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Seznam zkratek a pojmů používaných v textu 
 

Zkratky 
BPEJ bonitované půdně ekologické jednotky 

EIA  Environmental Impact Assesement - hodnocení vlivů na životní 
prostředí 

LM LOMY MOŘINA, spol. s r.o.  

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

ZPF zemědělský půdní fond 

TZL tuhé znečišťující látky 

 

Pojmy 
provoz Holý Vrch z hlediska organizačního uspořádání společnosti patří lom Holý Vrch 

pod provoz Mořina 

zájmové území plocha navrhovaného rozšíření těžby (mimo DP Trněný Újezd) - dána 
plochou bloků zásob suroviny - viz obrázek č.3 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 

 

LOMY MOŘINA, spol. s r. o.    (v textu označované zkratkou LM) 

 

 
 

2. IČO 

61465569 

3. Sídlo 

Mořina, PSČ 267 17 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

jméno: Jaroslav Šilhánek 

funkce: jednatel společnosti 

adresa pracoviště: Mořina, PSČ 267 17 

telefon: 311 702 111 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. NÁZEV ZÁMĚRU 

Pokračování těžby na ložisku Trněný Újezd - Holý Vrch 

 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Těžba suroviny:  410 kt/rok (maximální) 

Plocha: 2,15 ha 

 

Pozn.: V současnosti je v lomu Holý Vrch povolena hornická činnost s expediční  těžbou 
do výše 410 kt/rok. V rámci navazující činnosti prováděné hornickým způsobem 
bude tento limit dodržen. 

 

3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ) 

Kraj:  Středočeský 

Obec: Mořina 

K.ú.: Trněný Újezd 

Chráněné ložiskové území, v rámci kterého se zájmové území nachází, leží v okresu 
Beroun (kód okresu 3202). Ložisko Trněný Újezd - Holý Vrch se  nachází v katastru obce 
Mořina, k.ú. Trněný Újezd. Zájmové území (hranice plochy rozšíření) leží cca 2 km SSV od 
obce Mořina, 1 km JV od osady Trněný Újezd a cca 1 km SZ směrem od obce Roblín.  
Zájmové území (s místním označením Kréta nebo Na Krétě, nadm. výška 360 - 400 m) 
navazuje na jámový lom Holý vrch ve východní části lomu a to na severní lomovou stěnu (viz 
obrázek č.1). 

Z hlediska dopravní dostupnosti je lom přístupný od Prahy ze silnice Rudná - Tachlovice - 
Kuchař - Mořina - Hlásná Třebáň. Další možností je napojení na dálnici D5  v obci Loděnice 
silnicí přes obce Mořina a Bubovice. Poloha zájmového území ve vztahu k okolním obcím je 
dobře patrná z leteckého snímku (obr. č. 2). Detailní zákres zájmového území je na obrázku č. 
3. Širší vztahy jsou patrné z přílohy č. 3 (Přehledná mapa těžených ložisek stavebního kamene 
a štěrkopísku). 

Topograficky je hodnocené území zobrazeno na listu mapy 12 – 41 Beroun 1:50 000, 12-
41-09 Beroun 1:10 000. Provozovna je zpřístupněna neveřejnou komunikací navazující na 
silnici III/10122.  
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Obrázek č. 1: Mapa širšího okolí zájmového území - plochy rozšíření (mapa bez měřítka) 

 
Pozn.: zákres hranic na obr. č. 1 a 2 má pouze informativní charakter 

Obrázek č. 2: Letecký snímek se zákresem zájmového území 
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4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST  KUMULACE JEHO VLIVŮ S JINÝMI ZÁMĚRY  

Záměrem je pokračování těžby na ložisku Trněný Újezd - Holý Vrch v ložiskové části 
Holý Vrch. Pokračování těžby bude z větší části realizováno mimo stanovený dobývací 
prostor Trněný Újezd. Surovina v prostoru uvažovaného rozšíření má charakter stavebního 
kamene, tedy nevyhrazeného nerostu. Uvažované rozšíření může těžebně plynule navázat na 
existující jámový lom.  

V daném území se nejedná o záměr nový. Těžba na lokalitě Holý Vrch byla zahájena 
přibližně roku 1894, kdy se na ložisku dobývaly kvalitní vysokoprocentní vápence. Tato 
surovina byla na ložisku dotěžena na počátku 60-tých let, poté se výrobním programem stala 
výroba drceného kameniva.  

Dobývací prostor byl na ložisku Holý Vrch stanoven v roce 1961 a v roce 1967 byl 
rozšířen o ložisko Čížovec. V této části byla těžba v roce 1992 ukončena a DP byl zmenšen.  

V současnosti těženou a upravovanou surovinou jsou vápence ostatní, které jsou vhodné 
pro výrobu stavebního kameniva. Existující jámový lom je protažený ve směru vrstev cca V-
Z, je asi 800 m dlouhý, 100-150 m široký a cca 50 m hluboký. Zpracovatelské zařízení - 
drtiče, třídící linka - a expedice bezprostředně navazují na vlastní lom v jižním směru.  

Kumulace s jinými záměry 

V rámci společnosti LOMY MOŘINA, spol. s r.o. je stavební kamenivo po silniční síti 
expedováno z těchto lokalit: 

 lokalita expedice 
 lom Holý vrch            410 kt (max.) 
 +   + 
 lom Čeřinka 240 kt 

 celkem               650 kt (max.) 

Celkově expedice ze všech lomů provozovaných LM nepřekročí 650 kt za rok. Postavení 
lomu Holý Vrch a lomu Čeřinka je z hlediska přepravovaných objemů komplementární - 
celková intenzita nákladní automobilové dopravy přes dotčené obce se v souvislosti 
s provozem jednoho nebo druhého lomu nebude měnit a bude dlouhodobě stabilní. Celková 
intenzita dopravy související s činností LM nebude oproti současnosti (rok 2003) navyšována. 

Pozn.: Doprava z lomu Čeřinka k zásobení surovinou pro odsíření kouřových plynů 
elektráren Prunéřov II a Tušimice II je vzhledem k přepravním vzdálenostem realizována 
výhradně po železnici. 

Průměrná odbytová těžba za poslední 3 roky byla 394 000 t (viz následující kapitola).  

5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH 
VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, 
RESP. ODMÍTNUTÍ 

Vlivy těžby na ložisku a souvisejících činností na životní prostředí (úprava suroviny, 
expedice) byly posuzovány v roce 1996. Hodnocen (dokumentace - Kupec 1996) a posuzován 
(posudek - Moldán 1997) byl záměr „Holý Vrch - Plán likvidace“ (pozn.: posuzovány byly 
vlivy těžby s roční produkcí 500 kt kameniva). V rámci uvedeného záměru nebylo s dalším 
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rozšiřováním lomu počítáno a uváděná životnost lomu byla 10 let, tzn. do roku 2006. Po 
uplynutí této doby měl být lom sanován a rekultivován (cca rok 2008).  

 

Nový náhled na využívání ložiska poskytl přepočet zbytkových zásob nerostných 
surovin v prostoru lomu Holý Vrch (Štefek, Hrzina, Manová 2003). Na základě této 
práce bylo dodatečně zjištěno množství suroviny mimo DP Trněný Újezd umožňující 
prodloužení těžby oproti původnímu záměru o 6 let.  

 

ZÁMĚR JE PŘEDKLÁDÁN V JEDNÉ VARIANTĚ: 

VARIANTA P - PROJEKTOVÁ 

Pokračování těžby na ložisku Trněný Újezd - Holý Vrch 

 

Lokalizace záměru vychází z následujících skutečností: 
(A) ZÁSOBY SUROVINY na ložisku v prostoru navazujícím na existující jámový lom. 

Množství vytěžitelné suroviny v zájmovém území je 2 500 tis.t, 

Pozn.: Mimo území, které je plánováno k využití v rámci předkládaného záměru nejsou 
další zásoby vyhledány. Z tohoto důvodu nebude na ložisku po ukončení tohoto záměru 
další těžba realizována. 

 

(B)  KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ úpravy suroviny a souvisejících činností bez nároků na 
novou infrastrukturu. 

 

Potřeba záměru vychází z následujících skutečností: 

(C) DLOUHODOBÁ POPTÁVKA  

Dlouhodobá poptávka po stavebním drceném kamenivu je dána nárůstem objemu 
výstavby dopravních staveb (obchvaty a komunikace).  

Generálním odběratelem kameniva z lomu Holý Vrch jsou Českomoravské štěrkovny. 
Jako příloha č.5 je zařazena kopie sdělení generálního odběratele o vývoji v prodeji 
stavebního kameniva z hlediska uplatnění potřeb na trhu. V dopise je uvedeno rozdělení 
dodávek kameniva podle způsobu použití ve stavebnictví zhruba: 

obalovny 215 000 t 
transportbeton 90 000 t 
výstavba a obnova komunikací 45 000 t 
stavebnictví 30 000 t 
prefavýroba 10 000 t 
ostatní 20 000 t 

Odbyt zejména v prvních třech segmentech (tučně zvýrazněno) je dlouhodobě zajištěn 
a poptávka po kamenivu má vzrůstající trend. Z tohoto důvodu jsou dle sdělení 
generálního odběratele již dnes dodávky do středočeského kraje a Prahy zajišťovány i ze 
vzdálených lokalit (např. lom Bílý Kámen u Jihlavy a lom Kamenné Doly u Písku).  
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Dlouhodobý vývoj odbytu kameniva je zachycen v tabulce č. 1 a v grafu. 
Tabulka č. 1: Údaje o odbytové těžbě v lomu Holý Vrch 

Rok Výše těžby Rok Výše těžby 
1991 173 000 1998 236 407 
1992 237 000 1999 386 395 
1993 217 000 2000 401 335 
1994 356 000 2001 375 750 
1995 356 000 2002 405 540 
1996 367 669 2003 410 000 
1997 324 266 2004 až 2013 max. 410 000 

 

Graf č. 1: Výše odbytové těžby na lomu Holý Vrch v jednotlivých letech 
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Z hlediska lokalizace dodávek kameniva jsou dodávky realizovány zejména na území 
Středočeského kraje a do pražské oblasti.  

 

Jak vyplývá ze Surovinové studie (příloha č.2), představuje produkce lomu Holý Vrch 
10% podíl z celkové produkce drceného kameniva ve středočeské oblasti, v užším okruhu 
30 km od Prahy se podíl zvyšuje na 18%, přičemž ročním objemem těžby max. 410 kt se 
lom Holý Vrch řadí mezi největší dodavatele stavebního kameniva v této oblasti vůbec 
(viz graf č. 2 na následující straně). 
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Graf č. 2: Těžená ložiska stavebního kamene ve vzdušné vzdálenosti do 30 km od okraje Prahy 
  (zastoupení podílu těžby stavebního kamene na jednotlivých ložiskách) 
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Ke znázornění zastoupení ložisek stavebního kamene je jako příloha č.3 zařazena 
Přehledná mapa ložisek stavebního kamene a štěrkopísku - Středočeský kraj a hlavní 
město Praha. Podrobněji je surovinová problematika dokumentována v kapitole B. II - 
Surovinové a energetické zdroje. 

 

(D) ZHODNOCENÍ INVESTIC do technologického zařízení a administrativně-technického 
zázemí lomu 

 

(E) ZAMĚSTNANOST 
Přímo v lomu Holý Vrch je vytvořeno 20 pracovních míst, další pracovní místa 

vznikají v navazujících (a úzce souvisejících) činnostech Lomů Mořina, spol. s r.o. 

 

Plnění podmínek předchozí EIA 

Stávající těžba na ložisku probíhá na základě ROZHODNUTÍ OBÚ v Kladně: Povolení 
hornické činnosti za použití trhacích prací podle plánu likvidace v lomu Holý Vrch 
v dobývacím prostoru Trněný Újezd. Č.j. 6101/95/469.4/Fč/St, ze dne 2.1.1996.  

Na základě žádosti organizace LOMY MOŘINA s.r.o. o změnu podmínky č. 9) vydal 
OBÚ v Kladně rozhodnutí (Povolení hornické činnosti dle plánu likvidace v lomu Holý Vrch 
v dobývacím prostoru Trněný Újezd - změna rozhodnutí. Č.j. 4610/96/469.4/Fč/Vch, ze dne 
20.8.1996), kterým změnil podmínku č.9 předchozího rozhodnutí. Nové znění podmínky č. 9 
je uvedeno v rámečku: 
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S ohledem na skutečnost, že hodnocený záměr předkládá jinou koncepci využití 
ložiska, než záměr schválený v roce 1997 (Holý Vrch - plán likvidace), je v dalším textu 
provedeno vyhodnocení plnění podmínek stanoviska vydaného v rámci procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí (podle zákona č. 244/1992 Sb.) v roce 1997. Toto 
stanovisko MŽP ČR (Stanovisko č.j. 400/1767/97, ze dne 3.6.1997) obsahovalo celkem 25 
podmínek: 
1. Na základě úředních seismických měření v průběhu těžebního procesu upřesnit stanovené limitní nálože. 

Trhací práce clonovými odstřely v daných parametrech a mezních náložích budou respektovat zpřísněná 
hlediska stavení normy ČSN 730040 „Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva“ 
s vyloučením nepříznivého vlivu otřesů i na porušené rodinné domy a ostatní stavby v okolních obcích, tj. 
v Roblíně a v Trněném Újezdu i na chatovou zástavbu. 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Návrh trhacích prací je proveden s ohledem na pravidelná měření vibrací a seismických 
účinků. 

Trhací práce v současné době vyhovují ustanovení ČSN 730040 i DIN 4150, vlivem 
trhacích prací nedošlo ke vzniku prvých známek škod dle ČSN 730040 ani ke zvětšení 
stávajících (Svoboda, 2003). Postup stanovení limitní nálože a její výše je popsán téže práci. 

 

2. Pro snížení vysokých hladin hluku omezit dosavadní technologii sekundárního rozpojování nadměrných 
kusů kamene na minimum a vyloučit použití příložných náloží. K rozpojení velkých kamenů po clonovém 
odstřelu je vhodné nasazení speciálních mechanických prostředků (např. impaktor).  

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Primární odstřely jsou prováděny zlepšenou technologií se snahou o snížení nadměrně 
velkých kusů kameniva, které by bylo nutno sekundárně rozpojovat. Objem sekundárního 
rozpojování nadměrných kusů kamene pomocí trhacích prací byl snížen využíváním ocelové 
koule o hmotnosti 3,5 t spouštěné bagrem. Omezení technologie sekundární rozpojování 
přispívá ke snížení vysokých hladin hluku. 

 

3. K omezení emisí znečišťujících látek  
- vybavit všechny bodové zdroje znečišťující ovzduší účinným systémem odsávání a filtrace, 
- pokračovat v protiprašných úpravách na stávající výrobní lince s cílem omezit zdroje sekundární prašnosti, 

zejména u zakládacího pasu meziskládky a odhliňovacího pasu, 
- nepřipustit provoz zpracovatelské linky v noční době, 
- místa se zvýšenou prašností pravidelně kropit a mlžit vodní mlhou (zejména se upozorňuje na výsypky, 

deponie a pojezdové komunikace), 
- provádět pravidelné čištění komunikace na výjezdu z lomu k omezení vzniku druhotné prašnosti, 
- u mobilní techniky dbát dobrého technického stavu vozidel. 
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KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Bodové zdroje na 1. stupni drcení byly osazeny tlakovým mlžením.  

Na sekundárním drcením je instalováno odsávací zařízení s filtry, které je pravidelně 
v rámci čtvrtletních kontrol revidováno specializovanou firmou. 

Na výsypku na meziskládku a na pás odhlinění bylo instalováno mlžící zařízení. 

Výjezdová komunikace (napojení na veřejnou komunikaci) je pravidelně dle potřeby 
čištěna. 

Vynášecí pasy hotových výrobků jsou v době provozu zkrápěny. Pojezdové komunikace 
jsou zkrápěny kropícím vozem a cisternou za traktorem. 

Noční směny probíhají zcela výjimečně a to pouze na 2. části technologické linky 
(dodrcování materiálu z meziskládky). 

 

4. Vybudovat zpevněnou manipulační plochu včetně zařazení odlučovače ropných látek v místech státní 
mobilní techniky a dalších míst se zvýšenou možností úkapů ropných látek; mytí automobilů a ostatních 
mechanizmů na volné nezpevněné ploše je nepřípustné.  

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Mytí strojových mechanismů probíhá pouze na mycí lince s náležitým vybavením 
(odlučovač ropných látek) na provozu Mořina. 

 

5. Zabezpečit sklad pohonných hmot a sklad trhavin před úniky nebezpečných látek do horninového prostředí. 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Sklad trhavin má vybetonovanou plochu, je suchý, vybavený regály, zabezpečený 
odvodněním, trhaviny jsou uloženy v obalech. 

 

6. Při vypouštění důlních vod do recipientu Karlického potoka musí být dodržovány limitní imisní hodnoty 
v povrchových vodách. 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Společnost LOMY MOŘINA, spol. s.r.o. zajišťuje 4 x ročně měření kvality vypouštěných 
důlních vod. Měření provádí firma (laboratoř) Aquatest. Výsledky měření v letech 2000 – 
2003 jsou uvedeny v kapitole B.III - Odpadní vody. 

 

7. Pod provozem Holý Vrch obnovit původní strouhu na odtok vody.  

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Strouha pod viaduktem byla obnovena v roce 2002. 
 

8. Do pěti let je třeba zpracovat podrobné inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy a na jejich 
základě prověřit kvalitu a vydatnost podzemních vod a vliv na zdroje pitných vod v zájmovém území a na 
základě těchto výsledků zpřesnit představu o budoucím využití vnitřního prostoru zrušené těžebny Holý 
Vrch, zejména je potřebné:  

- ověřit, zda je navrhované zatopení lomu a následné využití k reakci vzhledem k objemu vod a návštěvnosti 
z hygienického hlediska reálné či nikoliv. Jedná se o otevřenou hladinu podzemních vod s velmi pomalým 
prouděním a téměř bez možnosti samočištění, 

- v případě, že výsledky průzkumů umožní využít lokalitu pro rekreační účely navrhnout odpovídající 
velikost pláží a technickým řešením usměrnit (omezit) využití této lokality na únosnou míru. 
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KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

V roce 1999 bylo zpracováno Hydrogeologické posouzení vlivů těžby vápenců (Koroš, 
1999). Celá hydrogeologická problematika se pro nedostatek vstupních údajů tehdy rozdělila 
na 3 etapy: 

 hydrogeologické posouzení 
 etapa monitoringu 
 hydrogeologická studie. 

1. – hydrogeologické posouzení, zpracované v roce 1999, řešilo vlivy těžby na vodní režim 
v okolí. Bylo zhodnoceno odvodňování lomu a jakost vypouštěných důlních vod. Byl 
proveden výběr studní a vrtů v předpolí těžebny a vytipovány objekty sledování hladin 
podzemních vod. 

2. – v etapě monitoringu, která nyní probíhá, bylo zahájeno režimní měření hladin podzemní 
vody na vybraných studnách a vrtech v předpolí lomu. Vzorkování jakosti vypouštěných 
důlních vod a měření množství je dáno v rozhodnutí vodoprávního úřadu. 

3. - hydrogeologická studie. Náplní studie, která zhodnotí vlivy na vodní režim v průběhu 
těžby a umožní vyprojektovat konečné řešení rekultivace lomu, by mělo být shrnutí podkladů 
pro budoucí využití, zejména hodnocení zatopení atp. K tomu by měly sloužit řady údajů 
o monitorování úrovní hladin podzemní vody a jakosti vod. 

 Měření hladin podzemní vody zajišťuje firma G E T s.r.o. od roku 1999 (Jaček, 2003). 
Jsou prováděny 2 záměry na vybraných 7 studnách. Číslování objektů odpovídá číslům 
popisným a symbolům, použitým v hydrogeologickém posouzení v roce 1999. 
1. Studna č. 2..........Trněný Újezd – obecní (u Holovských) 
2. Studna č. 17........Trněný Újezd – p.Svoboda 
3. Studna č. 19........Trněný Újezd – p. Fulemová 
4. Studna č. 33........Trněný Újezd – p. Merhulík 
5. Studna L 2......... jímací studna lomu Holý vrch 
6. Studna S 2......... studna u příjezdové cesty k chatové osadě jižně od lomu 
7. Studna S 6......... studna v chatové osadě jižně od lomu. 

V dosavadním průběhu měření nebyl v žádném objektu zaznamenán výrazný pokles 
hladiny, nebo výraznější vzestup. Celkově lze hodnotit trend kolísání hladin v letech 1999-
2002 jako mírně nárůstový. V roce 2003 (sušší 2. polovina roku) byl zaznamenán režimní 
pokles úrovní hladin, bez návaznosti na práce v lomu. 

Nástin konečné podoby rekultivované těžebny je proveden v kapitole D.1 - Vliv na 
rekreační využití území. 

 

9. V případě výskytu většího výronu podzemní vody do lomu nebo výronu, který svým přírůstkem převýší 
očekávané celkové množství podzemních vod přitékajících do lomu je potřeba ihned zahájit monitorování 
hadiny podzemní vody ve vytypovaných objektech v kratších intervalech, posoudit možnost ohrožení 
zdrojů podzemních vod a přijmout následná opatření; v případě zásahů do zdrojů pitných vod vyřešit 
náhradu. 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Vzhledem k výše uvedené zaznamenané poměrné stabilitě výšek hladin v okolních 
jímacích objektech, není výskyt většího výronu podzemní vody do lomu nebo výronu, který 
svým přírůstkem převýší očekávané celkové množství podzemních vod přitékajících do lomu 
pravděpodobný. Z údajů výsledků kontroly čerpání důlních vod vychází dlouhodobé 
průměrné přítoky vod do lomu mezi 10 a 20 l/s dle ročního období a srážek.  
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V případě výskytu stavů uvedených v bodě 9 budou stanovené podmínky plněny. 
 

