 7,25 54,3 <5,0 101 254 0,26 <0,0010 <0,0010 <0,03

13.12.05 7,67 53,6 <5,0 118 248 0,21 <0,0010 <0,0010 <0,03

27.03.06 7,85 54,3 <5,0 72 255,04 0,06 0,3 <0,050 <0,050 <0,03 <5

03.07.06 7,43 57,1 <5,0 91 263,48 0,17 0,19 0,081 <0,050 <0,03 <5

02.10.06 7,48 50,8 <5,0 98 270,92 0,13 0,16 <0,0010 0,0026 <0,03 <5

07.12.06 7,76 55,1 96 240 0,01 0,22 0,0066 <0,0050 <0,10 14

12.03.07 7,66 55,2 <5,0 87 274,53 0,1 0,019 <0,0010 <0,0010 <0,10 <5

06.06.07 7,49 58 <5,0 134 266,54 <0,04 0,18 0,03 0,012 <0,10 <5

11.09.07 7,50 55,9 <5,0 91 280,5 0,08 0,2 0,0085 0,0029 <0,10 <5

12.12.07 7,63 54,4 <5,0 103 261,07 0,1 0,17 0,017 0,0054 <0,10 6

18.03.08 8,06 56,4 <2,0 110 190 <0,0050 0,19 0,0037 0,0078 <5

16.06.08 7,94 56,8 <2,0 100 260 <0,0050 0,17 0,0046 0,0063 <0,10 <5

15.09.08 7,82 54,7  <2,0 87 260 <0,0050 0,22 0,0058 0,0048 <0,10 <5

10.12.08 8,02 54,7 <2,0 92,9 <0,0020 0,22 0,0028 0,0050 <0,10 <5

02.03.09 7,93 58,4 <2,0 101 259 0,0276 0,28 0,0156 0,0049 <0,10 5,9

03.06.09 8,11 58,5 <2,0 115 261 <0,0020 0,26 0,0031 0,0053 <0,10 <5,0

07.10.09 7,88 56,7 <2,0 84,6 268 0,037 0,26 0,0078 0,0058 <0,10 <5,0

27.09.04 7,24 50,1 <5,0 82 248 0,05 <0,0500 <0,050 <0,050 0,09

07.10.04 0,12

30.03.05 7,28 46,5 <5,0 98 238 0,06 <0,0200 <0,020 <0,020 0,04

20.06.05 7,61 50,4 <5,0 97 212 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,03

05.10.05 7,15 49,1 <5,0 93 245 <0,0020 <0,0010 <0,0010 <0,03

13.12.05 7,40 48,8 <5,0 85 254 0,0019 <0,0010 <0,0010 <0,03

27.03.06 7,37 49,8 <5,0 72 237,13 0,06 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,03 <5

03.07.06 7,25 48,1 <5,0 57 244,89 <0,04 <0,0500 0,075 <0,050 <0,03 20

01.10.06 7,23 43,9 <5,0 57 264,1 0,06 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,03 <5

07.12.06 7,54 48,3 56 240 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,10 <5

12.03.07 7,43 48,4 <5,0 72 260,47 <0,04 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,10 <5

07.06.06 7,26 48,3 <5,0 77 264,72 0,06 0,0011 <0,0010 <0,0010 <0,10 <5

11.09.07 7,28 48 <5,0 65 239,82 <0,04 0,0013 <0,0010 0,00078 <0,10 <5

12.12.07 7,57 49 <5,0 75 245,9 0,09 <0,0010 0,003 0,00068 <0,10 <2

18.03.08 7,96 49,2 <2,0 64 190 <0,0050 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <5

16.06.08 7,77 49,5 <2,0 59 250 <0,0050 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,10 <5

CHO-1

V-12

Chornice - koncentrace vybraných chemických ukazatelů

V-13

V- 10A
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Označení vzorku datum odběru  pH měr.vod. NO3
- SO4

2- HC03
- Fe As Pb Sb NEL NL

mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

15.09.08 7,74 49,3 <2,0 55 250 <0,0050 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,10 <5

10.12.08 7,89 48,2 <2,0 57,8 <0,0020 0,0012 <0,0010 <0,0010 <0,10 <5

02.03.09 7,79 50,2 <2,0 63,5 245 0,0240 0,0011 <0,001 0,0014 <0,10 <5,0

08.06.09 7,8 50,5 <2,0 53,6 254 0,0052 0,0014 <0,001 <0,001 <0,10 <5,0

07.10.09 7,8 49,3 <2,0 53,2 252 0,011 0,0013 <0,001 <0,001 <0,10 <5,0

06.06.07 7,63 49,5 20 118 165,75 0,04 0,0078 <0,0010 0,0053 <0,10 <5

11.09.07 7,58 50,2 21 108 193,68 0,04 0,0083 <0,0010 0,0045 <0,10 <5

12.12.07 7,67 48,1 22 87 176,07 0,12 0,0059 <0,0010 0,0029 <0,10 17

18.03.08 8,14 48,2 19 110 140 <0,0050 0,0068 <0,0010 0,0028 88

16.06.08 7,95 53,1 30 88 200 0,0430 0,0075 <0,0010 0,0028 <0,10 305

11.09.08 7,84 53,1 51 77 170 0,0600 0,0072 <0,0010 0,0031 <0,10 135

10.12.08 8,06 47,1 35,5 83,5 0,0260 0,0076 <0,0010 0,0026 <0,10 152

02.03.09 8,04 44,9 18,4 74,5 163 0,204 0,0107 0,0026 0,0025 <0,10 42,4

02.06.09 8,09 41 14,5 74,8 157 0,19 0,0062 <0,0010 0,0016 <0,10 21,4

06.10.09 8,11 54,5 10,8 150 154 0,265 0,015 <0,005 <0,010 <0,10 43,1

27.09.04 7,30 93 8,4 309 192 <0,04 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,03

30.03.05 7,68 46,4 9,8 148 168 0,07 <0,0200 <0,020 <0,020 <0,03

20.06.05 7,44 81,1 <5,0 295 192 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,03