10. Před ukončením těžby a rekultivaci prostoru úpravny provést průzkum znečištění lokality v rizikových 
místech a v případě zjištění zvýšení koncentrace škodliviny provést sanaci. Jedná se zejména o okolí 
výdejního stojanu pohonných hmot, trafostanici, dílny pro údržbu mobilní techniky.  

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Podmínka bude plněna ve fázi ukončení záměru. 
 

11. Pokud dojde přes všechna preventivní opatření k úniku znečišťujících látek do půdy, je provozovatel 
zařízení a dopravních prostředků povinen neprodleně zabránit dalšímu šíření rizikových látek do přírodního 
prostředí, zajistit odtěžení kontaminované zeminy a zabezpečit její asanaci nebo uložení na povolenou 
skládku. 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Havarijní opatření řeší schválený Plán likvidace ropné havárie. 
 

12. Veškerá zařízení včetně inženýrských sítí zbylé po ukončení těžby musí být likvidovány, ale až po dohodě 
s obcí Mořina, zda nebude rozhodnuto o využití k jiným účelům. 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Podmínka bude plněna ve fázi ukončení záměru. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci 
s obcí je plnění této podmínky zajištěno. 

 

13. Pro sanaci a rekultivaci provozu Holý Vrch a lomů Čížovec zpracovat Plán rekultivace. Vzhledem k tomu, 
že jsou v průběhu těžby přesunována poměrně velká množství materiálů na odvaly, je nezbytné těmto 
přesunům stanovit pevnější řád již na základě včasného a podrobně zpracovaného Plánu rekultivace. Při 
jeho zpracování úzce spolupracovat s orgány ochrany přírody OkÚ Beroun, obcí Mořina jakož i se Správou 
CHKO Český kras. Cílem je přiblížit rekultivované plochy charakteru krajiny Českého krasu a zachování či 
zavedení stanovištně odpovídajících druhů rostlin a vytvoření odpovídajících podmínek pro jejich přirozený 
vývoj. V této souvislosti se mj. upozorňuje:  

- na nesouhlas se zavezením prostoru lomu Starý Čížovec inertním materiálem,  
- na úpravy lomových stěn, kde je nutné zejména na okrajových hranách lomů uvažovat se záchytnými 

teráskami, či jinými dalšími zábranami (osázení neprostupnou vegetací místní provenience apod.), včetně 
řádného vnějšího označení, které by upozornilo na bezprostřední nebezpečí pádů z hrany lomu, 

- v lomu Nový Čížovec je možné k překrytí některých ploch použít pouze zemin příznivého, místně 
příslušného genetického původu. Případné navážení zeminy provádět mimo vegetační období (nejlépe na 
podzim),  

- na rekultivovaných plochách s navezenou ornicí ze skrývky a s větším sklonem než 3° je třeba v případě 
ohrožení půdy vodní erozí zabránit působení soustředěného odtoku srážkových vod uplatněním 
protierozních opatření. Může být využito zasakovacích pasů, příkopů, rozčlenění větších ploch postupné 
provádění rekultivace ap. Boky odvalů a plochy určené k přirozené rekultivaci se doporučuje překrývat 
materiálem s větším obsahem vápence, který je odolnější vůči působení vodní eroze a umožňuje snadnější 
přirozenou biologickou rekultivaci, než jílovitohlinitý materiál z krasových kapes, 

- plánovanou výsadbu dřevin či výsev semen rostlin je třeba projednat s referátem ŽP OkÚ Beroun, případně 
i se Správou CHKO Český kras, 

- doporučuje se konečné řešení závěru východní stěny lomu provést tak, aby byl umožněn přístup 
přírodovědcům a zájemcům (studentům) k tomuto geologicky zajímavému odkryvu, 

- vnitřní odval v lomu Holý Vrch umístit více k severní stěně, což lépe odpovídá případnému záměru využít 
lom k rekreačním účelům s vodní plochou, 

- je nutné vyhodnotit následné využití vlečky a navazujícího náspu včetně viaduktu vedoucího do lomu. 
Pokud vlečka i po odstranění násypné rampy zůstane zachována požaduje se, aby nebyla využívána jako 
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odstavná kolej pro vagony. Rovněž je třeba zajistit budoucí trvalou správu silničního viaduktu a 
odvodňovacího kanálu pod výsypkou, 

- v případě, že dojde v průběhu rekultivačních prací k náhodnému nálezu historicky cenného předmětu, je 
třeba o tomto nálezu uvědomit pracovníky organizace, která je oprávněna provádět archeologický průzkum, 

- po ukončení těžby a rekultivačních prací bude nutné i v následujícím období zabránit nepovolenému 
ukládání odpadů, znečišťování půd a vody a zamezit vandalismu návštěvníků, který by přispíval 
k devastování vyvíjející se vegetace,  

- dno lomu musí být důkladně vyčištěno 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Plán sanace a rekultivace provozu Holý Vrch a lom Mořina je zpracován. Část dobývacího 
prostoru (lomy Starý Čížovec a Nový Čížovec) již byla v souladu s tímto plánem 
rekultivována a předána obci Mořina. Tato část DP byla zrušena, rozsah chráněného 
ložiskového území byl ponechán beze změny.  

Výše uvedené podmínky jsou v rámci provedených prací splněny nebo jsou do plánu 
sanace a rekultivace zapracovány. Všechny podmínky budou splněny.  

 

14. V zájmu hospodárného využití ložiska se požaduje průběžně vyhodnocovat kvalitu suroviny a zajistit 
následné zhodnocení kvalitních partií s vysokoprocentními vápenci i za cenu selektivní těžby. Rozhodně se 
nedoporučuje jejich užití jako stavebního kameniva. 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Vytěžitelné vysokoprocentní vápence byly selektivně odtěženy a zpracovány. Zbývající 
vysokoprocentní vápence v rámci DP Trněný Újezd nelze selektivně těžit z důvodů 
nepřiměřeně vysokých nákladů na takovouto těžbu. V zájmovém území se vysokoprocentní 
vápence nevyskytují. 
15. Výše těžby nepřekročí v jednotlivých letech současnou úroveň, tj. 400 kt/rok.  

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Je plněna podmínka rozhodnutí OBÚ č.j. 4610/96/469.4/Fč/Vch, ze dne 20.8.1996 
stanovující max. těžbu na 410 kt za rok. 

 

16. Vypracovat seriózní podklad o celkových nákladech na sanaci a rekultivaci. Od těchto nákladů je nutné 
odvodit i to, jakou částkou bude zatížena tuna vytěžené suroviny. 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Rozhodnutí OBÚ v Kladně č.j. 6151/00/465.4/FRI z 20.10.2000 byla roční tvorba finanční 
rezervy na sanaci a rekultivaci zvýšena ze 150 tis. Kč/rok (platnost do konce r. 2000) na 
437470 Kč/rok pro roky 2001 až 2005. 

 

17. Doporučuje se, aby lom Čížovec byl vyjmutý z dobývacího prostoru co nejdříve a následně po ukončení 
těžby i lom Holý Vrch a bylo zrušeno chráněné ložiskové území. 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Část dobývacího prostoru (lomy Starý Čížovec a Nový Čížovec) již byla v souladu s tímto 
plánem rekultivována a předána obci Mořina. Tato část DP byla zrušena, rozsah chráněného 
ložiskového území byl ponechán beze změny.  

 

18. Zpracovat materiál specifikující podrobně průběh dopravy vyrobených produktů. Je třeba vycházet z těchto 
zásad:  
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- přesunout co největší objem dopravy na železnici, která je vybudována až do lomu, 
- nezvyšovat objem dopravy na jednotlivých úsecích silnic nad současnou úroveň, 
- podílet se na úpravách a údržbě vozovek, prověřit možnost urychleného vybudování obchvatů obcí. 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Vlečka není k expedici kameniva využívána z důvodu nezájmu odběratelů. Objem 
dopravy je dán objemem expedice (Holý Vrch + Čeřinka – 650 kt/rok) viz kap.4 Nároky na 
dopravní a jinou infrastrukturu. 

Byla nově vybudována křižovatka nad obcí Mořina z důvodu eliminace průjezdu 
nákladních automobilů obcí. 

Společnost LOMY MOŘINA, spol. s r.o. se podílí na úklidu vozovek v okolních obcích. 
 

19. Zpracovat, projednat a pravidelně aktualizovat „Program zmírňujících a kompenzačních opatření pro 
minimalizaci vlivů na životní prostředí“ s příslušnými obcemi, tj. Mořina, Bubovice, Vysoký Újezd 
(Kuchař), Chýnice, Ořech a Tachlovice, který by měl mj. zahrnovat  

- pravidelný úklid, včetně kropení a splachování průjezdných silnic, 
- čištění okrajů vozovek, 
- zavedení laické kontroly pro kontrolu dodržování stanovených přepravních tras a dalších dohodnutých 

podmínek. 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Byly uzavřeny písemné dohody mezi obcemi a LM (realizovány jsou zejm. dodávky 
kameniva, čištění, zapůjčení mechanizace). 

 

20. Zajistit optimální technické parametry vozidel a zabezpečit pravidelné technické prohlídky vozidel a 
pravidelné seřizování motorů.  

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Technický stav vozidel je kromě pravidelné STK kontrolován na základě plánu kontrol 
stanoveném interním předpisem LM. 

 

21. Zabránit rozprašování a padání materiálů z vozidel (mlžení a zakrytí hmot plachtou).   

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

V areálu bylo vybudováno zařízení ke zkrápění drobných frakcí na expedičních vozidlech.  
 

22. Sledovat dodržení užitečné hmotnosti vozidel, tj. nepřekládání nad jejich nosnost a zavést pro tento účel 
pravidelnou kontrolu s následným uplatněním sankčních opatření. 

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Kontrola správné nakládky je zakotvena v pracovním postupu obsluhy nakladače. Další 
kontrola je možná při zvážením provedeném odbytovou organizací (Českomoravské 
štěrkovny).  

 

23. Po dohodě s obcemi stanovit pravidelným přepravcům a odběratelům materiálů z provozu Holý Vrch 
závazné trasy dopravy tak, aby byla vyváženě rozdělena za obcí Kuchař do dvou směrů (Chýnice a 
Tachlovice) a ve směru na Beroun dodržována trasa Holý Vrch – Mořina – Bubovice  - Loděnice. 
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KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Ve spolupráci LM a Českomoravských štěrkoven byl vydán pokyn k dopravním trasám 
pro přepravce. V současné době jsou trasy upraveny dopravním značením (omezení 
hmotnosti, zákazy vjezdu apod.). 

 

24. Vyloučit expedici materiálů z lomu v mimopracovní dny a dobu.  

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Podmínka je plněna. 
 

25. LOMY MOŘINA se budou finančně podílet na potřebné výstavbě, opravách a údržbách dotčených silnic 
(ve spolupráci s příslušnou správou údržby silnic), především se jedná o výpomoc stavebními mechanizmy 
a dodávkami stavebních materiálů z vlastní produkce.  

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PODMÍNKY 

Po dohodě se SÚS poskytují LM potřebnou výpomoc. 

STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Administrativní a technické zázemí lomu Holý Vrch tvoří: 

- jídelna a kanceláře 
- ocelokolna 
- sklad pohonných hmot 
- garáže 
- sklady 
- opravny těžkých strojů (rozsáhlejší opravy a údržba mobilní techniky se provádí na 

provoze Mořina)  
- objekt pro silniční váhu a silniční váha 
- vodárna 
- budovy drtírny (3) 
- trafostanice 

Provoz lomu je 2-směnný, celkově v provozu pracuje  20 zaměstnanců, z toho: 

řidiči a obsluha strojového zařízení  12 
zámečník 3 
vedoucí provozu, mistr 3 
vzorkař 1 
kantýnská 1 

 

Způsob těžby na ložisku je popsán v Plánu využívání ložiska (Vajsar, In Prep., upraveno): 

Ložisko Holý Vrch je otevřeno jámovým lomem. Těžba v současné době probíhá pouze na 
2 etážích: 

-  dobývaná 5 etáž má výšku cca 15 m (těžební báze 326 m.n.m.) a je z přibližně 
60% vytěžena, 

-  6. etáž, která je pouze 6 m vysoká (těžební báze 320 m. n.m.) je vytěžena 
přibližně z 30%.  
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Ostatní etáže v rámci DP Trněný Újezd jsou již vydobyty. Přehled výškového uspořádání 
etáží je uveden v tabulce. 
Tabulka č. 2: Výškové úrovně projektovaných etáží 

Etáž výšková úroveň 
2 378 m n.m. 
3 361 m n.m. 
4 342 m n.m. 
5 327 m n.m. 
6 321 m n.m. 

 

Ložisko nevyhrazeného nerostu navazuje na severní lomovou stěnu v šířce cca 170 m ve 
východní části DP Trněný Újezd (viz obr. 1).  Sestává ze čtyř bloků zásob o celkové ploše  
cca 2,15 ha. Množství vytěžitelné suroviny při 5 % výklizu je cca 2 500 kt. 

V rámci pokračování těžby (otvírka ložiska nevyhrazeného nerostu v části nazývané 
Kréta) bude využito stávající rozfárání, těžební postupy a dopravní cesty v lomu Holý Vrch. 

Dobývací metoda je strojní. Přehled strojového zařízení využívaného v lomu Holý Vrch je 
uveden v tabulce.  
Tabulka č. 3: Přehled mechanizace využívané na provozu Holý Vrch 

Stroj Způsob využití 

multikára M 25 kropení cest 

vysokozdvih DVHM manipulační práce 

traktor Zetor 7245 manipulační práce 

buldozér DZ 170 zemní práce 

Caterpilar 962 G expediční nakládka 

E302 - el. lžícový bagr nakládka 

E302 č. 2 - el. lžícový bagr nakládka 

rypadlo DH 421 zemní práce 

BELAZ  - nákl. automobil převoz suroviny 

 

Těžba na jednotlivých etážích bude prováděna stejným způsobem jako ve stávajícím lomu 
tj. za pomoci vrtacích a trhacích prací a clonovými odstřely, mechanizovanou nakládkou a 
odvozem rubaniny kolovými dopravními prostředky do drtiče a výklizy na  výsypku. 
Druhotné rozpojování bude prováděno pomocí gravitačního pádu ocelové koule z pásového 
bagru DH 421, případně hydraulickým impaktorem neseným  pásovým bagrem, či příložnými 
náložemi. Jiný způsob rozpojování horniny se nepředpokládá. 

Způsob vedení prací, jejich členění a časová návaznost 

Po provedení skrývkových prací, případně paralelně s nimi, se v uvažované oblasti 
provede ze zhlaví stávajícího lomu v jeho východní části u severní lomové stěny navrtání 
clonového odstřelu na hloubku cca 29 m. (Dle situace se případně provedou ještě dva až 3 
odstřely). Odstřely musí být navrtány a provedeny  tak, aby odhozená rubanina padala na bázi 
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4. etáže. Rubanina z těchto  odstřelů se použije pro vybudování výjezdu z těžební báze 
současné 4. etáže cca na úroveň těžební báze bývalé 3. etáže. Pokud bude suroviny málo 
výjezd se dokončí z těžební báze 4. etáže navážením.  

Tímto výjezdem ze 4 etáže se zpřístupní celá skrytá a připravená plocha otevíraného 
ložiska. 2. etáž v současné době má výšku cca 12 m a bude ještě snížena o skrývku.  

Délka výjezdu bude cca 150 m. Šířka cca 8m. Z toho na části u hrany směrem do 
stávajícího lomu bude navezen ochranný val z rubaniny či jednotlivých velkých kusů horniny, 
jako ochrana proti sjetí dopravních či jiných prostředků. Sklon výjezdu bude cca 10 stupňů. 
Sklon svahu nasypání bude přirozený sypný úhel sypané horniny rubaniny. Západní stranou 
bude výjezd nasypán až k východnímu závěrnému svahu stávajícího lomu. 

Tento výjezd bude plynule navazovat obloukem na stávající sjezd od úpravny na úroveň 
těžební báze 4. etáže. 

Tímto způsobem se zpřístupní  připravená a skrytá část ložiska. Následně se  pak bude 
provádět normální těžební postup do úplného vydobytí zásob. Dobývána bude současně 2. a 
3. etáž. Značení etáží se pro přehlednost ponechá dle stávajícího lomu Holý Vrch. Výška 
jednotlivých etáží bude odpovídat výškám etáží stávajícího lomu, tj. cca 15 m. Výjimku bude 
tvořit pouze spojená 2. a 3. etáž, kde výška bude přes 20 m. Pokud by se s postupem dobývání 
směrem k severu tato výška zvětšovala, bude nutno spojenou etáž znovu rozdělit na 2. a 3. 
etáž. 

Současné těžební práce na 5. etáži se musí zastavit cca 200 m od východní závěrné stěny 
lomu Holý Vrch tak, aby nedošlo k podfárání plochy otevíraného ložiska. Zde musí zůstat 
rozdíl min. 30 m od hlavy řezu 5. etáže a průmětu hlavy řezu otevřené 2. etáže v západní části 
ložiska Kréta. Těžební práce mohou pokračovat na 6. etáži při dodržení parametrů daných 
plánem likvidace pro uvedený lom. 

4. etáž nově otevřeného ložiska se pak bude těžit normálním způsobem ze stávající úrovně 
těžební báze 4. etáže. V tuto dobu se odtěží i navezený výjezd potřebný pro otvírku 2. a 3. 
etáže. Po odtěžení celé této části se pak bude moci pokračovat v těžbě na zastavené 5. a 
následně 6. etáži, které se pak dotěží společně s nově otevřeným ložiskem.  

Parametry skrývkových a těžebních řezů; umístění, výška, sklon a opatření proti sesuvu 

Dle geologické dokumentace je mocnost skrývky v průměru 4,5 m. Místy však může 
dosahovat mocnosti až 15 m. Závěrný svah skrývky bude 65 stupňů. Celkový objem skrývky 
je 150 000 m3.   

Těžba skrývky se bude provádět převážně jednou etáží na plnou mocnost skrývky. Při 
těžbě skrývky s odvozem do 1 km se uvažuje výkon cca 1500 m3 za směnu. Skrytí celého 
prostoru by bylo provedeno při provozu na jednu směnu cca za 4 měsíce. 

Skrývkové práce se provedou v předstihu před vlastním dobýváním a skryto bude celé 
území předpokládaného otevření ložiska. Začátek skrývky bude proveden směrem na sever od 
hlavy závěrného severního svahu v místech styku lomu Holý Vrch s otevíraným ložiskem 
v části Kréta. Pokud budou probíhat skrývkové a vrtací práce současně, musí se skrýt nejdříve 
prostor budoucích clonových odstřelů, aby se mohlo započít s vrtacími pracemi. Dále pak 
bude postup skrývek  pokračovat směrem k severu.  

Skrývka bude prováděna pásovým bagrem DH s podkopovou lžící, nakládána na dopravní 
prostředky a odvážena částečně na stávající odval lomu Holý Vrch a částečně na vnitřní 
výsypku.  
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Vzhledem k tomu, že se bude ukládat na místo provozovaného odvalu  není nutno 
stanovovat žádná bezpečnostní opatření proti sesuvu.  

Odvoz skrývky bude probíhat po stávající komunikaci, která vede paralelně se severní 
lomovou stěnou lomu Holý Vrch v její bezprostřední blízkosti. Nebude tedy nutno budovat 
pro odvoz skrývky jinou komunikaci. 

Těžební řezy budou mít sklon cca 85 stupňů. Výška pak bude odpovídat výšce těžebních 
řezů lomu Holý Vrch tj, cca 15 m, vyjma společně dobývané 2. a 3. etáže (viz výše). Závěrné 
svahy sklon 65 stupňů. 

Způsob úpravy těžené suroviny 

Rubanina je nakládána elektrickými lžícovými bagry na nákladní automobily, které ji 
dopravují k úpravně. Technologické schéma těžené suroviny bude odpovídat stávajícímu 
stavu. 

Dovezená surovina je žlabovým podavačem dopravena na těžký hrubotřídič, kde se oddělí 
podsítná složka rubaniny (0-22 mm).  Z hrubotřídiče materiál postupuje na první stupeň 
drcení do čelisťového drtiče s výstupem 0-200 mm. Takto podrcený materiál je sypán na 
meziskládku, odkud je odebírán zespodu podavači a veden do drtící a třídící linky. Výstupem  
této části jsou jednotlivé frakce 0-4 (uzavřený zásobník), 4-8, 8-16, 11-22 a 22-63 mm. Tyto 
frakce jsou volně sypány na odkryté meziskládky a produktem je také lomový kámen. 

Ze skládek je drcené kamenivo nakládáno kolovým nakladačem na nákladní auta 
zákazníků a po zvážení je expedováno k místu spotřeby.  

Schéma úpravy suroviny je přílohou č.4, technologická linka je též znázorněna v příloze 
č.6 Fotodokumentace.  

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

Zahájení: duben 2004 

Ukončení: 2013 

Pozn.: současné zásoby 1 200 kt - cca 3 roky těžby, prognóza 2 500 kt VO, cca 6 roků 
těžby 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

Kraj:  Středočeský  

Obec:  Mořina (k.ú. Trněný Újezd) 

   
Informace o obci  

kód obce  09930  
IČZÚJ  531545 
počet obyvatel dle SLDB2001   594  
počet částí obce  3  
počet katastrálních území  2  
počet zákl. sídel. jednotek  3  
výměra obce (ha)  983   
hustota obyvatel (obyv/km2)  60   



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST B 
Pokračování těžby na ložisku Trněný Újezd - Holý Vrch Údaje o záměru 

GET s. r. o.  Strana 23 z 73     

  

 Vysoký Újezd (k.ú. Kuchař) 

Další obcí, na jejíž katastrální území sice záměr přímo nezasahuje, ale kterou lze 
považovat za záměrem významně ovlivněnou (dotčenou) je Vysoký Újezd, resp. její část 
osada Kuchař, kudy prochází trasa nákladní automobilové dopravy. 

Informace o obci  
kód obce  18844  
IČZÚJ  531961 
počet obyvatel dle SLDB2001   516 
počet částí obce  3  
počet katastrálních území  3  
počet zákl. sídel. jednotek  3  
výměra obce (ha)  1 155   
hustota obyvatel (obyv/km2)  45   

 

  Roblín  

Obec Roblín je možné zařadit mezi dotčené obce na základě vzdálenosti od provozovny a 
s tím souvisejícím možným působení vlivů se záměrem spojených. 

Informace o obci  
kód obce  14019  
IČZÚJ  571318 
počet obyvatel dle SLDB2001   176  
počet částí obce  2  
počet katastrálních území  1  
počet zákl. sídel. jednotek  2  
výměra obce (ha)  561   
hustota obyvatel (obyv/km2)  31   

Informace o obcích pocházejí z Územně identifikačního registru Ministerstva pro místní rozvoj (dostupné na 
http://www.mmr.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/uir/uir.sqw), údaj o počtu obyvatel byl aktualizován dle SLDB z roku 
2001. 

9. ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE A BODŮ  PŘÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU 
Č.100/2001 

Kategorie II., bod 2.5 - Těžba nerostných surovin 10 000 - 1 000 000 t/rok, sloupec B. 
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II. Údaje o vstupech 

PŮDA 

Výčet pozemků dotčených záměrem je uveden v tabulce č.4. 
Tabulka č. 4: Soupis pozemků dotčených záměrem 

Č. pozemku Celk. výměra  
pozemku (m2) Kód BPEJ 

408 7 032 43815 
418/22 12 009 43815 
418/24 18 486 42704  (1485 m2 ) 

42711  (543 m2 ) 
43815  (16458 m2 ) 

418/25 800 43815 
418/26 1 553 43815 
418/28 993 42704  (202 m2) 

43815  (791 m2) 
418/31 6 574 42704 
418/37 8 295 42704 (7 118 m2) 

43815 (177 m2) 
366 5 798 42 704 (2 729 m2) 

43815 (3 069 m2) 
398/1 169 43815 
398/2 97 43815 

399 353 43815 

 

Navrhovaným rozšířením těžby bude dotčena zemědělská půda o celkové výměře 2,15 ha. 
Všechny pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, BPEJ 4.27.04 a 
4.38.15. Tyto půdy jsou podle Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva 
životního prostředí České republiky ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze 
zemědělského půdního fondu  (resp. jeho přílohy  ze dne 12.6.1996 Č.j.: OOLP/1067/96) 
řazeny do páté třídy ochrany půd (viz poznámka v kapitole vyhodnocení vlivů na ZPF). 

Na celém zájmovém území se dle kódu BPEJ nachází tyto hlavní půdní jednotky: 

27 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, 
brdském kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, 
půdy výsušné. 

38 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem k 
zrnitostnímu složení s lepší vododržností. 

Terén je rovinatý místy mírně svažitý (0 - 5°), všesměrné orientace, půdy jsou mělké až 
středně hluboké, se střední až silnou skeletovitostí. 
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Území je v současnosti využívané jako orná půda. Mezi polem a lomem leží úzký 
neobhospodařovaný pás travin s vtroušeným náletem křovin, který však ještě náleží do 
dobývacího prostoru a leží tedy mimo zájmové území.  

Vrchní vrstvy půdy budou skrývány odděleně a to ve třech řezech: ornice, podorničí a 
ostatní skrývka. Skrývkové poměry lze očekávat dosti složité, v místech tektonického 
porušení patrně budou mocnosti skrývek zvýšené. Průměrná mocnost skrývky je 4,5 m, místy 
však může dosahovat mocnosti až 15 m. Závěrný svah skrývky bude 65 stupňů. Celkový 
vypočítaný objem skrývky je cca 150 000 m3.  

Zúrodnitelné vrstvy půdy budou ukládány odděleně a využívány pro rekultivaci 
stávajícího odvalu.. Ostatní skrývkový a výklizový materiál bude ukládán na současnou a 
vnitřní výsypku v lomu Holý vrch.  
Obrázek č. 3: Zákres zájmové plochy s dotčenými pozemky ve výřezu ze základní důlní mapy 

 
Vysvětlivky:  

 ────  zájmová plocha  
 ────  bloky zásob 1 - 4 
 ────  červeně - hranice DP Trněný Újezd - Holý Vrch 
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VODA 

Pitná a koupelová voda 

Jako zdroj pitné a koupelové vody v provozu lomu Holý vrch budou i nadále využívány 
dvě studny nacházející se na pozemku č. 485/5 cca 100 m jihovýchodním směrem od 
křižovatky Holý vrch – Kuchař – Trněný Újezd – Mořina. Studny jsou 6 m hluboké s výškou 
vodního sloupce 3,5 až 4 m.  

Kolem studní je na základě rozhodnutí VLHZ ONV Beroun z roku 1985 stanoveno pásmo 
hygienické ochrany 2. stupně (II.PHO). 

Voda ze studní 1 a 2 je svedena do AT stanice, kde je upravena chlorátorem a odtud 
rozvedena do odběrných míst, což je jídelna a sociální zařízení. Kvalita vody v odběrných 
místech je pravidelně sledována.  

Potřeba pitné a koupelové vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. činí pro dvousměnný provoz 
s 20 zaměstnanci v provozu charakteru lomu Holý vrch cca 900 m3 ročně.  

Výše popsané studny, s vydatností odhadnutou na cca 0,1 l/s, dostatečně pokrývají nároky 
na množství pitné a koupelové vody v provozu Holý Vrch. 

Technologická voda 

Technologická voda v lomu Holý vrch je využívána k opatřením proti prašnosti, tj. mlžení 
(vodní mlhou), v místě drcení, zkrápění (vodou) v místě třídění a na expedici a postřik cest,  v 
případě potřeby je voda také využívána k chlazení drtičů.  

Zdrojem vody pro tyto účely jsou důlní vody které jsou čerpány z lomu. Důlními vodami 
jsou podle § 40 horního zákona všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly 
do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem 
nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým stékáním srážkové vody, a to až do 
jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. Podle horního zákona 
je organizace při hornické činnosti oprávněna bezúplatně využívat důlní vody pro vlastní 
spotřebu. 

V lomu Holý vrch se hladina podzemní vody nachází na úrovni 339 m n.m. Přítoky do 
lomu tedy tvoří podzemní vody, které se do prostoru dostávají puklinovou propustností a 
sledují tektonické linie směrů S – J a SV – JZ a vody dešťové. 

Voda pro technologii je čerpána z lomu a potrubím svedena na místo potřeby. Její 
spotřeba dle údajů oznamovatele tvoří 14 m3 za den, tj. uvažujeme-li 250 pracovních dnů 
v roce, 3 500 m3 ročně. 

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  

Geologicko-ložisková situace v sv. předpolí lomu Holý vrch  

„Předpolí lomu Holý Vrch náleží k jižnímu křídlu antiklinály lomu Amerika protažené ve 
směru VSV - ZJZ. Stratigraficky náleží podstatná část sedimentů do svrchního siluru stupně 
přídol a spodního devonu stupňů lochkov a prag. V zájmovém prostoru jsou hlavně 
zastoupeny stupeň lochkov, patrně částečně i přídol. Pokryv tvoří relikt vrstev peruckých a 
rezidua vápencového podloží. 
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Přídolské souvrství je zastoupeno vápenci vrstev přídolských a kopaninských. Lochkovské 
souvrství představují vápence kotýské. Souvrství pragu pak vápence koněpruské, slivenecké, 
loděnické, řeporyjské a dvorecko-prokopské.  

Vápence přídolské jsou tmavě šedé, vrstevnaté s mezivrstevními spárami až vložkami 
břidličného materiálu (směrem k bázi přibývají), které by zhoršovaly kvalitu drceného 
kameniva a zvyšoval by se podíl nejjemnějších frakcí. 

Vápence kotýské jsou šedé až tmavě šedé, středně až hrubě zrnité organodetritické 
vápence většinou rekrystalované, lavicovitě až deskovitě vrstevnaté s uzlovitým povrchem 
vrstevních ploch. Časté jsou černošedé rohovce ve formě hlíz  a poloh protažených podle 
vrstevnatosti.  

Mocnost vrstev vápenců  kotýských je udávána až 100 m, pokud nejsou tektonicky 
redukované. Podložní vápence přídolské mají obvykle mocnost okolo 45 m. 

Vrstevnatost v  části lomu přiléhajícímu k zájmovému území je směru VSV - ZJZ se 
sklonem převážně k JJV (60 -90°), ale i protiklonné (k S 15-50°). V severním okraji lomu je 
vrstevnatost proměnlivá - jedná se o křídla dílčí antiklinály. Zájmový prostor je porušen řadou 
příčných a směrných zlomů. Z ložiskového hlediska je na tyto zlomové linie vázané 
zkrasovění a nárůst skrývky, a to i do značné hloubky. Se zkrasověním mohou být spojeny i 
hluboké záteky jílovitých, hlinitých a písčitých materiálů charakteru výklizů, zhoršujích 
kvalitu suroviny.  

Vápence kotýské s vysokým obsahem SiO2 a nízkým obsahem CaCO3 ve většině případů 
nedosahují limitních obsahů pro vápence ostatní a surovina je využitelná pouze k výrobě 
drceného kameniva. Vápence přídolské jsou využitelné k obdobným účelům, i když mohou 
hlavně ve spodních partiích obsahovat surovinu horší kvality (vložky břidličného materiálu). 

Sedimenty kvartéru představují hlavně rezidua vápenců (rohovce) a vrstev peruckých a 
málo mocné a omezeně rozšířené deluviální sedimenty. V místech zkrasovění mocnost 
skrývky značně narůstá. Na směrnou a příčnou tektoniku je vázané připovrchové i hloubkové 
zkrasovění spojené s nárůstem mocnosti skrývky“ (Štefek 2002). 

Těžená surovina 

V rámci záměru budou využity zásoby suroviny na ložisku Trněný Újezd - Holý Vrch, 
ležící v chráněném ložiskovém území Trněný Újezd (č. 15890000). Zájmové území navazuje 
na dobývací prostor Trněný Újezd o rozloze 33,1313 ha.  

Název ložiska (číslo):  Trněný Újezd-Holý vrch (3159000) 
Číslo Geofondu:   315900000 
Mapa:    12-41-14 
Subregistr:   B 

 

Množství vytěžitelných zásob při závěrných svazích o sklonu 65° je 2 500 kt (při 
prostorovém vymezení to znamená v nejsevernější části zúžení těžební stěny při bázi na cca 
30 m). Průměrná mocnost suroviny v jednotlivých těžebních blocích se pohybuje v rozmezí 
67 - 71 m. Jak již bylo uvedeno, poměr objemu skrývek k objemu vytěžitelné suroviny byl 
odhadnut na 1,5 : 10, celkový objem skrývek je odhadován na cca 150 tis. m3 (Štefek 2002).   

Dosavadní hodnocení chemismu vzorků vápenců doložilo jejich značnou variabilitu 
v složení suroviny a nízký obsah karbonátů v těžené vápencové surovině. Z těchto hodnocení, 
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včetně nových odběru vzorků, vychází značná variabilita v obsazích karbonátů, tak i 
nežádoucích příměsí.  

Obsah CaCO3 byl zjištěn v rozmezí 41,1 - 96,4% (nejčastěji je obsah 74 - 90%).  

Obsah SiO2 byl stanoven v rozmezí 0,6 - 35,4%  (nejčastěji je obsah 7 - 12% SiO2).  

Obsah MgCO3 byl zjištěn v rozmezí 0,3 - 14,5%, (nejčastější je obsah 1,5 - 3%). 

Z uvedeného rozmezí chemismu vápenců je zřejmé, že se na ložisku vyskytují vápence 
charakteru vápenců ostatních, výjimečně i vápenců vysokoprocentních, ale i karbonátové 
suroviny, které nesplňují dolní min. limit kvality pro vápence ostatní. Podstatná část dosud 
těžené karbonátové suroviny obsahuje významné množství rohovců, které prakticky vylučují 
jiné využití, než k výrobě drceného kameniva.  

Výskyt vápenců vyšší kvality je omezený a pro nepříznivé úložní poměry nejsou většinou 
tyto vápence samostatně těžitelné. 
 

Výsledky surovinového hodnocení 

Technologického vyhodnocení podle ČSN 72 1512 (hutné kamenivo pro stavební účely) 
surovina ložiska odpovídá jako drobné kamenivo (frakce 0-4 mm) třídě B, hrubé kamenivo 
třídě A-C, a štěrkodrť třídě A. 

Kvalita těžené suroviny z hlediska možnosti výroby drceného kameniva je dlouhodobě 
hodnocena výrobními atesty, které dokládají kvalitu vyráběné suroviny a její vhodnost 
k výrobě drceného kameniva v druzích uvedených v tabulce.  
Tabulka č. 5: Přehled vyráběného drceného kameniva 

Drobné drcené kamenivo 
použití jako přírodní kamenivo do betonu podle TN 01-05-01 frakce 0-4 mm tř.B  

ve smyslu ČSN 73 2400 kamenivo pro silniční stavby podle Tn 09-19-03 
Hrubé drcené kamenivo  

použití jako přírodní kamenivo do betonu podle TN 01-05-01 frakce 4-8 mm tř.B  
ve smyslu ČSN 73 2400 kamenivo pro silniční stavby podle TN 09-19-03 

použití jako přírodní kamenivo do betonu podle TN 01-05-01 frakce 8-16 mm tř.B  
ve smyslu ČSN 73 2400 kamenivo pro silniční stavby podle TN 09-19-01 a TN 09-19-03 

použití jako přírodní kamenivo do betonu podle TN 01-05-01 frakce 11-22 mm tř.B  
ve smyslu ČSN 73 2400 kamenivo pro silniční stavby podle TN 09-19-01 a TN 09-19-03 

použití jako kamenivo pro silniční stavby podle TN 09-19-03 frakce 22-63 mm C 
kamenivo pro kamennou kostru prolévaných vrstev 

Štěrkodrť 
použití jako kamenivo pro silniční stavby  podle TN 09-19-03 
kamenivo pro hutněné asfaltové vrstvy druh OK I, OK II  

frakce 0-32 mm A 

kamenivo pro nestmelené vrstvy 
 

PHM 

Roční spotřeba PHM při těžbě 400 tis. tun je 166 - 170 tis.litrů. 
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Elektrická energie 

Elektrická energie je využita převážně k pohonu zařízení zařazených do technologické 
linky.  Další spotřebiče se nacházejí v rámci administrativního a sociálního zařízení lomu. 

Rok Spotřeba (kWh) 
2000 1 612 120 
2001 1 807 460 
2002 1 723 026 
2003   1 220 780 (1 - 9 měsíc) 

Průměrná měsíční spotřeba elektrické energie je 141 000 kWh. 

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

Nároky na dopravní infrastrukturu 

Pokračováním hornické činnosti nevzniknou nároky na novou dopravní infrastrukturu.  

V současné době je veškerá produkce z lomu Holý Vrch expedována silniční dopravou. 
S tímto způsobem dopravy se počítá i do budoucna. To znamená, že nákladními automobily 
bude z lomu Holý Vrch dopravováno maximálně 410 kt ročně. 

Budou využívány existující (tzn. v současnosti využívané) dopravní trasy. Tato podmínka 
je zakotvena ve smlouvě mezi Lomy Mořina, spol. s r.o. a generálním odběratelem 
Českomoravské štěrkovny a.s., kde je uvedeno: “Kupující (ČMŠ) bude s rozhodujícímu 
zákazníky a dopravci při uzavírání smluv požadovat dodržování dopravních tras a jejich 
zatěžování podle podmínek EIA“. Podmínkami EIA jsou myšleny podmínky souhlasného 
stanoviska s těžbou na lomu Holý Vrch z roku 1997. Zákres přepravních tras přikládá 
generální odběratel ke smlouvám s dalšími odběrateli. 

V současnosti je produkce kameniva stabilizována, tudíž je stabilizováno i zatížení silniční 
sítě v souvislosti s touto dopravou, k dalšímu nárůstu nebude docházet. Silniční doprava 
z lomu Holý Vrch zůstane zachována na úrovni současného stavu v množství i směrech a 
rozložení dopravy. Zatížení jednotlivých komunikací na přepravních trasách a podíly nákladní 
automobilové dopravy z LM na celkové nákladní automobilové dopravě a na veškeré dopravě 
(vč. osobní) je uvedeno v tabulce. 
Tabulka č. 6: Poměrné rozložení dopravy z lomu Holý Vrch na přepravních trasách 

Současné trasy  silniční dopravy 
Rozložení 

dopravy z lomu 
na trasách (%) 

Počet 
průjezdů 

TNA z lomů 
LM 

Podíl na 
celkové 

nákladní 
dopravě na 

trase 

Podíl na 
veškeré 

dopravě na 
trase 

1.   Kuchař – Chýnice – Ořech  30 62 *28 %  *6 % 
2.  Kuchař – Tachlovice – Rudná, popř. 

Jinočany  
40 83 *28 % *6 % 

3.   Bubovice – Loděnice  20 41 14-20 % 4 % 
4.  Mořina – Dobřichovice, popř. Hlásná 

Třebáň 
10 21 5 % 1 % 

* vztaženo k obci Kuchař 
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Případné snížení těžby v lomu Holý Vrch by mělo být nahrazeno produkcí lomu Čeřinka a 
naopak. Silniční doprava zůstane prakticky stále na stejné úrovni jako v současnosti.  

Automobilová doprava je prováděna pouze v denní době a to mezi 6,00 – 18,00 hod, 
pouze v pracovních dnech.  

V současné době jsou k přepravě natěžené suroviny používány stále častěji nákladní 
automobily s nosností blížící se 30 tunám. Tento trend lze s nejvyšší pravděpodobností 
očekávat i do budoucna. Tím lze předpokládat i mírné snížení počtu průjezdů nákladních 
automobilů zatíženými obcemi. Při průměrné nosnosti 30 t bude k odvozu suroviny zapotřebí 
cca 87 TNA za den, tzn. 174 průjezdů TNA za den (což je přibližně o 16 % méně). 

Výpočet pro nosnost soupravy = 25 t je tedy na straně bezpečnosti, a může být pokládán 
za jakousi „stropní hodnotu“, k jejíž překročení by nemělo dojít. 

Ze srovnání výsledků sčítání dopravy v roce 1995 a 2000 v obci Kuchař je naopak patrný 
vzrůstající trend vývoje ostatní automobilové dopravy (nesouvisející s lomem) a s tím 
související i vzrůstající celková intenzita dopravy. Jak již bylo řečeno, nárůst průjezdů 
automobilů na řešených komunikacích není v žádném případě související s provozem lomu 
(viz graf č. 3). Trend vývoje lomové dopravy má od roku 1996 stabilizovanou až mírně 
klesající tendenci. Obdobný vývoj lze dokumentovat i pro obec Bubovice (viz graf č. 4). 
 

Graf č. 3: Vývoj dopravy za období 1996-2004 v obci Kuchař 
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Pozn.: Pro rok 1996 byly užity výsledky ze sčítání dopravy ŘSD v roce 1995.  Množství  

lomové dopravy bylo převzato z Dokumentace o hodnocení vlivů hornické činnosti na životní 
prostředí Holý Vrch – plán likvidace (INVEST projekt s.r.o., 1996).Pro rok 2004 byla užita 
prognóza vývoje dopravy ŘSD pro rok 2005, k obsluze lomu  je uvažováno s nákladními 
automobily s nosností 30 tun. 
Tabulka č. 7: Výsledky sčítání dopravy v letech 1995-2000 (ŘSD Praha) - počet voz./den (obec Kuchař) 

10122/ 
1- 6290 N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M S TNA 
1995 131 112 53 129 44 19 47 0 38 24 597 1558 40 2195 412 
2000 186 69 28 114 55 24 27 0 9 5 517 1895 16 2428 336 
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Graf č. 4: Vývoj dopravy za období 1996-2004 v obci Bubovice 
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Pozn.: V obci Bubovice v roce 1995 celostátní sčítání dopravy ŘSD neproběhlo. Údaj o 

intenzitě dopravy v roce 1996 byl tedy vypočítán z charakteristik dopravy za rok 2000 
pomocí koeficientu určených ze statistik ŘSD pro rok 1995, stejně byl vypočítán i výhled 
2004  (použité koeficienty přepočtu  - rok 2005). 

Podrobný rozbor výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000 je uveden 
v akustické studii (příloha č. 1).  