05.10.05 7,32 81,7 <5,0 330 198 <0,0036 <0,0010 0,004 <0,03

13.12.05 7,42 82,1 <5,0 304 187 0,009 <0,0010 0,0053 <0,03

27.03.06 7,55 53,4 <5,0 162 142,03 0,05 <0,0500 <0,050 <0,050 <0,03 <5

03.07.06 7,67 57,7 23 131 174,83 0,13 <0,0500 0,077 <0,050 <0,03 <5

02.10.06 7,36 80,1 <5,0 302 205,21 0,11 0,0053 <0,0010 0,0045 <0,03 5

07.12.06 7,54 77,5 280 160 0,006 0,034 <0,0050 0,011 <0,10 315

12.03.07 7,48 99,8 <5,0 362 193,82 <0,04 0,0023 <0,0010 0,0036 <0,10 315

06.06.07 7,33 91,1 <5,0 408 208,86 <0,04 0,006 <0,0010 0,0052 <0,10 5

11.09.07 7,33 110,6 <5,0 429 179,72 0,08 0,005 <0,0010 0,0046 <0,10 22

12.12.07 7,45 82,5 <5,0 305 206,43 0,13 0,0022 <0,0010 0,0043 <0,10 7

18.03.08 7,86 92,1 <2,0 420 170 <0,0050 0,0041 <0,0010 0,0033 15

16.06.08 7,74 101,0 <2,0 430 200 <0,0050 0,0038 <0,0010 0,0039 <0,10 18

11.09.08 7,61 102 2,1 380 200 <0,0050 0,0043 <0,0010 0,0047 <0,10 <5

10.12.08 7,81 103,0 <2,0 438 <0,0020 0,0076 <0,0010 0,0043 <0,10 20,6

02.03.09 7,82 74,7 <2,0 285 157 0,26 0,0074 0,004 0,0042 <0,10 18

02.06.09 7,75 85,7 3,67 349 202 0,182 0,0066 0,001 0,0052 <0,10 10,8

24.11.04 7,82 34,8 22 78 144 0,06 <0,0030 <0,0020 0,0023 <0,03

30.03.05 7,96 28,6 12 74 144 <0,04 <0,0200 <0,020 <0,020 <0,03

05.10.07 7,56 41 13 76 182 <0,0020 <0,0010 0,0022 <0,03

06.06.07 7,56 59,8 15 181 200,97 0,05 0,0016 <0,0010 0,0037 <0,10 <5

11.09.07 7,49 59,4 13 146 201,57 0,11 0,0015 <0,0010 0,0029 <0,10 <5

12.12.07 7,54 58,8 15 139 188,22 0,17 <0,0010 <0,0010 0,0025 <0,10 3

18.03.08 8,01 59,0 12 170 180 <0,0050 0,0016 <0,0010 0,0021 7

16.06.08 7,91 61,4 16 150 180 0,0085 0,0014 <0,0010 0,0030 <0,10 <5

11.09.08 7,78 62,2 23 160 180 0,0054 <0,0010 <0,0010 0,0034 <0,10 2000

02.06.09 8,1 39,5 <2,0 49,3 193 0,339 0,0235 <0,0010 0,008 <0,10 37,2

06.10.09 8,18 40,7 <2,0 51,4 195 0,0106 0,0189 <0,0050 <0,010 <0,10 <5

02.06.09 9,78 40,4 7,3 128 0 0,007 0,0038 <0,0010 0,0052 <0,10 <5

06.10.09 9,99 47,8 9,53 168 0 0,0241 0,0068 <0,0050 <0,010 <0,10 <5

kritérium A - - - - - - 0,005 0,02 - 0,05 -
kritérium B - - - - - - 0,05 0,1 - 0,5 -
kritérium C - - - - - - 0,1 0,2 - 1 -

vyhl. č. 252/04 Sb. (pitná voda) 6,5-9,5 125 50 250 - 0,2 0,01 0,01 0,005 - -

Vysvětlivky:

4,5 – stanovená hodnota přesahuje kritériu A

1,8 – stanovená hodnota přesahuje kritériu B

– ukazatel nebyl stanovován

V-13

Met. pokyn MŽP ČR

V-2

V- 14

V-4A

V-19

V-20

 
 
 
 
D.I.5 Vlivy na půdu 
 

Záměr je celý situován v dobývacím prostoru, ve kterém jsou parcely s využitím pro 
těžbu nebo vedené v registru jako ostatní. K ovlivnění půdy která je součásti zemědělského 
půdního fondu nebo půd určených k plnění funkcí lesa záměrem ve smyslu nutnosti jejich 
odnětí tedy nedojde. 
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Záměr také nebude mít vliv na obsah škodlivých látek, přenášených v podobě prachu  
do půd v okolí lomu. Kamenivo je stejného složení jako substrát půd v okolí a svým 
chemizmem se v podstatě neliší od tohoto substrátu, prach z něho tedy nebude půdy 
znečišťovat ani  jejich chemizmus měnit. 

 
Znečištění půd ropou a jejími deriváty je možné jen kolem dopravních tras v případě 

havárie dopravních prostředků s únikem těchto látek. Řešení této problematiky je již 
v kompetenci organizačních složek státu.  
 
 
 
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 

Vytěžením ložiska dojde k nenávratné ztrátě části hornin v ploše ložiska. Tato ztráta 
je však vlastním cílem těžby jako ekonomické aktivity, poskytující v dnešní době obecně 
vzato nenahraditelnou stavební surovinu. Ostatní části horninového prostředí zůstanou 
nedotčeny.  

 
Nový výpočet zásob a předpokládané rozšíření a prohloubení lomu umožní dostát 

v plné míře požadavku horního zákona na úplné využití výhradního ložiska jako 
neobnovitelného zdroje suroviny.  

 
Z hlediska ovlivnění životního prostředí je možno vliv na horninové prostředí 

pokládat za neutrální s očekávaným pozitivním aspektem vzniku větší vodní plochy 
s příznivým ekostabilizačním a krajinotvorným potenciálem.  

 
Vlivy, kterými působí na horninové prostředí odstřely, nevyvolávají v horninách 

pozorovatelné změny, s výjimkou nejbližších částí masívu, které budou odstřelovány příště. 
Závěrné svahy lomu po ukončení těžby na jednotlivých etážích jsou sanovány, aby odstřely 
do různého stupně narušené horniny nehrozily v budoucnosti, již po opuštění lomu, řícením 
nebo sesuvy, znamenajícími riziko úrazu pro náhodné návštěvníky lomu.   
 
 
 
D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 

Přímé vlivy 

Dopad na populace:  
Žádná dílčí živočišná populace na lokalitě nepředstavuje procenticky významnou část 
populace z hlediska širšího území.  
 
Dopad na jedince (zvláště chráněných druhů): 
je zřejmý, ale týká se vždy max. několika desítek jedinců výše uvedených obojživelníků, 
plazů, ptáků tedy všech druhů, kteří se na lokalitě vyskytují pravidelně či trvale.  

 
Dopad na prostředí (biotopy): 
s rozšířením intenzivní těžební činnosti lze očekávat částečnou likvidaci stávající náletové 
vegetace a vznik nových otevřených skalek s ploškami ruderálního rázu. Tyto zásahy jsou 
příznivé z hlediska oživení organismy zejména po ukončení těžby nebo jejím omezení na části 
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území, neboť umožňují rychlý nástup druhů raných sukcesních stadií, které se nemají v okolní 
krajině možnost jinak prosadit.  
 

Naopak provedením biologické rekultivace alespoň na  části území zatopením 
lomu, zalesněním a části ponecháním přirozené sukcesi dojde k rozšíření a osídlením 
charakteristickými živočichy pro toto prostředí a navýšení druhové diverzity.  