Pozn.: Doprava z lomu Čeřinka k zásobení surovinou pro odsíření kouřových plynů 
elektráren Prunéřov II a Tušimice II je vzhledem k přepravním vzdálenostem realizována 
výhradně po železnici. 

 

Realizací záměru nevzniknou žádné nové nároky na další infrastrukturu.  

III. Údaje o výstupech 

OVZDUŠÍ 

Hlavní bodové zdroje znečištění 

Za bodové zdroje lze považovat veškeré technologické zdroje související se zpracováním 
těžené suroviny.  

Technologická linka je vybavena zařízeními ke snížení prašnosti. Exponovaná místa jsou 
celoročně odsávána přes filtroventilační jednotky: 

 Na odprášení 2. stupně třídění je instalován odlučovač FV 2/100 s ventilátorem 
RVK 1000 (výrobce Klima a.s. Prachatice). 

 Na odprášení 3. stupně třídění je instalován odlučovač FV 4/100 s ventilátorem 
RVK 1250 (výrobce Klima a.s. Prachatice). 

Dále je instalováno zkrápění vodou (výsyp drceného kameniva) a mlžení – pomocí 
rozprašovacích trysek nové generace, vyvinutých ve VŠCHT Praha. 
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Výsledky autorizovaných měření emisí 

Měření slouží k prokázání dodržování emisních limitů (daných zákonem č.86/2002 Sb. a 
prováděcími předpisy) měřenou technologií a je využito též jako podklad pro výpočet 
poplatků za znečišťování ovzduší. 

Koncentrace a hmotnostní tok tuhých znečišťujících látek na výstupu (v odpadním plynu) 
odprášení 2.stupně třídění kameniva stanovené Protokolem o autorizovaném měření emisí č. 
T/272/03/HVII - Stanovení emisí TZL v odpadním plynu na výstupu odprášení III. st. třídění 
kameniva spol. s r.o. LOMY MOŘINA - závod Holý Vrch (TESO, Praha, 14.6.2003) jsou 
uvedeny v tabulce. 
Tabulka č. 8: Střední hmotnostní koncentrace TZL za obvyklých provozních podmínek (97,3 kPa, 22oC) a 
jim odpovídající hmotnostní tok 

zneč. látka střední koncentrace 
c[mg.m-3] 

hmotnostní tok 
M[g .h-1] E[g.t-1] 

TZL <2 (26) (0,2) 

 

Koncentrace a hmotnostní tok tuhých znečišťujících látek na výstupu (v odpadním plynu) 
odprášení 3. stupně třídění kameniva stanovené Protokolem o autorizovaném měření emisí 
č. T/272/03/HVIII - Stanovení emisí TZL v odpadním plynu na výstupu odprášení III. st. 
třídění kameniva spol. s r.o. LOMY MOŘINA - závod Holý Vrch (TESO, Praha, 14.6.2003) 
jsou uvedeny v tabulce. 
Tabulka č. 9: Střední hmotnostní koncentrace TZL za obvyklých provozních podmínek (97,3 kPa, 22oC) a 
jim odpovídající hmotnostní tok 

zneč. látka střední koncentrace 
c[mg.m-3] 

hmotnostní tok 
M[g .h-1] E[g.t-1] 

TZL <2 (44) (0,4) 

Pozn.: Měření proběhlo za provozu třídírny i dopravních cest, při výkonu zařízení cca 115 t 
kameniva za hodinu. 

 

Z Výpočtu základního poplatku (za znečišťování ovzduší) za rok 2002 ze zdroje 
technologie - úpravny suroviny, jakožto středního zdroje znečišťování ovzduší, vyplývá, že 
emise TZL z drcení a třídění (2. a 3. stupeň) byla 34,77 + 104,31 kg za rok (za rok 2001 činila 
suma emisí z tohoto zdroje 148 kg). 

V období rekultivace se nepředpokládají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší. 

 

Hlavní plošné zdroje znečištění 

Plošným zdrojem je v současné době celá plocha lomu, která bude zvětšena o 2,15 ha. 

Mezi plošné zdroje patří i otevřené skládky kameniva jednotlivých frakcí a výsypka při 
severním okraji lomu Holý Vrch. Dalšími plošnými zdroji je pohyb mechanizmů po ploše 
těžebny provozu Holý Vrch (rypadlo, buldozer, nakladače atd.). 

V období rekultivace lze předpokládat emise vzniklé pohybem mechanizmů po dobývacím 
prostoru a zvýšenou prašnost vyvolanou rekultivační činností. 
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V souvislosti s realizací záměru se nezmění stávající (a dříve posouzený) stav znečištění 
ovzduší z provozu úpravárenské linky. Taktéž emise z mechanizmů a zařízení vznikají 
spalováním nafty ve vznětových motorech se významně nemění. 

Plocha lomu vč. výsypek je přibližně 21 ha. Realizací záměru dojde tedy k nárůstu tohoto 
plošného zdroje znečištění o 2,15 ha (cca 10%). Vzhledem k umístění zájmového území lze 
považovat toto navýšení plochy za málo významné. S probíhající rekultivací se navíc rozloha 
odkrytých ploch bude snižovat. 

Liniové zdroje znečištění 
Jak již bylo uvedeno je po stanovených přepravních trasách přepravována i produkce 

stavebního kameniva z lomu Čeřinka. Celkové přepravované množství kameniva nepřesáhne 
650 kt za rok. Množství emitovaných škodlivin z nákladní automobilové dopravy bylo 
vyčísleno v návaznosti dokumentaci Pokračování hornické činnosti v DP Kozolupy - Čeřinka 
(Dřevíkovský a kol. 2003). S využitím těchto údajů byl vyčíslen emisní příspěvek celkové 
nákladní automobilové dopravy z LM (rozdělení podle jednotlivých přepravních tras je 
uvedeno v tabulce).  
Tabulka č. 10: Emise z dopravy na přepravních trasách 

NOx PM10 Benzen 
Trasa g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

1 9,39E-06 0,344412 1,25E-01 7,59E-07 0,027428 9,77E-03 2,63E-08 0,001127 0,000376 
2 1,25E-05 0,458382 1,68E-01 1,01E-06 0,036570 1,30E-02 3,51E-08 0,001503 0,000501 
3 6,26E-06 0,229191 8,37E-02 5,06E-07 0,018285 6,51E-03 1,75E-08 0,000751 0,000250 
4 3,13E-06 0,114595 4,18E-02 2,53E-07 0,009143 3,26E-03 8,77E-09 0,000376 0,000125 

Celkem 3,13E-05 1,146580 0,418555 2,53E-06 0,091426 0,032563 8,77E-08 0,003757 0,001252 

 

Vysvětlivky k tabulce: 

 TRASY 
1.   Kuchař – Chýnice – Ořech  
2.  Kuchař – Tachlovice – Rudná, popř. Jinočany  
3.   Bubovice – Loděnice  
4.  Mořina – Dobřichovice, popř. Hlásná Třebáň 

ODPADNÍ VODY 

Odpadní vody typu městských odpadních vod 

Odpadní splaškové vody vznikají v jídelně a v hygienických zařízeních. Jejich produkce 
by měla odpovídat potřebě pitné a koupelové vody. 

Splaškové vody jsou zachycovány ve čtyřech nepropustných jímkách (objem 5 – 10 m3) 
umístěných v areálu závodu. Obsah jímek je pravidelně vyvážen odbornou firmou.  

Přehled produkce odpadních vod typu městských odpadních vod (splaškové odpadní 
vody) na pracovišti lomu Holý vrch sestavený podle údajů LM o jejich odvozu 
specializovanou firmou  je uveden v tabulce. 
Tabulka č. 11: Množství splaškových odpadních vod, 2000 - 2003 

2000 274,5 
2001 377 
2002 350 

2003 (k 15.10.) 340 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST B 
Pokračování těžby na ložisku Trněný Újezd - Holý Vrch Údaje o záměru 

GET s. r. o.  Strana 34 z 73     

 

Odpadní vody technologické 

Záměr není zdrojem technologické odpadní vody. Odpadní vody technologické v provozu 
Holý vrch nevznikají. Voda ze zkrápění a mlžení se odpaří či naváže na drcené kamenivo.  

Vozidla jsou umývána výhradně na nově instalované myčce s olejovým odlučovačem 
v provozu Mořina.  

Dešťové vody 

Dešťové vody, které se dostávají  do prostoru vlastního lomu přispívají, dle definice 
horního zákona, k produkci důlních vod. Nakládání s důlními vodami je popsáno 
v samostatné kapitole. 

Důlní vody 

Důlní vody, které by bránily těžbě a další činnosti, jsou z lomu odváděny. K tomuto účelu 
slouží čerpací jímka, odkud jsou důlní vody čerpány čerpadlem a dále vedeny kovovým 
potrubím do kovové nádrže. Z nádrže je voda přečerpána až k hraně lomu a dále vodorovně, 
ke konci mírného svahu do dalšího potrubí, odkud samospádem protéká do sběrné jímky pod 
odvalovou haldou. Část důlních vod je využívána v provozu k protiprašným opatřením. 
Ostatní důlní vody vytékají ze zatrubnění otevřeným korytem, propustkem pod silnicí a dále 
po hranici pozemku p.č. 485/5 až ke Karlickému potoku, do kterého jsou důlní vody 
vypouštěny a to na cca 7. říčním km.  

Společnost LOMY MOŘINA, spol. s.r.o. zajišťuje 4 x ročně měření kvality vypouštěných 
důlních vod. Měření provádí firma (laboratoř) Aquatest. Výsledky měření v letech 2000 – 
2003 jsou uvedeny v následujících tabulkách: 
Tabulka č. 12: Množství důlních vod v letech 2002 - 2003 (ke dni 30.9.2003) 

Čerpání v jednotlivých letech (m3) Měsíc 
2000 2001 2002 2003 

I. 14 767 48 974 48 528 92 288 
II. 61 113 32 739 28 080 58 149 
III. 46 491 35 906 93 672 58 574 
IV. 44 222 48 340 95 400 24 858 
V. 66 701 82 584 67 176 28 852 
VI. 44 575 63 605 88 632 35 802 
VII. 58 241 79 272 22 176 27 540 
VIII. 44 208 56 664 porucha 24 300 
IX. 37 548 63 144 70 560 22 068 
X. 51 804 9 432 80 868 - 
XI. 39 744 38 664 68 256 - 
XII. 25 488 66 240 60 329 - 

CELKEM 534 902 625 564 723 677 372 431 
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Tabulka č. 13: Výsledky měření kvality vod v Karlickém potoce v letech 2000 – 2003 (v místech výtoku 
z provozu Holý vrch) 

Holý vrch – výtok ze závodu 
rok č. 

protokolu 
CHSK-Cr BSK-5 pH Rozp. 

látky 
Nerozp. 

látky 
Veškeré látky 
při 105 st. C NEL 

178/03 10 0,7 8,01 691 10 705 <0,10 
1211/03 8 1,1 7,6 660 26 670 1,3 2003 
3861/03 6 1,1 7,51 649 <5 696 <0,10 
3961/02 5 0,7 8,07 720 <5 720 <0,10 
2467/02 5 <3 7,93 708 6 777 0,28 
1197/02 5 <0,5 - 732 15 733 <0,10 

2002 

263/02 22 3,3 7,88 730 17 - <0,10 
4568/01 11 1 8,1 704 40 774 <0,10 
3327/01 27 1,2 8 617 41 - <0,05 
1384/01 21 <0,5 8 641 17 - <0,05 

2001 

370/01 35 2,5 7,68 606 517 1140 0,42 
3328/00 26 1,3 8,11 696 56 778 <0,05 
2603/00 35 7,3 7,53 540 17 560 - 
999/00 <5 <0,5 7,93 730 <5 - 0,19 

2000 

24/00 <5 1,4 7,97 680 6 - <0,05 

 

Tabulka č. 14: Výsledky měření kvality vod v Karlickém potoce v letech 2000 – 2003 (nad výtokem 
z provozu Holý vrch) 

Holý vrch – potok nad 
rok č. protokolu 

CHSK-Cr BSK-5 pH Rozp. 
látky 

Nerozp.
látky 

Veškeré látky 
při 105 st. C NEL 

178/03 9 1,1 7,8 668 7 686 <0,10 
1211/03 14 1,2 7,82 660 5,2 650 <0,10 2003 

3861/03 <5 <0,5 7,63 644 9,6 649 <0,10 
3961/02 14 0,7 7,85 651 28 695 <0,10 
2467/02 24 2,75 7,89 668 465 1130 0,14 
1197/02 10 1,8 - 694 23 720 <0,10 

2002 

263/02 22 3,5 7,94 750 13 - <0,10 
4568/01 79 5,7 8,09 662 89 729 <0,10 
3327/01 26 1,4 8 628 49 - <0,05 
1384/01 25 2,17 7,88 587 62 - <0,05 

2001 

370/01 8 0,6 8,13 635 16 640 <0,05 
3328/00 5 0,5 7,81 704 16 717 <0,05 
2603/00 8 0,8 7,6 690 23 710 - 
999/00 6 0,6 7,78 600 29 - 0,08 

2000 

24/00 30 1,9 7,99 620 21 - <0,05 
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Tabulka č. 15: Výsledky měření kvality vod v Karlickém potoce v letech 2000 – 2003 (pod výtokem 
z provozu Holý vrch) 

Holý vrch – potok pod 
rok č. protokolu 

CHSK-Cr BSK-5 pH Rozp. 
látky 

Nerozp.
látky 

Veškeré látky 
při 105 st. C NEL 

178/03 5 0,5 7,74 667 8 699 0,1 
1211/03 14 1,1 7,86 670 7,2 670 0,75 2003 

3861/03 <5 1,3 7,65 64 7,2 677 <0,10 
3961/02 5 0,7 7,85 640 32 711 <0,10 
2467/02 23 1,46 7,95 632 107 815 <0,10 
1197/02 10 1,6 - 673 22 739 <0,10 

2002 

263/02 18 2,9 7,94 730 12 - <0,10 
4568/01 180 4,6 8,03 652 105 732 <0,10 
3327/01 19 1,2 8,01 634 40 - <0,05 
1384/01 32 2 7,89 542 67 - 0,06 

2001 

370/01 8 0,7 8,11 613 17 640 <0,05 
3328/00 6 0,5 7,8 727 15 729 0,06 
2603/00 8 1 7,61 710 23 770 - 
999/00 12 0,5 7,78 600 29 - 0,07 

2000 

24/00 5 1,5 8,03 630 21 - <0,05 

ODPADY 

Odpady vznikající při hornické činnosti 

Na odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládané v 
odvalech, výsypkách a odkalištích se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2, odst. 1 písm. b 
zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech) a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  

Odpady vznikající v provozu souvisejícím s těžební činností 

Evidence odpadů je vedena za celý provoz Mořina a jako původce odpadu je uvedena 
organizace LOMY MOŘINA spol. s r.o. (Pozn.: V rámci organizačního uspořádání LM patří 
lokalita Holý Vrch pod provoz Mořina a není tudíž samostatnou provozovnou). Zvláště jsou 
v hlášení udávány údaje o množství jednotlivých druhů odpadů, s kterými bylo nakládáno na 
úpravně (lokalitě) Holý Vrch (viz tabulky). 

Provozovna Mořina je zapojena do systému sběru komunálního odpadu obce. 
Tabulka č. 16: Množství odpadů z provozu Holý Vrch za rok 2002  

(zdroj: Hlášení o množství a nakládání s odpady) 
Kód druhu odpadu 

dle Katalogu 
odpadů 

Název druhu odpadu 
dle Katalogu odpadů 

Kategorie odpadu Množství odpadu 
(t) 

050103 kaly ze dna nádrží na ropné látky N 0,450 
130205 nechlorované motorové, převodové a mazací N 2,600 
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oleje 
170405 železo a ocel O 11,500 
200301 směsný komunální odpad O 0,240 
200304 kal ze septiků a žump O 275,000 

 

Tabulka č. 17: Množství odpadů z provozu Holý Vrch za rok 2001  
(zdroj: Hlášení o množství a nakládání s odpady) 

Kód druhu odpadu 
dle Katalogu 

odpadů 

Název druhu odpadu 
dle Katalogu odpadů 

Kategorie odpadu Množství odpadu 
(t) 

130205 nechlorované motorové, převodové a mazací oleje N 4,450 
160601 olověné akumulátory N 0,340 
200301 směsný komunální odpad O 3,000 
200304 kal ze septiků a žump O 377,000 

 

Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 

Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky 
paliv a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků při jejich 
poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska 
ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. 
 

Tabulka č. 18: Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 

Kód druhu odpadu 
dle Katalogu 

odpadů 

Název druhu odpadu 
dle Katalogu odpadů 

Kategorie odpadu 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištění nebezpečnými látkami 
N 

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

19 13 01 pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky N 

HLUK A VIBRACE 

Realizací záměru nevzniknou nové zdroje hluku, nedojde ke zvýšení doby jejich provozu. 
Hluk z provozu lomu a navazující dopravy po veřejné komunikaci byl hodnocen v rámci 
zpracované akustické studie, která je v celém rozsahu zařazena do příloh (Příloha č. 1). 

Zdroje hluku lze z hlediska typové skladby rozdělit na mobilní (liniové, dopravní) a 
stacionární (bodové a plošné) zdroje. V důsledku provozu těchto zdrojů dochází a nadále bude 
ve stejném rozsahu docházet k hlukové zátěži v areálu lomu, v jeho okolí a podél tras 
expedice výrobků. 

Stacionární (bodové a plošné) zdroje hluku působící na okolní venkovní prostor, tvoří 
provoz strojních zařízení linky pro úpravu kameniva, jejich pohonů a pomocných zařízení. 
Úpravárenská technologie lomu Holý vrch je umístěna na plošině ve svahu nad Karlickým 
potokem a je bez stavebního opláštění. 

Úpravárenská linka bude provozována v denní době ve dvousměnném provozu. 
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Expedice výrobků bude probíhat po celý den s tím, že vyšší počet vozidel bude s největší 
pravděpodobností soustředěn do ranních a odpoledních hodin tak, jak odpovídá běžnému 
rozdělení intenzit dopravy na veřejných komunikacích. 

Areál lomu Holý Vrch je z hlediska funkčního využití výrobní zónou bez bydlení. 
Nejbližší hlukově chráněné venkovní prostory se nacházejí cca 100 m od hrany lomu kolonie 
rekreačních objektů sezónního typu (chatky), cca 300 m od hrany leží obytný objekt č.p. 35. 
V těsné blízkosti lomu není žádná obec. Nejbližší obytná sídla jsou vzdálena od těžebny více 
než 1 km. 

Zdroje hluku a vibrací lze rozdělit na: 

◘ hluk a vibrace z trhacích prací 

◘ hluk z provozu lomu (úpravárenského zařízení, vnitrolomová doprava) 

◘ hluk z mimoareálové dopravy 

Trhací práce 

Seismické a hlukové účinky v okolí Holý Vrch jsou průběžně monitorovány firmou 
Geodyn spol. s r.o. Dle výsledků seismického monitoringu, který se provádí průběžně během 
roku a dvakrát do roka je z něj vydáván protokol (protokoly jsou uloženy a k dispozici v sídle 
firmy LOMY MOŘINA spol.s r.o.), zdaleka nedosahují naměřené hodnoty seismických 
účinků trhacích prací nejvyšší přípustné meze stanovené pro sledované objekty dle ČSN 
730040. Dále též hodnoty vibrací zdaleka nedosahují nejvyšší přípustné meze dle Nařízení 
vlády č. 502 ze dne 27.11.2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a 
také akustické účinky trhacích prací nepřesahují přípustné meze akustického tlaku. 

Hluk z provozu lomu 

Akustická situace u nejblíže stojící zástavby byla kvantifikována měřením na místě. 
Měření proběhlo v souladu s Nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací č. 502/2000 Sb..  

Měření hluku bylo provedeno na dvou stanovištích určených objednatelem: 

1) Na terase chaty č. 9, která leží nejblíže ve vztahu k technologické lince. Mikrofon byl 
umístěn 7 m od západní stěny chaty, ve výšce 2 m nad terénem, a byl orientován ke zdroji 
hluku. 

2) Na hranici pozemku osaměle stojícího rodinného domu č.p. 35 u silnice na Roblín. 
Mikrofon byl umístěn na rohu pozemku u elektroměru, 3 m nad terénem, a byl orientován ke 
zdroji hluku. 

Na obou stanovištích byla měřena ekvivalentní hladina hluku.  
Tabulka č. 19: Výsledky měření hluku na stanovišti č.1 (terasa chaty č.9) 

Výsledky měření hluku na stanovišti č.1 (terasa chaty č.9) 

doba měření LAeq LAmax LAmin L1 L10 L50 L90 L99 

5 min 64,3 66,0 63,3 65,0 64,6 64,2 63,8 63,6 

Výsledky měření na stanovisšti č.2 (RD č.p. 35) 

doba měření LAeq LAmax LAmin L1 L10 L50 L90 L99 

10 min 54,1 55,8 52,2 55,0 54,6 54,0 53,4 52,8 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST B 
Pokračování těžby na ložisku Trněný Újezd - Holý Vrch Údaje o záměru 

GET s. r. o.  Strana 39 z 73     

Výsledky měření hluku pozadí na stanovišti č.2 (RD č.p.35) 

doba měření LAeq LAmax LAmin L1 L10 L50 L90 L99 

5 min 39,1 42,8 38,0 41,0 39,6 38,8 38,4 38,2 

 

Měření hluku proběhlo v době, kdy dřeviny lesního porostu mezi dotčenými objekty a 
lomem byly v neolistěném stavu. Na základě zkušeností a měření v jiných provozech lze 
předpovídat reálný útlum (snížení) hluku o 1 dB (u chat) až 2 dB (u samoty).  