 
Přímé dopady záměru lze částečně eliminovat a za splnění níže navrhovaných 

opatření je lze považovat za přijatelné. 
 

Nepřímé vlivy 

Lze jmenovat prašnost a hluk, které nebudou oproti současnému stavu navýšeny.  
 
Nepřímé vlivy na organismy lze také považovat za přijatelné vzhledem k tomu, že 

tato činnost a vlivy již probíhají, pouze se tedy bude jednat o rozšíření území.  V současné 
době lze konstatovat, že těmito vlivy  nedochází k významnému ovlivňování zájmového 
území a okolí. Je však nutné dbát důsledně na snižování prašnosti kropením vodou při 
provozu lomu, zejména prostoru drtičů a násypníků.  
 

Veškeré zásahy, týkající se zájmů ochrany přírody a krajiny musí být v souvislosti       
s výskytem organismů provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 
Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.  

 
V případě zvláště chráněných živočichů bude posupováno podle  §56 a §77 a – 

povolení výjimky z ochranných podmínek živočichů v kategorii druhy ohrožené (KÚ) a podle 
§78 odst. 2 – udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů     
v kategorii druhy kriticky a silně ohrožené (Správy CHKO). 
 

Vzhledem k charakteru záměru a dotčenému území nedojde k narušení významných 
biotopů. Není tak nezbytné navrhovat speciální kompenzační opatření.  
 
 
 
D.I.8 Vlivy na krajinu 
 

Prostor určený pro záměr nemá kulturní ani historickou hodnotu. Kulturní 
dominanty krajiny nebudou  záměrem pohledově v zásadě ovlivněny.  

 
Před realizací záměru nedojde k významnému ovlivnění okolního přírodního prostředí. 

Kácení dřevin bude prováděno uvnitř prostoru záměru, obvodový plášť dřevin, který tvoří 
pohledovou clonu, zůstane zachován. 

 
Záměr nebude pozorovatelný  ani z větší  vzdálenosti z důvodu vhodného umístění a 

zahloubení pod stávající terén.     
 
Záměrem nebude narušeno harmonické měřítko, měřítko záměru  je v souladu 

s měřítkem prostorové skladby krajiny. Umístěním záměru a realizací záměru pod úroveň 
terénu nebude záměr pohledově exponovaný. Záměr  se neuplatní jako dominantní ať již 
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z dálkových pohledů nebo v celkovém obrazu krajinného panoramatu. Rovněž nenaruší linii 
horizontu.  
 

Celkově lze konstatovat, že realizací záměru  dojde k rozšíření urbanizace krajiny 
způsobem, který je v posuzovaném území  zastoupen. Jedná se  o vliv lokální, prakticky bez 
projevu na osídlená místa a okolí.  

 
Posouzení ohledně vlivu těžby na krajinný ráz je podrobně zpracováno v příloze H 7. 

 
 

 
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 

Vliv na stavby a jiné objekty je spojen především s působením vibrací z odstřelů 
horniny v lomu. Tato problematika je dosti široce popsána v hlukové studii, na kterou 
odkazujeme. 
 

Doprava spojená s realizací záměru bude mít pochopitelně vliv na stav silnic, po 
kterých bude vedena. S ovlivněním se však obecně počítá, proto jsou z nákladní i jiné dopravy 
odváděny poplatky státu, který zajišťuje správu silnic I. třídy, a jeho prostřednictvím také 
krajům, které mají ve své kompetenci správu silnic II. a III. třídy. Většina dopravy bude 
realizována moderními automobily investora, konstruovanými přímo pro dopravu sypkého 
materiálu, což se projevuje i v systému odpružení, takže i když se jedná o vysokokapacitní 
vozidla, působí menší vibrace než běžné nákladní vozy i s nižší přepravní kapacitou. 

 
Pokud jde o pozemky, na kterých bude rozšíření lomu realizováno, dojde bez ohledu 

na majetkové vztahy k jejich zhodnocení, protože leží v dobývacím prostoru ve smyslu 
báňské legislativy a stavebního zákona, takže jiné hospodářské využití než pro těžbu kamene 
zde nelze očekávat. 

 

Vliv na kulturní památky 
 

Vliv na nemovité kulturní památky je obdobný jako na ostatní stavby a objekty, takže 
lze předpokládat, že k jejich ovlivnění vibracemi z dopravy nedojde. V dosahu seismických 
vibrací působených odstřely horniny v lomu se žádné registrované kulturní památky 
nevyskytují. 

 
Archeologický nález nebyl dosud v ploše dobývacího prostoru zaznamenán a je 

velmi pravděpodobné, že ani v ploše nového lomu k němu nedojde. Přesto je nezbytné 
upozornit pracovníky provádějící skrývku na možnost nálezu. V případě, že by k němu došlo, 
je další postup dán zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. Navrhuje se, aby těžební organizace uzavřela s pracovištěm oprávněným 
k zajišťovacím archeologickým průzkumům předběžnou dohodu o spolupráci v případě 
nálezu. 
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D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
 velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
 
 Vlivy způsobené těžbou a úpravou suroviny nebudou takového rozsahu nebo intenzity, 
aby mohly zasahovat přes hranice státu. Totéž samozřejmě platí také o vlivech související 
dopravy. 
 
 Zahloubení lomu a jeho rozšíření nevyžaduje žádný zábor půdy – jedná se o ostatní 
plochy. 
 
 Rozsah jednotlivých vlivů byl hodnocen v předchozích oddílech. Synergické působení 
vlivů daného záměru v území nenastane. 
 
 Z hlediska příspěvků k imisní zátěži představuje záměr pokračování dosavadní 
činnosti – těžby, úpravy a úpravy kameniva. Významnou charakteristikou hornické činnosti 
při získávání kameniva je vyvolání prašnosti. Tento jev je naštěstí možno efektivně omezovat 
technickými a organizačními opatřeními na úpravnické lince a při činnosti lomu. Základním 
opatřením je v tomto smyslu zkrápění a mlžení při drcení a třídění kameniva, které 
představuje velký a soustavně působící zdroj prachu. Pokud se systém protiprašných opatření 
na úpravnické lince spojí s kropením deponií kameniva a pojezdových ploch v době sucha, je 
možno prašnost prakticky eliminovat. Rovněž vznik prašnosti při odstřelech lze významně 
omezit jednoduchým způsobem, a to řádným zvlhčením hornin před odstřelem a kropením při 
odstřelu a bezprostředně po něm. Prach se za takové situace nerozptyluje do ovzduší a vznik 
jinak typického prachového mračna je omezen. 
 
 Vliv seismických účinků clonových odstřelů (dle měření) nepřekračoval hodnoty 
stanovených kritérií. Na stanovištích v obytné zóně v Chobyni se podařilo dodržet grafické 
rozhraní L-3, které vymezuje přípustné kmitání v závislosti na frekvenci, při níž již může dojít 
ke vzniku prvních známek škod na chatrných stavbách.  
 
 Vliv liniových akustických zdrojů se pohybuje v rozmezí od 38 dB(A) do 55 dB(A).         
Vliv železničních liniových akustických zdrojů se pohybuje od 38,4 dB(A) do 52,9 dB(A). 
Vypočtená akustická studie v chráněných prostorách staveb není prokazatelně nadlimitní.  
 
 Vliv stacionárních technologických akustických zdrojů hluku se pohybuje od         
43,8 dB(A) do 49,7 dB(A). Posuzovaný záměr se projeví v navýšení technologického hluku    
u obytné zástavby osady Chobyně. Veškeré současné technologické zdroje jsou zapuštěny 
v lomu a od okolí jsou výrazně odhlučněny skalním masívem, popřípadě zemním valem. 
Veškerá činnosti v lomu zůstane omezena pouze na denní dobu. 
 
 Sledování hladin podzemních vod v prostoru lomu a jeho okolí je realizováno od roku 
2003 – 2004 prostřednictvím monitorovacích vrtů situovaných uvnitř lomu, na jeho okrajích a 
v prostoru obce Chobyně. Nejnovější dva vrty byly vyhloubeny pod uvažovanou bázi 
maximálního prohloubení lomu (373 m n. m.). Hluboké vrty jsou osazeny dataloggery 
s automatickým kontinuálním záznamem hladiny, mělké vrty v prostoru lomu se sledují 
mechanicky v intervalu 1x týdně. Dle dosavadních výsledků sledování lze konstatovat toto: 
 
• mělčí vrty v prostoru lomu jsou čerpáním důlních vod ovlivněny, ale nevýrazně, pod 

úroveň povrchových toků 
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• u hlubších vrtů je vliv čerpání důlních vod nezaznamenatelný, v proměnlivých 
klimatických poměrech těžko rozeznatelný 

• z hydrogeologického průzkumu a monitorování vyplývá, že veškeré objekty v osadě 
Chobyně nebyly dosavadní činností důlních prací nijak ovlivněny. 

  
 
 Dle hydrometrických měření k úbytku vody ve vodopisné síti v okolí lomu nedošlo, 
dosud se neuplatňuje zjevná břehová infiltrace, jako projev průsaku povrchových vod do 
tělesa lomu v režimu postupného zahlubování těžby ložiska. 
 
 Pravidelně je monitorována kvalita podzemních vod, povrchových  vod a důlních vod. 
Jakost podzemních vod nebyla provozem lomu ovlivněna. U povrchových vod  byly 
výjimečně zaznamenány zvýšené obsahy nerozpuštěných látek způsobené nejspíše zvýšenou 
přítomností nerozpuštěných látek v balastních vodách. V důlních vodách došlo k překročení 
povoleného limitu jen mírně a ojediněle v letech 2006 až 2008.  
 
 Ze závěru botanického průzkumu vyplývá, že nebyly na lokalitě determinovány 
zvláště chráněné druhy rostlin. Zoologickým průzkumem bylo zjištěno osm zvláště 
chráněných obratlovců (5 ohrožených a 3 silně ohrožené). Lokalita se může již v průběhu 
těžby stát významným biotopem pro ochranářsky zajímavé druhy raných sukcesních stadií.  
 
 
 
 
D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
 nestandardních stavech 
 

Možnost vzniku havárií řeší havarijní plán provozu vypracovaný těžební organizací 
dle vyhlášky č. 26/1989 Sb., a vyhlášky č. 51/1989 Sb., aktualizovaný 1.4.2009 a 14.11.2009 
(viz přílohu H 10). Plán se týká především havárií v oboru bezpečnosti provozu, tj. poruchy 
strojů a elektrického zařízení, závalů horninou. Přírodního prostředí se týká ohlášení a 
likvidace havárie, způsobené ropnými látkami, především pohonnými hmotami. 

 
Při každé intenzivní průmyslové činnosti je nutno vzít v úvahu možnost vzniku 

nestandardních situací, které mohou vést ke vzniku havárie, tedy stavu s velkým dopadem na 
některou ze složek životního prostředí nebo obyvatelstva. Patří k nim zejména: 

 
a)  Riziko vodohospodářské havárie 
 

V rámci posuzovaného záměru budou pro pohon mechanismů a nákladních vozidel 
využívány i nadále pohonné hmoty a hydraulické a mazací oleje na bázi ropných produktů 
(nafta, oleje). Při poškození palivových nádrží a mazacích systémů vozidel a mechanismů 
(nárazem na kámen, při silniční havárii apod.) nebo při jejich plnění může dojít k úniku 
ropných látek do vnějšího prostředí. Následkem této havárie by mohlo nastat znečištění 
horninového prostředí s možností vniknutí nebezpečných látek s odčerpávanými vodami 
do místního toku, což je však málo pravděpodobné, neboť tyto vody budou podle potřeby 
odčerpávány řízeně a nemohou samovolně odtékat. Vzhledem k tomu by bylo možno 
ropné látky zachytit na povrchu hladiny v retenční jímce nebo sanovat na povrchu těžební 
báze. Kompaktnost horniny a absence trvalé dosažitelné zvodně dává předpoklad, že by 
nedošlo ke vniknutí závadných látek do podzemních vod. Minimalizace rizika je zajištěna 
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potřebným vybavením sanačními prostředky, zabezpečením míst plnění nádrží 
mechanismů a vozidel záchytnými vaničkami, stálou přítomností obsluhy při plnění, 
uskladněním rezervních pohonných hmot v typových skladovacích objektech, prováděním 
závažnějších oprav mimo DP a pečlivou likvidací případných úkapů ropných látek. 
Vzhledem ke způsobu odvádění důlních vod přečerpáváním z níže položeného místa je 
riziko vzniku havárie na povrchových vodách málo pravděpodobné. Málo propustné 
horninové podloží brání možnému znečištění podzemních vod. Celkově je možno 
považovat riziko ropné havárie za nevýznamné, neboť v převažující míře budou 
používány ropné látky biologicky  odbouratelné. 
 