 

Hluk z mimoareálové dopravy 

Pro výpočet hluku z dopravy ve venkovním prostoru sledovaných obcí a objektů  byl 
sestaven model hlukové situace pomocí programu HLUK+ verze 6.07. Tento program je 
založen na „Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z  dopravy (Liberko 1991) a na 
„Novele metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Kozák 1995)“ a umožňuje i 
výpočty hluku ze stacionárních zdrojů.   

Používání uvedené verze výpočetního programu HLUK+ bylo pro účely hodnocení 
akustické situace v území, schváleno hlavním hygienikem ČR a na základě metodického 
pokynu je tento programový produkt jednotnou metodikou pro účely  státního zdravotnického 
dozoru. 

V současné době je produkce stavebního kameniva z lomu Holý Vrch a z lomu Čeřinka 
dopravována silniční dopravou. S tímto způsobem dopravy se počítá i do budoucna. 
Nákladními automobily z obou lomů bude přepravováno maximálně 650 kt ročně. Toto 
množství představuje maximálně 104 nákladních souprav denně tj. 208 pojezdů denně. 
Vzhledem k tomu, že jde o pokračování v těžby, situace se oproti současnosti nezmění. 

Hodnocení vlivu dopravy nákladními automobily na akustickou situaci v dotčených 
obcích podél přepravních tras je zahrnuto v akustické studii (Příloha č. 1).  

V tabulce č. 20 je uvedena hluková imise v referenčních bodech v obci Kuchař a vyčíslení 
příspěvku související s provozem LM. Za variantu srovnávací je považován stav bez dopravy 
z LM. Grafické znázornění hlukového zatížení v současné době i v nezměněném stavu ve 
variantě projektové je uvedeno na obrázku č.4. 
Tabulka č. 20: Hluková emise v obci Kuchař  

LAeq (dB) č. referenčního 
bodu varianta srovnávací varianta  P 

(projektová) příspěvek LM 

1 55,3 56,4 1,1 
2 62,9 64,0 1,1 
3 65,6 66,7 1,1 
4 55,7 56,7 1,0 
5 52,6 53,6 1,0 
6 54,4 55,4 1,0 
7 67,8 68,9 1,1 
8 67,2 68,2 1,0 
9 68,3 69,3 1,0 
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Obrázek č. 4: Znázornění hlukové situace v obci Kuchař ve variantě projektové i srovnávací  

 

Obrázek č. 5: Grafické znázornění hlukové situace v obci Bubovice ve variantě projektové i srovnávací  
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V tabulce č.21 je uvedena hluková imise v referenčních bodech v obci Bubovice a 
provedeno vyčíslení příspěvku související s provozem LM. Grafické znázornění hlukového 
zatížení ve variantě projektové i srovnávací (současný stav se nezmění) je na obr. č. 5. 
Tabulka č. 21: Hluková emise v obci Bubovice 

LAeq (dB) č. referenčního 
bodu varianta srovnávací varianta  P 

(projektová) 
příspěvek LM 

1 57,2 57,8 0,6 
2 65,4 65,9 0,5 
3 60,9 61,4 0,6 
4 59,6 60,2 0,6 
5 61,4 62,0 0,6 
6 57,6 58,2 0,6 

 

V tabulce č. 22 na následující straně je uvedena hluková imise v referenčních bodech 
v obci Mořina a vyčíslení příspěvku související s provozem LM. Grafické znázornění 
hlukového zatížení v současné době i v nezměněném stavu ve variantě projektové pro obec 
Mořina je uvedeno na obrázku č.5. 
Obrázek č. 6: Grafické znázornění hlukové situace v obci Mořina ve variantě projektové i srovnávací  
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Tabulka č. 22: Hluková emise v obci Mořina 

LAeq (dB) č. referenčního 
bodu varianta srovnávací varianta  P 

(projektová) 
příspěvek LM 

1 64,3 64,6 0,3 
2 63,2 63,4 0,2 
3 66,1 66,3 0,2 
4 63,2 63,4 0,2 
5 67,4 67,6 0,2 
6 56,4 56,6 0,2 
7 53,9 54,1 0,2 

 

Z akustické studie (příloha č.1) vyplývá, že venkovní prostory objektů hodnocených obcí 
jsou výrazně zatěžovány hlukem z dopravy. Tento hluk ve všech obcích u objektů v blízkostí 
komunikace překračuje limitní hodnoty LAeq 50 + 5 = 55 dB. K této situaci dochází i ve 
variantě srovnávací (tj. bez provozu lomu). Příspěvek hluku  vyvolaný dopravou 
související s činností LM se pohybuje do max. hodnoty 1,1 dB ve všech hodnocených 
obcích. V souvislosti s realizací záměru nedojde ke zhoršení existující  akustické situace. 

ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ 

V provozu lomu nejsou a nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani 
významnější zdroje záření elektromagnetického.  

Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 222Rn. Zájmové území se nachází 
v území s převládající střední kategorií radonového indexu z podloží.  

Směrné hodnoty pro rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro 
ozáření osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví prováděcí předpis k zákonu č. 
18/1997 Sb. (atomový zákon), vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997 
Sb.   

RIZIKA HAVÁRIÍ 

V souvislosti s provozem lomu může dojít k následujícím předvídatelným havarijním 
situacím: 

 Mimořádné události způsobené trhacími pracemi 

 Havárie vyhrazených zařízení 
- vyhrazená tlaková zařízení 
- vyhrazená elektrická zařízení 

 Provozní nehody (havárie) a poruchy technického zařízení 

 Požáry 
- požáry provozních budov a zařízení lomu 
- požár lesa v blízkosti lomu 

 Sesuvy zemin a hornin 

 Ropné havárie - havarijní zhoršení jakosti vod 
- únik do povrchových vod 
- únik do podzemních vod 
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 Úrazy, hledání pohřešované osoby 

 Za další předvídatelný druh havárie lze též považovat vyhlášení výstražné stávky, 
předem ohlášené stávky, živelné stávky a stávky okupační. 

Dopady na okolí 

Z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za nejzávažnější případný únik 
ropných látek a popřípadě vznik požáru (znečištění ovzduší). Dopad ostatních 
předvídatelných druhů havárií je omezen zejména na vlastní prostor lomu a jeho zařízení. 
Únik ropných látek znamená riziko především díky možnému znečištění podzemních a 
povrchových vod a půdního prostředí.  

O havárii se v případě úniku ropných látek nejedná, pokud unikne pouze nepatrné 
množství těchto látek (úkapy) nebo je vzhledem k místu úniku bezpečně vyloučeno znečištění 
nebo poškození složek životního prostředí.  

K úniku ropných látek může dojít i přímo z mechanizace využité pro práce v lomu a v 
době jejich odstavení mimo pracovní dobu. 

Nádrž na naftu BENCALOR v provozu Holý vrch je nadzemní dvouplášťová, o objemu 
cca 16 m3. 

Oleje a mazadla jsou v provozu Holý vrch, stejně tak jako v ostatních provozech 
společnosti LOMY MOŘINA, spol. s.r.o., skladovány v zastřešeném objektu vybaveném 
sběrnými  nádržemi v sudech či nádržích NON – ZON.  

Vzhledem k tomu, že sklad ropných látek i nádrž na naftu jsou v rámci provozovny 
situovány na skalnatém podloží, případný (i když málo pravděpodobný) únik ropných látek by 
neznamenal znečištění půd. Negativně ovlivněna by mohla být jakost podzemních vod, a to 
zejména při souběhu havárie ropných látek a dešťových srážek. Tím by došlo k rychlejší 
infiltraci ropných látek do horninového prostředí a následně do podzemních vod. Vzhledem 
k nepřítomnosti povrchových toků v blízkosti těžebny je riziko znečištění povrchových vod 
nízké. 

Problematika možnosti vzniku havárií, ve smyslu úniku ropných látek, je v provozu Holý 
vrch řešena Plánem likvidace pro případ ropné havárie (Vajsar 1999), který je platný pro 
všechny provozy společnosti LOMY MOŘINA, spol. s.r.o. a byl schválen Okresním úřadem 
v Berouně, Referátem životního prostředí. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 

A) DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PRIORITY JEHO TRVALE UDRŽITELNÉHO VYUŽÍVÁNÍ 

Osídlení regionu je velmi starého data. Pronikalo sem z úrodného českého vnitrozemí na 
severovýchodě hraničícího s touto oblastí a to v takové míře, že oblast Českého krasu a jeho 
blízkého okolí se stala jedinou pahorkatinou, která, stejně jako nížinné úrodné oblasti, tvoří 
část území starého osídlení. 

Lesy pokrývající značnou část rozlohy regionu jsou místy přeměněny na kultury 
stanovištně nepůvodních dřevin nebo cizích ekotypů druhů domácích. Na odlesněných 
lokalitách převládají pole, místy jsou zachovány  xerotermní trávníky a úhory.  

Charakter území je ovlivněn těžbou nerostných surovin - četné lomy. Celé území (území 
antiklinály Ameriky) bylo již od konce minulého století předmětem těžebních zájmů bývalé 
Pražsko-železářské společnosti. Původně byly hlubokými a úzkými jámovými lomy vytěženy 
pouze vápence vysokoprocentní pro účely hutního a chemického průmyslu. Později se přešlo i 
na těžbu vápence jako stavebního kamene. 

Okolní krajina je převážně zemědělsky využívána. Dřívější intenzita obhospodařování 
pozemků se v současné době snižuje.   

Roste rekreační význam využití celého území, který je dán zejména blízkostí CHKO 
Český kras s četnými přírodními i historickými zajímavostmi. 

Jihovýchodně od lomu Holý Vrch začíná Karlické údolí s četnými chatami, které byly 
vystavěny podél Karlického potoka již počátkem minulého století.  

Lom Holý vrch není v současnosti turisticky atraktivní, v blízkém okolí ani nevedou 
turistické značené cesty.  

Rekreační atraktivita území by po ukončení provozu a rekultivaci lomu měla vzrůst. 
Postupem času zde vznikne zajímavý přírodní prvek, jež svým charakterem bude odpovídat 
charakteru okolní krajiny.  

B) RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Záměr, rozšíření těžby, je lokalizován do ploch orné půdy.  

Koeficient ekologické stability (KES), tzn. podíl ploch ekologicky stabilních ku plochám 
ekologicky méně stabilním v k.ú. Trněný Újezd, kde se uvažovaný záměr nachází je 0,37. Dle 
hodnocení KES se tedy jedná o území velmi intenzívně využívané. 

Stupně hodnocení KES jsou uvedeny níže: 

KES do 0,39 velmi intenzívně využívané území 
KES 0,4 - 0,89 intenzívně využívané území 
KES 0,9 - 2,89 kulturní krajina v relativním souladu 
KES 2,9 - 6,19 harmonické území s vysokým zastoupením 
                         přírodních prvků 
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KES nad 6,2 krajina s nevýraznými civilizačními zásahy 

Hodnoty KES na okolních katastrálních územích se pohybují v rozmezí od 0,02 (Kuchař) 
do 1,74 (Mořinka). V průměru lze krajinu v okolí zájmového území hodnotit jako intenzívně 
využívané území. To platí především pro oblast severně od zájmového území.  

Jiná situace je jižně od zájmového území, kudy prochází severní hranice CHKO Český 
kras. Chráněným územím byla oblast vyhlášena v roce 1972. Na geologické stavbě Českého 
krasu se podílí především silur a devon, které jsou zastoupeny hlavně mořskými usazeninami 
břidlic, vápenců a vápnitých břidlic se světově významnými nálezy zkamenělin. Lesy s 
přirozenou skladbou a původním bylinným patrem jsou ceněny pro svou druhovou bohatost a 
jedinečnost. Žije zde množství živočichů vázaných na krasové prostředí.  

V rámci rekultivace po ukončení činnosti v lomu Holý vrch bude vytvořen přírodní útvar, 
jehož přítomnost zvýší ekologickou stabilitu v území. 

C) SCHOPNOST PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽ  

Územní systém ekologické stability krajiny 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění 
biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících 
organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a 
rozmanitost ekosystémů. 

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch 
v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické 
stability a biologické rozmanitosti území.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability 
definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle 
tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody. Ochrana systému 
ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, 
jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2 
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z 
„předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území“. 

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou 
vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich 
prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských 
limitů a záměrů. Územní plánování má klíčový význam pro naplnění kritéria společenských 
limitů a záměrů. Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy na využití krajiny lze vymezení ÚSES 
definitivně považovat za jednoznačné.  

Do zájmového území nezasahuje žádná ze skladebných jednotek územního systému 
ekologické stability. 

V širším okolí lomu se nacházejí tyto prvky územního systému ekologické stability (viz 
obr. č. 7, čísla v závorkách odpovídají označení prvku ÚSES na obrázku): 
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Strkov (1) – navržené vložené lokální biocentrum zaujímající minimální plochu 3 ha. 
Nachází se asi 300 m západně od lomu Holý vrch. Jjedná se o zbytek mokré nekosené louky 
na soutoku dvou upravených potoků, kolem je pole s ornou půdou.  

Louky u Trněného Újezdu (2) – lokální biocentrum o ploše minimálně 3 ha. Nachází se 
asi 400 m severovýchodně od lomu Holý Vrch. jedná se o suché květnaté louky a meze 
s porosty šípku a hlohu.  

Karlický potok (3) – částečně existující a částečně navržený lokální spojovací biokoridor 
o délce 6 km a šířce 20 m. Geologické podloží tvoří vápnité prachovce a vápence. Horní část 
toku prochází polemi a intenzívně obhospodařovanými loukami. Střední část toku tvoří úzká 
nekosená niva s alejí topolů, místy se vyskytují porosty vrb a jasanů. 

Mořina – Choteč (4) – navržený lokální biokoridor o délce 7,5 km a šířce 20 m. Jedná se 
o koridor suché řady propojující biocentrum Karlštejn s Radotínským údolím. Nacházejí se 
zde louky a orná půda.  

Již ve větší vzdálenosti od zájmového území se nacházejí prvky regionálního ÚSES a to: 

Karlické údolí – regionální biocentrum, jehož kostru tvoří přírodní rezervace Karlické 
údolí o rozloze 214 ha. Nachází se asi 1 km jihovýchodně od lomu Holý Vrch. Součástí 
biocentra je Karlický potok. Biocentrum tvoří mozaika lesních a lesostepních společenstev 
vápencových svahů. 

Karlštejn – regionální biocentrum, jehož kostru tvoří přírodní rezervace Karlické údolí o 
rozloze 1547 ha. nachází se asi 2,2 km jihozápadně od lomu Holý Vrch. Biocentrum tvoří 
rozsáhlé krasové území s význačnými geomorfologickými jevy, s charakteristickou vegetací 
(šípákové doubravy, skalní stepi a dubohabrové háje), se vzácnou flórou a faunou. 
Obrázek č. 7: Umístění prvků ÚSES v okolí zájmového území (mapa bez měřítka) 
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Zvláště chráněná území 

Zájmové území není součástí žádného zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Jižním směrem prochází v blízkosti lomu Holý Vrch severní hranice CHKO Český kras 
(viz obr. č.1), do níž v kratším úseku přesahují dnes již zrekultivované odvaly a dvě budovy, 
které jsou součástí technologického zařízení lomu. Toto sousední území CHKO je zařazeno 
do II. zóny, která požívá již zvýšenou ochranu. 

CHKO Český kras byla vyhlášena výnosem MK ČSR čj. 4947/1972 ze dne 12.4.1972  
Plocha CHKO je 128 km2. 

Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je Přírodní rezervace Karlické údolí 
cca 1 km jihovýchodně od lomu Holý Vrch. Důvodem ochrany je zde hluboké údolí s lesními, 
lesostepními a stepními společenstvy. V PR je uváděn výskyt některých kriticky ohrožených 
druhů rostlin a největší kolonie lesních mravenců v CHKO Český kras. 

Území přírodních parků 

Zájmové území není územím žádného přírodního parku. 

Významné krajinné prvky, krajina 

Zájmové území – rozšíření dobývacího prostoru – je v současné době tvořeno plochami 
orné půdy.  

Nenachází se zde tedy žádný významný krajinný prvek ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. Nejbližším významným krajinným prvkem dle tohoto zákona 
jsou lesní porosty cca 30 m severozápadně od zájmového území.  

V zájmovém území ani v jeho blízkosti se rovněž nenachází žádný registrovaný významný 
krajinný prvek. 

Krajina 

Karlštejnská vrchovina je plochá vrchovina v severovýchodní části Hořovické 
pahorkatiny. Je složená ze silně zvrásněných silurských břidlic a silurských a devonských 
vápenců s polohami diabasů při okrajích. Mírně zvlněný strukturně denudační reliéf, 
vystupující strmými svahy nad své okolí, je rozčleněn hlubokým kaňonovitým údolím 
Berounky.  

Terén v okolí dobývacího prostoru je mírně zvlněný, od silnice Mořina – Kuchař z úrovně 
350 – 365 m n.m. stoupá směrem severozápadním na Čížovci na 390 m n.m. a směrem 
východním přes Holý vrch na cca 395 m n.m. Směrem západním se terén svažuje do údolí 
Karlického potoka.  

Celé území (území antiklinály Ameriky) bylo již od konce minulého století předmětem 
těžebních zájmů bývalé Pražsko-železářské společnosti. Těžba vápenců v území mezi 
Karlštejnem až po Trněný Újezd, trvající více než 100 let, zanechala řadu jámových lomů, 
které vytvářejí jeden z typických znaků, určujících krajinný ráz celé oblasti. 

Okolní krajina je převážně zemědělsky využívána. Dřívější intenzita zemědělského 
obhospodařování pozemků se v současné době snižuje. 
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Naopak roste rekreační význam využití celého území, který je dán zejména blízkostí 
CHKO Český kras s četnými přírodními i historickými zajímavostmi. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

V zájmovém území se nenacházejí žádné architektonické a historické památky.  

Nejbližší památkou zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek Národního 
památkového ústavu je osmiboká kaple z roku 1806, se zvoničkou na střeše v Roblíně na 
návsi. 

Celé širší okolí zájmového prostoru je možno klasifikovat jako území archeologického 
zájmu, tj. území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Přímo ze zájmového prostoru nejsou zatím 
žádné archeologické nálezy známy.  

Organizací oprávněnou k provádění archeologických průzkumů v zájmovém území je 
Muzeum Českého krasu v Berouně. Bude nutné zajistit, na základě dohody s touto organizací,  
pravidelný archeologický dozor. 

Území hustě zalidněná 

Zájmové území není územím hustě zalidněným. 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

V souvislosti s těžební činností dochází přirozeně k poškození funkcí dotčených 
ekosystémů, vázaných na plochy touto činností využívané. Dotčena je zejména neživá složka 
životního prostředí, poškození živé složky lze do určité míry snížit realizací ochranných 
opatření (v tomto případě navrhována nejsou, neboť záměr je situován pouze na plochy 
zemědělské půdy). Z výše uvedeného vyplývá, že v plošném rozsahu omezeném na aktivní 
plochu lomu dochází (podle definice1 zákona č. 17/1992 Sb, o životním prostředí, § 5) 
k překračování únosného zatížení životního prostředí. Tento průvodní jev je s povrchovým 
dobýváním surovin neodlučitelně spojen. 

Za území zatěžované nad míru únosného zatížení lze tedy obecně povrchové lomy (a tedy 
i lom Holý Vrch) považovat. Dotčené území je plošně jednoznačně vymezeno. Míra 
případného poškozování životního prostředí za touto hranicí je závislá na konkrétní situaci. 
V textu tohoto oznámení je dokladováno, že příspěvek činností souvisejících s provozem 
lomu Holý Vrch nedosahuje (s výjimkou mírného překročení hluku z technologie u jednoho 
obytného objektu) limitních hodnot daných platnými právními předpisy. V širším území 
mimo vlastní lom tedy k zatížení nad únosnou míru (ve spojení s těžbou v lomu Holý Vrch a 
následnými činnostmi) v současné době nedochází. 

Těžba v lomu Holý Vrch má dlouholetou tradici a probíhá již od konce 19. století. Lze 
říci, že za dobu své existence, přesahující délku trvání lidského života, se lom stal nedílnou 
součástí krajiny a životního prostředí v širším slova smyslu. Při další těžbě v lomu Holý Vrch 
bude míra působení na životní prostředí podobného rozsahu jako doposud a celková zátěž 
území se v souvislosti s realizací záměru nezmění. 

                                                 
1 Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností , při kterém nedochází k poškozování 

životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystému nebo ekologické stability. 
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Staré ekologické zátěže 

V souvislosti s provozem lomu v minulosti nedošlo k významné kontaminaci zemin a 
spodních vod.  

Na zájmové ploše ani v jejím okolí nejsou evidovány žádné staré zátěže (zdroj: 
http://sez.vuv.cz/). Pozn.: Nejbližší evidovanou starou ekologickou zátěží je skládka Na 
ladech mezi obcemi Chýnice a Tachlovice. 