 

b)  Riziko rozletu horniny a nehody při trhacích pracích  
 

Riziko zahrnuje nechtěné předčasné odpálení nabitých vrtů, špatně dimenzovaný odstřel                
s následkem možnosti poškození budov seizmickými účinky a špatně provedený odstřel            
s následkem rozletu kamene k obytným objektům. Riziko je minimalizováno prováděním 
trhacích prací odborně způsobilými osobami za použití kvalitního vybavení. Dimenzování 
odstřelů bude prováděno v souladu s Generelem trhacích prací a na základě výsledků 
seismických měření bude dále případně upravováno. Obytná zástavba se nachází                          
v dostatečné vzdálenosti od lomu a bude s minimálním převýšením 3 m, případně bude 
vybudován protihlukový val. Riziko rozletu kamene za hranice dobývacího prostoru je 
málo pravděpodobné. Přesto budou sledovány tyto tektonické vlastnosti hornin: 
 
• tektonické poruchy nejnepříznivější jsou rovnoběžné s lomovou stěnou a vyplněné 

vodou; dají se poznat na horní etáži nebo náhlým zvětšením mocnosti skrývky 
• nepříznivý puklinový systém u vyvřelých a metamorfovaných hornin nejnepříznivější 

případ nastává, protínají-li se pukliny za lomovou stěnou do klínu a drsnost na 
puklinách je dostatečná, aby horniny nevyjížděla sama; u těchto míst dochází ke 
sčítání vektoru odražených vln a následného rozletu, možnost rozletu závisí na 
sevřenosti puklin 

• střídání hornin s rozdílnou akustickou impedancí u metamorfovaných hornin nebo 
vyvřelin se projeví změnou barvy vrtné moučky, což však není pravidlem 

 
 

c)  Riziko nárazového znečištění ovzduší 
 

Riziko představuje nebezpečí při odstřelu, kdy dochází k mžikovému rozletu a zvíření 
prachových částic do mraku, který za nepříznivých rozptylových podmínek může být 
nesen větrem na vzdálenost několika set metrů. Tento stav je krátkodobý (několik minut 
až hodin), málo četný a z hlediska působení na živé organismy a lidské zdraví s ohledem 
na nízkou četnost a krátkou dobu trvání neškodný. Prachové částice, které se usadí na 
povrchu rostlin, jsou průběžně odstraňovány větrem a srážkami. Sedimentaci prachu je 
možno urychlit zkropením místa odstřelu. Plnění depozičního limitu prašného spadu bylo 
ověřeno měřením. Riziko znečištění ovzduší prachovými částicemi, zejména při odstřelu, 
je nejvyšší z uvedených rizik. Současně je však třeba říci, že dopad nadlimitního 
krátkodobého znečištění by byl pouze lokální, bez dlouhodobého působení a následků. 
Oznamovatel pro eliminaci tohoto rizika zajistí zkrápění všech rizikových míst a 
dopravních cest, odsávání a filtraci vzdušiny z rizikových míst úpravnické linky a řádnou 
údržbu všech částí technologie třídění a úpravy kameniva. 
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Další rizika souvisejí spíše s bezpečností práce v lomu: 

� provozní nehody, poruchy technických zařízení – standardně řeší provozní předpisy a 

havarijní řád 

� požár objektů nebo strojního zařízení – standardně řeší provozní a protipožární předpisy 

� pád lidí nebo strojů z těžebních řezů, úrazy – standardně řeší provozní předpisy a 

havarijní řád 

� sesuvy stěn lomu – bezpečnost stěn lomu zajistí opatření obvodního báňského úřadu v této 

věci a odborný dohled; vzhledem k pevnosti těžené horniny, která se zvyšuje s hloubkou 

lomu, je uvedené riziko minimální 

� živelné pohromy – mohou zahrnovat všechna předcházející rizika 

� havárie při dopravě a související rizika – řešená podle platných předpisů stejně jako při 

ostatní dopravě  
 
Všechna popsaná rizika jsou známa, platné předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny 

práce, pracovního prostředí, technických zařízení, požární ochrany a platná legislativa na 
ochranu jednotlivých složek životního prostředí s nimi počítají. Při dodržování daných 
právních a technických norem jsou uvedená rizika únosná a nevyžadují žádná zásadní zvláštní 
opatření mimo těch, která jsou obsažená v uvedených předpisech. Další doplňková opatření 
jsou navržena v následující kapitole.  

 
 
 
 
D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení, popřípadě 
 kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
  
 Celkově je záměr intenzifikace těžby drob v dobývacích prostorech Jaroměřice a 
Chornice akceptovatelný, negeneruje žádné výrazné a neřešitelné střety zájmů. Provoz lomu 
bez významného ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví by měl být dostatečně 
zajištěn existujícími právními a provozními předpisy a nařízeními, na které reaguje již 
připravovaná projekční fáze záměru. Následující návrh opatření zdůrazňuje nebo specifikuje 
některá opatření, která budou muset být realizována z titulu platného právního řádu a navrhuje 
některá řešení šetrnější k životnímu prostředí a omezení respektující snížení vlivů na veřejné 
zdraví a pohodu obyvatel v okolí lomu a dopravních tras.  
 
 
 
Základní opatření 
 

Jako základní opatření jsou chápána taková opatření, která je třeba zohlednit již při 
další projektové přípravě záměru: 
 

• vypracovat nový plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Chornice (POPD) 

• vypracovat Generel trhacích prací velkého rozsahu 

• pro správní řízení o povolení těžby předložit plán monitorování podzemních, 
povrchových, důlních a balastních vod v lomu a jeho okolí, včetně sledování kvality vody 



 120 

• předložit ke schválení provozní plán pro odvádění a vypouštění důlních vod  

• projednat udělení výjimky z režimu ochrany ohrožených druhů živočichů se správou 
CHKO a odbory ochrany přírody krajských úřadů 

• plán rekultivace zadat odborné firmě a zpracovat ho po konzultaci s dotčeným úřadem 
ochrany přírody; plán bude založen na následujících zásadách:  

– rekultivaci směrovat k rekonstrukci původní přirozené vegetace a zvýšit tak 
biologickou hodnotu zbylých okolních porostů; měly by být preferovány listnaté 
dřeviny místní provenience na úkor jehličnanů, a to co nejpestřejšího druhového 
složení, ale s převahou dubu 

– rekultivaci s výsadbou stromů provést pouze na valech vytvořených ze skrývky kolem 
lomu 

– vodní nádrž ve dně lomu po ukončení těžby nezavážet a nerekultivovat, ale ponechat 
jako centrum rozvoje obojživelníků a sukcesního rozvoje vodních a mokřadních 
rostlin 

– pro výsadbu stromů a keřů použít pouze místní půdy získané při skrývkách v nadloží 
lomu 

– dřeviny nevysazovat do geometrických sponů 

– plochy berm a sanovaných stěn lomů ponechat řízenému (kontrolovanému) 
sukcesnímu vývoji s cílem zvýšit druhovou a stanovištní pestrost a ekologickou 
stabilitu území 

– závěrné svahy neřešit jako rovné plochy, ale při sanaci je rozčlenit různými výstupky 
tak, aby působili přirozeným dojmem skály a poskytovaly vhodná místa pro hnízdění 
ptáků 

 
 
 
Technická opatření 
 
 Technická opatření musí být promítnuta do provozního a havarijního řádu, kterými se 
bude řídit činnost lomu: 
 

• důsledně dbát na dodržování omezení činnosti v lomu na pracovní dny a denní dobu 
v délce 8 až 10 hodin, výjimečně v sobotu 

• zajistit úvodní měření seismických účinků při zahloubení lomu na kótu 373 m n. m. a 
podle výsledků případně upravit generel trhacích prací 