Extrémní poměry v dotčeném území 

Extrémní poměry v dotčeném území se nevyskytují a v souvislosti se záměrem 
nenastanou. 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

OVZDUŠÍ 

Klimatické poměry 

Řešené území leží v  teplé klimatické oblasti T, která je podrobněji specifikována jako 
klimatická jednotka T2. Tato klimatická jednotka je charakterizována dlouhým létem, teplým 
a suchým. Přechodná období jsou velmi krátká s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. 
Zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové 
pokrývky. Klimatická oblast je dále podrobněji popsána těmito průměrnými údaji: 

Počet letních dnů       50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C   160 - 170 
Počet mrazových dnů      120 - 130 
Počet ledových dnů      30 - 40 
Průměrná teplota v lednu      -3 - -5°C 
Průměrná teplota v červenci     18 - 19°C 
Průměrná teplota v dubnu      7 - 8°C 
Průměrná teplota v říjnu      7 - 9°C 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více   90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetační období    350 - 400  
Srážkový úhrn v zimním období     200 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou    50 - 70 
Počet dnů zamračených      120 - 140 
Počet dnů jasných       40 - 50 

Klimatické údaje je možné doplnit též o mikroklimatickou charakteristiku vycházející 
z dlouhodobých měření na nejbližší klimatické stanici Praha – Ruzyně, jejichž výsledky jsou 
publikovány ČHMÚ Praha (normály za období 1961 – 1990): 
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Tabulka č. 23: Klimatické charakteristiky 
Průměrná teplota vzduchu v °C 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII roční ø 
-1,6 -0,9 3,8 7,2 14,4 14,3 18,3 18,6 11,7 11,8 2,3 -2,1 8,3 

Průměrný úhrn srážek v mm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII roční 

úhrn 
31,3 16,8 51,1 57,4 40,0 72,4 98,8 86,0 67,6 20,4 30,1 34,0 605,9 

 
Tabulka č. 24: Směr a rychlost větru (meteorolog. stanice Beroun; údaje za rok 2000) 

Průměrné směry proudění větru v % 
S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří 
3,28 12,14 10,77 11,79 2,51 21,30 13,96 12,84 11,40 
Procentní podíl rychlostí proudění větru 

rychlost (m .s-1) podíl 
0,0 – 0,5 37,85 % 
0,5 – 2,5 55,61 % 
2,5 – 7,5 6,53 % 

Kvalita ovzduší 

Podle 30. sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (Věstník MŽP, částka 8/2002), o 
uveřejnění seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší2, nebyly na území dotčené obce 
Mořina překročeny imisní limity pro ochranu zdraví lidí. Z tohoto důvodu je zájmová lokalita 
považována za oblast s dobrou kvalitou ovzduší (viz § 5 naříz. vl. č. 350/2002). 

VODA 

Hydrologie 

Zájmové území patří hydrograficky do hlavního povodí 1-00-00 řeky Labe a k jejímu 
dílčímu povodí 1-11-05 Loděnice a Berounka od Loděnice po ústí. Při detailním členění je 
zájmové území součástí drobného povodí 1-11-05-041 Karlický potok, jehož plocha je 
20,8555 km2. Průměrný specifický odtok je 2,11 l/s.km2. 

Karlický potok (dříve též Studený potok) pramení u obce Lužce v nadmořské výšce cca 
400 m n.m.Teče směrem jihozápadním, přibírá několik menších bezejmenných přítoků a 
v obci Dobřichovice ústí zleva do toku Berounka. V úseku mezi silnicí Trněný Újezd – 
Mořina a obcí Karlík protéká Karlický potok CHKO Český kras a přírodní rezervací Karlické 
údolí. Tok je převážně neupravený, drobné úpravy byly provedeny pouze pod obcí Trněný 
Újezd a také v poslední části toku, tzn. mezi obcemi Karlík a Dobřichovice. Na horním toku 
jsou tři menší rybníky. Celková délka toku je 10,5 km.  

V následujících tabulkách jsou uvedeny základní hydrologické údaje o Karlickém potoku. 
(Zdrojem veškerých hydrologických údajů v tabulkách je ČHMÚ Praha – období 1931 – 80) 

                                                 
2 §7 zák. č. 86/2003 Sb. – „vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení (aglomerace), kde je 

překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota 
jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné meze tolerance“. 
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Tabulka č. 25: Karlický potok - základní hydrologické údaje  

Vodní tok Karlický potok 

Hydrologické číslo povodí 1-11-05-041 

Umístění profilu 7. říční km 

Plocha povodí 10,43 km2 

Průměrná dlouhodobá výška srážek 551 mm 

Průměrný dlouhodobý roční průtok 25 l/s 

Třída dle ČSN 75 1400 (podle předpokládané spolehlivosti) III. (tj. směrodatná chyba 15%) 

 

Tabulka č. 26: M-denní průtoky v lús (průměrné překročení průtoků po dobu M dnů v roce) 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QM 58 40 31 25 21 17 14 12 9 7 5 3 1 

Třída III. směrodatná chyba 25 % směrodatná chyba 45 % 

 

Tabulka č. 27: N-leté vody v m3/s (průměrné překročení povodňových průtoků jedenkrát za N let) 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN 3 3,5 4,5 6 8 10 14 

Hydrogeologie 

Z regionálně hydrogeologického hlediska náleží širší okolí zájmového území k rajónu č. 
624 – Silur a devon Barrandienu. Ten je budován komplexem karbonátových sedimentů 
středního siluru až spodního devonu, který je intenzívně deformován do smyků vrás s osami 
ve směru SV – JZ a porušen četnými směrnými přesmyky. Propustnost karbonátových hornin 
je puklinová a krasová. Oběh podzemních vod je omezen vlivem neúplného vývoje krasu a 
složitou tektonikou, která rozděluje rajón na řadu dílčích hydrogeologických struktur. 

Hydrogeologické posouzení vlivů těžby vápenců na hydrogeologické poměry ložiska a 
jeho okolí bylo provedeno v roce 1999. Na jeho základě bylo navrženo a je prováděno 
dlouhodobé  režimní měření na jímacích objektech (studnách) v okolí.  

Z báze lomu z 5. a 6. etáže a z vybudované jímky jsou čerpány důlní vody. Průměrný 
přítok dle dosavadních měření množství čerpaných vod činí 10-20 l/s. Hydrogeologický režim 
proudění podzemních vod je do jisté míry ovlivněn tímto čerpáním. Ovlivňuje poněkud směr 
proudění podzemních vod, které pravděpodobně původně směřovaly k přirozené místní 
erozivní bázi údolí Karlického potoka.  Deprese vzniklá čerpáním ale neovlivňuje, podle 
dosavadních režimních měření, hladinu podzemní vody v okolních objektech na území 
chatové osady jižně od lomu. Po ukončení těžby a čerpání důlních vod se předpokládá 
vytvoření lomového jezera s úrovní hladiny mezi 330 až 340 m n.m., pravděpodobně v úrovni 
blízké původní hadině podzemní vody tj. 339 m n.m.   
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PŮDA 

Z pedogeografického hlediska se v zájmovém území vyskytují asociace hnědozemí 
přírodních a zemědělsky zkulturněných nížin a pahorkatin.  

Z granulometrického hlediska se jedná o asociaci půd hlinitých.  

Podle mapy bonitonovaných půdně - ekologických jednotek jsou na zájmovém území 
zastoupeny 2 půdně ekologické jednotky V. stupně ochrany zemědělské půdy: 4.27.04 a 
4.38.15. Dvě hlavní půdní jednotky představují:  

27 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, 
brdském kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, 
půdy výsušné. 

38 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem k 
zrnitostnímu složení s lepší vododržností.  

Celé navrhované území je dosud jakýmikoli skrývkovými či těžebními pracemi 
nedotknuté a půdní pokryv je zachován. Území je v současnosti využívané převážně jako orná 
půda s úzkým oddělujícím pruhem mezi polem a lomem, který není obhospodařován (traviny 
s vtroušeným náletem křovin. 

Více k popisu půd v kapitole B.II – Údaje o vstupech – Půda. 

FAUNA A FLÓRA 

Biogeografická charakteristika území 

Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) patří zájmové území do 
Karlštějnského bioregionu. Typická část je tvořena vápencovou vrchovinou, rozčleněnou 
údolími toků. Bioregion reprezentuje nejrozsáhlejší krasové území České kotliny a hostí 
charakteristickou vápnomilnou biotu. Dominující vegetací je mozaika teplomilných doubrav a 
dubohabřin, na jižních svazích jsou sklaní stepi, na severních suťové lesy a vápnomilné 
bučiny. Dominuje 2. bukovo-dubový a 3. dubovo-bukový vegetační stupeň. Z hlediska  
regionálně-fytogeografického členění (Skalický in Hejný et Slavík, 1988) se zájmové území 
nachází ve fytogeografické oblasti termofytikum, v obvodě České termofytikum a v okrese 8. 
Český kras. Podle zoogeografického členění (Mařan in Buchar, 1983) leží zájmové území 
v českém úseku provincie listnatých lesů, v obvodu středočeských nížin a pahorkatin. 

Fauna a flóra 

Flóra – zájmové území 

Zájmové území je tvořeno plochou orné půdy. Plochy, navazující na plochu zájmovou, 
které se nacházejí při okraji dobývacího prostoru byly s ohledem na kompletnost informací do 
hodnocení zahrnuty také (jedná se o úzký pruh travin mezi těžební stěnou a polem). 

Celé území je možno hodnotit jako území s nízkou biologickou diverzitou. Jeho největší 
část tvoří orná půda, další rozlohou významnou plochou je stěna lomu a dalším odlišným 
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stanovištěm je přechodná zóna mezi těmito dvěma předešlými typy ploch na okraji stávajícího 
lomu. (Stěna lomu a přechodná zóna je na území stávajícího DP) 

Na plochách orné půdy jsou pěstovány polní plodiny, doprovázené běžnými druhy polních 
plevelů. 

Stěna lomu je tvořená téměř příkrým svahem. Příkrost stěny spolu s narušováním mírnou 
erozní činností vytváří minimální podmínky pro uchycení vegetace. Převážná část stěny byla 
těžena před pěti lety a vzhledem k výše zmíněným podmínkám zaujímá náletová vegetace 
plochu maximálně 1 %. Východní část stěny (cca pětina) byla těžena naposledy před 12 lety. 
Zde jsou ve střední části vytvořeny drobné terásky s náletovou vegetací převážně trav a 
ojedinělými dřevinami malého vzrůstu (borovice, svída). Plošky zaujímají cca 5 % plochy 
stěny a jsou, vzhledem k téměř kolmým svahům nad i pod ploškami, nepřístupné. 

Přechod mezi dvěma výše popsanými biotopy (polem a těžební stěnou) je tvořen plochami 
(dříve pravděpodobně také polní kultura) po dlouhou dobu ponechanými sukcesi. Vytvořilo se 
zde společenstvo okrajů polních cest s nečetnými nálety křovin (růže šípková, svída, bez 
černý) v podrostu s dominantním řebříčkem obecným, pelyňkem černobýlem, pcháčem 
osetem, jahodníkem, lebedou podlouhlolistou, lopuchem menším, mrkví obecnou a travinami 
(ovsík vyvýšený, psineček, třtina křovištní, sveřep jalový, srha říznačka, pýr plazivý, jílek 
vytrvalý) a jinými běžnými druhy. Odlišná je pak pouze samotná hrana lomu, která má 
proměnlivou pokryvnost bylinného patra (20 – 80 %) nejběžnějších druhů bazifilní vegetace 
efemér a sukulentů s hojným pryšcem chvojkou, rozchodníkem bílým, písečnicí douškolistou, 
třezalkou tečkovanou, vrbkou aj.  

Na zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh 
rostlin podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ani tento nebyl popsán v dostupné literatuře. 

Flóra – okolí zájmového území 

Vzhledem k tomu, že zájmové území je částí polních kultur, tvoří bezprostřední okolí 
navrhovaného rozšíření orná půda.  

Přibližně  30 m  SZ od hranice zájmového území se nachází lesní porost. Jeho východní 
kraj tvoří mez s několika vzrostlými jedinci hlohu s hustým keřovým patrem dominantní 
trnky. Ta postupně invaduje a zarůstá původně luční společenstvo (kostřava žlábkatá, ovsík 
vyvýšený) mezi mezí a lesem. Lesní enkláva je ve východní části tvořena monokulturním 
porostem borovice černé s hustě zapojeným keřovým patrem opět dominantní trnky, na něj 
dále na západ navazují smíšené porosty dubu zimního, olše šedé, borovice černé, javoru 
babyky, jasanu ztepilého aj. taktéž s hustým podrostem trnky s příměsí hlohu, svídy a růže 
šípkové.  

Na východ od zájmového území se směrem k silnici III. třídy č. 1157 nacházejí plochy 
orné půdy (viz obr. č. 2 - letecký snímek). 

Fauna  

Charakter území předurčuje celkovou druhovou chudost i ze zoologického hlediska. 

Minimální vegetace a příkrost stěn s probíhající erozní činností téměř vylučují výskyt 
obratlovců na stěně lomu.  
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Na území v úrovni původního terénu (pole, křoviny, meze) pak můžeme očekávat 
charakteristické druhy chudých prostředí kulturní stepi s blízkými lesními enklávami (zajíc, 
srnka). Celkově se ze zoologického hlediska jedná o druhově chudé prostředí. 

V zájmovém území se nepředpokládá trvalý výskyt některého zvláště chráněného druhu 
dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

CHARAKTER MĚSTSKÉ ČVRTI, FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA  PŘÍMĚSTSKÉ ZÓNY 

Zájmové území se nenachází v městské zástavbě ani v příměstské zóně. 

OBLASTI SUROVINOVÝCH ZDROJŮ A JINÝCH PŘÍRODNÍCH BOHATSTVÍ 

Širší okolí zájmového území je tradičním územím těžby vápenců pro účely výroby vápna, 
hutních vápenců a stavebního kamene. V okolí se vyskytuje řada opuštěných lomů z období 
19. a 20. století (lomy Malá Amerika, Paraple a další).  Další opuštěné lomy se nachází 
v CHKO i mimo – Velká Amerika, Trestanecký, lom u Kozolup, Cífkovna. Dříve byly těženy 
hlavně vápence vysokoprocentní pro hutní účely (Pražská železářská společnost), ale partie 
kvalitních vápenců (koněpruských a sliveneckých) byly většinou již vytěženy a těžba 
ukončena. 

Ověřené zásoby vysokoprocentních vápenců se nachází v DP Kozolupy – Čeřinka, v DP 
Mořina – ložisko Kamenný vrch, předpolí lomu Branžovy a na ložisku Trněný Újezd –
Čížovec, kde byla těžba již zastavena (a zrušený DP).  

Vápence těžené v lomu Holý vrch mají velmi nízký obsah CaCO3 a slouží k výrobě 
drceného kameniva. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

 Na pozemku č. 485/2 a 485/3, cca 100 m jihovýchodním od křižovatky Holý Vrch – 
Kuchař – Trněný Újezd – Mořina, se nacházejí dvě studny, které jsou využívány pro 
potřeby pitné vody v provozu lomu Holý Vrch. Kolem studní bylo ONV Beroun, 
odborem VLHZ stanoveno pásmo hygienické ochrany 2. stupně. 

 Cca 30 m severozápadně od zájmového území se nachází lesní porost. Území rozšíření 
tak, dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zasahuje do 50-ti metrového ochranného 
pásma lesa. 

 Ložisko Holý vrch je chráněno chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), které bylo 
vyhlášeno OBÚ Kladno 18.2.1991 pod č.j. 2916/90Ha/St. 

Další ochranná pásma (komunikací a inženýrských sítí) se v zájmovém území a v jeho 
blízkosti nevyskytují. 

SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Zájmové území se nachází v katastrálním území Trněný Újezd jež je součástí obce 
Mořina. Obec Mořina má zpracován územní plán obce (Územní plán obce Mořina, Ing. 
Stanislav Zeman – AUA – agrourbanistický ateliér) zahrnující katastrální území Mořina a 
Trněný Újezd. Návrh ÚPD byl schválen v dubnu roku 2000.  
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V rámci zpracování tohoto oznámení byla podána žádost Stavebnímu úřadu v Berouně, 
jako územně příslušnému stavebnímu úřadu pro obec Mořina, o vyjádření k záměru z hlediska 
ÚPD. Kopie vyjádření odboru výstavby je přílohou  tohoto oznámení (Část H). 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z 
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

ZMĚNY V ČISTOTĚ OVZDUŠÍ 

Změny v čistotě ovzduší – bodové zdroje 

Na základě výsledků autorizovaných měření emisí je možné říci, že příspěvek těchto 
bodových zdrojů (střední hmotnostní koncentrace TZL za obvyklých provozních podmínek 
<2 mg/m3) nemá významný vliv na kvalitu ovzduší.  

Výsledky jsou podpořené rozptylovou studií zařazenou v dokumentaci o hodnocení vlivů 
stavby „Rekonstrukce provozu Mořina“ na životní prostředí (INVESTprojekt, 06/1995), která 
prokázala, že vliv bodových zdrojů na kvalitu ovzduší je za předpokladu emisních koncentrací 
v hodnotě do 10 mg/m3 velmi malý.  

Také nedávno zpracovaná rozptylová studie (Bajer 2003) hodnotící provoz lomu Čeřinka, 
který má vyšší objem těžby a zpracovávané suroviny (těžba 1,119 mil. tun (včetně skrývky) a 
úprava 700 000 tun) než lom Holý Vrch, prokázala, že v tomto případě je příspěvek k imisní 
zátěži pro suspendované částice PM10 nevýznamný. Nejvyšší vypočtené roční koncentrace se 
pohybovaly do 3,26 µg.m-3, což jsou koncentrace vzhledem k platnému imisnímu limitu  
(roční imisní limit na 40 µg.m-3) poměrně nízké. 

Změny v čistotě ovzduší – plošné zdroje 

Plošnými zdroji tuhých znečišťujících látek jsou v provozu těžba, úprava suroviny, 
skládky kameniva a provoz pracovních strojů. Vlivy z těžby jsou vzhledem k povaze suroviny 
a způsobu těžby minimální.  

Zjištěné hodnoty koncentrací emitovaných škodlivin vzniklých spalováním nafty ve 
strojních mechanizmech nevykazují významné hodnoty.  

Vlivy na čistotu ovzduší v souvislosti s existencí plošných zdrojů jsou nevýznamné. 
Změny vyvolané realizací záměru jsou nulové, neboť se jedná o pokračování současné 
situace. 

Změny v čistotě ovzduší – liniové zdroje 

Změny v čistotě ovzduší v souvislosti s nákladní automobilovou dopravou nenastanou, 
proto je tento vliv záměru hodnocen jako nulový. 

 

Níže uvádíme závěry rozptylové studie (Bajer 2003) z provozu lomu Čeřinka a 
související automobilové dopravy, které lze analogicky vztáhnout i na provoz Holý Vrch 
(na Holém Vrchu je těžba o více než polovinu nižší): 

„Předkládaný záměr v rozptylové studii přispívá ve zvolené výpočtové síti k imisní zátěži 
nejvyšším hodnotami ročních aritmetických průměru NOx  do 1,537 µg.m-3, což jsou hodnoty 
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významně nízké ve vztahu k platnému imisnímu limitu i při zohlednění pozadí a mezí 
tolerance pro oxidy dusíku. 

Předkládaný záměr v rozptylové studii přispívá ve zvolené výpočtové síti k imisní zátěži  
nejvyšší hodnotou ročního aritmetického průměru NO2 do 0,17 µg.m-3, což jsou opět 
koncentrace významně nízké ve vztahu k platnému imisnímu limitu. Příspěvek posuzovaného 
záměru k ročnímu aritmetickému průměru NO2 se pohybuje v  setinách mikrogramu, tudíž lze 
konstatovat, že ani výsledná imisní zátěž z hlediska ročních průměrných koncentrací se 
v případě realizace předkládaného záměru v podstatě nezmění.  

Pokud provedeme vyhodnocení výsledné imisní zátěže, tedy se zohledněním 
posuzovaného záměru a s pozadím, nelze ani předpokládat překračování imisního limitu. 

Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hodinu pro NO2 jsou ve 
výpočtové síti dosahovány hodnoty příspěvků maximálně do  8,89 µg.m-3. Uvedené příspěvky 
i při zohlednění pozadí v podstatě vylučují překračování limitní hodnoty pro hodinový 
aritmetický průměr NO2. 

PM10 

Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro suspendované částice PM10 
z hlediska aritmetického průměru/24 hodin, potom jsou rozptylové studii vypočteny 
koncentrace od 1,19 µg.m-3 do 42,18 µg.m-3.  Vypočtené nejvyšší příspěvky k imisní zátěži 
jsou dosahovány v prostoru těžebny, v bezprostředním okolí těžebny, jak je patrné 
z mapového podkladu, jsou již dosahovány příspěvky významněji nižší. Přesto je však nutno 
upozornit na celkově vysoké imisní pozadí frakce PM10 dle měřicích stanic AIM.  

Pro PM10 je stanoven roční imisní limit na 40 µg.m-3.  Nejvyšší vypočtené roční 
koncentrace se pohybují  do 3,26 µg.m-3, což jsou koncentrace vzhledem k platnému 
imisnímu limitu  poměrně nízké. 

Benzen 

Z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je patrné, 
že jsou dosahovány koncentrace pohybující se pod hodnotou imisního limitu pro benzen i se 
zohledněním údajů o pozadí. Lze tudíž zcela spolehlivě predikovat, že nebude docházet 
k překračování stanoveného imisního limitu ročního aritmetického průměru pro benzen.  

 

Celkově lze vyvodit závěr, že těžba na lomu Holý Vrch a navazující činnosti nepodílí 
a nebudou významně podílet na změnách imisních charakteristik znečišťujících látek.  

Zároveň zde konstatujeme, že stávající situace se s realizací záměru nezmění. 

ZMĚNA MIKROKLIMATU 

V současné době je prostor uvažovaného rozšíření tvořen plochami zemědělsky 
obhospodařované půdy. V návrhu rekultivace lomu Holý vrch, do kterého bude zařazeno i 
území uvažovaného rozšíření těžby, je uvažováno s vytvořením vodní plochy a dále převážně 
s renaturalizací využívající proces přirozené sukcese. 

Pro prostory lomů je typický vznik teplotních kontrastů mezi jeho jednotlivými partiemi. 
V případě zájmového území se jedná především o plochy lomových stěn. Mezi těmito 
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kontrastními plochami dochází za jasného klidného počasí k vytváření mikrocirkulace. Je to 
způsobeno odlišným využitím přijaté tepelné energie.  

Vliv záměru „Pokračování těžby na ložisku Trněný Újezd – Holý vrch“ v rozsahu 2,15 ha, 
bude znamenat pouze lokální změnu mikroklimatu, omezenou na vlastní plochu lomu a 
nejbližší okolí. Vzhledem k návaznosti na existující lom o několikanásobně větší výměře lze 
vliv hodnotit jako nevýznamný.  

ZMĚNA KVALITY POVRCHOVÝCH  A PODZEMNÍCH VOD 

V zájmovém území se nenacházejí současné ani perspektivní zdroje hromadného nebo  
individuálního zásobování obyvatel pitnou vodou, které by mohly být těžbou kvalitativně 
ohroženy. 

Vliv těžby kamene na jakost vod nelze za běžných provozních podmínek předpokládat.  
Za potenciálně nebezpečné lze označit případné havarijní stavy, zejm. únik ropných látek. 
Nebezpečí případného znečištění do podzemních vod lze eliminovat důslednou kontrolou 
mechanismů před zahájením pracovní směny a zajištěním prostředků pro neodkladnou 
likvidaci případné havárie při rozlití ropných látek na terén (sorpční prostředek, např. Vapex 
atp.). Tuto problematiku řeší Plán likvidace ropné havárie, který je v souladu se zákonem 
schválený vodoprávním úřadem. 

K ovlivnění kvality povrchových i podzemních vod vypouštěním odpadních vod 
nedochází, neboť odpadní vody typu městských odpadních vod jsou odváděny do 
nepropustných jímek a pravidelně vyváženy specializovanou firmou.  

 

Dešťové vody, které se dostávají  do prostoru vlastního lomu přispívají, dle definice 
horního zákona, k produkci důlních vod. Dešťové vody z areálu závodu se volně zasakují.  

Důlní vody jsou odváděny do recipientu Karlického potoka. Společnost Lomy Mořina 
s.r.o. zajišťuje měření kvality vypouštěných důlních vod 4 x ročně. Měření provádí firma 
(laboratoř) AQUATEST.  Z výsledků měření vyplývá skutečnost, že důlní vody zlepšují 
kvalitu vody v Karlickém potoce. Vliv na čistotu vody v Karlickém potoku je tedy příznivý.  

Celkově je možno hodnotit vliv záměru na kvalitu povrchových a podzemních vod za 
běžných podmínek jako nevýznamný.  

VLIV NA POVRCHOVÝ ODTOK A ZMĚNU ŘÍČNÍ SÍTĚ 

Povrchový odtok bude ovlivněn v rozsahu daném plochou, na které dojde ke změně reliéfu 
a odtěžení suroviny.  

Přívalové deště mohou ovlivnit hydrologické charakteristiky Karlického potoka v případě 
okamžitého vypouštění. Z retenční nádrže na dně lomu je však voda přečerpávána 
nepravidelně, v závislosti na výšce hladiny v retenci. To znamená, že špičkové přítoky do 
lomu jsou zpožďovány a rozloženy do delšího časového úseku a přívalová voda, vypouštěná 
do Karlického potoka, by nedosáhla odhadovaných špičkových hodnot. 

V celkovém kontextu je možno vliv hodnotit jako nevýznamný.  
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OVLIVNĚNÍ REŽIMU PODZEMNÍCH VOD, ZMĚNY VE VYDATNOSTI ZDROJŮ A ZMĚNY HLADINA 
PODZEMNÍ VODY 

Predikce vlivů na režim a hladinu podzemních vod a na vydatnost zdrojů vychází 
z hydrogeologického posouzení (Koroš 1999) a z režimního měření hladin podzemních vod 
na vybraných studnách a vrtech v předpolí lomu (Jaček 1999 - 2003).  

V dosavadním průběhu měření nebyl v žádném objektu zaznamenán výrazný pokles 
hladiny, nebo výraznější vzestup. Celkově lze hodnotit trend kolísání hladin v letech 1999-
2002 jako mírně nárůstový. V roce 2003 (sušší 2. polovina roku) byl zaznamenán režimní 
pokles úrovní hladin, bez návaznosti na práce v lomu.  

Vliv specifikované v této kapitole jsou nevýznamné. 

ZÁBOR ZPF 

V rámci navrhovaného rozšíření těžby budou dotčeny pozemky ZPF o celkové rozloze 
2,15 ha. Půdy náležejí do dvou BPEJ: 4.27.04 a 4.38.15. Obě jednotky jsou zařazeny do páté 
třídy ochrany půd (dle Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva 
životního prostředí České republiky ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze 
zemědělského půdního fondu, resp. jeho přílohy  ze dne 12.6.1996 Č.j.: OOLP/1067/96). 

Zemědělské družstvo Mořina, jakožto uživatel pozemků, nemá, podle svého „vyjádření 
k záměru rozšíření těžby v lokalitě Holý Vrch“ ze dne 18. 11. 2003, proti záměru námitek. 
Mezi LM a uživatelem pozemků bude učiněna dohoda o náhradě škody za uvolnění pozemků 
a škody vzniklé na porostu. 

Z vyjádření Městského úřadu Beroun odboru životního prostředí ze dně 28. 11. 2003 
podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů vyplývá upozornění na zákonnou povinnost zažádat o souhlas k odnětí 
zemědělské půdy Krajský úřad Středočeského kraje (výměra nad 1 ha) po předchozím 
vyjádření MěÚ Beroun, odboru ŽP. O souhlas je třeba požádat Krajský úřad Středočeského 
kraje, Zborovská 11, Praha 5. 

Vliv záboru půd je z hlediska velikosti hodnocen jako nepříznivý, trvalého a nevratného 
charakteru. Vzhledem k bonitě půdy a V.třídě ochrany ZPF, do které je dle BPEJ řazena, je 
citlivost vlivu hodnocená jako nevýznamná.  

Pozn.: Do V. třídy ochrany ZPF  jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), 
které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro 
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o 
půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů 
ochrany životního prostředí. 

 

Žádný negativní zájem veřejnosti nebyl zaznamenán. Nejistoty jsou nulové, možnost 
ochrany není. Celková významnost vlivu je hodnocena jako nevýznamná. 

ZÁBOR PUPFL 

Záměr nevyžaduje žádný zábor PUPFL. Tento vliv je nulový. 
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VLIVY NA ČISTOTU PŮD 

Pokračování stávající činnosti (těžby, úpravy a odvoz suroviny) bude mít i nadále vliv na 
okolní půdy zejména prašnými imisemi. Vzhledem k charakteru záměru (pouze plošné 
rozšíření činnosti, nikoli objemové) bude tento vliv ve stejné intenzitě jako byl doposud. 
Stávající spad vápencového prachu není pro zemědělskou půdu nebezpečný, naopak může být 
při zapracování do půdy příznivý. Zapracovaný spad zvyšuje bazicitu svrchních horizontů, 
které i na vápencovém podkladu mohou být dekarbonizovné (Kupec 1996).  

Použitá technologie těžby a úpravy suroviny nepředstavuje žádné další zvýšené nebezpečí 
na znečištění půdy.  

V prostoru plánovaného rozšíření těžby bude půda odděleně skryta a uložena 
v samostatných deponiích (odvalech) a využita při rekultivacích. Při běžném provozu 
plánované těžební činnosti tedy žádné její znečištění nehrozí. 

Teoreticky může dojít k znečištění půdy v okolí těžebního prostrou a to pouze v případě 
havarijního úniku pohonných hmot a mazacích či hydraulických olejů a jejich transportu  
vodou do okolí. 

Toto nebezpečí lze minimalizovat vhodným zabezpečením strojů proti úniku ropných 
látek, při dodržování bezpečnostních opatření, pravidelnou a preventivní údržbou veškeré 
mechanizace, modernizací strojového parku apod. 

Záměr nevytváří předpoklad pro kontaminaci zemědělské půdy a zemin, vliv je hodnocen 
jako nevýznamný až nulový. 

PROJEVY EROZE 

Záměr nevytváří předpoklady pro projevy půdní eroze.  

Vliv je hodnocen jako nevýznamný až nulový. 

LIKVIDACE, POŠKOZENÍCH POPULACÍ VZÁCNÝCH A ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN 
A ŽIVOČICHŮ 

Záměr svým umístěním nezasahuje do míst trvalého výskytu populací zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů. Záměr zasahuje pouze do území o celkové biologické chudosti, 
nezasahuje do floristicky a faunisticky hodnotných stanovišť. I v případě přechodného 
výskytu některého ze zvláště chráněných druhů živočichů (přelet, sběr potravy) není vliv 
záměru vzhledem k dostatečnému množství náhradních biotopů v okolí významný.  

Pokračováním hornické činnosti dle předloženého návrhu dojde k zahloubení lomu do 
severní části vápencového masívu. Tímto postupem se zvýší plocha vápencových skal a tím i 
potenciální stanoviště pro druhy na něj vázané, které jsou v současné době ohrožené. Z těchto 
druhů byl v sousedním lomu Starý Čížovec nalezen např. trličník brvitý - Gentianopsis ciliata 
nebo měkkýš žitovka obilná -Granaria frumentum (Kupec 1996).  

Vliv záměru na chráněné druhy živočichů a rostlin je hodnocen jako nevýznamný.   
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LIKVIDACE, POŠKOZENÍ STROMŮ A POROSTŮ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 

Na území plánovaného rozšíření (pole) se nevyskytují žádné stromy ani porosty dřevin 
rostoucích mimo les. Mimo zájmové území (v DP) rostou na hraně lomu náletové keře, které 
netvoří žádné souvislejší porosty. Jiné stromy nebo porosty rostoucí mimo les nebudou 
záměrem dotčeny.  

Vliv je hodnocen jako nulový. 

LIKVIDACE, POŠKOZENÍ LESNÍCH POROSTŮ 

Záměrem jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a zájmy chráněné orgánem 
státní správy lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Dotčeno je stanovené 
50m ochranné pásmo lesa, který je od zájmového území vzdálen cca 30 m severním směrem. 
K povolení činnosti prováděné hornickým způsobem je nezbytné získat souhlas k vydání 
rozhodnutí o umístění stavby ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa od místně příslušného 
orgánu, kterým je podle § 48 odst. 1 písm. d) výše uvedeného zákona o lesích obecní úřad 
obce s rozšířenou působností.  

Záměrem nebudou přímo dotčeny žádné lesní porosty. Vlivy provozu nebudou vzhledem 
k charakteru záměru, kterým je pouze plošné rozšíření těžby, oproti stávajícímu stavu 
navýšeny či jinak změněny. 

Tento vliv je hodnocen jako nevýznamný. 

LIKVIDACE, ZÁSAH DO PRVKŮ ÚSES A VKP 

Záměr nevyžaduje zásah do prvků územního systému ekologické stability ani do 
významných krajinných prvků. Vliv na prvky ekologické stability, nacházející se v okolí 
lomu nebude takového rozsahu, aby byla narušena jejich funkčnost. Vliv je možno hodnotit 
jako nevýznamný. 

ZMĚNY RELIÉFU KRAJINY 

Záměr znamená pouze lokální zásah do terénu krajiny. Tento zásah neovlivní okolní 
horizonty jejich snížením či vytvářením nových pohledově dominantních prvků. Vliv záměru 
je nepříznivý, ale prostorově nevýznamný. 

VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ 

Záměr spočívá v pokračování těžby v zahloubeném jámovém lomu. Vliv tohoto záměru na 
krajinný ráz je možné posoudit z hlediska ovlivnění jednotlivých charakteristik a hodnot 
krajinného rázu. Krajinný ráz je výslednicí existence a vizuálního uplatnění znaků, jevů  
jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Jedná se o charakteristiky přírodní, kulturní a 
historické. Charakteristiky a hodnoty zájmového území a vlivy záměru na ně jsou popsány ve 
výše uvedených kapitolách.  

Z hlediska přírodních charakteristik a hodnot neznamená plánovaný záměr významný 
zásah. Uvažované pokračování těžby se nedotýká přímo žádného zvláště chráněného území, 
významného krajinného prvku nebo součásti ÚSES. Záměr neovlivní klimatické a 
biogeografické poměry v širším území. Přímo bude postižen antropogenní ekosystém 
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agrocenóz na orné půdě. Lokálně budou ovlivněny geologické a geomorfologické poměry 
v prostoru těžby. Těžba nezasáhne  přírodní dominanty krajiny ani pohledové horizonty. 

Z hlediska kulturních charakteristik je uvažovaná těžba pokračováním historického i 
existujícího způsobu exploatace přírodních zdrojů zdejší krajiny. V okolí lomu Holý Vrch se 
nachází několik provozovaných i opuštěných lomů. Těžba nezasáhne žádné okolní sídlo. 
Z hlediska kulturních znaků a hodnot je nejvýznamnějším zásahem zábor obhospodařované 
zemědělské půdy, která je však zařazena do nejnižšího stupně ochrany. 

Záměr pokračování těžby v lomu Holý Vrch nebude mít vliv na historické ani kulturní 
památky.  

Pokračování těžby neovlivní pohledové horizonty ani dominanty zdejší krajiny. Prostor 
plánované těžby se nebude významněji pohledově uplatňovat z exponovaných míst v okolním 
prostoru. 

Každá probíhající těžební činnost znamená negativní ovlivňování krajiny a jejích hodnot. 
V případě lomu Holý Vrch se jedná zejména o stávající technologii úpravy suroviny, kterou 
zde jako ve většině lomů tvoří relativně velké technicistní objekty, doprovázené hlukem a 
prachem. Lom Holý Vrch a jeho technologické zařízení je existujícím byť negativním znakem 
zdejší krajiny.  

Z hlediska vlivu na krajinný ráz je možné konstatovat, že uvažovaný záměr nebude 
znamenat negativní změny oproti současnému stavu. Záměr bude znamenat prodloužení 
přítomnosti určitého negativního jevu (technologické linky lomu) ve zdejší krajině. Lom sám 
o sobě součástí krajiny a její kulturní charakteristiky je a zůstane a po ukončení provozu a 
provedené sanaci a rekultivaci se může stát i součástí pozitivních přírodních, kulturních i 
historických hodnot krajiny, stejně jako některé staré neprovozované lomy v okolí. 

LIKVIDACE, NARUŠENÍ BUDOV A KULTURNÍCH PAMÁTEK 

Vliv na budovy v souvislosti s odstřely v lomu je nevýznamný. 

Oblast v okolí zájmového území patří z archeologického hlediska k vysoce ceněným 
lokalitám, neboť je zde vysoká pravděpodobnost objevu nových nálezů zvláště ze starší doby 
bronzové.  

Při dodržení požadavku na zajištění archeologického dozoru, je možné záměr, z důvodu 
možného přispění k archeologickému objevu, hodnotit jako příznivý. 

VLIVY NA GEOLOGICKÉ A PALEONTOLOGICKÉ PAMÁTKY 

Není možné dopředu vyloučit případný geologický nebo paleontologický nález. Vzhledem 
k tomu, že by realizace záměru mohla přispět k jeho objevu, je možné vliv záměru na 
geologické a paleontologické památky hodnotit pozitivně.  

VLIVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU V DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

V případě realizace záměru nedojde ke změně stávajícího způsobu dopravy. Komunikace 
v okolí slouží běžné veřejné i účelové dopravě. Realizace záměru nezvýší dopravu na 
stávajících komunikacích.  
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 Záměr nevyžaduje přeložky dopravních tras ani výstavbu nových tras.V souvislosti 
s použitou metodiku lze vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti  označit jako 
nevýznamné až nulové. 

VLIVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU FUNKČNÍHO VYUŽITÍ KRAJINY 

Zájmové území je v současné době využíváno k zemědělským účelům. Záměr je 
lokalizován do prostoru chráněného ložiskového území a navazuje na v současné době 
funkční lom. V rámci rekultivace, následující po ukončení těžby na lokalitě Holý vrch bude 
na části ploch provedena vodní rekultivace (vznik jezera) a část další část bude převážně 
ponechána procesu přirozené sukcese.  

Struktura a funkční využití území se tak částečně změní. Tato změna však povede 
k zvýšení pestrosti krajinného obrazu.  

I vzhledem k rozsahu této změny, je vliv záměru třeba hodnotit jako nevýznamný, 
podmínečně (rekultivace) příznivý. Z časového hlediska jde o vliv dlouhodobý až trvalý. 

VLIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V blízkosti prostoru umístění úpravárenské technologie provozu Holý Vrch (cca 100 m) se 
nachází malá chatová osada (10 chat). Toto území využívané k individuální rekreaci je dle 
výsledků Akustické studie (příloha č.1) zatěžováno, v době provozu linky, poměrně vysokými 
hladinami ekvivalentního tlaku. 

Rekultivací dobývacího prostoru vznikne rekreačně poměrně přitažlivé území hlavně díky 
přítomnosti jezera s předpokládanou dobrou kvalitou vody. S ohledem na blízkost rekreační 
oblasti na Berounce lze očekávat zájem o toto území, které navíc nabídne přijatelnou a 
vítanou alternativu k území lomu Velká Amerika, které je i přes zákaz vstupu hojně 
využíváno.  

Vliv na rekreační využití území je nevýznamný. Po ukončení záměru - a následné sanaci a 
rekultivaci - bude vliv na rekreační využití příznivý. 

S následným rekreačním využitím území úzce souvisí problematika rekultivace těžebny.  

Jak bylo uvedeno v dokumentaci o hodnocení vlivů (Kupec 1996), po ukončení těžby 
v provozovně Holý vrch, dojde k postupnému zatopení lomu a vznikne zde jezero, které bude 
přístupné centrálním sjezdem při jižním okraji lomu. Při západní stěně bude vytvořena pláž 
v šíři 30 – 50 m. Etáže budou spojeny v bezpečném závěrném svahu. Severní lomová stěna  
bude dále členěna nasypáním kužele z výklizového materiálu. Ve východní části bude 
zachována ucelená skalní stěna. Biologická rekultivace bude omezena na území po 
povrchových objektech, kde bude proveden výsev travinobylinné směsi k zabránění eroze 
(zejména na svazích). Výsypky budou ponechány procesům přirozené sukcese.  

Nástin konečné podoby rekultivované těžebny 

V průběhu zahlubování se hladina podzemní vody nacházela v úrovni kolem 339 m n.m. 
Po ukončení těžby v lomu Holý vrch dojde k zatopení vytěženého prostoru. Očekáváme, že 
hladina v zatopeném lomu se ustálí poněkud níže, než byla původní hladina podzemní vody, 
max. na kótě 337-338 m n.m.  
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Jakost vod v zatopeném lomu bude záviset především na jakosti přitékajících podzemních 
vod. Navíc bude ovlivněná skutečností, že vzniklé těleso vody v těžebně bude stagnující. 
Proudění vody v zatopeném lomu bude podstatně pomalejší, než v současném období čerpání 
důlních vod. To povede k jejich biologickému oživení. Je pravděpodobné že bude docházet 
k výskytu mikroorganismů, jež žijí v běžných povrchových vodách, kde existuje přístup 
kyslíku. To bude mít vliv na kyslíkovou bilanci. Zásadní změnu v chemismu vod však nelze 
očekávat. 

Využití vody přírodní nádrže ke koupání povoluje orgán ochrany veřejného zdraví podle 
zákona č.20/1966 Sb. v platném znění, resp. č.274/2001 Sb., resp. vyhlášky MZ ČR ze dne 
464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické 
limity venkovních hracích ploch. Podle této vyhlášky se ve vodách určených pro koupání ve 
volné přírodě (přírodní koupaliště) stanovují vybrané ukazatele jakosti vody, zejména obsahy 
bakterií. 

BIOLOGICKÉ VLIVY 

Na vzniklých skrývkových a výklizových deponiích (vnitřní výsypka) je předpoklad 
rozšíření běžných ruderálních a plevelných druhů. Ty však pravděpodobně budou na základě 
požadavku orgánu ochrany zemědělského půdního fondu pravidelně likvidovány. Dalšími 
plochami se zvýšeným rizikem šíření synantropních a ruderálních druhů budou prostory 
s pravidelným pojezdem – prostor technologického zázemí těžebny.   

Se záměrem není spojeno riziko zavlečení nových populací nepůvodních druhů rostlin a 
živočichů.  

Další nové plochy významné pro potencionální šíření ruderálních rostlin a rostlin 
nepůvodních vznikat nebudou. 

Při průběžné péči o zmiňované plochy jsou uvedené vlivy nevýznamné. 

FYZIKÁLNÍ VLIVY 

Vlivy na hlukovou situaci 
Vliv na hlukovou situaci z dopravy  

Vliv hluku z dopravy byl v akustické studii posuzován pro obce, přes které je 
dopravována produkce lomu. Jedná se o sídla Kuchař, Bubovice a Mořina. Dále se již 
automobilová doprava rovnoměrně rozděluje a její význam z hlediska podílu na celkové 
dopravě klesá.  