• obecním úřadům oznamovat provádění trhacích prací v dostatečném předstihu 

• opatření zaměřit na ochranu zdraví pracovníků v prostoru těžby a technologické linky 
před nepříznivými vlivy nadměrného hluku a prašnosti 

• pro úpravu kameniva nadále zajistit opatření pro snižování prašnosti 

• zajistit povinnost kropení pojezdových ploch v případě zvýšené prašnosti  

• udržovat veškeré technické zařízení v dobrém technickém stavu, expedici kameniva 
zajistit nepřetěžováním vozidel, zajistit vozidla zaplachtováním nebo jiným překrytím a 
omezit primární i druhotnou prašnost v lokalitě úpravy na komunikacích 
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• zajistit čištění vozidel odvážejících produkty výroby lomu před výjezdem na veřejné 
komunikace 

• při nasazení a obměně manipulačních a přepravních prostředků upřednostnit prostředky 
splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3 

• důsledně kontrolovat všechna riziková místa nakládání se závadnými látkami a 
neprodleně odstraňovat vzniklé úkapy závadných látek 

• pravidelně sledovat kvalitu kameniva, včetně obsahu radioaktivity 

• zajistit pravidelné měření vypouštěných důlních vod 

• zajistit pravidelné měření výšky hladiny v lomovém jezeře 

• provozovat vybudovaný monitorovací systém pro sledování podzemních vod, 
povrchových vod, důlních vod a balastních vod včetně jejich kvality 

• půdní horizont skrývek ukládat odděleně od ostatní skrývky 

• kácení dřevin i skrývku ornice provádět mimo vegetační období a dobu hnízdění ptáků – 
od září do března 

• plochy dobývacího prostoru mimo lom nijak nevyužívat ani nerekultivovat, ponechat je 
přirozenému vývoji 

• co se týče úprav stěn lomu, je nezbytné vytvořit stěny s proměnlivým sklonem a členitostí 
(od zcela kolmých stěn, přes různé strmé stěny se stupni, terasami a římsami různých 
tvarů a velikostí) 

• vhodné je rovněž vytvořit či zanechat části lomu pouze s mírným sklonem, umožní se tak 
pomalý rozvoj suchomilných skalních společenstev a podpoří hnízdění ptactva 

• na dně lomu doporučujeme vytvoření několika vodních ploch, které zajistí vytvoření 
drobných mokřadních enkláv s prostorem pro výskyt obojživelníků a vlhkomilného 
hmyzu – důležité je chránit vodu v lomu před kontaminací a nepodporovat její 
zarybňování 

• následná biologická rekultivace terestrického prostředí (zejména zalesnění) by se měla 
týkat pouze menší části území (okrajových ploch v návaznosti na zástavbu obce) a měla 
by zahrnovat pouze skupinové výsadby domácích dřevin a většinu ostatních ploch 
ponechat spontánní sukcesi, hlavně pak bezprostřední okolí lomu, kde se tím umožní 
rozvoj druhů raných sukcesích stadií 

• transfery chráněných živočichů nemusí být prováděny 

• odstraňování komunálních a tříděných odpadů řešit v součinnosti s obecními úřady 

• místo pro dočasné ukládání nebezpečných odpadů řádně zabezpečit 

• ihned po ukončení prací je nutné odstranit všechny objekty, techniku, demontovat veškeré 
stavby a prostor po jejich odstranění sanovat a rekultivovat 

• dbát na ponechání masivu horniny, který odděluje prostor lomu od údolní nivy řeky 
Nectavy 

• o rekultivační výsadbu pečovat minimálně 3 roky po ukončení těžby 

• po uzavření lomu podat žádost o odpis zásob ložiska a zrušení dobývacích prostor. 
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D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
 hodnocení vlivů 
 

Metodika hodnocení vychází pokud možno z měřených dat nebo dat poskytovaných 
odbornými institucemi (kvalita ovzduší, údaje o klimatu, hustota dopravy aj.) nebo z přímého 
pozorování při biologických průzkumech. Významným zdrojem základních informací jsou 
dotčené úřady tyto informace archivující nebo zveřejňující na svých internetových stránkách.  

 
Charakter podkladů nebo i samotných přírodních dějů však nedovoluje exaktní 

stanovení velikosti nebo významnosti vlivů působených připravovanou činností. I metodické 
postupy užívané při hodnocení hlučnosti, rozptylu škodlivin v ovzduší (popsané podrobně 
v příslušných přílohách) nebo vývoje režimu podzemní vody, na první pohled matematicky 
přesné, je nutno pokládat za přiblížení k možnému reálnému stavu s rozptylem výsledků         
v hodnotách procent i prvních desítek procent (ovzduší). Chybnému hodnocení ve smyslu 
podhodnocení negativních okolností spjatých s realizací záměru se předchází tím, že vstupní 
data jsou používána zásadně v nejvyšší dosažitelné hodnotě, takže výsledné údaje o ovlivnění 
mají dostatečnou rezervu na straně bezpečnosti výstupů. Pro ilustraci tohoto přístupu je 
možno uvést již základní údaj o objemu roční těžby, který se udává v maximální hodnotě, 
které je možné dosáhnout s popsanou technologií těžby a úpravy. Reálná výše těžby bude ale 
pochopitelně záviset na odbytu suroviny a lze ji předpokládat v úrovni asi kolem 75 % 
maximální uvedené hodnoty. Popis metodických postupů použitých při zpracování 
jednotlivých studií je jejich součástí.  
 
 
Zdraví obyvatelstva 
 
 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. 
 
 
 
Ovzduší 
 
 Byla zpracována samostatná rozptylová studie. Hodnocení vlivu imisí z bodových a 
liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.  
 
 
 
Hluk 
 
 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. 
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Půda, krajina 
 
 Tato část byla vypracována na základě konzultací se zpracovateli botanického 
průzkumu, zoologického průzkumu a terénního průzkumu, především bylo zpracováno 
hodnocení krajinného rázu.  
 
 
 
Voda – geofaktory 
 
 Podkladem pro zpracování této části Oznámení byly kromě odborné literatury a 
legislativních zdrojů provedeny podrobné terénní průzkumy lomu a jeho okolí, konzultace 
s hydrologem a hydrochemikem a zejména zhodnocení výsledků prováděného dlouholetého 
monitorování podzemních, povrchových, důlních a balastních vod. 
 
 
 
Fauna a flóra 
 
 Byl proveden podrobný zoologický a botanický průzkum, který navázal na průzkumy 
a biologické hodnocení provedená v minulosti. Metody průzkumů postihly především jarní a 
letní aspekt rozvoje dotčených ekosystémů, dále byly použity dostupné archivní údaje 
z lokality a jejích okolí. 
 
 
 
Doprava 
 
 Podkladem byly údaje z připravovaného POPD, především o maximální uvažované 
roční těžbě 350 tisíc tun drceného kameniva. Doprava byla řešena v rozptylové a hlukové 
studii a v hodnocení zdravotních rizik. 
 