Sídlo Kuchař 

Z akustické studie vyplývá, že v obytné zástavbě sídla Kuchař není vyhověno limitním 
hodnotám Nařízení vlády č. 502/2000 ani v případě užití korekce + 12 dB (hluk způsobený 
starou zátěží). Hlukový limit je i tak zde překračován až o 2 dB. Vývoj hlukové situace není 
závislý na realizaci záměru, neboť samotný příspěvek záměru překročení limitů nepůsobí. 
Z toho vyplývá, že i v případě, kdy by záměr nebyl realizován by k žádoucímu zmírnění této 
zátěže nedošlo.  
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Obec Bubovice 

V obci Bubovice, dle akustické studie, činí hluková imise v referenčních bodech 
v blízkosti komunikace LAeq = 57 – 65,9 dB. Tyto hodnoty překračují limit pro hlukovou 
zátěž (55 dB), ale v případě použití korekce pro starou zátěž, by hluková situace limitním 
hodnotám vyhověla. Vývoj hlukové situace, obdobně jako v předchozím případě, není závislý 
na realizaci záměru, tzn. že v případě nerealizace záměru by nedošlo k významnému poklesu 
hlukové zátěže podél komunikací.  

Obec Mořina 

V obci Mořina došlo v minulosti k úpravě komunikace tak, aby doprava neprocházela 
centrem obce. Dle  akustické studie činí hluková imise v referenčních bodech v obci Mořina 
LAeq = 54,1 – 67,6 dB. Vývoj hlukové situace není závislý na realizaci záměru, resp. 
v případě realizace  či nerealizace záměru by nedošlo k významnému poklesu hlukové zátěže.  

 

Na základě vyhodnocení výstupů akustické studie lze konstatovat, že provoz lomu Holý 
Vrch, resp. související nákladní automobilová doprava, přispívá k výsledné hlukové zátěži  
hodnotami akustického tlaku v řádu desetin dB až 1,1 dB, a to u všech hodnocených obcí. 
Rozlišit snížení hlukové zátěže o tuto hodnotu není v možnostech lidského rozpoznání, 
protože minimální přírůstek hlasitosti, který je slyšitelný lidským uchem, se rovná přibližně 3 
dB.  

Obecně lze konstatovat, že vlivy silniční dopravy převažují pouze u budov rozmístěných 
v bezprostředním okolí transportních tras.  

Velikost vlivu na akustickou situaci podél přepravních tras je z hlediska příspěvku záměru 
nevýznamná. 

Vliv na hlukovou situaci z provozu lomu  

Ve výhledu nedojde změně těženého a následně upravovaného množství suroviny, 
změnám provozované technologie či výrazným změnám rozmístění zdrojů hluku. Výhledová 
hluková situace bude přibližně analogická současnému stavu.  

V současné době jsou provoznímu hluku exponovány rekreační objekty  a jeden obytný 
objekt č.p. 35 v údolí Karlického potoka. 

Akustická studie též hodnotila vliv provozu lomu, resp. vliv technologicko-úpravárenské 
linky na hlukovou situaci v blízkosti nejblíže ležících chráněných objektů. Stav akustické 
situace ve venkovním prostoru hodnoceného území byl kvantifikován sérií akustických 
měření, které provedl dne 9.12. 2003 Jiří Vosátka – AKMEST,  autorizovaný měřič pro 
měření hluku.  

Hluk byl měřen na dvou stanovištích: 

S1 - na nejnepříznivějším místě v chatové osadě, před chatou č.9, mikrofon na terase 7 m 
od západní stěny, ve výšce 2 m nad terénem. 

S2 - na hranici pozemku na němž se nachází objekt č.p 35, na rohu pozemku, u 
elektroměru, ve výšce 3 m nad terénem. 

Kvantifikací stavu akustické situace bylo zjištěno, že: 
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► ve venkovním prostoru rekreačních objektů v prostoru pod technologicko-
úpravárenským zařízením lomu Holý Vrch byla zjištěna přímým měřením ekvivalentní 
hladina akustického tlaku do 64 dB.  (Hodnota LAeq= 64 dB byla zjištěna měřením u chaty 
č.9, která se nachází nejblíže úpravně kameniva a  je nejméně stíněna přirozenou vegetativní 
překážkou, proto lze očekávat, že u ostatních rekreačních objektů hodnoty LAeq nedosahují 
takovýchto hladin). 

Ve venkovním prostoru rekreačních objektů v údolí pod prostorem úpravny kameniva 
provozu Holý Vrch dochází převážnou část roku k překračování nejvyšší přípustné hodnoty  
dané NV pro stavby pro bydlení a území. Použití tohoto hygienického limitu na již zmíněný 
typ staveb (sezónně – rekreační) je přinejmenším diskutabilní. Nejvyšší přípustná hodnota 
akustického tlaku ve venkovním prostoru rekreačních objektů NV 502/2000 není stanovena, 
nelze ji proto ani doporučit. 

V souvislosti s hodnocením akustické situace ve venkovním prostoru rekreačních objektů 
je podstatná skutečnost, že výstavba dotčených rekreačních objektů probíhala v minulých 
letech spontánně, dlouho po zahájení těžební a úpravárenské  činnosti na lomu Holý Vrch, a 
to uvnitř chráněného ložiskového území. Z tohoto důvodu je na daném území uplatňován 
limit pro výrobní zóny bez bydlení: 

Na stanovišti S1 je dodržena nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku pro výrobní 
zóny bez bydlení. 

► ve venkovním prostoru objektu pro bydlení č.p. 35 dochází v současné době 
k překračování  nejvýše přípustné hodnoty 50 dB dané NV 502/2000 o cca 4 dB.  

Ve venkovním prostoru RD č.p. 35 vyvolává provoz úpravárenské jednotky lomu Holý 
Vrch hladiny kolem 54 dB(A), tedy lehce nadlimitní hlukové úrovně s mírně rušivým 
účinkem zejména pro citlivé osoby. Zmíněné překročení hygienického limitu je omezeno na 
všední dny a pouze na denní dobu, nedotýká se dnů pracovního klidu  ani nočního odpočinku. 

Měření hluku proběhlo v době, kdy dřeviny tvořící lesní porost mezi dotčenými objekty a 
lomem byly v neolistěném stavu. Na základě zkušeností a měření v jiných provozech lze 
předpovídat reálný útlum (snížení) hluku o 1 dB (u chat) až 2 dB (u domu č.p. 35). 
V souvislosti s realizací záměru nedojde ke zhoršení stávající situace. Z toho vyplývá, že po 
převažující část roku je překročení u obytného objektu o cca 2 dB. 

Nepříznivou situaci lze řešit technickými prostředky ochrany před hlukem - úpravami na 
výrobním zařízení (např. maximálně omezit  kontakt kameniva s hluk vyvíjejícím kovovým 
povrchem záměnou za pohltivý povrch). 

V nejbližších obcích (Roblín, Trněný Újezd, Dolní Roblín, Kuchařík) není hluk z 
provozních procesů prakticky slyšitelný. 

Vliv trhacích prací 

Posouzení vlivů vibrací z odstřelů na okolní zástavbu vychází z posouzení dodržování 
mezní nálože, stanovené s ohledem na charakteristiku horninového prostředí tak, aby nebyly 
překročeny  limitní hodnoty rychlostí kmitání při zástavbě.  

Trhací práce clonovými odstřely v daných parametrech a mezních náložích budou 
respektovat zpřísněná hlediska stavební normy ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů 
technickou seismicitou a jejich odezva“  s vyloučením nepříznivého vlivu na domy a ostatní 
stavby v okolních obcích i v chatové zástavbě. Tato skutečnost byla ověřena i úředním 
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seismickým měřením. Z výsledků měření vyplývá, že hodnoty vibrací zdaleka nedosahují 
nejvyšší přípustné meze, dle nařízení vlády 502 ze dne 27.11.2000. 

VLIVY NA ZDRAVÍ 

V daném území se nejedná o činnost novou. Pokračováním těžby na ložisku nedojde 
k vyvolání nepříznivých dopadů na zdravotní stav obyvatel.  

Množství znečišťujících látek, emitovaných z provozu lomu nepředstavuje reálná 
zdravotní rizika pro okolní obyvatelstvo.  

Na základě analogie s provedeným vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících 
s hornickou činností v lomu Čeřinka (Tomášek in Dřevíkovský 2003) lze učinit závěr, že 
realizace předkládaného záměru - pokračování těžby na ložisku - nepředstavuje významné 
riziko pro lidské zdraví.  

Celková významnost vlivů na zdraví je hodnocena jako nevýznamná. 

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Jak již bylo výše uvedeno záměr  je lokalizován mimo zastavěné území obcí na 
zemědělských pozemcích. Od nejbližších obcí je vzdálen cca 1 km. Z tohoto důvodu nelze 
předpokládat přímé vlivy záměru na zdravotní stav obyvatel. Rozsah vlivů spojených 
s realizací záměru je možné hodnotit jako lokální, s omezením na prostor těžebny a nejbližší 
okolí. Z tohoto vybočují pouze vlivy spojené s přepravou drceného kameniva, která se podílí 
na celkové dopravní situaci v širším okolí (v dosahu přepravních vzdáleností) a vlivech 
s dopravou spojených (hluk, znečištění ovzduší).  

Záměrem ve vztahu k obyvatelstvu nevznikají vlivy nové a celkové zatížení území se 
nemění. Rozsah vlivů záměru vzhledem k zasaženému území a populaci je v kontextu 
jejich celkové významnosti hodnocen jako přijatelný. 

 

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní 
hranice 

Vlivy spojené se záměrem vzhledem k situování záměru nepřipadají v úvahu. 

 

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Vlivy hluku 
Ke snížení vlivů dopravy z hlediska hlukového zatížení je obecně možné přijmout tato 

ochranná opatření: 

 vzhledem ke stavebnímu uspořádání obcí se protihluková opatření týkají zejména 
individuální ochrany jednotlivých objektů. U zasažených obytných domů lze aplikovat 
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pasivní ochranu před hlukem a to instalací akusticky účinných oken se zajištěným 
větráním dotčených domů – místností. 

 u malého počtu objektů je možné uplatnit akustickou zástěnu umístěnou mezi 
komunikací a fasádu domu. Návrh tohoto opatření však přesahuje rámec daného 
stupně dokumentace.  

 zlepšení kvality povrchových komunikací v obcích.  

Náklady na uvedená opatření by měl nést vlastník nebo provozovatel komunikace. 
Provozovateli záměru, jakožto jednomu z mnoha uživatelů dotčených komunikací, zákonná 
povinnost finanční spoluúčasti nevzniká a proto výše popsaná opatření nelze provozovateli 
přímo předepsat.  

Ke snížení vlivu hluku v chatové osadě a zejména u obytného objektu č.p. 35 se 
doporučuje realizovat tato ochranná opatření: 

 modernizovat technologickou linku úpravny způsobem vedoucím ke snížení 
emitovaných akustických hladin např. vyložením skluzů otěrovou gumou 

 Opláštění třídící linky je sice technicky realizovatelné, ale ve vztahu k počtu 
postižených objektů (1) a trvání záměru (6 let) je toto opatření neúměrně nákladné. Proto 
je investorem preferována individuální ochrana objektu, která by byla možná po dohodě 
s vlastníkem objektu. 

I nadále bude zapotřebí pokračovat v monitoringu odstřelů v lomu a jejich účinků na 
okolní zástavbu. Na základě tohoto monitoringu přijímat potřebná opatření za účelem 
dodržení zákonných limitů. 

Vliv na podzemní vody, popř. vydatnost zdrojů 
 provádět režimní měření hladin podzemní vody na vybraných objektech v dosavadním 

rozsahu (tj.1-2x ročně) 
 evidovat čerpaná množství důlních vod 
 odebírat vzorky vypouštěné důlní vody na rozbory v rozsahu minimálně složek, 

určených rozhodnutím vodoprávního úřadu 

Veškeré výše uvedené údaje by měly být shrnuté v hydrogeologické studii, zpracované 
před rekultivací lomu. 

Vlivy na zemědělský půdní fond 
 skryté zeminy budou řádně uloženy a využity později k rekultivaci území. 

 budou splněny případné podmínky souhlasu s dočasným odnětím pozemků z PUPFL 

Biologické vlivy 
 výsadbu dřevin a založení travino-bylinného porostu je zapotřebí uskutečnit v krátké 

době po technické rekultivaci a zároveň dalšími pěstebními zásahy bránit případnému 
zvýšenému výskytu ruderálních druhů na těchto plochách. 

Vlivy na přírodu 
 rekultivovat v souladu se Souhrnným plánem sanace a rekultivace. 

 skrývku ornice provádět mimo vegetační dobu, tzn. od října do února. 
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 
při specifikaci vlivů 

Přesnost výpočtu hluku je daná přesností Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z 
dopravy a přesností Novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Výsledky spadají 
do třídy přesnosti II.  

Dle „Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí“ je 
nejistota měření hluku UAB pro měření přístroji třídy přesnosti 1 stanovena pro hluk s 
odstupem od hluku pozadí větším než 10 dB jako 1,5 dB v interiéru, a 1,3 dB v exteriéru, pro 
hluky s odstupem od hluku pozadí menším než 10 dB jako 2,0 dB v interiéru, a 1,8 dB v 
exteriéru. 

 

V rámci hodnocení vlivů na životní prostředí provedených v tomto oznámení se 
nevyskytly žádné nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly mít vliv na celkové 
hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na životní prostředí a obyvatelstvo. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY 
PŘEDLOŽENY) 

 

Záměr je předkládán v jedné - projektové - variantě.  

 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Seznam příloh 
Příloha č.1 Akustická studie 

Příloha č.2 Surovinová studie 

Příloha č.3 Přehledná mapa těžených ložisek stavebního kamene a štěrkopísku 
 pouze v listinné podobě 

Příloha č.4 Sdělení generálního odběratele o vývoji v prodeji stavebního kameniva 
z hlediska uplatnění potřeb na trhu 

Příloha č.5 Vyjádření obce Mořina 

Příloha č.6 Fotodokumentace 

 

 

2. Další podstatné informace oznamovatele 

K záměru „Pokračování těžby na ložisku Trněný Újezd - Holý Vrch“ se souhlasně 
vyjádřila obec Mořina - viz příloha č. 5. 

 

Další podstatné informace oznamovatele nejsou uvedeny.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Předkládaným a posouzeným záměrem je „Pokračování těžby na ložisku Trněný Újezd - 
Holý Vrch“. Oznamovatelem záměru je společnost LOMY MOŘINA, spol. s r. o.  
UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

Zájmové území (na obrázku č.1 je vyznačeno modře) navazuje na existující jámový lom 
Holý Vrch. Leží v bývalém okrese Beroun na katastrálním území Trněný Újezd, který je 
sídelní jednotkou obce Mořina. Nejbližší obce leží: cca 2 km SSV obec Mořina, 1 km JV 
osada Trněný Újezd a cca 1 km SZ obec Roblín. Zájmové území je situováno do chráněného 
ložiskového území (na obrázku č.1 vyznačeno fialovou čarou).  

Poloha zájmového území ve vztahu k okolním obcím je také dobře patrná z leteckého 
snímku (obr. č. 2).  
POPIS ZÁMĚRU 

Jak už z názvu vyplývá, nejedná se o záměr nový, ale o navázání na dosavadní činnost 
v lomu. V současnosti je v lomu Holý Vrch povolena hornická činnost s expediční  těžbou do 
výše 410 kt/rok. Roční výše navazující těžby v rámci předloženého záměru tento limit 
nepřesáhne. 

Nový náhled na využívání ložiska poskytl přepočet zbytkových zásob nerostných surovin 
v prostoru lomu Holý Vrch. V roce 2003 bylo v území navazujícím na stanovený dobývací 
prostor Trněný Újezd zjištěno množství suroviny ve výši cca 2,5 mil tun. Toto množství 
umožní využívat ložisko po dobu dalších 6 let (oproti původní představě o termínu ukončení 
těžby v roce 2006.  

Plánovaný termín ukončení záměru a tím i těžby v lomu Holý Vrch je rok 2013, přičemž 
do konce roku 2015 by proběhla rekultivace lomu.  

Surovina v prostoru uvažovaného rozšíření má charakter stavebního kamene, tedy 
nevyhrazeného nerostu. Výměra zájmového území, na kterém bude probíhat těžba je 2,15 ha.  
ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU 

Umístění záměru vychází z následujících skutečností: 

(A) ZÁSOBY SUROVINY v zájmovém území 

(B)  KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ úpravy suroviny a souvisejících činností bez nároků na 
novou infrastrukturu. 

 (C) DLOUHODOBÁ POPTÁVKA  po stavebním drceném kamenivu, která je dána nárůstem 
objemu výstavby dopravních staveb (obchvaty a komunikace). Z hlediska lokalizace dodávek 
kameniva jsou dodávky realizovány zejména na území Středočeského kraje a do pražské 
oblasti.  Produkce lomu Holý Vrch představuje 10% podíl z celkové produkce drceného 
kameniva ve středočeské oblasti, v užším okruhu 30 km od Prahy se podíl zvyšuje na 18%, 
přičemž ročním objemem těžby max. 410 kt se lom Holý Vrch řadí mezi největší dodavatele 
stavebního kameniva v této oblasti vůbec. 

(D) ZHODNOCENÍ INVESTIC do technologického zařízení a administrativně-technického 
zázemí lomu 
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(E) ZAMĚSTNANOST. Přímo v lomu Holý Vrch je vytvořeno 20 pracovních míst, další 
pracovní místa jsou zajištěna v navazujících (a úzce souvisejících) činnostech společnosti 
LOMY MOŘINA, spol. s r.o. 
VLIVY ZÁMĚRU 

 Zájmové území je tvořeno zemědělskou půdou, která je svou kvalitou řazena do 
nejnižšího stupně ochrany, tzn. že takovouto půdu je možné využívat i k jiným než 
zemědělským účelům.  

 Na zájmovém území se nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 

 Záměr nebude mít negativní vliv na hladinu spodních vod a vodní zdroje. 

 Zájmové území leží mimo chráněnou krajinnou oblast Český kras. Záměrem nedojde, 
vzhledem k umístění a rozloze k negativnímu ovlivnění krajinného rázu. 

 Trhací práce clonovými odstřely respektují zpřísněná hlediska stavební normy ČSN 73 
0040 „Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva“ s vyloučením 
nepříznivého vlivu na domy a ostatní stavby v okolních obcích i v chatové zástavbě. Tato 
skutečnost byla ověřena i úředním seismickým měřením. Z výsledků měření vyplývá, že 
hodnoty vibrací zdaleka nedosahují nejvyšší přípustné meze. 

 Těžba na lomu Holý Vrch a navazující činnosti se významně nepodílí na znečištění 
ovzduší. Tento stav se s realizací záměru nezmění. 

 Rekultivací vytěženého prostoru vznikne rekreačně přitažlivé území hlavně díky 
přítomnosti jezera s předpokládanou dobrou kvalitou vody. 

 Zvláštní pozornost je věnována možným vlivům z dopravy: 

V rámci společnosti LOMY MOŘINA, spol. s r.o. je stavební kamenivo po silniční síti 
expedováno z lomu Holý Vrch a lomu Čeřinka. Celkově expedice z těchto lomů nepřekročí 
650 kt za rok. Lom Holý Vrch a lom Čeřinka se z hlediska přepravovaných objemů navzájem 
doplňují - celková intenzita nákladní automobilové dopravy přes dotčené obce se v souvislosti 
s provozem jednoho nebo druhého lomu nebude měnit a bude dlouhodobě stabilní. Celková 
intenzita dopravy související s činností společnosti LOMY MOŘINA, spol. s r.o. nebude 
oproti současnosti (rok 2003) navyšována. Přepravní trasy a poměrné rozložení dopravy 
z lomu Holý Vrch, celkový počet průjezdů nákladních automobilů obcemi z lomu Holý Vrch 
a Čeřinka je uvedeno v tabulce č .6 na str. 29. K nejvyššímu zatížení dochází v obci Kuchař. 
Jak ale ukazuje graf č.3, jsou hluk a emise z dopravy vyvolány především ostatní nákladní a 
osobní dopravou - tedy dopravou, která s lomem Holý Vrch nijak nesouvisí. 
CELKOVÉ HODNOCENÍ 

V rámci hodnocení vlivů na životní prostředí se nevyskytly žádné nedostatky ve 
znalostech a neurčitosti, které by mohly celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na 
životní prostředí a obyvatelstvo zpochybnit.  

Jak již bylo výše uvedeno záměr je situován mimo zastavěné území obcí na zemědělských 
pozemcích. Od nejbližších obcí je vzdálen cca 1 km. Z tohoto důvodu nelze předpokládat 
přímé vlivy záměru na zdravotní stav obyvatel. Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je 
možné hodnotit jako lokální, s omezením na prostor těžebny a nejbližší okolí.  

Záměrem ve vztahu k obyvatelstvu nevznikají vlivy nové a celkové zatížení území se 
nemění. Rozsah vlivů záměru vzhledem k zasaženému území a populaci je hodnocen 
jako přijatelný. 
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H. PŘÍLOHA 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
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Přílohy č. 1 - 3 jsou zařazeny samostatně
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   Charakter zájmové plochy - zemědělská půda  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled do lomu od jihozápadu,  

žlutými šipkami označen směr rozšíření  

a zájmové území 