 
 Komplexní Oznámení bylo zpracováno na základě mnoha pochůzek na místě samém, 
údajů Katastru nemovitostí, podkladů a evidenci odpadů, evidenci elektrické energie, 
pohonných hmot a dalších vstupů, hlukové a rozptylové studie, botanického a zoologického 
průzkumu a byl posouzen vliv záměru na krajinný ráz a hodnocení zdravotních rizik.  
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D.VI Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
 zpracování dokumentace 
 
 Zpracované Oznámení vychází z dostupných dosud zpracovaných podkladů a ze 
zkušenosti se současně dlouhodobě provozovanou těžbou drceného kamene v dané lokalitě. 
Možnost realizace návrhu byla prozkoumána a všechny dostupné podklady byly v rámci 
zpracování Oznámení aktualizovány a ověřeny. 
 

Celkově lze hodnotit materiály poskytnuté k vypracování Oznámení dle přílohy č. 4 
příslušného zákona jako dostačující. 

 
Jistá míra neurčitosti zůstane rovněž vždy v případě hodnocení živé přírody v její 

neustálé proměnlivosti, projevující se v kratším časovém období prováděných průzkumů 
především u nejpohyblivějších druhů živočichů. V časovém měřítku daném dobou těžby lze 
však pokládat soubor stanovišť a jejich osídlení za dosti stabilizovaný ekosystém, u kterého 
však lze přesto očekávat změny, dané buď postupným vývojem společenstev nebo působením 
změn vnějších faktorů.  

 
Pro záměr byly zpracovány hluková a rozptylová 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.  

 
Nejistota výsledků pramenící z uvedených zdrojů je prakticky eliminována tím, že 

hodnocení je založeno na maximalizovaných vstupních údajích, které v praxi nebudou 
dosahovány. Již výchozí údaj o hodnotě průměrné roční těžby 350 000 t je maximalistický, 
vychází z předpokladu úplného využití technologie, ke kterému nikdy nedochází. Důvodem je 
jednak kolísající poptávka, jednak nutné technologické odstávky pro údržbu a opravy, 
provádění odstřelů a z dalších technologických a organizačních důvodů. Jen zřídka, pokud 
vůbec, dojde k tomu, že v lomu budou v činnosti všechny mechanismy, s jejichž vlivem 
počítají studie, v souběžném provozu na plný výkon.  
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ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
 Záměr je předkládán v jedné aktivní variantě odpovídající potřebám investora. 
Varianta neprohlubování lomu Chornice a jeho rozšíření (nulová varianta) neumožňuje 
hospodárné využití přírodního zdroje bohatství ložiska, není tedy v souladu s horním zákonem 
č. 44/1988 Sb. 
 
 
 
 
ČÁST F ZÁVĚR 
 

Při provozu navrhovaného záměru budou při dodržování stanovených technologických 
postupů a dodržení podmínek daných dotčenými orgány splněny legislativní požadavky. 

 
Pro eliminaci a snížení případných negativních vlivů bude oznamovatel průběžně 

provádět nápravná opatření, zejména bude kladen důraz na průběžné zajišťování a zvyšování 
ochrany obyvatelstva před hlukem a před vznikem nadměrné prašnosti. 

 
Při splnění podmínek uvedených v oddílu D.IV  je možno záměr akceptovat. 
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ČÁST G  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

 
Údaje o oznamovateli:  
 

1. Název obchodní firmy  – EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod,  

  oblast Čechy východ, závod Pardubice 

2. IČ – 45274924 

3. DIČ – CZ45274924 

4. Sídlo firmy – Brožíkova 564 
  530 09 Pardubice 

5. Kontaktní osoba – Ing. Lukáš Turnovský 
  tel.: 731 602 131 
  e-mail: lukas.turnovsky@eurovia.cz 

 
Údaje o záměru: 

 
1. Název záměru – Chornice. Zahloubení lomu a jeho rozšíření. 
 
2. Kapacita záměru – 350 000 t kameniva ročně 
   
3. Umístění záměru – kraj: Pardubický CZ053 
  kraj: Olomoucký CZ071 
  okres: Svitavy CZ0533 
  okres: Prostějov CZ0713 
  lokalita: Ložisko Jaroměřice – Chornice – Šubířov, 

                 dobývací prostor Jaroměřice a Chornice 
  katastrální území: 657484 Jaroměřice 
                               764159 Šubířov 
  obec:  578151 Jaroměřice,  
            590096 Šubířov 
  obce s rozšířenou působností: Jevíčko, Konice 

 
 Oznamovatel plánuje pokračování v těžbě drceného kameniva v lomu Chornice, 
v dobývacích prostorech Jaroměřice a Chornice. V rámci pokračování těžby se předpokládá 
zahloubení lomu celkově v sedmi etážích a nově ve dvou etážích po 15 m z povolené kóty 
403 m n. m. na kótu 373 m n. m. Dojde k rozšíření dobývacího prostoru Jaroměřice                
o 44 473 m2 ve směru k osadě Chobyně. V lomu se předpokládá maximální roční těžba 
350 000 tun drceného kameniva. Při takovéto těžbě bude životnost lomu do roku přibližně 
2030.   
 
 Těžba bude prováděna trhacími pracemi – clonovými odstřely (cca 15 odstřelů za rok). 
Konkrétní množství použitých výbušnin se bude odvíjet od schváleného Generelu trhacích 
prací a bude ověřováno dle potřeby seismickým měřením ve vybraných bodech, především    
u nejbližší obytné zástavby. Byly stanoveny maximální celkové nálože a frekvence kmitání 
tak, aby vliv trhacích prací na okolí byl eliminován.  
 
 Z rozvalu bude surovina odvážena dopravním strojem k drticí lince, upravená surovina 
bude odvážena nákladními auty ve směru Chornice (70 %) a Konice (30 %), železniční 
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vlečkou ve směru pouze Chornice. Z plánované těžby bude nákladní dopravou odváženo cca 
300 000 tun a železniční vlečkou asi 50 000 tun. 
 
 V lomu se dosud nenacházejí žádné pramenní vývěry, ale existují zde významné 
poruchové systémy s průnikem množství podzemních vod. Bude z něj (jako dosud) na 
základě stanovených podmínek vodoprávního úřadu čerpáním odváděna důlní voda a 
vypouštěna do levostranného přítoku Nectavy. Pro upřesnění vztahu těžby k podzemních a 
povrchovým vodám je nadále nutné provozovat vybudovaný monitorovací systém skládající 
se ze sledování hladin v monitorovacích objektech a průtoků ve vodopisné síti, včetně kvality 
vod.  
 
 I přes výrazné zahloubení lomu nepředpokládáme ovlivnění okolních podzemních a 
povrchových vod. Pro řešení střetů zájmů ohledně ztrát vody dáváme ke zvážení vypracování 
hydraulicko-hydrologického modelu zájmové lokality. 
 
 Provozem lomu bude zajištěno přibližně 10 – 12 pracovních míst. Lom bude 
v provozu výhradně v denních hodinách v délce 8 až 10 hodin v pracovní dny, výjimečně        
v sobotu. 
 
 Modelování hlukové zátěže z provozu lomu i dopravy je obsaženo v hlukové studii, 
obdobně je modelován vliv těžby a dopravy na kvalitu ovzduší, a to jak z hlediska zplodin 
z pojezdů vozidel, tak z hlediska zátěže prachem.  
 
 Po ukončení těžby bude plánem sanace a rekultivace stanoven postup utváření 
lomových stěn do bezpečného sklonu a postupný návrat přírodních společenstev do přírodě 
blízkého stavu. Na dně lomu se po ukončení čerpání vytvoří vodní plocha s proměnnou 
hloubkou, částečně závislou na srážkových úhrnech v jednotlivých letech. Po ukončení 
rekultivačních prací vznikne v prostoru lomu několik různých společenstev v závislosti na 
typu stanoviště, např. holá skála, lesní porosty, prostory náletových dřevin, vodní plocha. 
 
 Vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo lze stručně shrnout takto: 
 

obyvatelstvo – vlivy budou podlimitní neohrožující zdraví obyvatelstva, lze 
očekávat narušení faktorů pobytové pohody, ale vlivy nebudou 
v porovnání se současným stavem výrazné 

 – pozitivně se projeví udržení pracovních míst na dobu minimálně 
20 let 

 – příspěvek do rozpočtu obce 
 
ovzduší a klima – záměr nebude mít významný vliv na klima v širším území, na 

kvalitě ovzduší se může negativně projevit vliv zvýšené produkce 
emisí, zejména prachových částic, avšak u nejbližší obytné 
zástavby bude imisní limit všech sledovaných škodlivin splněn 

 
hluková situace – 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 

 – výrazným zdrojem hluku je v rámci lomu drticí linka, ve vnitřní 
části lomu je vysoká hluková zátěž, podíl rypadel a dopravy na 
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celkové hlučnosti uvnitř kamenolomu je ve srovnání s drticí 
linkou výrazně menší 

 – na utlumení hluku se výrazně projevuje konfigurace terénu, 
terénní prahy a bariéry, v zalesněném okolí kamenolomu se na 
utlumení hluku pozitivně projevuje vegetace 

 – intenzita dopravy je na trasách z kamenolomu relativně velmi 
nízká 

 – zjištěné seismické účinky nepřesáhly stanovenou hodnotu 
rychlosti kmitání, stavby v okolí nejsou ohroženy 

 
podzemní vody – nepředpokládá se jejich výrazné ovlivnění, je nutno nadále 

pokračovat v kontinuálním sledování vybudovaných 
monitorovacích vrtů svrchní zvodně, střední hlubinné zvodně a 
hlubinné zvodně, včetně kvality vody 

 – rovněž objekty zásobující obec Chobyně nebudou důlní činností 
ohroženy, hladina podzemní vody se nachází kolem 100 m –    
110 m výše oproti těžební jámě, případný pokles vydatnosti může 
být spojen s projevy stárnutí zdroje a výší atmosférických srážek, 
proto je nutné denní sledování čerpaného množství a kontinuelní 
stav hladiny podzemní vody 

 
povrchové vody – při dalším zahlubování těžby ložiska až na kótu 373 m n. m. nelze 

vyloučit vyvolání průsaků povrchových vod z přilehlého úseku 
Nectavy a jejího bezejmenného levostranného přítoku do tělesa 
lomu; tento průsak vod však nebude velký a v součtu nebude 
překračovat hodnotu  okolo 3 l/s s tím, že tato hodnota bude 
dosahována jen při vysokých průtocích v přilehlé části vodopisné 
sítě; při nízkých vodních stavech bude břehová infiltrace nižší 

 – případnému zřetelnému snížení minimálního zůstatkového 
průtoku v Nectavě a v jejím bezejmenném levostranném přítoku 
bude možné předejít děleným vypouštěním odčerpávaných 
důlních vod z tělesa lomu do horních částí ovlivněných úseků 
obou vodních toků 

 – je nutno pokračovat v hydrologickém monitorování povrchových 
vod a sledování jejich kvality 

 
důlní vody – jejich množství zahlubováním lomu výrazně nevzroste, je nutno 

je odčerpávat, zajistit sedimentaci prachových částic a kontinuelní 
sledování jejich  množství a stav hladiny v lomu 

 – jejich vypouštění do levostranného přítoky Nectavy nemá vliv na 
jakost povrchové vody v toku 

 
půda – záměr nebude mít žádný faktický vliv na využívání pozemků 

v zemědělském nebo lesním půdním fondu 
 – všechny dotčené pozemky jsou součástí dobývacího prostoru a 

jsou vedeny jako ostatní plochy 
 
horninové prostředí 
a přírodní zdroje – záměr je určen k využití suroviny vytěžené z přírodního zdroje 

stavebního kamene 
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fauna, flóra  
a ekosystémy – realizace záměru nebude vyžadovat kácení lesních porostů, po 

ukončení těžby plocha dobývacích prostorů postupně samovolně 
zaroste a flóra i fauna vlivem různých stanovišť bude obohacena 
o nové druhy 

 – ve vlastním prostoru dotčeném těžbou se nenacházejí zvláště 
chráněné druhy rostlin 

 – není předpoklad podle zkušeností z dosavadní dlouhodobé 
činnosti lomu a pozorování okolí, že by rozšířením a zahloubením 
lomu docházelo k usychání okolního lesního porostu v důsledku 
nedostatku vláhy 

 – je však doporučeno dbát na snižování prašnosti v okolí lomu 
vhodným opatřením 

 – uvedené zvláště chráněné a silně ohrožené druhy živočichů není 
nutné přemísťovat 

 – u této kategorie je ale nutné požádat příslušné orgány o výjimku 
 
krajina – záměr je pohledově skryt z většiny území, je zahlouben pod 

úroveň horní etáže a vliv na vzhled krajiny nebude s dalším 
zahloubením patrný 

 – záměr se neuplatní jako dominantní, ať již z dálkových pohledů 
nebo v celkovém obrazu krajinného panoramatu a nenaruší linii 
horizontu 

 – realizací záměru dojde k rozšíření urbanizace krajiny způsobem, 
který je v posuzovaném území zastoupen 

 – jedná se o vliv lokální, prakticky bez projevu na osídlená místa a 
okolí 

 – po ukončení rekultivace bude viditelná vodní plocha 
 
zdravotní rizika – záměr není nositelem významných zdravotních rizik, nedojde ke 

zhoršení nad současnou úroveň 
 
 
 Všechny vlivy lze hodnotit za únosné, uvažovaný záměr je z hlediska vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví realizovatelný při splnění výše uvedených podmínek. 
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